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INTRODUÇ.AO 

O imposto é o tributo mais representativo na composição 

da receita pública no Brasil 1. dentro do Sistema Tributário 

Naciona12. 

O ICMS Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Servicoss, é o imposto mais importante a nivel Estadual. Em 

1993 representou 93, 54% da receita tributária total do Estado 

do Paraná, (TABELA 1). 

1- Da receita tributária total do Brasil, em 1988, segundo dados da 
Secretaria da Receita Federal, 99,47% foram originadas de impostos e apenas 
0,53 de Taxas. 

2- Sistema Tributário, entendido por FOERSTER(1991), como" um 
conjunto de princípios constitucionais tributários que regem o poder de 
tributar, as limitações deste poder, os procedimentos administrativos 
públicos para o lançamento, fiscalização e cobrança doa tributos e a 
repartição das correspondentes receitas em um regime federativo". O Sistema 
Tributário é base da Política Pública maia importante para a sustentação do 
Estado, a Política Fiscal. definida por GRASSI MENDES(1989), como: "as 
decisões do governo sobre o quanto gastar, quanto arrecadar e que tipo de 
impostos arrecadar". Outros autores estão de acordo com esta afirmativa,. 
ECKSTEIN(1977), por exemplo, em seu livro: Economia Financeira - introdução 
à política fiscal, diz que política fiscal, é o "estudo das atividades de 
receita e despesa do Governo. Ocupa-se de orçamentos, impostos e despesas 
governamentais, e de dívidas públicas". Outros autores aprofundam o conceito 
de Política Fiscal, como REZHNDE(1983), que o associa ao do Federalismo 
Fiscal. Verdadeiramente há um consenso, Política Fiscal trata das receitas e 
despesas do Estado, geridos por seus administradores, os governos. 

3_ O ICMS é um imposto de caráter indireto, incidente sobre o 
consumo. Originou-se na Alemanha em 1918. Seguiu-se sua adoção por vários 
paises do mundo, dentre eles a Itália e Franca, de onde o Brasil importou o 
modelo doutrinário, adotando imposto similar, em 1954, embora o Brasil tenha 
tributos sobre comercialização desde o império (vendas de escravos, ouro, 
etc). A evolução do imposto brasileiro deu origem ao !CM, em 1967, que 
reformulado transformou-se após a constituição de 1988 no atual ICMS. 8 um 
tributo eminentemente arrecadador de fundos para o Estado, diferente 
portanto das Taxas e contribuições de melhorias, tributos definidos na 
Consti tuicão Federal e decorrentes do exercício do Poder de Policia. e 
prestaç!o de serviços pelo Ratado. 



3 

Do ICMS arrecadado, 75% fica para o Estado e 25% são 

destinados aos municipios, segundo critérios definidos nas 

Constituições Federal4, Estadual e em legislação Complementar. 

TABELA 1 - RECEITAS TRIBUTARIAS~ EM PERCENTUAIS NO ESTADO DO 
PARANA - 1988/93 

--------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICAÇAO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
--------------------------------------------------------------- 
ICMS 96.35 96,81 96,06 96.15 94,21 93,54 
ITCMD 1,54 0,57 0,43 0,44 0,41 0,49 
AIR - 1,40 1,80 1,32 1,62 0,59 
IPVA 0,76 0,64 1,07 1,02 2,73 5,10 
TAXAS 1,35 0,58 0,64 1,07 1,03 0,28 
--- --------------------------------------------------------- 

TOTAL 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
-------------------------------------------------- 

FONTE: Balanços Anuais - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA 

A partir da possibilidade oferecida pelo federalismo 

fiscal, cada Estado da Federação tem seu próprio perfil de 

distribuição do ICMS aos municípios. Ressalve-se que, 

constitucionalmente, no mínimo, 3/4 doa recursos repassados 

4- A Constituição Federal, no item IV do seu artigo 158, define que 
pertencem aos municípios: vinte e cinco por cento do produto da arrecadação 
do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadoria e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação. As parcelas deste recursos devem ser repassadas aos 
municípios, de acordo com o parágrafo único do artigo 158, que em seus itens 
I e II, definem: 

I- três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, realizadas em seus territórios; 

II- até um quarto, de acordo com o que dispuser a lei estadual ou, 
no caso dos territórios, lei federal. 

~- ICl1S - Imposto sobre Operações Relativas a Circulacão de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicações; ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa 
Hortis e Doaoão de Bens e Direitos; AIR - Imposto sobre a Renda e Proventos 
de Qualquer Natureza - Adicional; IPVA - Imposto sobre a Propriedade de 
Veicules Automotores; TAXAS - Trocas cobradas pelo Exercício do Poder de 
Polícia e pela Prestac~ de Servicos. 

\ 
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obedecerá o critério do Valor Adicionadoª, e o restante 1/4 

será repassado de acordo com o que dispuser lei estadual. 

No Estado do Paraná, a legislação vigente estabelece 

sete critérios para o rateio dos recursos do ICMS pertencentes 

aos municípios. A TABELA 2, apresenta os critérios e seus 

respectivos percentuais. 

TABELA 2 - CRITgRIOS UTILIZADAS PARA O RATEIO DO ICMS A QUE OS 
MUNICIPIOS TEM DIREITO NO ESTADO DO PARANA - 1994 

----------------------------------------- CRITgRros 

----------------------------------------- 
PERCENTUAIS 

Valor adicionado 
Valor da produção agropecuária 
NQ de habitantes do município 
Ambiental7 
NQ de propriedades rurais 
Tamanho da superfície municipal 
Indice fixo ou de distribuicão igualitária 

TOTAL - ------------------------------------------- 

75% 
08% 
06% 
05% 
02% 
02% 
02% 

FONTE: Lei Estadual Complementar nQ 9491/90. - ------------------------------------------ 100% 

Os critérios para distribuição do ICMS são 

tradicionalmente assentados na racionalidade produtiva, a 

partir de um modelo de produção clássico extrativo-predador, 

que legitima a degradação dos solos, das florestas, da água, a 

alteração dos fatores climáticos. 

Em contradicão com o conceito tradicional de 

desenvolvimento e baseado no conceito de desenvolvimento 

sustentado, definido no Relatório sobre o Desenvolvimento 

S- O parágrafo lQ, do item II, do artigo 3Q da Lei Federal 
Complementar nQ 63 de 11 de janeiro de 1990, define que o "valor adicionado 
corresponderá, para cada município ao valor das mercadorias saídas, 
acréscido do valor das prestaoões de servioos, no seu território, deduzido o 
valor das mercadot>ias entrad.as, em cada ano civil". 

7_ Também denominado de fator ambiental. Tecnicamente definido 
como: Indice de Compensacao e Incentivo Fiscal por Conaervac!o Ambiental. 
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Mundial ( 1992), do Banco Mundial como "o desenvolvimento que 

Perdura", estruturou-se um quadro analítico aproximado que 

permite evidenciar o perfil de distribuição dos recursos do 

ICMS no Estado do Paraná da seguinte forma: 7% possui critérios 

de caráter francamente sustentável, composto pelo ambiental 

(5%) e pelo do nQ de propriedades constituintes de seu 

território que beneficiam potencialmente os municípios com 

maior desconcentração fundiária (2%); 83% francamente clássico, 

composto do Valor Adicionado (75%) e Valor da Produção 

Agropecuária (8%), ficando os 10% restantes numa faixa 

transitória, moderadamente sustentável ou clássica. 

QUADRO ANALITICO APROXIMADO DOS CRITgRIOS DE REPARTIÇAO DOS 
RECURSOS DO ICMS, A QUE MUNICIPIOS TEM DIREITO, NO 
ESTADO DO PARANA, A PARTIR DO CONCEITO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 

----- --------------------------------------- CLASSICO MODELO PRODUTIVO SUSTENTAVEL 
FRANCAMENTE ---------------------------------------------------------1 (%) MODERADAMENTE MODERADAMENTE FRANCAMENTE --------------------------------------------------------- Valor adicionado 75 
Valor da produção agropecuária 08 

nQ de habitantes no município 06 
Ambiental 05 

NQ de propriedades rurais 02 
Superfície municipal 02 

indice fixo 02 
- ------------------------------------ 83% 08% 02 07% 

---- --------------------------------------- 

O critério ambiental se apresenta como uma espécie de 

medida compensatória por parte do Estado, uma vez que os 

recursos do ICMS são arrecadados a partir do processo consumo- 

produção, potencialmente do modelo produtivo clássico. 
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1. O CRITJllUO AMBIENTAL 

A concentracão da população do Estado na Região 

Metropolitana de Curitiba e em regiões polo, tais como: 

Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Apucarana, 

exige necessidades crescentes de tratamento de água. Apenas a 

Região Metropolitana de Curitiba consome 1/3 da água potável do 

Estado. 

O adensamento populacional desordenado das bacias 

hidrográficas, a complexidade no processo de potabilizacão das 

águas que, implica altos custos de tratamento, apontam a 

necessidade de ações preventivas e adoção de medidas firmes em 

favor da conservacão dos recursos hídricos. 

A necessidade de criação de mecanismos contundentes para 

a proteção dos remanescentes florestaisª do Estado, notadamente 

para a conservação da biodi vera idade, de criação de condições 

para à educação ambiental, através do estudo e da recreação em 

contato com a floresta nativa, a necessidade de 

compatibilização entre a produção e preservação, com reflexos 

diretos e indiretos na economia paranaense. 

Estas foram algumas das razões que justificaram a 

inclusão do parágrafo único no artigo 132 da Constituição 

paranaense. 

8- O Ratado, que possuía em 1890 83,41% de sua superfície total 
coberta :por florestas, passou em 1992 a ter aproximadamente 4,99%. 
Estimativas do Instituto Ambiental do Paraná, indicam que a permanecer o 
atual ritmo de destruicão dos remanescentes florestais, no ano 2000, esta 
percentual será de aproximadamente 2,50%. 
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A consolidação dos objetivos de conservação ambiental 

contidos na Constituição Estadual do Paraná9 se deu através da 

instituição da Lei Estadua110 Complementar nQ 9491/90. 

2.A LEI ESTADUAL11 COMPLEMENTAR NQ 59/91 (LEI DO ICMS ECOLOGICO) 

O critério ambiental para a reparticão dos recursos do 

ICMS foi normatizado pela Lei Estadual Complementar nQ 59, de 

01 de outubro de 1991, popularmente conhecida como a Lei do 

ICMS Ecológico ou dos Royaltes Ecológicos. 

Regulamentada pelo Decreto nQ 97 4 de 09 de dezembro de 

1991 (ANEXO), a lei trata do cálculo do índice de compensação e 

incentivo fiscal aos municípios desde que "abriguem em seu 

território Unidades de Conservação Ambiental, ou que sejam 

diretamente influenciados por elas, ou aqueles com mananciais 

de abastecimento público". 

Estes conceitos são definidos pela lei da seguinte 

forma: "as Unidades de Conservação ambiental são áreas de 

preservação ambiental, estações ecológicas, parques, reservas 

florestais, florestas, hortos florestais, áreas de relevante 

8- Que no Parágrafo Unico do artigo 132 estabelece que: "O Estado 
assegurará., na forma da. lei, aos municípios que tenham parte de seu 
terr-itório integrando unidades de conservação ambiental, ou que sejam 
diretamente influenciados por elas, ou àquela.a com mananciais de 
abastecimento público, tratamento especial quanto ao crédito da receita 
referida no art. 158 parágrafo único II da Constituição Federal". 

10_ Que em seu artigo 2Q diz: "Regulamentado o ez-t , 132 e seu 
parágrafo único, da. constituição do Estado do Paraná., aplicar-se-á aos 
municípios beneficiados por aquela norma, cinco por cento(5%). 

11_ Refere-se a Lei Esta.dual Complementa?' n2 59/91, entendida 
tecnicamente como: Política Estadual de Compensação e Incentivo Fiscal aos 
municípios, por Conservação Ambiental. Este documento trata a.penas das 
Unidades de Conserva.cao, dentro da Lei (anexo). 
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interesse de leis ou decretos federais, estaduais ou 

municipais, de propriedade pública ou privada"12. 

Serão beneficiados pelo critério de mananciais de 

abastecimento "aqueles que abrigam em seu território parte ou 

o todo de bacias hidrográficas de mananciais de abastecimento 

público para municípios vizinhos". 

A distribuição dos 5% é feita da seguinte maneira: 50% 

para municípios com mananciais de abastecimento e 50% para 

municípios com Unidades de Conservação Ambiental. 

Os parâmetros de alocação dos recursos, ainda conforme a 

lei, serão definidos pela entidade estadual responsável pelo 

gerenciamento dos recursos hídricos e meio ambiente e os 

percentuais relativos a cada municipio serão por ela anualmente 

calculados. 

Todos os procedimentos técnicos para efeito da produção 

do Indice ambiental são, portanto, de responsabilidade do 

Instituto Ambiental do Paraná - IAP, que encaminha anualmente a 

publicação de resolução do Secretário de Estado do Meio 

Ambiente no Diário Oficial do Estado, relacionando os 

municípios contemplados para o ano seguinte, bem como os 

respectivos percentuais a que terá direito (ANEXO). Estes 

mesmos número são encaminhados à Secretaria de Estado da 

Fazenda para implantacão na conta Bane atado-Fundo de 

12_ A Lei Complementar nQ 59/91. teve alterado seu artigo 2Q, pela 
Lei Complementar nQ 67/93 (ANEXO), que incluiu, áreas de terras indigenas 
como categoria de manejo de Unidades de Conservação, para que os municipios 
com esta modalidade de áreas especialmente protegidas pudessem beneficiar-se 
no rateio de recursos do rrns. Na realidade o enquadramento das Areas de 
Terras indisenaa como categorias de Manejo de Unidades de Conserva.cão foi um 
equivoco técnico, pois embora estas devam ser consideradas áreas 
especial.mente protegidas, são orientadas por legisla.cão específica, como o 
"Estatuto do Indio" e legislações afins, não na legisla.cão que t?-ata das 
Unidades de Conservacao. 
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Participação dos Municipiosi3, e demais providências para o 

repasse. 

O índice ambiental provisório é produzido até o dia 30 

de junho e o definitivo até 30 de agosto do ano de apuração. 

3. O CADASTRO ESTADUAL DR UNIDADES DE CONSRRVAÇ1l.0 

O Cadastro Estadual de Unidades de Conservacãol.4 

representa a base de dados para a produção dos indices 

ambientais e é normatizado pela Portaria nQ 66/94 do IAP 

(ANEXO). 

3.1. ARHAS FEDERAIS K ESTADUAIS 

As Unidades de Conservação de dominio federal e 

estadual, além das Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPN) de âmbito federal, bem como as áreas de terras 

indigenas, são creditadas automaticamente aos municipios a que 

pertencem. Os municipios não precisam proceder o requerimento 

das mesmas, apenas devem conferir os dados básicos e os 

resultados dos cálculos divulgados pelo IAP1õ, que é o 

responsável pela coleta das informações. 

13- O Indice Ambiental, sendo um dos critérios para o rateio dos 
recursos do ICMS, toma parte de um procedimento de síntese, o Indice final 
(ou total) do município, resultado de um somatório ponderado. Os critérios e 
seus pesos, estão descritos na TABELA 2. 

l.4- Toda Unidade de Conservacão para beneficiar um município, 
precisa necessariamente estar registrada no Cadastro Estadual de Unidades de 
Conservação, que é reavaliado anualmente. 

1~- O IAP coloca à disposição dos municípios, da população e da 
imprensa um extrato municipal (ANKXO - um exemplo) , que serve como uma 
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3.2. AREAS MUNICIPAIS 

A inclusão de áreas de âmbito municipal deve ser objeto 

de um procedimento administrativo especial. Os municípios devem 

requerer ao IAP a inclusão das áreas para beneficiar-se do ICMS 

ECOLOGICO. Para isto basta procurar um dos 19 Escritórios 

Regionais do IAP, que darão a orientação necessária aos 

municípios e farão a investigação técnica das áreas. 

Não há cobrança de taxas. 

Qualquer município pode requerer o cadastramento de 

qualquer área a qualquer tempo. Há, no entanto, uma data 

relevante para a formalização do pedido: é o dia 30 de abril do 

ano da apuracãoie. Agindo desta forma o município poderá ter a 

área incluída no cadastro para efeito do rateio do ICMS no ano 

vindouro. Caso contrário, ficará para o ano subseqüente. Por 

exemplo: todas as áreas requeridas até 30 de abril de 1994, 

foram investigadas e, as aprovadas, entraram para o cadastro e 

beneficiarão os municípios em 1995. As requeridas após 30 de 

abril de 1994, passarão pelos mesmos procedimentos, e caso 

cadastradas, beneficiarão os municipios somente em 1996. 

As áreas de âmbito municipal no processo de investigação 

técnica por parte do IAP, deverão se enquadrar nos critérios de 

Unidade de Conservacão17. Caso positivo deverão receber um 

memória de cálculo para conferência dos dados básicos e dos cálculos. De 
posse do extrato, uma calculadora de bolso, uma rápida orientação de um 
profissional do IAP, qualquer pessoa pode fazer a conferência e, se não 
concordar, agir na busca de uma reavaliação do IAP. 

is.. Entende-se por ano da apuração, o ano imediatamente anterior ao 
do índice que esta sendo produzido. Por exemplo: o índice ambiental de 1995, 
foi apurado (ou calculado) em 1994. 

17- O conceito de Unidades de Conservação utilizado é o contido no 
anteprojeto de Lei Federal nQ 2.892/92, que as define como: "Porções do 
território nacional, incluindo as águas territoriais, com caracteristicas 
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escore", que traduz o "grau de qualidade" da Unidade de 

Conservação. 

Portanto, as áreas de âmbito municipal podem beneficiar 

os municípios em dois planos: 

a) no plano da compensação fiscal quando a área 

requerida for cadastrada como Unidade de Conservação; 

b) no plano do incentivo fiscal quando a área 

requerida, já avaliada e enquadrada como Unidade de 

Conservação, alcançar um escore entre 0,1 e 9,0 pontos. 

Para melhor entendimento, observemos o exemplo do Parque 

do Ingá18, que obteve o maior escore, dentre as Unidades de 

Conservação de âmbito municipal, em 1994. 

O parque tem uma superfície de 47, 30 hectares19, e seu 

escore foi de 7, 8. Portanto, vai beneficiar o Município de 

Maringá de duas formas: a primeira, por ser considerada uma 

unidade de conservação ( na prática sua superf ic ie total é 

multiplicada por "um", o que conta como base para o cálculo do 

Coeficiente de Restrição Territoria120 de 47,30 hectares 

naturais de relevante valor, de domínio público ou privado, legalmente 
inatituidas pelo Poder Público com objetivos e limites definidos, e sob 
regimes especiais de administra.cão, as quais aplicam-se garantia.a adequada.a 
de proteção". 

18- Localizado na cidade de Maringá, região Norte do Paraná, que 
tem baixissimo nivel de cobertura florestal. 

1a_ Existem, para efeito de definição da superfície total da 
Unidade de Conserva.cão a ser considerada, três tipos de área.a: a primeira, 
área com qualidade física satisfatória, a segunda, com qualidade física 
inaatiafatória e a terceira, área em recuperação. Todos estes conceitos 
estão definidos na Portaria 67/94 do IAP. 

20- O Coeficiente de Restrição Territorial (ou Coeficiente de 
Restrição de Uso do Solo) é o mecanismo utilizado para a mensuração do nivel 
de restrição causada pela Unidade de Conservação no espaço territorial do 
município, para efeito do cumprimento da lei nQ 59/91. Tecnicamente é a 
razão entre a auperficie da Unidade de Conservação considerada, no todo ou 
em parte, pela auperficie do município, utilizando-se uma determinada 
unidade de medida, corrisido por um fator de conservação, que indica a 
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47, 30*1); segundo, por ter o nivel de qualidade que 

proporcionou um escore de 7 ,8 pontos, este multiplicado pela 

superfície do Parque, resultando num total de 368, 94 hectares 

(47,30*7,8). Somando-se os 47,30 da compensação, mais os 368,94 

do incentivo, a Unidade de Conservação vai equivaler para o 

município à uma Unidade de Conservação, da categoria de Manejo 

"Parque", com 416,24 hectares21. 

As Unidades de Conservação de âmbito municipal passam 

anualmente por uma reavaliação, que pode resultar no aumento ou 

diminuição do escore, ou ainda> no seu descadastramento em caso 

da perda dos atributos que as caracterizavam como Unidade de 

Conservação. 

3.3. ARKAS PARTICULARES 

As áreas de domínio particular têm exigido especial 

atenção a partir de 1993, pois as dificuldades para a aquisição 

de áreas por parte doa Poderes Públicos têm levado os 

municípios a procurar soluções> tais como Area de Proteção 

Ambiental APAs e as Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural - RPPNs. 

As APAs, têm representado muito menos uma categoria de 

Manejo de Unidades de Conservação e muito mais o que realmente 

deveriam ser: "Areas de uso regulamentado". No Paraná as APAs 

categoria de manejo de Unidade de Conservação. Definicõea e parâmetros 
dispostos na Portaria nQ 67/94 do IAP (ANEXO). 

21_ Na prática seria como existisse "um andar de solo" e "8,8 de 
ICMS ECOI.ôGICO". 
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têm se mostrado instrumento débil para conservação ambienta122. 

Por isto estão sendo desestimuladas para efeito de beneficies 

do ICMS ECOLOGICO, merecendo uma profunda rediscussão. 

Seguindo o exemplo do IBAMA a nivel Nacional e do Mato 

Grosso do Sul e aproveitando a discussões já ocorridas em 

outros Estados, como Minas Gerais, o Paraná está prestes a 

adotar sua "reserva voluntária23", através de Decreto do Poder 

Executivo. A proposta paranaense24, na tentativa de contribuir 

para a modernização deste instrumento no Brasil, está 
assentando em três bases: 

a) formal transformação das florestas nativas 
remanescentes do imóvel como florestas de preservação 

permanente, com gravação perpétua no Resistro de Imóveis por 

ação voluntária do proprietário; 

b) informal - apropriação da "reserva voluntária" por 

parte da população, através de atividades que busquem o 

conhecimento, com anuência expressa do proprietário, podendo 

este desenvolver o ecoturismo, ou outras atividades não 

predatórias, desde de que licenciada2õ pelo IAP; 

c) oferta pelo Estado de um conjunto de incentivos aos 

proprietários, para estimular a sua tomada de decisão favorável 

à conservação florestal, dentre eles: 

22- Em tempo, convém esclarecer que em principio nada. se tem contra 
as APAs e sua instituição. Apenas que no contexto da. destinação de recursos 
do ICMS, a aceitação do cadastramento das APAs deve ser precedido de 
profunda análise, quica recusadas. 

23- No plano objetivo representa a Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, de âmbito estadual. 

24- Anexo, minuta de Decreto. 

2!S- Estuda-se um processo de licenciamento sumário, gravitando 
entre o minimo de burocracia e a segurança necessária para que a reserva 
voluntária continue a cumprir seus objetivos originais. 
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1) prioridade na concessão de crédito em insti tuicão 

oficial do Estado; 

2) viabilização da isenção do Imposto Territorial Rural; 

3) Prioridade no apoio técnico e científico ao 

proprietário; 

4) prioridade nos programas ambientais em execução pelo 

Estado: Agua Limpa, Paraná Rural, Recuperação de Areas 

Degradadas e outros; 

5) existência de estradas vicinais de boa qualidade para . 

o acesso à reserva voluntária, com manutenção permanente; 

6) apoio na divulgação local, regional e nacional da 

reserva voluntária; 

7) concessão de comenda/certificado oficial por 

relevante contribuição à melhoria da qualidade de vida do povo 

paranaense; 

8) outros estímulos que objetivem a consolidação da 

reserva voluntária. 

4. RESULTADOS E REFLKXOHS 

A criação da lei propiciou um aumento de áreas 

protegidas, ou seja: o Paraná viu 

superfície as Unidades de Conservação 

Lei. O Estado continua, no entanto, 

crescer em número e 

após a insti tuicão da 

carecendo ainda de um 

adequado e forte programa interinati tucional para efetivar a 

implantação de parcela representativa de suas Unidades de 

Conservação, ainda sem proteção especial. 

O aumento de áreas protegidas se deu fundamentalmente no 

âmbito das áreas municipais. A TABELA 3 mostra esta tendência. 
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Entre os anos 1994 e 1995 houve uma diminuição dos beneficies 

originados das áreas de âmbito federal e um aumento nos 

benefícios oriundos das áreas municipais, passando de 8,79%, em 

1994 para 12,64%, em 1995. 

O aumento da participação das áreas municipais nos 

benefícios, se dá também pela melhoria na qualidade de suas 

Unidades de Conservação, tendo a média dos escore2s ( indicador 

da qualidade das Unidades de Conserva.cão) passado de 3, 4, em 

1993 para 3,6, em 1994, com descadastramento de duas áreas por 

insuficiência técnica. 

TABELA 3 - CONCENTRAÇAO DO COEFICIENTE DE RESTRIÇAO 
TERRITORIAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇAO, POR A MBITO 
DE GOVERNO - 1994-95 

------ ------------------------------------------ 
AMBITO DE GOVERNO 

1 
t 
l ,--------------------- 

PERCENTUAL 

1994 1995 
--- -------------------------------------------- Federal 
Estadual 
Municipal 

61,19 
30,02 
8,79 

56,63 
30,73 
12,64 

TOTAL ------------------------------------------- 
100,00 100,00 

FONTE: IAP - -------------------------------------------- 
Em três estudos de caso desenvolvidos por 

LOUREIR0(1994), comparou-se o retorno de ICMS para os 

municípios em duas possibilidades: 

a) a Unidade de Conservação cumprindo seus objetivos de 

manejo, tendo o município retorno do ICMS pelo critério 

ambiental (Lei do ICMS ECOLOGICO); 

ze; Para a compoeic;ão do escore, das Unidades de Conservaçâo de 
âmbito municipal, de acordo com o Decreto n2 974, utiliza-se como variáveis 
básicas: localizac;ão(zona UI>bana ou ruz,al); implantação de plano de manejo; 
infra-estrutUI>a; eetrutUI>a municipal de fiecalizaçtto e protecao. 
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b) simulando-se a Unidade de Conservação como uma 

"Unidade de Produção", produzindo a cultura agrícola mais 

representativa para o respectivo município, tendo o mesmo 

retorno do ICMS pelos critérios do Valor Adicionado, somado ao 

do Valor da Produção Asropecuária. 

Para os três casos estudados, a primeira alternativa - 

critério ambiental (Lei do ICMS ECOLOGICO) - apresentou maior 

retorno aos municípios. 

Do ponto de vista fiscal e financeiro, a lei tem se 

mostrado justa em pelo menos dois planos: 

lQ) Propiciou acesso a recursos significativos, de 

municípios com dificuldades financeiras, por terem a totalidade 

ou grande parte de seu território com restrição de uso por 

necessidade de preservação ambiental. 

A TABELA 4 mostra o impacto do índice ambiental no 

índice final (ou total) a que os municipios têm direito, para 

1995. 

O municipio de Piraquara, um dos lideres na luta pela 

criação e implantação da Lei, possui aproximadamente 90% de seu 

território com restrição de uso por ser Manancial de 

abastecimento público para a cidade de Curitiba. Suas receitas 

oriundas do ICMS foram incrementadas em 84% pelo critério 

ambiental. Guaraqueçaba, que é um municipio todo coberto por 

Unidades de Conservação, de várias categorias de Manejo, 

(Parque Nacional, Estação Ecológica e APAs), terá 74% de 

incremento e Céu Azul, que possui 83% de seu território 

coberto pelo Parque Nacional do Iguaçu, terá 65% do total de 

ICMS repassado oriundo do critério ambiental. São alguns 

exemplos. 
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TABELA 4 - IMPACTO DO INDICE AMBIENTAL NO INDICE DEFINITIVO 
DE 1995 - OS VINTE MUNICIPIOS MAIS REPRESENTATIVOS 

-- ------------------------------------------------------ Piraquara 84 % 
Guaraguecaba 74 % 
Matelândia 71 % 
Céu Azul 65 % 
Tunas do Paraná 59 % 
Santa Terezinha do Itaipu 56 % 
Flor da Serra do Sul 52 % Lobato 52 % 
São Jorge do Patrocinio 49 % Mariópolis 44 % 
Santo Antonio do Paraíso 44 % 
Marretes 42 % 
Antonina 42 % Guara tuba 40 % 
Diamante do Norte 40 % 
Adrianópolis 39 % 
Congonhinhas 38 % 
Almirante Tamandaré 37 % 
Teixeira Soares 36 % 
Guatiguá 35 % 

------------------------------------------------ 
FONTE: Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - 1994. 
NOTA: O Indice Ambiental, representa, para o respectivo 

municipio, quando for o caso, o somatório das restrições 
originadas por Unidades de Conservação e Mananciais de 
Abastecimento. 

2Q) Redistribui recursos, notadamente de municípios de 

grande e médio porte, para municípios com poucas possibilidade 

de acesso a recursos pelos critérios clássicos. Dados de 1992 

da Secretaria de Estado da Fazenda mostram que os beneficias 

ficaram concentrados nos municípios com maiores restrições no 

uso de solo, como Céu Azul, Guaraquecaba, Piraguara, 

Medianeira, Matelândia, sendo estes recursos retirados de forma 

razoavelmente equitativa dos demais municípios. 

Deixa de ganhar o município que não possui Unidades de 

Conservação, ou não protege adequadamente os mananciais de 

abastecimento para município vizinho. 

Para 1994, estima-se que no Paraná, a Lei do ICMS 

ECOLOGICO deverá ratear 19 milhões de dólares. Isto tem levado 
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grande número de municípios a buscarem adesão ao projeto. A 

TABELA 5, mostra a tendência de evolução desde o primeiro ano 

de implantação27, em 1992. 

TABELA 5 - MUNICIPIOS BENEFICIADOS PELA LEI COMPLEMENTAR 
NQ 59/91 E LEGISLAÇAO ATINENTE, DE 1992 A 1995 

--- ------------------------------------------------------ MODALIDADES 1992 1993 1994 1995 
---- ------------------------------------------------- 
Por Unidades de Conservação 
Por Mananciais de Abastecimento 
Por Unidades de Conservação e 
Mananciais de Abastecimento 

51 
45 

16 

81 
48 

80 
44 

28 22 
- ----------------------------------------------- TOTAL 112 138 151 152 

---------------------------------------------- Fonte: IAP 

Do ano 1994 para 1995 houve um pequeno acréscimo no 

número de municípios beneficiados, pois o IAP, foi 

suficientemente rigoroso na aceitação de novas áreas, como 

forma de evitar a banalização da Lei, premiando os municipios 

que efetivamente tem demonstrado preocupação com a conservação 

ambiental. 

Para o ano de 1996 o número de municípios beneficiados 

deverá aumentar significativamente, caso haja a aprovação do 

Decreto que institui as "Reservas Voluntárias" (RPPNs). 

4.1.PKRSPHCTIVAS DA LRI 

No Paraná houve forte mobilização para a conquista da 

Lei do ICMS ECOLOGICO, porém, com o passar dos anos, em 

especial com a nova "safra" de prefeitos, talvez por não terem 

27- Em fun9ão do princípio da anterioridade, a Lei nQ 59/91, que 
trata de altera9ão no Sistema Tributário Ratadual, sancionada em 1991, 
provocou efeito fiscal no ano de 1992. 
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vivido diretamente a luta pela sua criação, tem havido uma 

desmobilização perigosa. A pressão politica sobre a lei ocorre, 

em especial, ao nivel na Assembléia Legislativa, com 

apresentação de projetos modificativos à lei que disvirtuam os 

objetivos para os quais foi criada. 

Além da desmobilização relativa à manutenção e apoio à 

lei já referida, corre-se também o risco de se perder os 

beneficies do ICMS ECOLOGICO devido à falta de transparência 

com que os governos municipais prestam contas à população a 

respeito da utilização dos recursos públicos. 

Pergunta-se: Como estão sendo gastos estes 19 milhões de 

dólares? 

A população está conseguindo identificar os beneficies 

que advém da conservação ambiental no seu municipio? 

A resposta talvez seja "não". Segundo o Tribunal de 

Contas do Estado, os cinco municípios com os maiores indices 

ambientais, em 1992, Céu Azul, Guaraqueçaba, Matelândia, 

Medianeira e Fóz do Iguaçu, referente a Unidades de 

Conservação, não apresentaram impactos significativos na 

inversão dos recursos recebidos nas funções que tratam 

diretamente da Conservação ambiental, como Habitação e 

Urbanismo, Saúde, Saneamento e Asricultura2s, TABELA 6. 

2B- A Portaria nQ 9, de 28 de janeiro de 1974, do Ministério do 
Planejamento e Coordenação Geral. Atualizado pelas Portarias nQ 4, de 12 de 
marco de 1975, nQ 25, de 14 de julho de 1976, nQ 036, de 17 de dezembro de 
1980, e nQ 36, de lQ de agosto de 1989, trata da classificação funcional 
programática: código e estrutura, definindo funções, Programas e Sub 
programas, para a prestação de contas referentes as despesas municipais. As 
funções mais representativas do ponto de vista ambiental são: agricultura, 
habi tacão e urbanismo e Saúde e saneamento, que contemplam dentro de seus 
programas, respectivamente sub-programas como: proteção a. flora e fauna, 
reflorestamento, Conservação de solos e jardins botânicos e zoológicos; 
limpeza publica e parque e jardina e abastecimento de água, saneamento 
geral, sistemas de esgoto, defesa contra a erosão, controle de poluição, 
defesa contra a secas, defesa contra inundactsea e recuperacao de terras. 



20 

TABELA 6 - MEDIA PERCENTUAL, DAS DESPESAS, REALIZADAS PELOS 
CINCO MUNICIPIOS QUE OBTIVERAM OS MAIORES INDICES 
AMBIENTAIS, REFERENTE A UNIDADES DE CONSERVAcãO, EM 
1992 

• 

FUNÇAO 1991 
-- ------------------------------------------------------ 

1992 1990 
--- ------------------------------------------------ 
Administração e Planejamento 
Educação e Cultura 
Habitação e Urbanismo 
Saúde e Saneamento 
Assistência e Previdência 
Transporte 
Legislativo 
Agricultura 
Indústria Comércio e Serviços 
Trabalho 
Defesa Nacional 

21,30 
27,89 
13,91 
7,45 
5,37 

24,08 

21,16 
28,07 
13, 16 
9,11 
5,13 

18, 13 
3,40 
3,06 

20,41 
23,38 
14,49 
10,07 
7,08 
18,88 
2,52 
1,98 
2,62 
0,01 
0,01 

---------------------------------------------- 
FONTE: Tribunal de Contas do Estado e Banco de Dados do Estado. 
NOTAS: Todos os dados representam a média percentual dos 

Municípios de Céu Azul, Foz do Iguaçu, Guaraqueçaba, 
Matelândia e Medianeira. 

Na função Habitação e Urbanismo, houve um aumento médio 

de 1,28%, nas despesas efetuadas, entre os anos de 1991 e 1992. 

Da mesma forma, na função saúde e Saneamento, houve um 

incremento médio de 0,96%, tendo na função agricultura, havido 

uma diminuição de 1,08%, nas despesas. 

g necessário reverter este quadro, com vistas à 

consolidação da lei, pois se a sociedade está pouco ou mal 

defesa. 

informada a seu respeito, não poderá contribuir para a sua 

Do ponto de vista institucional, há que se levantar uma 

outra questão importante: a lei é uma grande aliada, mas não 

pode fazer tudo sozinha, a não ser mobilizar um contingente 

grande de novas áreas protegidas. g necessário um forte 

programa de apoio institucional para implantação e gestão 

adequada das Unidades de Conservação, para assim criar e 

consolidar um Sistema Estadual de Unidades de Conservação. 
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Há que se tomar cuidado no estabelecimento dos 

parâmetros para acei tacão das Unidades de Conservação, 

notadamente as âmbito municipal e particulares, pois existe 

muita disposição de se criar Unidades de Conservação apenas no 

papel, "só para Inglês ver" e receber, assim o beneficio da 

lei. g o que se denomina "indústria da Unidade de Conservação··. 

No Paraná está sendo preparado uma publicação dirigida 

aos Prefeitos, Vereadores, às entidades civis e à imprensa, 

esclarecendo ainda mais sobre a lei e seus benefícios. 

5.CONCLUSOHS 

Finalmente, há que se ressaltar estar sendo a Lei do 

ICMS ECOLOGICO no Paraná uma boa experiência. 

O órgão ambiental, que até então tinha sua ação 

assentada no exercício do poder de policia, no fomento, ou 

ainda em ações isoladas de educação ambiental e atividades 

afins, passou a contar com um instrumento 

fundamentado em uma nova e moderna racionalidade. 

A Lei do ICMS ECOLOGICO mostra funcionalidade porque é 

poderoso, 

viva. Não há como fazê-la dormir na gaveta, pois todos os 

agentes envolvidos no seu cumprimento têm necessariamente que 

executar a lei pois esta exige respostas em tempo real. 

Esta experiência mostra que, com uma boa dose de esforco 

e ousadia política, é possível, mesmo dentro do atual quadro 

institucional, recriar soluções para problemas como 08 

ambientais, sem custos adicionais, oxigenando-se o Estado 

brasileiro. 
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O Paraná começou este processo em 1991 e tem evoluído; o 

Rio Grande do Sul tem sua Lei à espera de regulamentação; São 

Paulo vive o primeiro ano de experiência (TABELA 7); o Rio de 

Janeiro discute sua Lei na Assembléia Legislativa, outros 

Estados iniciam sua discussão, como Minas Gerais que realizou, 

com êxito, nos dias 20 e 21 de setembro de 1994, no municipio 

de Timóteo, o lQ Fórum Mineiro pelo "Royalt Verde". 

Cabe observar que cada Estado tem suas próprias 

peculiaridades. Assim deve ser analisado caso à caso. Mas 

embora dependendo de decisão politicados governantes poder-se- 

á instituir, dentre os critérios para distribuição de ICMS, um 

que trate especificamente da questão ambiental. 

TABELA 1 - ESTADOS QUE POSSUEM O CRITgRIO AMBIENTAL ENTRE OS 
CRITgRIOS PARA DISTRIBUIÇAO DO ICMS AOS MUNICIPIOS, 
DOCUMENTO INSTITUIDOR, DATAS E VARIAVEIS 

-------------------------------------------------- 
ESTADO INST/LEGAL DATA VARIAVEIS 

-------------------------------------------------- Paraná Lei nQ 59/91 01-10-91 Unidades Conservação 
Mananciais Abastecim. 

Rio Grande Sul Lei nQ 9.850 20-04-93 Unidades Conservação 
Mananciais Abastecim. 

São Paulo Lei nQ 8.510 29-12-93 Unidades Conservação 
----------------------------------------------------- 

FONTE: Legislação em visor. 
NOTA: A Lei nQ 9.850/93, do Rio Grande do Sul não foi 

regulamentada pelo Poder Executivo, portanto não esta 
sendo cumprida. 

A TABELA 8, mostra o perfil de distribuioão do ICMS em 

sete Estados brasileiros, além do Paraná, que já possui o 

critério ambiental. Os Estados da Paraiba e Minas Gerais 

bastaria retirar recursos do Valor Adicionado, enquanto nos 

demais haveria necessidade de outros tipo de remanejamento, 

notadamente do critério "nQ de habitantes". 
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-------------------------------------------------------------------------- 
ESTAIX)S e PHRCENTUAIS 

CRITJ?RIOS 1----------------------------------------- 
PR MA CE SP BA PB AM MG 

------------------------------- ----------------------------------------- Valor Adicionado Fiscal 75 75 75 76 75 90 75 94,05 
Valor da Producão Agropecuária 08 
NQ de Habitantes do Município 06 05 15 13 - 05 07 
Ambiental 05 - - 0,5 
NQ de Propriedades Rurais 02 
Tamanho da Superfície Municipal 02 05 - - - - 03 
Indice de Distribuicão Fixa 02 15 10 02 - 05 15 
Receita Tributárias Própria - - - 05 
Comp. Reservatórios Barragens - - - 0,5 
Producão Mineral - - - - - - - 5,61 
Município específicos - - - - - - - 0,34 
Critério relacionado ao V.A.F. - - - - 25 
-------------------------------------------------------------------------- 
FONTH: legislação em vigor 

O Brasil vive um momento de mudanças de comando, quando 

um dos temas mais discutidos são a necessidade de reformas 

fiscal e tributária. Há expectativa da garantia do repasse de 

recursos aos municipios, bem como, da possibilidade do 

estabelecimento de critérios como o ambiental. 

Defender um mecanismo de politica fiscal como este é 

manifestar compromisso com a vida, com a maioria das pessoas. g 

mostrar gosto pela cidadania. Existem os que são contrários ao 

presente mecanismo e haveremos de respeitá-los, mas por maior 

que seja sua legitimidade fot-mal, antes de dizer não a uma 

proposta para melhorar o meio ambiente, deveriam gastar uns 

minutos tendo uma boa conversa com seus filhos e netos. 

Novembro de 19942e 

20_ Por limitações operacionais, não foram rep~oduzidoa os anexos. 
No entanto, o autor se coloca a disposicão dos interessados para envia-los 
quando solicitado. 
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