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RESUMO 

 

 

BARBOUR, Matheus Borzani. Tributação Ambiental e o ICMS Ecológico: uma análise 

da teoria e sua aplicação. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São 

Paulo, Osasco, 2022. 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso traz um estudo em cima da 

aplicação ecológica do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), chamado de ICMS Ecológico. Apresenta-

se um estudo da sua concepção e aplicação na realidade brasileira, traçando um 

paralelo com a evolução das ideias referentes ao meio ambiente e a tributação ao 

longo dos anos nas principais escolas de pensamento econômico, como a Clássica, 

Neoclássica (com sua vertente da Economia Ambiental), Keynesiana e Ecológica.  

Apresenta-se, portanto, o histórico que levou à sua concepção do imposto, 

assim como a maneira que os dados são organizados em âmbito estadual para o 

cálculo do montante financeiro que será destinado para os municípios e agentes 

econômicos, com a definição das áreas para a conservação ambiental. O pioneirismo 

do Estado do Paraná é utilizado como objeto de análise, por fim, para demonstração 

do impacto que a tomada de tais medidas tem na realidade dos Estados brasileiros.  

 

 

 

Palavras-chave: ICMS. ICMS Ecológico. Tributação Ambiental. Pagamento Por 

Serviços Ambientais. Preservação Ambiental.  
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ABSTRACT 

 

 

BARBOUR, Matheus Borzani. Environmental Taxation and the Ecological ICMS: an 

analysis of the theory and its application. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação) – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade 

Federal de São Paulo, Osasco, 2022. 

 

This monograph presents a study on the ecological application of the Tax on 

Operations related to the Circulation of Goods and on Provision of Interstate and 

Intermunicipal Transport and Communication Services (ICMS), called Ecological 

ICMS. I present a study of its conception and application in the Brazilian reality and 

draw a parallel with the evolution of ideas regarding the environment and taxation over 

the years in the main schools of economic thought, such as Classical, Neoclassical 

(with its aspect of Environmental Economics), Keynesian and Ecological. 

Therefore, the history that led to its conception of the tax is presented, as well 

as the way in which the data are organized at the state level to calculate the financial 

amount that will be allocated to municipalities and economic agents, with the definition 

of areas for environmental conservation. The pioneering spirit of the State of Paraná 

is used as an object of analysis, finally, to demonstrate the impact that taking such 

measures has on the reality of Brazilian States.  

 

 

 

Keywords: ICMS. ICMS Ecológico. Tributação Ambiental. Pagamento Por Serviços 

Ambientais. Preservação Ambiental.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia tem como objetivo um estudo da aplicação ecológica 

de impostos, com foco em conceitos teóricos sobre o tema e a realidade brasileira. 

Busca-se analisar a aplicação de impostos ecológicos no Brasil, visto a abertura 

permitida pelo sistema tributário brasileiro, concebido pela Constituição Federal de 

1988.  

Há uma série de impostos nacionais, presentes nas três esferas de poder 

(municipal, estadual e federal), que chegaram a ter liberdade, dentro de nossa 

constituição, para a tomada de medidas voltadas a uma aplicação ecológica, seja, por 

exemplo, na distribuição do montante financeiro arrecadado pelo tributo, ou por meio 

de concessões e descontos para contribuintes que obedeçam à determinadas regras. 

Dentro desse grupo, podemos citar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), o Imposto Sobre Serviços 

(ISS) e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS). O ICMS é o nosso foco principal de análise neste trabalho, 

uma vez que representa uma porcentagem relativamente alta da arrecadação dos 

Estados.  

O tema tem sua grande importância nos dias de hoje, já que passamos por um 

cenário de uma delicada crise ambiental, diante de todo o desgaste e as terras de 

nosso país sofreram principalmente nas últimas décadas, o que traz consigo a 

necessidade do estudo de medidas voltadas para a preservação ambiental, para 

entendimento das possibilidades e dos resultados obtidos pelas medidas já tomadas 

até o momento. O sistema tributário, por sua vez, representa um possível instrumento 

que pode ser usado para esse fim, como já vem sendo feito. Além disso, a tributação 

é um tema presente em muitas discussões econômicas nos últimos tempos, visto 

principalmente as propostas de uma reforma tributária, que, conforme as PEC 45 e 

110, afetaria impostos que atualmente, em muitos Estados, são utilizados para um 

fim ambiental - dentro desse grupo que citamos no parágrafo anterior, caso do ICMS 

e do ISS. Assim, um estudo em cima da aplicação ambiental desses impostos tem 

grande importância e deve ser considerado nas tais discussões que citamos. 

Seguindo essa linha, no capítulo 1, iremos expor a evolução do pensando 

sobre o meio ambiente e da tributação, levantando esse conceito dentro das principais 
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escolas de pensamento econômico, entendendo as teorias que principalmente regem 

a forma como o sistema tributário da maioria dos países foi concebido, assim como o 

entendimento da tributação para a Economia Ecológica e a ideia de pagamento por 

serviços ambientais. No segundo capítulo, levantaremos brevemente como o sistema 

tributário brasileiro está montado atualmente e como se dá a concepção do ICMS, 

ainda sem sua aplicação ecológica, a qual será tratada no terceiro capítulo desta 

monografia, levantando seu conceito básico e o cálculo utilizado como base pelos 

Estados brasileiros, com a ideia e entender isso na prática, qual o resultado obtido na 

aplicação do ICMS e ICMS Ecológico, direcionando-a para a observação de dados 

referentes ao Estado do Paraná, o qual teve seu pioneirismo no tema, demonstrando 

o impacto da aplicação na região. E, por fim, traremos uma conclusão, a qual terá 

como objetivo fazer um paralelo teórico do ICMS Ecológico com as ideias e teorias 

do primeiro capítulo e, ainda, interpretar os dados do quarto capítulo. 
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CAPÍTULO 1. Tributação e meio ambiente para as principais escolas 

econômicas 

 

1.1. Uma breve introdução da tributação na ótica da Economia Clássica e 

Keynesiana  

 

Diante de uma discussão referente à tributação e sua função para com o meio 

ambiente, assim como o impacto da atividade econômica nele, temos como um 

possível ponto de partida a montagem de uma breve linha do tempo, referente à 

evolução do pensamento econômico em cima desses dois pontos.  

Em primeiro lugar, então, começamos com a escola que deu início à forma como o 

estudo da economia é formalmente realizado até hoje, a qual chamamos de Escola 

Clássica, no período em que esse estudo começou a ser conhecido como Economia 

Política. Será utilizado como apoio o livro e manual de História do Pensamento 

Econômico de E. K Hunt (2013).  

No período em questão (Século XVIII), portanto, iniciaram-se ideias focadas 

nas trocas comerciais, a importância do investimento em capital produtivo, assim 

como a especialização na produção que o país (ou região) tivesse vantagem (seja ela 

absoluta, como coloca Adam Smith, ou comparativa, no caso de David Ricardo), visto 

a facilidade no aumento dos ganhos, o que geraria empregos e renda para a 

população. Ideias como a do livre mercado ganhavam forma, o que significava um 

Estado que não interferisse na economia e não impusesse taxas, ou impostos, 

principalmente sobre as negociações entre regiões/países, ou seja, na importação e 

exportação, com o intuito de promover um aumento do comércio e sua disseminação 

para novas áreas. Os tributos deveriam ser limitados simplesmente ao necessário 

para o financiamento das atividades do Estado.   

Um ponto importante a ser considerado à frente da teoria de David Ricardo é o 

papel da terra e seu uso, com sua “Teoria da Renda da Terra” frente à análise do que 

seria o produto gerado pela utilização da terra (dos “poderes originais e indestrutíveis 

do solo”) e que seria pago ao proprietário dela, baseando-se, para essa ideia, 

principalmente duas hipóteses. A primeira hipótese diz respeito às diferenças entre as 

terras, em quesito de fertilidade, sendo que as menos férteis passariam a ser utilizadas 

na medida em que a acumulação capitalista fosse intensificada. A outra hipótese 

levava em conta a taxa de lucro, a qual, com a concorrência, se igualaria entre os 
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fazendeiros capitalistas que arrendavam terras dos proprietários. O trecho a seguir 

traz a melhor definição de sua ideia, nas próprias palavras do autor: 

É apenas… porque a terra não é ilimitada em sua quantidade nem 

uniforme em sua qualidade e porque, com o aumento da população, é preciso 

usar terra de qualidade inferior, que se paga renda (aluguel) pelo seu uso. 

Quando, com o progresso da sociedade, se cultivam terras do segundo grau 

de fertilidade, a terra de primeira qualidade começa imediatamente a dar 

renda, e o volume dessa renda dependerá da diferença de qualidade das duas 

terras. Quando se passa a cultivar a terra de terceira categoria, a terra de 

segunda categoria começa logo a dar renda, que é determinada, como antes, 

pela diferença de sua capacidade produtiva. Ao mesmo tempo, a renda da 

terra de primeira categoria aumentará, pois terá sempre de estar acima da 

renda da segunda, em montante equivalente à diferença entre seus produtos 

com determinada quantidade de capital e trabalho. Toda vez que a população 

aumenta, o país é obrigado a recorrer à terra de pior qualidade para poder 

aumentar a oferta de alimentos, e a renda de toda terra mais fértil aumenta. 

(RICARDO, 1817, p. 35-36).  

 

Importante, ainda, entender que nesse trecho temos implícito a concepção de 

Ricardo para o “produto líquido”, sendo este a quantidade total produzida, subtraindo 

os custos necessários à produção, incluindo nesse montante a reposição do capital e 

os salários. É, portanto, o valor excedente criado pelo trabalho, o qual acaba por 

destinar-se à renda da terra ou aos lucros (HUNT, 2013). 

A Lei Dos Rendimentos Decrescentes implica, em outras palavras, que a 

necessidade de utilizar terras cada vez menos férteis deve aumentar o pagamento 

feito por capitalistas para utilizar as melhores terras, aumentando a renda que se dirige 

aos proprietários de terras. Isso acaba por acarretar uma maior participação das 

rendas no "produto líquido” de um país. Para Ricardo, esse resultado da acumulação 

de capital pode impor limites adicionais à continuidade própria acumulação, uma vez 

que limita a parte do excedente que se transforma em lucros e que, portanto, poderia 

gerar investimentos adicionais por parte dos capitalistas. (RESTREPO, 2015).  

Embora, em Ricardo, os obstáculos da acumulação capitalistas sejam, no 

limite, de natureza ambiental (os rendimentos decrescentes da fertilidade das terras), 

não há ainda uma preocupação real com o meio ambiente e o impacto da atividade 

econômica nele, assim como com sua preservação. Ademais, Ricardo mantém a 

posição dos demais autores clássicos em defesa de um papel reduzido para a 

tributação na economia. A partir de sua “Teoria da Renda da Terra”, o autor defende 
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a retirada dos impostos sobre a importação do trigo, visando tornar desnecessário o 

emprego das terras menos férteis e, assim, evitar o aumento da participação da renda 

da terra no excedente da economia.  

Visto isso e passando um pouco mais para a frente na história, chegamos, em 

um dos autores mais críticos à economia neoclássica (que discutiremos adiante), 

Keynes, com sua concepção econômica elaborada no início do Século XX. No caso, 

pensando em um contexto histórico, o Keynesianismo surgiu diante da crise 

ocasionada pela tomada de decisões econômicas que culminaram na famosa Grande 

Depressão dos anos de 1930. Importante dizer que foi nesse momento que a teoria 

econômica colocou como um dos pontos centrais para a saída da crise a tributação 

para arrecadação de verba para o Estado, defendendo a existência do próprio Estado 

em si como tomador de decisões que interferem diretamente na economia. E, por fim, 

muito importante para a teoria, os gastos estatais que seriam usados para a geração 

de trabalho e renda para a população (OLIVEIRA, 2012). 

Portanto, no quesito “tributação”, temos um aumento da força desse sistema 

na teoria Keynesiana, comparando com a Clássica, por uma necessidade de financiar 

parte dos gastos públicos necessários para a saída da crise. Como já falado, sua 

concepção sobre a tributação tem uma relação direta com o que o autor chama de 

Demanda Efetiva, formando um dos principais pilares de sua proposta para uma 

reforma fiscal. Mas, claro, não estamos nos referindo apenas ao aumento dos tributos 

para tais fins, há ainda um aprofundamento nesse quesito: a política fiscal de Keynes, 

na verdade, poderia agir por meio da tributação em si ou da administração dos gastos 

públicos, mas, caso fosse tomado um rumo em direção à primeira opção, seria 

necessária a viabilização, por meio desta, da realocação da renda distribuída 

desigualmente na população, aplicando um imposto de renda progressivo sobre 

lucros, dividendos e herança. Esse orçamento se destinaria, por sua vez, em duas 

direções: gastos destinados ao consumo (ponto importante para a Demanda Efetiva) 

e para investimentos do governo (BEZERRA e SILVA, 2019). 

Ainda não temos, porém, uma consideração do meio ambiente e do desgaste 

provocado pela atividade econômica contínua, ou seja, sua internalização no sistema. 

Keynes tem uma preocupação maior com aspectos sociais da economia, focando na 

reforma fiscal com o viés de aumento do emprego e da renda. 
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1.2. A Economia Neoclássica e sua vertente da Economia Ambiental 

Então, mesmo com esse caráter/necessidade social e ainda dentro do século 

XX, alguns autores vieram a criticar esses ideais keynesianos, entrando para o grupo 

que viria a ser chamado de neoclássico, ou “mainstream” dentro do estudo da 

economia, tratando a relação entre tributação e  funcionamento econômico de uma 

forma mais próxima à  da Escola Clássica Nessa perspectiva, as trocas entre 

indivíduos constituem ponto central do sistema, sendo ele um ciclo infinito entre 

“famílias e empresas” e tendo o meio ambiente como uma variável exógena. Em 

muitas teorias considera-se uma economia fechada e sem Governo para montar os 

modelos de estudo, com a concepção da alocação perfeita/ideal de recursos. Os 

recursos naturais e a escassez dos mesmos são estudadas a partir destes modelos, 

com sua regulação pelo próprio mercado, por meio dos preços e salários, levando, 

sob certos pressupostos, à possibilidade de autorregularão dos mercados, no sentido 

de que o mercado em si organizaria os recursos da forma mais eficiente possível, 

possibilitando o desenvolvimento econômico dentro dessa situação. Em outras 

palavras, o Mercado levaria ao equilíbrio entre a atividade econômica e os recursos 

escassos do meio ambiente, fazendo com que a utilização e o desgaste dos mesmos 

não sejam um problema (CAVALCANTI, 2010). 

Pensando, então, no que seria o Neoliberalismo mais atual e, principalmente, 

na sua diferença frente ao liberalismo clássico de Smith e Ricardo, vale lembrar que 

ele surgiu em um contexto de crise da macroeconomia keynesiana, que teve alta 

aplicação no período do pós-guerra, e do desenvolvimentismo. Importante dizer que 

a ortodoxia da economia, nas últimas décadas do século XX, coloca os ideais 

keynesianos como responsáveis por diversos problemas que a economia da época 

sofria, por toda uma disfunção no sistema e na política fiscal adotada (essa última 

seria responsável por acabar com a estabilidade do sistema).  

A famosa Teoria Quantitativa da Moeda é resgatada nesse meio de crítica à 

política Keynesiana, culpando o excesso de oferta de moeda pela inflação que 

passava o mundo capitalista, fazendo uma crítica ainda às políticas expansionistas do 

Estado que teriam auxiliado nesse fim. O ponto aqui é que essas medidas seriam 

principalmente prejudiciais no longo prazo (Keynes sempre deixou claro seu 

posicionamento de que sua teoria focava no curto prazo), com os resultados obtidos 

no curto prazo não sendo o suficiente para justificá-la. Estaríamos diante de agentes 
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econômicos racionais o suficiente para tomar medidas que os defendessem das ações 

do Estado, o qual era responsável apenas pela inflação e por déficits públicos. E ideias 

ainda mais radicais iriam surgindo, sendo um exemplo disso a que teria James 

Buchanan como ponto focal, expressando que o Estado apresentaria mais falhas do 

que o mercado em si, justificando sua retirada por inteiro da economia e da vida social 

da população. 

Seguindo essa linha de raciocínio, vamos entender a teoria que mais 

influenciou a forma como o sistema tributário de diversos lugares do mundo foram 

desenvolvidos, principalmente a partir da segunda metade do século XX, mais 

especificamente durante a ascensão das ideias e políticas neoliberais, que citamos 

no parágrafo acima. No caso, foi desenvolvida a “Teoria da Tributação Ótima” (TTO), 

a qual traz a ideia do “Equilíbrio Geral” da escola de pensamento, considerando seus 

métodos analíticos e tendo como base a busca por uma tributação que não distorça o 

comportamento dos agentes econômicos, enquanto, ainda assim, possibilite uma 

arrecadação considerada eficiente. Segue-se, então, alguns pressupostos básicos, 

como a especificação das preferências dos agentes, a busca por bem-estar social, 

tendo uma situação de equidade, e eficiência econômica, visto que, na ótica do 

Mercado, o mesmo não poderia se desenvolver de maneira correta se a tributação 

distorcer os comportamentos, indo ao encontro da ideia de que a ação do Estado 

prejudicaria a economia. Segundo essa teoria, também é necessário organizar de uma 

forma que sejam tributadas as habilidades naturais dos indivíduos, criando uma 

diferenciação pessoal dos contribuintes, com essas informações individuais tendo que 

ser públicas (disponíveis e perfeitamente reveladas). Estamos diante de uma ideia 

microeconômica, no sentido de se adaptar às particularidades dos indivíduos, 

pensando no comportamento dos agentes em si (SILVEIRA et al, 2018).   

Entrando mais nos detalhes, há ainda autores da TTO que defendem uma 

tributação sobre o consumo e a renda, no qual o imposto deve considerar o nível de 

complementaridade dos bens ao tempo livre, ou seja, quanto maior esse fator, maior 

o peso da tributação. Dentro desse grupo de autores, também há a ideia de que, em 

casos considerados possíveis de tributar a renda do trabalho, deve-se fazê-la com 

alíquotas marginais nulas para os extremos de renda, ou seja, superior e inferior, visto 

que uma alíquota elevada para essas faixas teria um impacto negativo sobre o nível 

de emprego e a produção. Assim, uma alíquota considerada ótima seria necessária 

para a eficiência econômica, com uma relação inversa com a elasticidade-preço da 
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demanda, possibilitando a livre tomada de decisões dos agentes, sem impactar no 

seu comportamento, e permitindo que o mercado se autorregule enquanto exista a 

arrecadação. Importante complementar, contudo, que surge uma questão de 

diminuição da carga tributária, se comparado com o Keynesianismo, justificada essa 

diminuição, entre outros motivos, pelo aumento dos lucros do capital, o que levaria à 

diminuição ainda maior dos impostos para as classes mais altas da sociedade, já que 

seriam elas as donas do capital e de onde viriam recursos para os novos 

investimentos. 

Em relação a esse pensamento neoconservador, vale também mencionar a 

Teoria da Escolha Pública, que tem se destacado no último quarto do século XX, 

influenciando governos e agências internacionais na tomada de decisões voltadas 

para uma reforma estrutural, utilizando do pensamento e ferramenta microeconômica 

para analisar o processo político em si, a partir de uma abordagem individualista 

fundada no método positivo, e colocando-o (junto com sua intromissão nas transações 

comerciais) como uma ameaça a certos aspectos prezados na sociedade, como o 

progresso econômico e a liberdade individual. Nessa visão, o mercado, e apenas ele, 

é a “instituição”, ou padrão institucional, mais adequado para organizar a sociedade. 

Toda a participação político-administrativa do Estado na economia é vista como 

refratária e criadora de todas as ineficiências econômicas e governamentais 

verificadas (BORGES, 2001). 

Essa teoria tenta resolver, assim, a tensão entre democracia e eficiência, 

decretando a ideia de um Estado liberal com capacidade para abrir espaço para o livre 

mercado, com sua intervenção representando o mínimo necessário. Esse mercado 

livre e competitivo, vale dizer, representaria uma forma de promover a ordem 

democrática, levantando, nesse ponto, o termo “Anarquia Ordenada” para definir a 

situação na qual, no mercado, é verificado o contraponto necessário à coerção estatal 

institucionalizada, o que garantiria o exercício da soberania individual, sendo este a 

essência da democracia.  

A noção do comportamento maximizador dos agentes individuais (conhecidos 

como “homo economicus”) é da maior relevância para todo o pensamento liberal 

(desde os clássicos), o que chegaria na Teoria da Escolha Pública, entrando a 

consideração do egoísmo e da busca sem fim pelo lucro e constitui o que seria a força 

motriz dos mercados, trazendo equilíbrio e eficiência geral. Entende-se que o 

comportamento daqueles que estão na frente do governo segue princípios utilitários, 
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não o altruísmo e o interesse público. A teoria insiste, então, na solução liberal que 

seria convencional, acreditando que não há nada melhor que o mercado para 

organizar a atividade humana e o sistema democrático (BORGES, 2001). 

Avançando, nesse meio neoclássico, surgiria, então, um conjunto de trabalhos 

alinhado com o pensamento da “economia ambiental”. Em termos gerais, essa visão 

econômica obedece às mesmas premissas, mas com alguma sensibilidade maior para 

a escassez dos recursos naturais e utiliza isso para justificar o conceito de preços 

regulados pelo Mercado, destacando a alocação ideal de recursos escassos na busca 

de preços que otimizem as trocas dentro de uma sociedade, de modo a internalizar 

os custos ambientais. Ou seja, nesse caso não sendo nada além de um “apêndice” 

da Escola econômica em questão, ainda trazendo uma situação de estática 

comparativa, com os recursos pré-existentes, visualizando a quantidade utilizada 

naquele momento de análise para fins de cálculos matemáticos, desconsiderando a 

utilização constante de novos recursos.  

Com isso, temos mais uma concepção na qual a forma como o sistema 

tributário é montado, mas agora levando em conta problemas ambientais. Para essa 

abordagem é fundamental o conceito do “imposto pigouviano”, baseado no trabalho 

de Pigou (1921) sobre a Economia de Bem-Estar. Desenvolve-se uma solução 

alternativa para essa tributação de viés neoclássico e a diminuição da contaminação: 

a criação de impostos diretos sobre essa contaminação, partindo do princípio que o 

contaminador deve pagar uma taxa em cima do resultado de sua atividade econômica 

(MARTINEZ-ALIER e JUSMET, 2000).  

Partindo dessa linha de pensamento, uma empresa seria de certo modo capaz 

de arcar com custo monetário do desgaste que sua atividade tem sobre o meio 

ambiente, por meio de um imposto, propondo algo como a existência de um nível 

ótimo para a contaminação, que seria possível de ser encontrado com a utilização 

desse tipo de taxação. Esse conceito de otimização tem como ponto central o objetivo 

de atingir um resultado de máxima eficiência, o mesmo que seria encontrado caso não 

houvesse falhas de mercado. No entanto, o “imposto pigouviano” ainda depende  do 

Estado e de seu conhecimento das externalidades ambientais e de seus valores, o 

que é pouco provável na realidade. Dentro desse conceito, portanto, seria necessário 

a definição dos preços das externalidades, para que esse valor fosse colocado nas 

funções matemáticas da economia neoclássica, possibilitando, por exemplo, definir a 

curva de produção e os custos marginais da atividade econômica de um agente.  
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E, acrescentando ao tema e tratando em um dos pontos centrais que seriam a 

preocupação dos economistas dessa Escola, no caso as “falhas de mercado”, existiria 

ainda outra ideia relacionada à Economia Ambiental, sendo esse referente à criação 

de direitos de propriedade sobre os recursos naturais, internalizando o meio ambiente 

por meio de trazer o mesmo para a mão dos agentes econômicos, tirando seu caráter 

público, visto o que é conhecido como a tragédia dos comuns. Nesse caso, ainda 

existiria o conceito da livre negociação dentro do Mercado, evitando principalmente a 

intervenção do Estado, uma vez que os bens naturais estariam expostos ao sistema 

de custos e preços. O Estado torna-se dispensável para equilibrar os custos sociais. 

Essa opção traria a possibilidade de facilitar ainda mais a negociação entre as partes 

envolvidas para obter benefícios mútuos, resultando em uma maior eficiência (LEITE 

et al, 2018). 

 

1.3. Tributação ambiental na ótica da Economia Ecológica 

 

Por fim, temos um outro posicionamento na balança, que acabou se 

desenvolvendo e se estruturando mais tardiamente na história - a escola da Economia 

Ecológica. Esta escola trabalha ainda o mesmo objeto de análise: o comportamento 

dos agentes diante dos recursos escassos, englobando em seu estudo os recursos 

do meio ambiente, mas a partir de uma concepção diferente. Nesse ponto, 

compreendem que existiria um limite até o qual os agentes econômicos poderiam 

usufruir do meio ambiente, ou seja, o quanto poderiam utilizar em sua atividade 

econômica sem tornar esse gasto irreversível e insustentável, diante do restante dos 

bens naturais. Existiria um limite máximo que é sustentável para o desenvolvimento 

em si, inclusive quando são comparados fatores como os custos ambientais marginais 

e os benefícios econômicos dessa exploração - a partir de um instrumental próximo 

da teoria de equilíbrio da firma. Seguindo essa linha, haveria uma ideia de que, se o 

desenvolvimento passa a ser insustentável, ele deixa de ser desenvolvimento, ou seja, 

o processo econômico encontraria o fracasso, já que o crescimento levaria à uma 

situação que não será mais possível sobreviver visto todo o desgaste causado nos 

recursos naturais (CAVALCANTI, 2010).  

E, nesse sentido, considerando essa lógica de que o desenvolvimento não se 

justifica por si só, temos uma “transdisciplinaridade” na Economia Ecológica, 

procurando ideias em outras modalidades de estudo do meio acadêmico, sendo um 



18 
 

exemplo a própria física e a ecologia. Seria esse desmembramento do meio 

acadêmico visto como uma das causas da criação de muitas linhas de pensamento 

econômico que, para esse grupo, são consideradas como “distorcidas”, vendo apenas 

um lado do problema e analisando a solução para apenas esse lado, permitindo que 

a economia causasse problemas naturais, sendo o “mainstream” das ciências 

econômicas um exemplo de ideias unilaterais. Quase como se esquecessem que não 

há uma economia sem a natureza e seus recursos. Como citado, a incorporação de 

linhas de raciocínio de outras disciplinas de estudo acadêmico, como a física, ajudaria 

nessa concepção do desgaste ambiental, uma vez que (considerando ideias como as 

da termodinâmica, mais precisamente da transformação de energia, por exemplo), a 

relação sociedade-natureza pode ser vista como uma transformação de recursos pela 

atividade industrial, conservando componentes como massa e energia, mas se 

tornando algo diferente, que não pode ser reaproveitada e está em forma de resíduos 

prejudiciais. Há, então, a mudança de qualidade. 

Temos, assim, uma revisão da forma como se enxerga a economia e seu 

desenvolvimento, internalizando o meio ambiente em seu meio de estudo e expondo 

a necessidade de se pensar na natureza ao tomar decisões econômicas, tomando-

as, inclusive, visando essa preservação. 

A discussão, então, em cima de uma tributação ecológica se inicia. Esse ponto 

é muito bem exposto no trabalho de Thaís Soares de Oliveira e Beijanicy F. da Cunha 

A. Valim (2018), o qual desenvolve mais um pouco essa questão de que esse 

desenvolvimento econômico com uma preservação ambiente se trata de um direito 

humano, já que isso se liga diretamente com as perspectivas sociais. É necessário a 

tomada de medidas que substituam o que o autor chama de “economia de 

degradação”, que seria uma herança deixada pelos processos que o capitalismo 

sofreu ao longo dos anos, como as revoluções industriais, que se penduraram em 

cima de toda a ideia de liberalismo econômico. 

Logo, o Estado teria seu papel como regulador da atividade econômica, embora 

deva ainda ter uma abertura para o surgimento de iniciativa dos agentes econômicos, 

tendo um limite para atuação. Esse papel, por sua vez, seria no sentido de utilizar 

instrumentos normativos e reguladores para o planejamento e organização da 

atividade econômica, utilizando de incentivos (ou desincentivos) e fiscalização. Em 

outras palavras, teríamos novas matrizes na política econômica, que crie essa relação 

sustentável, as quais poderiam seguir duas modalidades: a primeira sendo uma 
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regulamentação direta, “Sistemas de Comando e Controle”, atuando de forma 

preventiva ou repressiva, com o objetivo de regular os pontos desejados por meio de 

uma fiscalização e aplicação de multas (quando o agente econômico toma uma atitude 

contrária da desejada); e, como segunda modalidade, a utilização de instrumentos 

que visam induzir à determinado comportamento, por meio de leis e regras para o 

mercado, direcionando o comportamento do agente para o desejado, mas sem que 

seja de forma repressiva, o agente seria induzido de forma quase “inconsciente”. 

Dentro dessa linha de pensamento, mais alguns pontos podem ser levantados 

para nos auxiliar no entendimento desse lado da balança da discussão em cima da 

forma como o sistema tributário deve ser estabelecido. Temos a questão já comentada 

de que muitas das concepções do tema “tributação ambiental” seguiria um viés 

neoclássico baseado nos conceitos da economia ambiental, com muitos dos 

problemas referentes ao meio ambiente sendo atribuídos às falhas de mercado ou ao 

sistema de preços, resultando em uma distorção na apuração de seu desgaste pelo 

desenvolvimento econômico. Já falamos anteriormente desse tema, com a exposição 

dos “Impostos Pigouvianos”, mas vale fazer uma breve comparação com as políticas 

apresentadas aqui.  

Seguindo essa lógica, os impostos envolvem uma maior flexibilidade para a 

execução de medidas para influenciar o comportamento dos agentes, possibilitando 

cenários onde criam-se incentivos para o desenvolvimento de inovações tecnológicas 

para diminuir os impactos ambientais, além de também poder trazer uma maior 

eficiência na utilização dos recursos, atuando do lado da demanda. O único ponto que 

seria uma dificuldade é a necessidade de conhecer o valor dessa externalidade para 

que possa ser calculada uma alíquota de imposto considerada “ótima”, necessitando 

conhecer com exatidão também a origem e os agentes que seriam afetados 

diretamente por esses danos causados ao meio ambiente. Essa falta de informação 

poderia acarretar na tomada de condutas oportunistas, causando o efeito contrário 

desejado e poluindo ainda mais. A ação do Estado nesse caso tem, então, mais um 

papel: o de produzir essa informação, para que seja possível reduzir essa 

externalidade, ou criar incentivos para os agentes privados revelarem essas 

informações necessárias (LEITE et al, 2018). 

Assim, além de algumas ideias que já foram trazidas sobre como o Estado 

poderia agir diante dessa situação, podemos mencionar também a da “reciclagem de 

receitas”, que buscaria uma mudança na forma sobre como os tributos seriam 
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atribuídos, mudando sua atribuição em cima de “bens” para agir em cima dos “males”. 

Isso possibilitaria pontos como o “duplo dividendo”, hipótese esta referente à 

ocorrência de dois benefícios pela substituição de taxas ambientais neutras por taxas 

que aumentem as receitas, sendo o primeiro benefício (ou dividendo) a melhora de 

bem-estar social pela melhora do ambiente e, o segundo, uma diminuição da distorção 

do sistema tributário, permitindo o aumento de renda e a melhora no bem-estar. É 

importante levantar isto também levaria à uma redução da perda de competitividade, 

supondo um cenário de aplicação em todos os países, já que alguns tributos sobre 

“bens” seriam as causas de mais distorções, o que prejudicaria a ação dos agentes 

econômicos. Esse seria, portanto, um outro caminho para a “Reforma Tributária 

Ambiental”, partindo do ponto que essa reforma teria um viés neutro do ponto de vista 

arrecadatório (OLIVEIRA e VALIM, 2018). 

Aproveitando a lógica iniciada no parágrafo anterior, citando essa característica 

neutra do ponto de vista arrecadatório, a questão está em cima dos impostos 

ecológicos serem, então, “extrafiscais” no sentido de não focar  na ação de 

arrecadação, mas na de mudança de comportamento dos agentes econômicos, 

usando a arrecadação como apenas uma vantagem adicional desse método, 

principalmente quando chegamos em situações alarmantes de uma crise, no qual os 

gastos públicos em proteção social aumentam, o que entra até em um outro ponto 

importante, referente à aplicação dos impostos também como uma forma de reduzir 

possíveis efeitos sociais negativos das políticas tributárias no geral (MARTINEZ-

ALIER e JUSMET, 2000). 

Seguindo essa linha de raciocínio, os próprios impostos ecológicos serviriam 

como a justificativa de muitos dos gastos adicionais, devido principalmente à dois 

motivos que possuem relação entre si, o primeiro sendo a motivação em aumentar os 

efeitos das políticas que visam impor determinado comportamento ou consequência 

em cima dos agentes econômicos e, a segunda, reduzir os efeitos negativos sobre a 

sociedade pela atividade desses agentes. É apresentado, então, um exemplo em cima 

do aumento de preços dos combustíveis fósseis: os efeitos positivos desse aumento 

podem se superar caso, por parte do Estado, seja divulgado medidas e informações 

para economizar energia, com o investimento consequente do dinheiro arrecadado 

com esse aumento em formas de transporte coletivo ou em pesquisas de produção e 

comercialização de energias alternativas, essas menos prejudiciais ao meio ambiente. 

Em outras palavras, segundo os autores, os impostos ecológicos não devem ser vistos 
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como “finalistas”, ou seja, seriam vistos como um meio para possibilitar os gastos em 

políticas ambientais, além de que não devem ser utilizados como um possível 

argumentos para a diminuição dos demais impostos, já que se aumentou os 

ecológicos. 

E, trazendo um foco ainda maior do que seria o “deslocamento da carga 

tributária”, vale discuti-la como uma forma lógica de financiamento da máquina pública 

(mesmo que esse não seja o único papel desse tipo de tributação). É retomada a ideia, 

que já citamos anteriormente, da possível influência dos impostos na conjuntura tanto 

econômica, quanto social. Seriam, portanto, instrumentos de uma tributação 

ambiental, ao mesmo tempo que seriam revistos os já existentes no sistema tributário 

atual (que não teriam um viés ecológico). Aqui teríamos também a retomada do 

“poluidor-pagador”, que possibilita a internalização dos custos ambientais 

(MARTINEZ-ALIER e JUSMET, 2000).   

Mas, haveria mais um ponto a ser considerado: tudo isso não se trataria só e 

unicamente de uma introdução isolada dessas taxas ambientais, mas uma reforma 

tributária ecológica considerada verdadeira teria que levar em conta ideias presentes 

na ecologia, buscando, portanto, não apenas uma outra forma do Estado captar sua 

receita, mas, no longo prazo pelo menos, representaria uma solução para os 

problemas ambientais que já começamos a enfrentar. Existiria uma tomada de 

consciência envolvida, o que impactaria positivamente nesse longo prazo que 

citamos. 

Considerando um país em crise, haveria a possível tentativa para sair dessa 

situação por meio da adoção de um “modelo extensivo”. Em outras palavras, 

determinado país reduziria a alíquota de alguns tributos, compensando com o 

alargamento da base das bases de cálculo, o que teria um limite para ser feito. Nesse 

momento, a aplicação de uma tributação ambiental poderia ser o próximo passo diante 

desse esgotamento das medidas baseadas nesse modelo, abrindo uma brecha para 

continuar com esse deslocamento tributário enquanto ainda há o equilíbrio 

orçamentário. Estaríamos diante da manutenção da redução tributária direta, ao 

mesmo tempo que possibilitaria certas contribuições sociais diante do nível de 

emprego de determinada sociedade. 

Importante levantar também que temos algumas colocações críticas em cima 

dessa ideia, as quais seriam, por exemplo, relacionadas à implementação do sistema, 

no ponto da instabilidade dessas receitas obtidas por meios ecológicos diante da 
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constante diminuição deles com o tempo, visto que os agentes tomariam cada vez 

mais medidas para diminuir o pagamento desses tributos (diante da ideia do poluidor-

pagador), fazendo com que a receita obtida pelo Estado seja pequena, já que houve 

a supressão dos demais tributos pela substituição deles pelos ambientais. Haveria, 

também, a crítica em cima da possibilidade de se ter distorções concorrenciais pelo 

próprio tributo, o que impediria que determinada economia alcançasse o ponto ótimo, 

com o comprometimento da concorrência entre empresas. 

Citamos acima idéias referentes ao lado econômico da reforma, mas haveria 

até uma crítica política: existiria uma socialização dos custos ambientais e esses 

custos seriam criados pelos ricos, não pelos pobres, porém, esse segundo grupo 

sofreria com a certo deslocamento da carga tributária vinda dos ricos, considerando o 

sistema de preços da economia (MARTINEZ-ALIER e JUSMET, 2000). 

Essa lógica acaba sendo rebatida, primeiramente, na discussão sobre o 

deslocamento da carga tributária, o qual não deve ser tratado de forma igual para 

todas as situações, mas é adaptável e considera as necessidades distintas. 

Considerando a possível diminuição das receitas, é explicado que a tributação deve 

se voltar para bens que, no curto prazo, tem um consumo inelástico, sendo um 

exemplo os combustíveis fósseis. Junto a isso, um grande esforço para obtenção e 

divulgação de informação deve ser feito, esclarecendo esse processo junto da 

população, o que impediria a criação de falsos tributos ecológicos e possibilitaria a 

fiscalização dessa atividade pública pela própria população (MARTINEZ-ALIER e 

JUSMET, 2000). 

 1.3.1. Tributação e Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) 

Autores da economia ecológica também chamam atenção para casos em que 

tributos são utilizados para arrecadar recursos destinados a Programas de PSA. 

Nesses casos, o PSA não seria uma “solução coaseana” para os problemas 

ambientais, ou seja, não envolveria a implantação de direitos de propriedade e custos 

transacionais nulos. Nesse meio, Wunder (2005) cria sua concepção do que seriam 

os “PSA puros”. Ou seja, não estariam satisfeitos os cinco critérios para a definição 

desses “PSA puros”: (i) há um serviço ambiental bem definido, (ii) há de ser uma 

transação voluntária, (iii) há pelo menos um comprador do serviço ambiental e (iv) 

pelo menos um vendedor desse serviço e, por fim, (v) apenas se este vendedor (ou 
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vendedores) entregar realmente o serviço. Ao contrário, o Estado teria um papel 

fundamental na transação e, portanto, a transação não seria voluntária, tampouco 

haveria compradores voluntários do serviço ambiental.  

Uma definição que já podemos trazer para os serviços ambientais, ou 

ecossistêmicos, é a de serem os serviços prestados para a permanência da vida 

humana, pelos ecossistemas naturais e as espécies que o compõem. Os tais seriam 

responsáveis pela manutenção da biodiversidade e dos produtos provenientes desse 

meio, como os alimentos e a madeira, além de certos produtos industriais e 

farmacêuticos. Esse conceito é importante, pois traz consigo a relevância dos serviços 

considerados como essenciais para sustentar a vida, com uma maior dificuldade para 

substituição desses bens (DAILY, 1997). 

Dentro desse grupo de serviços, podemos considerar os seguintes: 

desintoxicação e decomposição dos dejetos, polinização e manutenção da vegetação 

natural, mitigação de enchentes, mitigação da seca, entre outros. Em outras palavras, 

podemos dizer que são os serviços responsáveis pela infraestrutura necessária para 

a sociedade humana e sua manutenção (HEAL, 2000). 

No Millennium Ecosystem assessment (2005), é considerado um dos (se não 

o) principais esforços focados no levantamento de informações sobre o assunto, por 

uma solicitação da ONU, o qual definiu o termo e buscou avaliar quais seriam os 

impactos das mudanças que já estão ocorrendo nos ecossistemas para o bem-estar 

humano. Os serviços, então, acabam por ser divididos nos seguintes grupos: Serviços 

de provisão (nesse grupo entram os alimentos, madeira, fibra e água), serviços 

culturais (recreativos, espirituais e estéticos), de regulação (os quais estão ligados à 

manutenção de fatores como o clima, prevenção de enchentes e a qualidade da água) 

e, por último, os de apoio (serviços voltados para a formação do solo e ciclagem de 

nutrientes). 

 A importância dos esquemas de PSA deve ser compreendida no contexto de 

crescente percepção da deterioração que sofrem esses serviços ao longo do tempo, 

informação essa que é passada para a sociedade por cientistas de diversas áreas 

relacionadas às ciências naturais, ou até ONGs ambientais do mundo inteiro, as quais 

buscam conscientizar a população desses problemas. O documento Millennium 

Ecosystem Assessment, o qual já citamos anteriormente, mostrou que cerca de 60% 

do ecossistema do mundo é utilizado de uma maneira não sustentável. O PSA surge, 
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de certo modo, nesse meio como uma forma de trazer benefícios para aqueles que 

tomem atitudes para restaurar ou manter esses ecossistemas. 

Um segundo ponto que pode ser levantado é, ainda, a constatação de que a 

sociedade viria a receber tais serviços do ecossistema gratuitamente durante muito 

tempo e essa falta de consideração na contabilidade faria com que o gasto não tivesse 

realmente nenhum viés de sustentação. Autores como Fearnside (1997), que levantou 

o tema de uma maneira pioneira no Brasil, argumentava que esse pagamento por tais 

serviços traria a racionalidade de longo prazo voltada às questões ambientais, 

acrescentando a de curto prazo que normalmente é utilizada na tomada de ações das 

pessoas e agentes. No longo prazo, portanto, há benefícios para os produtores rurais, 

ou até para as comunidades tradicionais, que optem pela tomada de medidas para 

um menor impacto na produção, tanto no ponto de vista social, quanto ambiental. 

Wunder (2005) aponto o desenvolvimento do conceito dos PSA como uma 

forma de eficiência das abordagens tradicionais para a conservação do meio 

ambiente, ligado ao desenvolvimento rural, área a qual é bastante privilegiada por 

esse tipo de processo, principalmente em países em desenvolvimento e tropicais, 

onde a economia ainda está muito ligada à produção rural, o que inclusive ganhou 

mais força após a Conferência Rio 92, ligando a conservação ambiental com políticas 

de diminuição da pobreza. Importante citar, também, que essa abordagem traz uma 

ideia que difere dos métodos que teriam sido empregados até o momento na busca 

pela preservação, assumindo a existência de um trade-off entre os usos do solo, 

buscando compensar os interesses que seriam, na verdade, conflitantes, fazendo isso 

por um esquema de compensação.  
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CAPÍTULO 2. A tributação no Brasil pela CF de 1988 e o ICMS 

 

“Art 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 

e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” (CTN, 1966). 

Acima temos a definição geral de tributo, segundo o Código Tributário Nacional 

do Brasil. Essa definição é importante para começarmos a explicar como o nosso 

sistema tributário atual foi montado. Nesse sistema, está constituído um total de 93 

tributos, os quais estão divididos em alguns grupos, seguindo seu tipo e 

características, sendo esses grupos o dos impostos, taxas, contribuições de melhoria 

e contribuições sociais. Visto esse número, acaba sendo um sistema relativamente 

complexo por si só, pensando em âmbito nacional, mas que se torna ainda mais 

quando consideramos que estados e municípios possuem suas próprias alíquotas, 

assim como sua própria aplicação do que é arrecadado, seguindo as necessidades 

locais, ponto esse que está presente desde a constituição de 1988 (OLIVEIRA, 2015). 

Importante dizer, também, que os impostos (que são os tributos mais 

conhecidos pelos brasileiros, dentro dos quatro que citamos no parágrafo acima), 

temos ainda sua divisão em dois grupos: os diretos, ou seja, os que incidem sobre a 

renda em si, assim como sobre o patrimônio; e os indiretos, sendo estes instituídos 

nos preços dos bens e serviços, pago pelo contribuinte no momento das compras 

destes. No caso das taxas, comparando com os impostos, estariam ligados a certos 

serviços específicos ou benefícios em favor do contribuinte, ou seja, são cobradas por 

esses serviços direcionados. Um bom exemplo é a taxa da coleta de lixo. 

Temos, ainda, a contribuição de melhoria, relacionado às obras públicas em 

condições específicas (essa obra deverá auxiliar na valorização imobiliária para os 

contribuintes), para custeá-las, sendo cobrada, posteriormente, de um certo número 

de contribuintes, após beneficiá-los diretamente quando a obra em questão gerar a 

valorização citada. 

Dentro desse cenário, a carga tributária representa atualmente algo próximo de 

33% do PIB brasileiro, o que é uma porcentagem próxima da maioria dos países 

membros da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

Mas essa similaridade é verificada apenas na carga total, visto um importante 

diferencial: o caráter altamente regressivo, o qual implica no baixo desempenho em 

índices de desenvolvimento, como o IDH, tendo como outro diferencial a “fuga” do 
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caminho seguido pelos países desenvolvidos, os quais têm como ponto majoritário e 

central os impostos diretos (ORAIR e GOBETTI, 2016). 

Os impostos indiretos em nosso país atualmente representam em torno de 

42,96% da carga total, ou seja, quase metade de toda a arrecadação. Considerando, 

entretanto, que temos os repasses ao consumidor, provenientes das contribuições 

sociais, esse valor pode chegar, na verdade, a 69,13% da arrecadação. O ponto citado 

referente ao caráter altamente regressivo está exposto nos impostos indiretos, visto 

que eles não fazem diferenciação por classe social ou renda, sendo o mesmo imposto 

em uma mercadoria quando vendida para alguém com baixa ou alta renda (ORAIR e 

GOBETTI, 2016). 

No primeiro capítulo citamos algumas teorias relacionadas ao sistema 

tributário, entre elas a da tributação ótima, que, a partir da década de 1970, ganhou 

força e influenciou certas mudanças no sistema brasileiro, assim como em boa parte 

dos sistemas do mundo ocidental. No primeiro momento, essa influência teria tirado o 

foco de certos pontos de justiça social e, mesmo que na Constituição de 1988 esse 

foco tenha sido retomado, a teoria da tributação ótima ainda está enraizada, criando 

um conflito entre a esfera política (que seguiria essa justiça social) e a econômica 

(influenciada pela teoria em questão). Estaríamos diante de algumas distorções na 

estrutura da arrecadação do sistema tributário, o que alguns autores chamam de 

“jabuticabas tributárias”, considerando o que prevê a teoria ótima (a função distributiva 

deve ser realizada diante do gasto público) e da equitativa (a função distributiva deve 

ser realizada pela renda), criando um conflito no funcionamento do sistema, no quesito 

teórico. 

Um exemplo dessa situação é a isenção existente diante dos dividendos, o que 

ocorre apenas no Brasil e na Estônia (ORAIR e GOBETTI, 2016). 

Essas características citadas acima, assim como toda a distorção 

proporcionada pelo conflito teórico, cria uma deficiência no sistema tributário 

brasileiro, impactando a capacidade de financiamento da União e distanciando do que 

seria o sistema ideal, que seguiria princípios como simplicidade, transparência, 

equidade social e promoção do crescimento econômico. 
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2.1. O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação 

  

2.1.1. Seu histórico 

 

O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) segue a linha, pelo menos na sua concepção original, de outros 

tributos mercantis, o que é uma ideia antiga, acentuada durante a Primeira Guerra 

Mundial, período esse que surgiu uma tendência na criação e adoção de impostos 

voltados para a aplicação em cima do total de vendas. A Alemanha, nesse sentido, 

foi pioneira na adoção desse tipo de tributo, o que ocorreu em 1918, seguido por 

países como França e Itália e tendo como ponto de partida o desejo em melhorar as 

receitas públicas. O imposto desse tipo criado na França (no caso, o Taxe sur la 

Valeur Ajoutée, ou TVA, imposto não-cumulativo posto em prática em 1954) foi usado 

como principal base para a concepção do imposto sobre vendas brasileiro, em 1992 

(pela lei nº 4.625, de 31 de dezembro do ano citado), o que viria a se tornar o ICMS 

brasileiro (LOUREIRO, 2002).  

Porém, há um fato curioso na criação da versão brasileira do imposto sobre 

vendas, que o difere da ideia seguida por outros países: o de ter sido concebido por 

meio da gestão dos próprios contribuintes. Nessa linha, haveria uma contrapartida 

por parte do governo, criando um papel líquido e com uma possível força cambial que 

se assemelha às de alguns títulos, como, por exemplo, letras de câmbio (FAILLACE, 

1992). 

Até chegar ao formato atual, o tributo brasileiro acabou passando por 

aperfeiçoamentos ao longo do século XX, sofrendo impacto conforme as mudanças 

de constituição, mas chegando ao que temos atualmente, com uma série de 

características consideradas novas em sua concepção mais atual, como o fato de ser 

considerado genérico e culminativo, pontos responsáveis por trazer algumas 

vantagens. Importante citar, porém, que alguns pontos do mesmo podem, ainda, 

serem considerados inconvenientes, principalmente se consideramos a sua prática, 

com defeitos do ponto de vista “Técnico-financeiro-econômico”, o que acabaria por 

gerar algo como uma pirâmide em sua aplicação, gerando, mais para frente, ainda 
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mais algumas alterações, as quais estariam voltadas para a oneração do “valor 

agregado”, ao invés das vendas em geral. Essa última característica incorporada 

teria, novamente, origem francesa, seguindo a teoria do financista Maurice Lauré, 

adaptando essa teoria à realidade brasileira (LOUREIRO, 2002). 

A incorporação de novas bases de incidência foi também uma das 

características mais recentes incorporadas ao imposto, característica essa prevista 

pela Constituição Federal de 1988, a qual também mudou o nome do tributo de ICM 

para ICMS, que é o que temos até hoje. O caráter estritamente financeiro, que busca 

a destinação de maiores receitas para os Estados foi um dos pontos de partida para 

essa nova concepção, mesmo que fossem objetivos considerados primários para 

esse tipo de imposto.  

Estamos diante, então, do imposto mais importante (no nível estadual), 

chegando a, atualmente (com a proposta presente na CF de 1988), 90% das receitas 

tributárias desses entes da União.  

 

 2.1.2. Sua base de cálculo 

 

Pensando na base de cálculo de um tributo do tipo do ICMS, chegamos a duas 

funções para essa base: no âmbito do sujeito passivo, quantificar sua prestação, isso 

desde o momento em que o tributo nasce e com a ocorrência do “fato imponível”; e, 

como segunda função, afirmar/confirmar a natureza jurídica dele. A base de cálculo, 

portanto, se mostra como uma maneira de identificar juridicamente o tributo, isso 

diante da “hipótese de incidência tributária”, tendo uma conexão lógica com esta. 

Esse fator, inclusive, acaba por ser o responsável por distinguir um imposto de outro, 

definindo a base de cálculo de cada um (CARAZZA, 2002).  

 De uma maneira geral, a base de cálculo considerará sobre o que o imposto é 

aplicado, para definir suas medidas, ou seja, caso seja aplicado sobre a renda, deverá 

levar em conta uma medida da renda (exemplo, a renda líquida), e, caso seja sobre 

a propriedade, por exemplo, levará em conta uma medida voltada para a propriedade 

(como o valor venal da propriedade), e assim por diante. O ICMS se encaixa nesse 

meio no momento de sua concepção pelos legisladores, manejando grandezas que 

cabem ao elemento que o tributo é imposto, ou seja, não podendo se referir à 

grandezas alheias ao que cabe no sentido da “hipótese de incidência” do tal. Uma 

perfeita sincronia deve ser criada nesse ponto. 
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 Haverá, portanto, apenas uma base de cálculo para determinado tributo, 

podendo variar, apenas, sua conversão em cifra diante do método aplicado, ou seja, 

sendo este peso e/ou medida e/ou valor. Quando temos uma situação em que é 

aplicado o método do valor, por outro lado (mas importante de citar), ficamos ainda 

reféns de uma possibilidade da busca por atingir determinado valor por uma 

valorização de outro elemento que levará à constituição, por fim, de uma nova e 

diferente base de cálculo, a qual irá desvirtuar o gênero original do tributo que 

estaríamos originalmente tratando. Teremos, nesse sentido, sempre a mesma 

quantidade, proporcionalmente, de bases de cálculo conforme o número de gêneros 

de tributos existentes. 

 A Constituição Federal de 1988, de certo modo, acaba por não apresentar de 

maneira direta a base de cálculo que será utilizada para o ICMS, apresentando, 

porém, suas diretrizes sobre o assunto e que devem ser utilizadas pelo legislador no 

momento da criação do imposto. Um dos pontos que acaba por ser definido é que o 

tributo deve, no mínimo, guardar uma referência a prestação que será realizada, para 

que não tenhamos uma situação de desvirtuamento do imposto. No caso do ICMS, 

ele deverá ser uma medida de apenas uma das seguintes três opções: prestação do 

serviço de transporte transmunicipal, do serviço de comunicação ou, então, da 

operação mercantil. Dentro dessas possibilidades citadas, o valor a ser arrecadado 

será definido, no caso da sua aplicação nas operações mercantis, com base no valor 

decorrido da saída da mercadoria e, caso estejamos diante da aplicação nos serviços 

de transporte ou comunicação, este valor será definido pelo preço do serviço prestado 

(CARAZZA, 2002).  

 Será definida como descaracterização do tributo se os pontos do parágrafo 

anterior não forem seguidos, e isso também se aplica à não possibilidade do ICMS 

de integrar sua própria base de cálculo, podendo, caso feito, representar “maus-

tratos” ao “Estatuto do Contribuinte” constitucionalmente traçado, definindo, também, 

a cobrança de um imposto sobre o imposto (CARAZZA, 2002). 

 Outro ponto importante de ser levantado em cima da base de cálculo e 

arrecadação do ICMS é a expressa na lei complementar que alude o artigo 146, mais 

precisamente no inciso III, parágrafo único, no qual é instituído um regime único de 

arrecadação para os impostos e as contribuições da União, o qual terá algumas 

características: será opcional para o contribuinte, no âmbito Estadual, e cada Estado 

poderá estabelecer suas condições de enquadramento diferenciadas, o recolhimento 
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será unificado e centralizado e, ainda, sua distribuição da parcela de recursos deverá 

ser feita de maneira imediata e, por fim, essa arrecadação, a fiscalização e sua 

cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes da federação, diante do cadastro 

nacional único de contribuintes.  

 

2.2. Observação em cima dos dados referentes ao Paraná 

 

Pelo menos apenas como uma passagem, é importante verificarmos qual a 

carga tributária referente ao ICMS no Estado do Paraná, usando como exemplo para 

observação o período de 2010 a 2020, no qual chegamos nos valores expostos no 

gráfico abaixo: 

 

Figura 1 - Evolução do volume arrecadado do ICMS, no Estado do Paraná 

(2010-2020)  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Economia - 

Governo Federal. 

  

Com relação ao total de tributos do Estado, para esse mesmo período, 

conseguimos chegar nos seguintes valores e porcentagem, mostrando a massa que 

se refere apenas o ICMS, ficando em torno de 80% do total arrecadado, para mais:
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Figura 2 - Relação entre o ICMS e o total arrecadado no Paraná (2010-2020) 

 

Fonte:  Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Economia - 

Governo Federal 
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CAPÍTULO 3. A aplicação ecológica do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS Ecológico) 

 

3.1. Sua concepção 

 

A origem do ICMS Ecológico está relacionada com a procura da máquina 

pública para a obtenção de recursos que seriam direcionados para o financiamento 

de projetos e gastos de municípios em que são bastante presentes restrições para o 

uso do solo, sendo que estas acabam por se mostrar como grandes empecilhos, sob 

determinada ótica, no desenvolvimento da atividade econômica local. 

 A política implementada com o ICMS ecológico acaba por se mostrar, de certo 

modo, como uma intervenção positiva do Estado, por meio de sua concepção como 

uma “regulação não coercitiva” e verificado por meio da utilização de uma forma de 

subsídio, quase como um tipo de incentivo fiscal intergovernamental. Esse incentivo 

acaba, ainda, por se mostrar um instrumento econômico de caráter extrafiscal que 

representa a busca constitucional de preservação e trazendo consigo justiça fiscal, 

além de se tratar de um tributo focado na ação voluntária dos municípios que 

procuram por uma melhora na qualidade de vida da sua população ao mesmo tempo 

que desejam o aumento de renda municipal (SCAFF e TUPIASSU, 2004). 

 Essa política proposta acabou por ter um grande sucesso, principalmente na 

questão de redimensionar e valorizar certos aspectos considerados fundamentais 

para um meio ambiente saudável, incentivando, pela questão da renda que seria 

destinada ao município, no investimento de questões relacionadas à qualidade de 

vida da população, com um número crescente de municípios passando a implementar 

esse tipo de política no período que elas começaram a ser experimentadas no Brasil. 

O Paraná foi pioneiro nessa implementação, sendo seguido por outros Estados, como 

Minas Gerais, Rondônia, São Paulo, entre outros, além de influenciar outros projetos 

semelhantes em outras partes do país, os quais entraram em discussão no legislativo 

(SCAFF e TUPIASSU, 2004). Em 2017, dezessete Estados brasileiros teriam aplicado 

a política. 

 Uma outra vantagem apresentada pelo ICMS Ecológico é que ele acaba por 

não exigir uma complexa alteração legislativa, ou seja, sua base já se encontra 

presente na Constituição Federal de 1988 (e em boa parte das constituições 
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estaduais), dependendo apenas de uma lei estadual para sua implementação e se 

esquivando das possíveis longas discussões que ocorreriam no Congresso Nacional 

para que uma alteração ou nova emenda fosse aplicada na constituição. Assim, 

considerando a discussão dentro de cada Estado brasileiro, são estabelecidos os 

diversos critérios utilizados para a mensuração do valor que será recebido por meio 

do repasse financeiro, tendo como ponto importante para essa decisão as 

peculiaridades naturais de cada região do país (aspectos ecológicos-sociais). Nesse 

meio, acaba não existindo um padrão, cabendo a cada Estado (que utiliza desse 

sistema de tributo) o estabelecimento da alíquota. 

  Acaba-se, ainda, criando-se nesse meio um ranking ecológico entre os 

municípios, quantificando os tais dados fáticos, o que, por sua vez, acaba definindo o 

montante recebido pelo município pelo compromisso ambiental assumido pelo 

mesmo, como uma qualificação diante da melhora da qualidade de vida de sua 

população (SCAFF e TUPIASSU, 2004). 

Chegamos, então, ao que seria o ponto chave dessa política: não há um tributo 

novo sendo criado por ela, não substituindo qualquer arrecadação financeira para 

determinado Estado e, para o contribuinte, não há o aumento da carga tributária. O 

ICMS já existe, há apenas uma nova definição/adoção dos critérios considerados no 

momento na repartição do montante recebido pelo governo, da receita que já seria 

obtida normalmente. E, pensando no operacional, há um ônus mínimo, relacionado 

apenas ao cadastro das unidades de conservação, assim como pela quantificação 

dos itens que serão elencados pela legislação estadual (o que acaba por ser um 

processo constante, visto a busca pelo perfeito equilíbrio entre dos repasses de renda 

e as realidades municipais, que podem mudar), mas as regras já existentes poderiam 

ainda ser utilizadas para esse fim.  

 Por fim, a fiscalização e o acompanhamento desses repasses financeiros, 

assim como da utilização dos valores recebidos e o exame da veracidade das 

informações utilizadas como base para a definição das alíquotas, acabam ficando nas 

mãos da população, que vive a realidade estadual e tem a tarefa de expô-la, e dos 

Tribunais de Contas, com suas tarefas constitucionalmente definidas. O Estado, 

nesse meio, entra com a tarefa de estimular e otimizar o processo, com a 

transparência das informações e a execução das políticas fiscais-ecológicas (SCAFF 

e TUPIASSU, 2004). 
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 Uma consciência ecológica-social acaba, ainda, por ser construída nesse 

processo, o que incentivará a melhoria nas ações ambientais no âmbito municipal, 

influenciada pelo aumento do repasse financeiro que seria destinado aos que seguem 

tais padrões estabelecidos na constituição estadual, assim como auxilia na melhora 

do bem-estar da sociedade por inteira. 

 

3.2. A Organização dos dados 

  

Houve uma normalização dos procedimentos relacionados ao cumprimento do 

ICMS ecológico pela Portaria nº 263/98, estes ligados à biodiversidade e divididos em 

cinco capítulos, os quais possuem ainda quatro anexos para definição dos 

parâmetros.  

O primeiro capítulo do documento acaba por trazer fatores da criação, 

organização e atualização do que é chamado de “Cadastro Estadual de Unidades de 

Conservação e Áreas Especialmente Protegidas", seguindo/constatando algumas 

orientações, as quais estão listadas a seguir: 

I. Criação do “Cadastro Estadual de Unidades de Conservação”, ou 

CEUC, assim como os devidos procedimentos necessários para 

realização desse cadastro. 

II.  Como uma forma de trazer benefícios ao município, o registro da 

unidade de conservação (ou terra indígena) em discussão deve ser 

realizado e deve cumprir alguns requisitos, os quais acabam por 

caracterizar o estado no qual teríamos a devida conservação do local, 

além de qual sua apropriação social. Acaba-se, portanto, por definir 

também o conceito de “apropriação social”. 

III. São definidos os procedimentos diante dos casos onde teríamos uma 

sobreposição e relacionados às RPPN (dentro do contexto do ICMS 

ecológico). 

IV. São definidos os procedimentos para os casos nos quais ocorreriam a 

aquisição de certas áreas para uma transformação das mesmas em 

uma unidade de conservação, entrando para o regime do ICMS 

Ecológico. 

V. No caso das “Áreas de Proteção Ambiental”, ou APA, procedimentos 

adicionais também seriam definidos para determinar e garantir uma 
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implementação das tais como unidades de conservação que sejam 

efetivas. 

VI. No caso dos “Faxinais” (nome dos campos e gramados ligados à 

pastagem no sul do país), novos procedimentos também seriam 

implementados. 

 

 Além disso, um ponto de atenção e importante de ser colocado é que temos 

nesse primeiro capítulo a criação do conceito e a discriminação das áreas que viriam 

serem chamadas de “Unidades de Conservação” e que seriam passíveis de terem 

seu registro diante do CEUC, apresentando certa similaridade com o “Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação”. 

 

3.3. O Procedimento de Cálculo: 

 

No segundo capítulo do documento, acaba-se por definir quais serão os 

procedimentos de cálculo, após a organização das informações e dados das unidades 

de conservação escolhidas como análise. Um ponto importante aqui é que, diante de 

uma impossibilidade da utilização da região para a realização de atividades que 

seriam contra a conservação da biodiversidade, temos a criação de um índice, o qual 

será calculado por município e se referiria ao nível de restrição desse território, 

calculado pelo “Coeficiente de Conservação da Biodiversidade, ou CCB (LOUREIRO, 

1997b). 

Conforme definido no anexo II desse documento, sua fórmula acaba por ser:  

 

CCBij = (Auc/Am) * Fc 

Sendo: 

CCB: Coeficiente de Conservação da Biodiversidade 

Auc: A área do município em análise, em hectares, definida como “unidade de 

conservação". 

Am: A área total desse município, também em hectares. 

Fc: Fator de Conservação, sendo a variável referente à categoria de manejo que a 

unidade de conservação se adequa. 

i: Variável que vai de 1 até o número total de municípios que são beneficiados pelo 

ICMS ecológico. 
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j: Variável que vai de 1 até o número total de “Unidades de Conservação” (ou outras 

áreas protegidas), diante das interfaces entre o território do município em análise e 

da sua área voltada para a proteção ambiental, dentro do CEUC. 

 

 Traduzindo a fórmula de uma forma simplificada, temos o cálculo da razão da 

área da “Unidade de Conservação” de um município pela área total do mesmo, dentro 

de uma mesma unidade de medida e esse valor seria corrigido pelo “Fator de 

Conservação”, dentro do que seria chamado de “Categoria de Manejo”. O coeficiente 

em questão, portanto, acaba por ser considerado básico e quantitativo, apenas 

colocado como forma de criar as condições para uma mensuração do índice 

ambiental local, feito por meio de variáveis paramétricas e dimensionais.  

 No nível qualitativo, um “multiplicador” é agregado ao processo, com sua 

variação positiva ou negativa (acima de zero) diante da avaliação anual do território 

protegido, conhecida como a aplicação da “tábua de avalidação”. 

 Nesse ponto, acaba-se por criar o CCBI (Coeficiente de Conservação da 

Biodiversidade por Interface), presente no anexo II do mesmo documento que  trata 

e sendo define a mesma razão que falamos anteriormente, referente ao CCB, mas 

com o acréscimo da possibilidade de sofrer um incremento devido ao nível de 

qualidade da unidade de conservação diante do território municipal, com a aplicação 

de uma tábua de avaliação e ponderando-a por um peso equivalente, que são 

definidos no anexo III do documento.  

 Assim, chega-se na nova equação:   

CCBIij = [CCBij + (CCBij x ΔQuc]P 

Sendo:  

CCBI: O “Coeficiente de Conservação da Biodiversidade por Interface”. 

ΔQuc: A variação da qualidade da UC verificada no período em observação. 

P: O peso ponderado. 

  

 Diante dessas definições, chegamos no que será, portanto, o Coeficiente de 

Conservação da Biodiversidade para determinado município, sendo este a soma dos 

CCBI calculados para o tal, ou seja, a seguinte equação:  

CCBMi =ΣCCBIji. 
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Sendo: 

CCBMi: O coeficiente de Conservação da Biodiversidade para o Município. 

 

 Com esse coeficiente (CCBMi), finalmente definiremos a equação que 

demonstrará o índice ambiental em si:  

FM2i = 0,5 x (CCBMi /  ΣCCBMi) x 100 

Sendo:  

FM2i = O percentual referente ao que será destinado à determinado município 

específico, sendo esse o “Fator Municipal 2”. 

 

 Nela consideramos o Coeficiente de Conservação da Biodiversidade de um 

município específico e fazemos sua razão em relação ao somatório desse mesmo 

coeficiente, mas para todos os municípios de um Estado, com uma correção de 0,5%, 

visto corresponder a 50% de todos os recursos a porcentagem que será repassada 

para todos os municípios.   

 Os outros 50% desse total que falamos no parágrafo acima refere-se ao 

destinado aos mananciais de abastecimento, os quais são considerados na soma 

com os demais índices ambientais. No artigo 27 da Portaria nº 263/98, temos a 

definição de procedimentos que serão considerados na tomada de decisão caso 

tenhamos uma situação de sobreposição entre mananciais e unidades de 

conservação, ou entre unidades de conservação em si, com a orientação de que, 

nessas situações, o Fator de Conservação básico terá um acréscimo de 5% no casos 

de unidades conveniadas entre o governo federal e determinado Estado, ou 10%, 

entre o Estado e determinado município. 

 O artigo 28 deste mesmo documento diz, ainda, que, em casos de 

sobreposição entre as unidades, mas que tenham categorias de manejo diferentes, 

deve ser aceita e considerada a que trará um índice maior ao município. No caso de 

entrarem para a mesma categoria de manejo, porém, o processo é outro, deve-se 

considerar a porção da unidade de conservação que apresenta um maior escore na 

avaliação. E, no artigo 29, relacionado à sobreposição entre unidades e mananciais, 

mais um ponto é levantado: No momento do cálculo dos índices ambientais, eles 

devem ocorrer de maneira segregada, ou seja, separando a unidade de conservação 

do manancial de abastecimento. Um ponto de atenção é que deverá ser utilizada 



38 
 

apenas uma unidade de medida, essa calculada por razões e optando-se pelo 

resultado de maior valor.   

 Com as concepções acima, não podemos esquecer de considerar também 

quais as orientações da Portaria, consideradas estas como determinantes para os 

procedimentos de cálculo que falamos anteriormente: 

I. Deverá haver um limite máximo para os créditos direcionados aos municípios, 

em relação às APA e as unidades de conservação de uso indireto dos tais. 

II.  Os municípios criados após a criação das unidades de conservação locais 

terão um crédito diferenciado. 

III. Com relação às APA, suas zonas serão consideradas no momento da 

definição dos fatores de conservação. 

IV. Não deverão ser levados em conta apenas critérios relacionados às questões 

ambientais no caso das terras indígenas, ou seja, deverá ser considerado seu 

caráter social, para possibilitar a criação de condições para a reprodução 

cultural e social desses povos. 

V. Para os Faxinais, variáveis negociadas entre as comunidades e a prefeitura 

deverão compor o cálculo. 

VI. Ajustes nos Termos de Compromisso poderão ocorrer caso visem a efetivação 

das unidades de conservação presentes em determinado município, com os 

termos operando com preferência às variáveis das tábuas de avaliação ou por 

reivindicações de comunidades existentes no entorno do município. 

 

 Último ponto, nesse sentido, que é importante colocar também é na questão 

dos procedimentos referentes ao entorno das unidades de conservação, o que acaba 

também sendo regulamentado pela Portaria nº 236/98, mais especificamente dos 

artigos 21 até 25. A definição do entorno dessas unidades de conservação está já no 

artigo 21, definindo um Fator de Conservação base de 0,45 e colocando nesse grupo 

as matas ciliares, espaços vegetados, sítios especiais e áreas de preservação 

permanente, dando um tratamento similar e os considerando como parte da 

modalidade de “corredores de biodiversidade”.  

 Essas regiões (ou outros espaços especialmente protegidos) terão, ainda, sua 

reavaliação todo ano, diante de uma demanda que deverá ser manifestada pelo 

próprio município, com a possibilidade de incrementação, fazendo uso de certas 

variáveis para tratar da qualidade ambiental desse entorno, utilizando de qualificações 
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e fatores de conservação diferentes para cada tipo de qualificação do entorno, 

definido no Anexo IV da Portaria (LOUREIRO, 1997). 

 

3.4. O Termo de Compromisso: 

 

O “Termo de Compromisso”, o qual citamos anteriormente neste trabalho, é, 

por conceito, um ato administrativo relacionado ao poder executivo do município e 

que busca uma forma de formalizar qual será a participação dos municípios com suas 

respectivas unidades de conservação ou, ainda, do comprometimento destes na 

alocação de recursos para fins de preservação (e outras questões) ambiental, de 

maneira direta ou indireta, podendo estar relacionado à saúde, saneamento e à 

agricultura. Sua importância se relaciona com a limitação existente no trato da 

afetação da receita municipal, fazendo com o IAP tenha buscado criar alguns 

mecanismos, com o objetivo de melhorar a articulação dos gastos municipais para a 

melhora das áreas definidas como unidades de conservação, assim como a qualidade 

ambiental local em si (LOUREIRO, 1997). 

 

 3.5. A experiência do ICMS Ecológico no Paraná e seu pioneirismo 

 

O Estado do Paraná acaba por ter sido o pioneiro na aplicação do ICMS 

Ecológico, o que ocorreu no ano de 1991. Um dos motivos desse comportamento foi 

a forma como os municípios do Estado sentiam-se diante da restrição de uso pela 

necessidade de aplicar o tratamento necessário para a preservação de áreas de 

mananciais de municípios vizinhos, além da existência das unidades de conservação 

(LOUREIRO, 2002). 

 Assim, aplicou-se ao Paraná os critérios do ICMS Ecológico, com cada um dos 

mananciais e das unidades de conservação recebendo a alíquota de 2,5% do total 

distribuído, o que entra nos 5% do total relacionado ao critério ecológico, buscando a 

aplicação para a preservação ambiental dessas áreas. Dos 20% que acabam 

sobrando (referente ao total que o Estado pode dispor) se dividem da seguinte 

maneira: 6% para o número de habitantes na zona rural, 2% como fator de distribuição 

igualitária, 2% diante do número de propriedades rurais, 2% de acordo com a área do 

município e, por fim, 8% para a produção agropecuária. A legislação do Paraná tem 

por si só já alguns mecanismos que buscam incentivar os municípios na tomada de 
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medidas que melhorem sua gestão diante das áreas ecologicamente protegidas, 

independentemente se estar são Particulares, Estaduais ou Federais, com essa 

melhor gestão proporcionando um aumento da alíquota que será destinada ao 

município no projeto criado pelo ICMS Ecológico. Na prática, isso acaba por criar um 

maior interesse local para a criação de Unidades de Conservação e de parcerias com 

as demais esferas de poder, tendo o apoio para os investimentos na preservação 

dessas áreas (ROSSI et al, 2011).  

 Como resultado, é possível dizer que tivemos um crescimento do território 

direcionado à preservação ambiental, com a evolução dos repasses do tributo em 

questão, o que indica que foi alcançado o interesse municipal, o que demonstra a 

compatibilidade de interesses. Acabou sendo, portanto, um instrumento inovador com 

resultados positivos e contrapôs a idéia de incompatibilidade entre o aumento de 

áreas protegidas e o crescimento de receita para o município, mostrando uma 

alternativa para a utilização dessas terras, diferindo da ideia de utilização delas para 

a produção, impedindo, inclusive, que atividades menos interessantes acabassem por 

serem realizadas nessas terras, tanto no ponto de vista ambiental, quanto econômico 

(VEIGA, 2000). 

 Na tabela 02 abaixo, podemos ver o aumento dessas áreas (em território), 

comparando os 5 anteriores à aplicação do ICMS ecológico no Estado, assim como 

os 4 anos depois, o que nos permite realizar essa comparação:  

 

Figura 3 - Território destinado à preservação ambiental no Paraná, em hectares 

(1987-1996) 

 

Fonte: IAP - Instituto Ambiental do Paraná (2011)  
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O que podemos observar ao comparar os números, em hectares, das áreas 

voltadas para a preservação ambiental, é que tivemos um grande impacto da política 

estabelecida. Esse cenário verificado no Estado de Minas Gerais, nesse caso 5 anos 

antes e depois da implantação do ICMS Ecológico, como uma maneira de agregar 

com os dados, conforme a Tabela abaixo:  

 

Figura 4 - Território destinado à preservação ambiental em Minas Gerais, em 

hectares (1991-2000) 

 

Fonte: IEF - Instituto Estadual de Florestas  (2011) 

 

 No Paraná, o período seguinte ao que colocamos acima ainda representa, 

também, um significativo resultado, como podemos ver pela Tabela abaixo: 

 

Figura 5: Evolução da área destinada à preservação ambiental, no Paraná 

(1997-2008) 

 

Fonte: IAP - Instituto Ambiental do Paraná (2011) 
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 Conforme acima, no início do período (1997), o Estado do Paraná possuía um 

total de 1.562.958,59 hectares destinados à preservação ambiental (divididos nos 

tipos que citamos anteriormente), tendo um aumento de 13,07% para o total no final 

desse período (2008), com 1.767.309,99 hectares. O gráfico abaixo representa bem 

essa evolução: 

 

Figura 6: Evolução da área destinada à preservação ambiental, no Paraná 

(1997-2008) 

 

Fonte: IAP - Instituto Ambiental do Paraná (2011) 

 

 É possível verificar que, além de apenas termos esse crescimento de 13,07% 

das áreas voltadas para preservação ambiental, nesse período, é evidenciado uma 

tendência linear de crescimento, mesmo com períodos de queda, mas demonstrando 

uma consistência na criação de áreas voltadas para o fim em questão nesses 11 

anos. 

O ICMS ecológico é responsável por esse aumento territorial, porém, não 

podemos esquecer do levantamento em cima dos valores que foram repassados aos 

municípios do Paraná, neste mesmo período: 
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Figura 7: Repasse aos municípios do Estado do Paraná, referente à vigência 

do ICMS Ecológico (1997-2008) 

 

Fonte: IAP - Instituto Ambiental do Paraná (2011) 

 Conforme exposto acima, enquanto em 1997 o Estado teve um repasse de 

R$17.849.246,02 aos municípios, referente ao tributo que estamos tratando, esse 

número cresceu até que chegasse no valor de R$73.956.466,13 (aumento de 

314,33%), demonstrando ainda mais a ocorrência de um forte estímulo na 

manutenção e desenvolvimento das áreas definidas para preservação ambiental, o 

que pode ser organizado e verificado com maior facilidade pelo Gráfico: 

 

Figura 8: Repasse aos municípios do Estado do Paraná, referente à vigência 

do ICMS Ecológico (1997-2008) 

 

Fonte: IAP - Instituto Ambiental do Paraná (2011) 
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Essa evolução verificada é, de certo modo, ostentosa, mas a linha com 

tendência para o crescimento de uma forma exponencial não tem como passar 

despercebida, demonstrando os aumentos nos repasses e com tendência para um 

crescimento cada vez maior. Isso está diretamente ligado à ampliação da área de 

preservação ambiental, o que não ocorreu apenas no Paraná. Minas Gerais, por 

exemplo (já que utilizamos como parâmetro no começo desse tópico) demonstra o 

fato de que já teria uma infraestrutura relacionada ao ICMS Ecológico ligada ao IEF, 

mesmo que seu percentual de distribuição, porém, seja de 1% no período que 

trouxemos. 
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CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho, como já exposto anteriormente, teve como objetivo analisar a 

concepção, tanto teórica quanto prática (em âmbito nacional) de uma tributação (ou 

sistema tributário) com viés ambiental, sendo isto realizado nas páginas anteriores, 

expondo desde ideais diante dos recursos naturais, meio ambiente e tributação que 

vieram se desenvolvendo junto com o surgimento das escolas de pensamento 

econômico, assim como a forma como o sistema tributário brasileiro está montado, 

conforme definido pela Constituição Federal de 1988. 

 Diante do sistema tributário brasileiro, por sua vez, não temos um tratamento 

exclusivo de um tributo em esfera nacional que tenha seu objetivo unicamente voltado 

para a preservação ou investimento ambiental, mas há a liberdade para que alguns 

impostos já existentes, principalmente na esfera estadual, pudessem seguir um rumo 

para influenciar o comportamento dos agentes econômicos no momento do repasse 

do valor arrecadado pelo imposto. O ICMS Ecológico é um exemplo disso e, devido 

à, por exemplo, porcentagem da renda estadual ligada ao ICMS em si, o utilizamos 

como foco neste trabalho. 

 Uma das maneiras de se utilizar os tributos existentes para fins ambientais é a 

criação de mecanismos nos próprios tributos, os quais possibilitem influenciar a 

atitude dos agentes econômicos, mesmo que não se pretenda corrigir falhas de 

mercado ou aumentar a eficiência em uma perspectiva da Economia do Bem-Estar. 

Esse diagnóstico está presente em perspectivas críticas a da economia neoclássica 

que foram discutidas no trabalho, inclusive na visão da economia ecológica. No caso 

do ICMS Ecológico, os agentes relevantes acabam por ser o município e os donos 

das terras definidas como áreas de conservação. Ou seja, é nessa esfera municipal 

que a legislação estadual concebe as regras locais desse tributo e tem seu foco de 

ação, influenciando, por meio da destinação de certa quantidade de verba estadual 

arrecadada em âmbito nacional pelo ICMS, para os  definidos conforme a legislação 

estadual, dependendo da sua atuação junto das áreas voltadas para a preservação 

(entre outro tipos de regiões ligadas à esse fim, como os mananciais). Traça-se, 

portanto, um comportamento para a criação de novas áreas com essa finalidade, 

assim como o investimento para sua manutenção e preservação. 

 Outra forma, ainda, de se definir o ICMS Ecológico acaba é compreendê-lo 

como uma política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Como já definido 
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anteriormente neste trabalho, os esquemas considerados como PSA público referem-

se aos serviços no qual a esfera pública apresenta-se como um comprador 

intermediário, operando quando há a existência de um benefício que seria externo ao 

provedor dos serviços ambientais. Nesse ponto, cria-se a necessidade de uma 

legislação que busque instituir e regular práticas voltadas para pagamentos 

compensatórios e dos recursos para a alocação que vise esse mesmo fim, onde o 

ICMS Ecológico é colocado, relacionando-se com as condições e processos voltados 

para a preservação e sustento das áreas essenciais para o sustento humano, 

promovendo um mecanismo para a compensação ambiental diante dessa 

conservação. 

 No Estado do Paraná, regulamentou-se o repasse dos recursos captados pelo 

ICMS, por meio das regras estipuladas pelo ICMS Ecológico, considerando as 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural, ou RPPN, de proprietários privados. 

Esse procedimento permitiu que a conservação de terras privadas fosse 

proporcionada, por meio de uma ação que seria voluntária, gerando um retorno 

destinado à gestão dessas terras. Esse apoio acabou por beneficiar o próprio 

município, no sentido de que, pelas normas do Estado, define-se que os tais recursos 

direcionados aos proprietários devem ser em sua totalidade aplicados na gestão da 

unidade de conservação, o que, conforme surgem esses apoios financeiros, melhora 

a gestão e, com os surgimentos de novas terras nessa mesma situação, o município 

acaba por usufruir desse processo, melhorando-o financeiramente, por meio do 

aumento de sua receita. Acaba por ser um incentivo econômico direto e pode ser 

considerado como uma forma embrionária de PSA. 

  Com a exposição breve que tivemos no capítulo 3, pudemos também observar 

um outro ponto por meio dos dados apresentados, que é a evolução dessa questão 

no Estado do Paraná, o qual possui seu pioneirismo. Comparando principalmente o 

período anterior e o logo posterior à implantação dessa política, a mudança de 

comportamento local e o crescimento das áreas de preservação, em hectares, é 

evidente. O mesmo pode ser observado com a breve exposição de dados que 

também realizamos sobre o Estado de Minas Gerais, que implantou o sistema do 

ICMS Ecológico após o Paraná. Entre o período de, como vimos, 1997 até 2008, por 

exemplo, o aumento de verba destinada aos municípios pelo tributo que estamos 

falando foi de 314,33%, o que acaba criando uma base ainda maior de influência para 

o comportamento dos municípios, visando o aumento das áreas de preservação, 
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influenciado por esse aumento da verba destinada, além do próprio aumento em si 

da verba indicar que houve o crescimento desse comportamento durante tal período. 
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