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NOTA TÉCNICA – ICMS Ecológico

I – DO ICMS E DO ICMS ECOLÓGICO 

O ICMS – Imposto sobre  operações relativas à  circulação de mercadorias  e sobre

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – foi previsto

pela Constituição Federal no seu artigo 155, inciso II. Figura enquanto tributo de caráter estadual, isto

é,  compete  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  sua  instituição  e  aproveitamento,  levando  em

consideração,  porém,  a  participação  dos  Municípios.  A  instituição  do  tributo  se  deu  pela  Lei

Complementar n° 87/1996, também chamada de “Lei Kandir”, que estabeleceu as diretrizes e regras

de sua aplicação. 

No que se refere especificamente ao Estado do Paraná, uma das especificidades diz

respeito ao ICMS Ecológico, desenhado no artigo 132, parágrafo único, da Constituição Estadual, que

assegura especial  destinação do crédito da receita  sobre circulação de mercadorias  e serviços aos

Municípios  que  tiverem  em  seu  território  mananciais  de  abastecimento  público  ou  unidades  de

conservação ambiental. A Lei Complementar Estadual nº 59/91, por sua vez, dispôs sobre a repartição

de 5% do ICMS, a que alude o artigo 2º, da Lei Estadual nº 9.491/90, aos Municípios com unidades de

conservação ambiental, e estabelece as condições específicas para a efetivação de tal repasse, ficando

50% destinado para cada uma das  categorias constitucionalmente  elencadas:  ICMS Ecológico por

Biodiversidade e ICMS Ecológico por Mananciais. Em definição estabelecida pela Lei Estadual nº

67/93, as áreas de reservas indígenas passaram a figurar como unidades de conservação ambiental,

atraindo, portanto, o direito de recebimento do ICMS Ecológico ao Município.

A implementação de tal mecanismo expressa legítimo interesse da sociedade para com

a preservação de patrimônios ambientais e culturais, na medida em que se cria estímulo tributário aos
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Estados e Municípios para a promoção de direitos e preservação dos valores socioambientais. É nessa

esteira que as terras indígenas passam a ser reconhecias enquanto unidades de conservação ambiental,

vez  que  a  tradicional  relação  desses  povos  com  a  natureza  se  dá  de  forma  preservacionista  e

sustentável.

II  –  DA  OBRIGATORIEDADE  DE  DESTINAÇÃO  ESPECÍFICA  E  DA

VINCULAÇÃO DA VERBA

Embora o princípio orçamentário da não afetação de receitas oriundas de impostos

conste  do  artigo  167,  inciso  IV,  da  Constituição  Federal,  preconizando  que  todas  as  receitas

orçamentárias devem ser recolhidas ao Caixa Único do Tesouro, sem nenhuma vinculação em termos

de destinação, a verba repassada a título de ICMS Ecológico aos Municípios deve, sim, em alguma

medida, ser destinada às comunidades indígenas que a ensejaram. 

Com efeito, o critério adotado para a destinação do referido recurso recursos é o da

adequação do Município a ser beneficiado à denominada “Tábua de Avaliação”, desenvolvida pelo

Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Esse mecanismo requer então, para fins de recebimento do ICMS

Ecológico,  o  registro  do  respectivo  território  indígena  no  Cadastro  Estadual  de  Unidades  de

Conservação e  Áreas Especialmente  Protegidas (CEUC),  que tem por  objetivo caracterizar  a área

preservada. Em tal procedimento são avaliados itens referentes ao nível de organização da comunidade

indígena, à qualidade da assistência à saúde, aos equipamentos e profissionais de saúde, à mortalidade

infantil, à disponibilidade de água potável, ao saneamento básico e destinação dos resíduos sólidos, às

habitações,  à  alimentação,  à  educação,  à  alfabetização  da  comunidade,  à  conservação  da  cultura

indígena, ao ensino da língua original da nação indígena, à existência de equipamentos esportivos, de

centro  de  cultura  indígena,  de  transporte,  de  estradas,  aos  meios  de  comunicação,  aos  aspectos

produtivos  e  de  renda,  entre  outros.  Ainda,  chama  a  atenção  que  a  avaliação  referida  leva  em

consideração de modo expresso outro item: “Qual a contribuição dos recursos do ICMS Ecológico

para a qualidade ambiental da ATI?”.1

Assim, inequívoco ser necessário que o Município do território indígena beneficiado

pelos repasses realize significativos investimentos em prol da comunidade indígena, sob pena de ter o

1http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Compilados_Tabuas_Modelos.pdf
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valor dos repasses diminuído, senão integralmente suspenso. Há, portanto, vinculação da verba para

com a preservação da área, a fim de mantê-la em satisfatório grau de conservação e desenvolvimento.

O não investimento do crédito tributário nas áreas que motivam seu repasse pode acarretar  o não

cumprimento dos critérios das Tábuas de Avaliação desenvolvidas pelo IAP, o que, por consectário

lógico, gera declínio anual na verba repassada, podendo inclusive chegar a ser interrompido.

 

Nesse contexto, intervenção positiva do Ministério Público pode se dar, de um lado,

incentivando o Município a pleitear os recursos oriundo do ICMS Ecológico e, de outro, verificando a

utilização dos mesmos para a efetiva preservação do meio ambiente da terra indígena, bem como para

a melhoria da qualidade de vida dos seus integrantes, garantido o exercício dos direitos elementares à

cidadania. 

Vale  dizer,  uma vez  existente  a  previsão  legal  da  citada  destinação  tributária  aos

Municípios por critérios de biodiversidade e diversidade cultural, devem os gestores municipais atuar

a favor da comunidade indígena local, não podendo, por óbvio, utilizar-se do argumento de falta de

recursos para tanto.

III – DA CONCLUSÃO

Feitas essas considerações, a presente nota técnica expressa o entendimento de que os

integrantes do Ministério Público, defensores do regime democrático, devem intervir no sentido de ver

garantido o recebimento do ICMS Ecológico pelos Municípios que contemplam em seus territórios

comunidades  indígenas,  com  a  consequente  utilização  dos  respectivos  recursos  em  prol  dessas

populações que, na sua absoluta maioria, ainda se encontram à margem dos benefícios produzidos pela

sociedade paranaense, sem possibilidade de exercício dos direitos elementares da cidadania. 

Assim,  sugere-se  que  a(o)  Colega  instaure  procedimento  administrativo  com  a

finalidade de obtenção, por parte do Município, dos recursos oriundos do ICMS Ecológico, bem assim

passe a monitorar quais os investimentos que o Município,  quando já destinatário de recursos do

ICMS Ecológico  em razão  de  sediar  comunidade  indígena,  tem feito  em benefício  das  mesmas,
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sobretudo com vistas a identificar se tais ações se mostram adequadas às necessidades de referida

população (*).

Curitiba,17 de dezembro de 2019.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
         Procurador de Justiça

  Coordenador do Centro de Apoio Operacional
     das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos

Rafael Osvaldo Machado Moura
Promotor de Justiça

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
 de Proteção aos Direitos Humanos

(*)  Segue  em anexo  “Termo de  Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta  ICMS ECOLÓGICO
TERRA  INDÍGENA  RIO  DAS  COBRAS”,  formalizado  entre  a  2a.  Promotoria  de  Justiça  de
Laranjeiras  do  Sul  e  o  Município  de Nova  Laranjeiras,  com a participação  do  Cacique da Terra
Indígena Rio das Cobras.

Rua Marechal Hermes, 751, 4º andar – Centro Cívico – Curitiba – Paraná – Brasil 
CEP 80.530-230 – Telefone: +55 41 3250-4897

http://www.direito.mppr.mp.br/
e-mail:   caop.direitoshumanos  @mppr.mp.br  

http://www.direito.mppr.mp.br/

