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Resumo: O artigo examina a relação entre desenvolvimento, 
economia, tributação e preservação do meio ambiente, bem 
como destaca o dever de preservação do meio ambiente pelo Po-
der Público e sua especial relação com o Direito Tributário no 
Brasil. Debate-se, num primeiro momento, os liames entre de-
senvolvimento, economia, tributação e meio ambiente, tendo por 
base a Constituição Federal brasileira de 1988. Na sequência, 
retrata-se a tributação como instrumento para o desenvolvi-
mento sustentável e o custo-benefício social do tributo. Por úl-
timo, com a finalidade de exemplificar o debate, estuda-se o 
custo-benefício e os efeitos ex post do ICMS-E paranaense no 
Município de Curitiba entre os anos de 2010 e 2019. Com a uti-
lização do método dedutivo, a pesquisa é documental e biblio-
gráfica, conclui-se que a tributação é um instrumento clássico de 
intervenção estatal na economia, mecanismo para redução de 
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desigualdades sociais e promoção do desenvolvimento sustentá-
vel.  
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento, economia, tributação, meio 
ambiente, ICMS-E paranaense. 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABLE DEVEL-
OPMENT, TAXATION AND PARANÁ’S ICMS-E IN CURI-
TIBA 
 
Abstract: The article examines the relationship between devel-
opment, economics, taxation, and preservation of the environ-
ment. It highlights the duty of preserving the environment by the 
Public Power and its unique relationship with Tax Law in Brazil. 
Initially, the link between development, economics, taxation, 
and the environment are debated, based on the Brazilian Federal 
Constitution of 1988. Next, it portrays taxation as an instrument 
for sustainable development and the social cost-benefit of the 
taxation. Finally, to exemplify the debate, we study the cost-ben-
efit and ex-post effects of the ICMS-E from Paraná in the city of 
Curitiba between the years 2010 and 2019. The research is both 
documental and bibliographic and uses the deductive method. It 
is concluded that taxation is a classic instrument of state inter-
vention in the economy, a mechanism for reducing social ine-
qualities and promoting sustainable development. 
 
Keywords: Development, economy, taxation, environment, 
ICMS-E tax from Paraná. 
 
INTRODUÇÃO 
 

o Brasil, dentre os objetivos e garantias constitucional-
mente previstos, está o bem-estar, o desenvolvimento e 
a proteção ao meio ambiente ecologicamente N
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equilibrado. Retratando especialmente disposições acerca do 
meio ambiente, o artigo 225 da Constituição de 1988 assegura 
como direito de todos o meio ambiente ecologicamente equili-
brado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de de-
fendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
Nesse teor, importante observar que o artigo 23, em seu inciso 
VI, da Constituição prevê como competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção ao 
meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas for-
mas. Indo além, o artigo 170 da Carta faz a conexão entre ordem 
econômica e financeira nacional e a observância do princípio da 
defesa do meio ambiente, permitindo tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação (inciso VI). 

O presente estudo destaca o dever de preservação do 
meio ambiente pelo Poder Público e sua especial relação com o 
Direito Tributário. É nesse sentido que o Direito Tributário deve 
ser orientado pela Constituição de 1988, sobretudo para materi-
alizar os objetivos estipulados por seus artigos 3º e 225. Assim 
sendo, existem várias práticas estatais que visam, por intermédio 
da tributação, alcançar os objetivos constitucionalmente previs-
tos. 

Neste artigo, demonstra-se a relação existente entre de-
senvolvimento, economia, tributação e meio ambiente. Em ou-
tras palavras, o conceito de desenvolvimento sustentável, ao re-
tratar o desenvolvimento econômico de determinada região, 
abrange a proteção do meio ambiente.  

Em um primeiro momento, apresenta-se uma síntese da 
evolução do conceito de desenvolvimento, com o intuito de de-
monstrar como ele se complexificou e ganhou contornos inter-
disciplinares, relacionados, não exaustivamente, com Direito 
Tributário, Direito Ambiental e Direitos Humanos. Em um se-
gundo momento, promove-se o estudo da relação entre desen-
volvimento, economia e tributação, evidenciando-se que o 
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direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tem status 
de direito fundamental na Constituição Federal brasileira de 
1988. Na sequência, parte-se desta premissa para demonstrar 
como o tributo pode ser utilizado pela Administração Pública 
com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável, 
tecendo os argumentos com uma abordagem econômica do Di-
reito. Exemplifica-se o elo existente entre tributos, proteção ao 
meio ambiente e desenvolvimento com a análise dos repasses do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Servi-
ços Ecológico (ICMS-E) paranaense ao Município de Curi-
tiba/PR entre 2010 e 2019, fazendo, inclusive, uma análise ex 

post e de custo-benefício desta espécie tributária. 
Outrossim, o artigo utiliza o método dedutivo e é reali-

zado por intermédio de pesquisa bibliográfica de doutrina, legis-
lação e artigos científicos.  

 
O DESENVOLVIMENTO, A ECONOMIA E A TRIBUTA-
ÇÃO E A SUA RELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE NA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 
O discurso do desenvolvimento é ideológico e, o desen-

volvimento per se, seria uma explicação da realidade num ân-
gulo geopolítico, dado que se elege uma organização social 
como desenvolvida e a partir dela se desenvolve o conceito, 
numa comparação, aproximando ou afastando outra sociedade 
dessa (Folloni, 2014, p. 67). 

Justamente por ser uma explicação da realidade, torna-se 
redutora, sobretudo ao partir de bases arbitrárias e com base em 
juízos de valor, mormente quando se questiona qual seria a so-
ciedade desenvolvida, num exercício valorativo. A depender do 
discurso adotado, opta-se pela organização social que melhor 
protege o meio ambiente, ou, ainda, aquela que concede aos seus 
cidadãos a maior liberdade para dirigir as suas vidas. Custa di-
zer, desta maneira, que o termo ‘’desenvolvido’’ sempre estará 
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atrelado a uma arbitrariedade (Folloni, 2014, p. 67-68). 
A problematização contemporânea com o tema do desen-

volvimento pode ser localizada temporalmente na década de 
1970, no contexto da bipolaridade geopolítica entre Estados 
Unidos e União Soviética (Gonçalves, 2018, p. 220). Não apenas 
prevaleceu a ideia de que os EUA e a Europa eram o modelo 
ideal de país desenvolvido, em termos geopolíticos, como tam-
bém em termos geográficos (divisão dos países em Norte e Sul, 
aqueles são desenvolvidos e estes não), como também temporal 
(os desenvolvidos olham para o futuro, enquanto os não desen-
volvidos, para o passado unicamente, a fim de corrigir seus erros 
e crescerem) (Folloni, 2014, p. 69). 

Registra-se que tanto o capitalismo quanto o socialismo 
têm em comum os modelos de desenvolvimento tecnológico, a 
variar o caminho que se deve utilizar para superar as tecnologias 
passadas e impulsionar a sociedade avante. Assim, detectando a 
questão da escassez dos recursos naturais, países identificados 
como em desenvolvimento e desenvolvidos iniciaram estudos, 
pesquisas e debates acerca da maneira ótima em alocá-los (Gon-
çalves, 2018, p. 220). 

Até o início da década de 1970, os padrões de cresci-
mento econômico pouco se correlacionavam com as demandas 
de desenvolvimento, na medida em que o foco eram as necessi-
dades econômicas e de investimento de mercado (Fachin, 2015), 
sem quaisquer veiculações ou reconhecimentos de sujeitos como 
seus destinatários. 

Em epítome, a definição de desenvolvimento não se con-
funde com a de crescimento, já que são “expressões com abran-
gências distintas, na medida em que a primeira [desenvolvi-
mento] é muito mais profunda que a segunda [crescimento]” 
(Gonçalves, O. & Gonçalves, H., 2013). Por este ângulo, no vo-
cábulo desenvolvimento se concebe um processo de “mudanças 
sociais e econômicas que ocorrem numa determinada região ou 
país e que contribuem para a melhoria do bem-estar da 
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população” (Gonçalves, O. & Gonçalves, H., 2013). 
Ao se relacionar com objetivos políticos, como o desen-

volvimento social, a redistribuição de renda, e maiores liberda-
des, e ao reconhecer sujeitos como destinatários, dentre outras 
metas, a noção de desenvolvimento ganha contornos multidisci-
plinares, pressupondo uma ação integrada. Ainda, a questão ati-
nente à preservação do meio ambiente ganha atenção, haja vista 
a degradação ambiental propiciada por políticas públicas foca-
das apenas ao desenvolvimento econômico. Soma-se, a este fa-
tor, os efeitos dela decorrentes e experimentados pela humani-
dade, como a desigualdade social (Dutra, 2016).  

É nesse contexto político-econômico-social que o Rela-
tório Brundtland, ou Nosso Futuro Comum, fruto a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humana, em 1972, 
em Estocolmo, cunhou o termo ecodesenvolvimento. O termo, 
que traduz a relação desenvolvimento econômico e meio ambi-
ente, baliza a harmonia entre os dois polos e impõe limites ao 
desenvolvimento como um fim em si mesmo (Dutra, 2016). Em 
outras palavras, a harmonia entre economia, desenvolvimento e 
proteção ao meio ambiente surge com a finalidade de compati-
bilizar o desenvolvimento econômico dos países com a proteção 
ambiental, promovendo-se o que hoje se chama de “desenvolvi-
mento sustentável”. 

O desenvolvimento sustentável tem como finalidade me-
lhorar a qualidade de vida das pessoas ao promover o equilíbrio 
ambiental. Por seu intermédio, propugna-se a alocação ótima de 
recursos poderia tanto reduzir desigualdades atuais e futuras 
como também garantir uma vida digna para as próximas gera-
ções (Sen, 2000). Nota-se, desta forma, que na matéria abrolham 
temas socioambientais (Dutra, 2016). Como assevera Vladimir 
Passos Freitas (2014, p. 224), o desenvolvimento econômico 
deve ser perseguido, entretanto, os danos ambientais dele decor-
rentes devem ser reduzidos ao mínimo possível. 

Especialmente no que diz respeito à promoção da 
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proteção ao meio ambiente pelo Poder Público, esta pode ser re-
alizada de diversas formas, seja editando e publicando leis que 
visam a proteção ambiental, pela intervenção estatal no domínio 
econômico, seja pela promoção de políticas públicas, dentre ou-
tras medidas estatais. Dentre essas, a que aqui se visa destacar é 
a proteção do meio ambiente promovida pela tributação. Eviden-
cia-se, assim, a extrafiscalidade da tributação como instrumento 
válido para a realização de políticas públicas de desenvolvi-
mento sustentável. 

A respeito do Direito Tributário, faz-se necessário, por-
tanto, um estudo interdisciplinar, escapando-se do reducio-
nismo, que seria a realização de “estudos descritivos do ordena-
mento jurídico tributário, fundada na teoria da norma tributária”, 
possibilitando-se investigações para questões do próprio Direito 
Tributário e seu entorno. O tributo deve ser estudado levando em 
conta todo o ordenamento jurídico, seu conjunto de regras e de 
princípios, e deve obedecer aos objetivos da Constituição. A 
mera arrecadação de receitas ao Tesouro seria uma simplificação 
do estudo (Folloni & Simm, 2016). 

Nas mãos dos Poderes Legislativo e Executivo surgem 
instrumentos como a majoração ou redução de alíquotas, criação 
de benefícios e isenções dos tributos como um instrumental apto 
a inspirar decisões econômicas e influenciar o tomador de deci-
sões a optar por aquela que seja melhor economicamente. No 
caso brasileiro, pode-se dizer que a melhor opção econômica é 
aquela que promove o desenvolvimento, mas também o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (Ricci, 2015, p. 67).  

Defende-se aqui, portanto, a ideia de que o tributo pode-
ria ser usado para fins de corrigir a realidade socioeconômica e 
ambiental observada pela Constituição de 1988, especifica-
mente, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; 
desenvolvida; cuja pobreza está erradicada e com níveis nulos 
de marginalização e sem desigualdades sociais e regionais; e, 
por fim, com a promoção do bem-estar de todos. Em síntese, 
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buscar-se-ia junto ao desenvolvimento, a melhora da qualidade 
de vida dos cidadãos de maneira sustentável, tanto enquanto in-
divíduos quanto como sociedade (Corbacho et al., 2013).  

Veja-se que não se pode perder de vista que todos os di-
reitos geram custos ao Estado. Em outras palavras, direitos (em 
especial, os de cunho prestacional) geram deveres ao Estado, os 
quais, via de regra, somente são cumpridos quando há a previsão 
orçamentária correlata, ou seja, o desembolso pelo próprio ente 
estatal. Neste sentido, aponta-se que o direito legal só existe efe-
tivamente quando se leva em conta seus custos orçamentários 
(Holmes & Sunstein, 2000), razão pela qual não se descarta ou 
minimiza a função arrecadatória dos tributos, essencial para fi-
nanciar as mais diversas atividades estatais (Britto, 2019). 

 
O DESENVOLVIMENTO E O MEIO AMBIENTE NA CONS-
TITUIÇÃO DE 1988 

 
A Constituição de 1988 estabeleceu o desenvolvimento 

como objetivo da República e destacou a importância e a neces-
sidade de proteção ao meio ambiente. O processo histórico-evo-
lutivo do desenvolvimento e da Ecologia elevaram o meio am-
biente ecologicamente equilibrado ao status de direito funda-
mental, em que prevalece a proteção ambiental e o usufruto de 
uma vida digna e saudável (Brito, 2017). Atento à essas comple-
xidades, o dispositivo legal supramencionado, protege e garante 
o direito ao meio ambiente equilibrado para as presentes e futu-
ras gerações. Da interpretação o texto da constitucional, pode-se 
dizer que “desenvolvimento não pode se dar às custas dos valo-
res sociais, que são igualmente importantes. Assim, não é possí-
vel sustentar o desenvolvimento à custa de danos ao meio ambi-
ente ou ofensas aos direitos humanos (Gonçalves & Ribeiro, 
2015). 

Infere-se que o de desenvolvimento econômico sustentá-
vel inexiste “senão em função da pessoa humana, vista não 
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somente em sua dimensão individual, mas também coletiva”, de 
maneira que a ordem econômica se volta para a promoção do 
desenvolvimento, garantindo maiores liberdades para o indiví-
duo que, por sua vez, replica os benefícios à toda sociedade 
(Gonçalves & Ribeiro). 

O desenvolvimento sustentável pressupõe a indissociabi-
lidade da tríade fundamental para o desenvolvimento da ativi-
dade econômica: fator natureza, fator trabalho e fator capital. 
Isso porque quando se trata de desenvolvimento sustentável, de 
acordo com Cristiane Derani (2008, p. XXI), “a finalidade do 
direito ambiental coincide com a finalidade do direito econô-
mico. Ambos propugnam pelo aumento do bem-estar ou quali-
dade de vida individual e coletiva”. 

Segundo a Constituição, no que diz respeito à tutela do 
meio ambiente,  importante destacar que a proteção constitucio-
nal está diretamente relacionada ao “ao meio, ao recinto, ao es-
paço em que se vive, envolvendo para a pessoa humana, […] um 
conjunto de condições morais, psicológicas, culturais e materiais 
que vinculam uma ou mais pessoas” (Fiorillo & Ferreira, 2018, 
p. 29). Ainda que seja possível inferir a tutela da pessoa humana, 
da fauna e flora, resta claro que os principais destinatários são as 
pessoas humanas, conforme estabelecem os artigos 1º e 225, am-
bos da Carta Magna. Há o “dever-direito fundamental, incutindo 
uma dimensão ecológica ao princípio da dignidade da pessoa hu-
mana” (Brito, 2017, p. 110). Disso, decorrem quatro desdobra-
mentos, quais sejam: 

1) A existência do direito material constitucional caracteri-
zado como “direito ao meio ambiente” meio ambiente este 
“ecologicamente equilibrado”. 
2) A confirmação no plano constitucional de que referido di-
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado diz res-
peito à existência de uma relação jurídica que envolve um bem 
estabelecido pela Carta Magna de 1988 (o bem ambiental). 
Esse bem […] vincula-se àqueles considerados […] “essenci-
ais à sadia qualidade de vida”, tendo como característica estru-
tural ser ontologicamente um “bem de uso comum do povo”. 
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3) Em decorrência da relevância do bem ambiental, a Consti-
tuição Federal estabeleceu de forma imposta tanto ao Poder Pú-
blico como à coletividade não só o dever de defender os bens 
ambientais como também o de preservá-los. 
4) A defesa, assim como a preservação por parte do Poder Pú-
blico e da coletividade, antes referida, têm por objetivo asse-
gurar o uso do bem ambiental não só para as presentes mas 
também para as futuras gerações (Fiorillo & Ferreira, 2018, p. 
26). 

Por isso, o desenvolvimento sustentável se revela como 
paradigma orientador das políticas públicas, além de limitá-las a 
“preferência exagerada aos aspectos econômicos, fornecendo-
nos, portanto, uma dúplice função, qual seja, a diretiva, e a limi-
tadora” (Martins & Teodorovicz, 2010, p. 185). 

 
A TRIBUTAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA O DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: O CUSTO-BENEFÍCIO 
SOCIAL DO TRIBUTO 

 
Pelo fato de a tributação ser o instrumento clássico de 

intervenção estatal na Economia, produzindo os mais diversos 
efeitos na administração de uma organização política, impera-
tivo é a compreensão dos pressupostos da Análise Econômica 
do Direito (AED). Enquanto o Direito pode ser entendido como 
a “arte de regular o comportamento humano” (Gico Jr., 2011, p. 
1), a Economia analisa o processo de tomada de decisão humana, 
bem como o comportamento da sociedade com a utilização de 
recursos escassos e suas consequências. Nessa perspectiva, a 
AED se utilizar dos mais variados instrumentais teóricos e em-
píricos econômicos e das ciências correlacionadas a fim de ex-
pandir o alcance do Direito e aperfeiçoar o seu desenvolvimento, 
particularmente em relação às suas consequências (Gico Jr., 
2011). 

Para os economistas, as sanções jurídicas funcionariam 
como custos, ou seja, as pessoas avaliariam os custos e reagiriam 
a estes estímulos, numa análise de custo-benefício. Assim, 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________681_ 
 

 

poderia a Economia prover o Direito de teorias e métodos mate-
máticos e empíricos para predizer os efeitos destas sanções e 
possíveis incentivos legais (Cooter & Ulen, 2007).  

Ao analisar as consequências das ações, a AED almeja 
otimizar o Direito ao apontar as consequências indesejadas do 
ponto de vista econômico, político, jurídico e/ou sociais (Posner, 
1998). Pode-se afirmar que a metodologia da AED aparece do 
abandono do Direito aos ideais puramente juspositivistas e da 
aproximação ao instrumentalismo jurídico. A abordagem prag-
mática do Direito proposta é capaz de promover de forma balan-
ceada dos interesses sociais, haja vista que a aplicação mecânica 
das regras jurídicas não dá as respostas condizentes com o con-
temporâneo paradigma da sociedade (Ferneda & Guimarães Fi-
lho, 2020. p. 450). “A avaliação da adequação de determinada 
norma está intimamente ligada às suas reais consequências sobre 
a sociedade (consequencialismo)” (Gico Jr., 2011, p. 15), após a 
realização de estudos que incluem a utilidade e a eficiência. 

Ademais, a utilização da AED auxilia a formulação ou a 
decisão de políticas públicas, pois identifica o contexto socioe-
conômico, político e institucional em que a lei será implemen-
tada, a fim de maximizar a sua eficiência (Gico Jr., 2011). 

A análise do custo-benefício social é um método de com-
paração de custos relevantes e benefícios oriundos da política 
pública, para que, ao fim, seja possível verificar se a intervenção 
estatal é economicamente interessante para a sociedade. Os cus-
tos e benefícios incluem consequências financeiras, ambientais 
e sociais resultantes da adoção da política e cada uma delas de-
verão ser exprimidas em termos monetários quando possível, a 
fim de permitir sua comparação (Reino Unido, 2020). 

Não se busca “precificar ou quantificar um direito pro-
posto por esta política pública, mas apontar, numa análise de 
custo-benefício, a eficiência de alocação dos recursos escassos 
estatais” (Gonçalves, 2018, p. 227), haja vista a finitude dos re-
cursos disponíveis, a infinitude dos desejos humanos. O foco da 
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abordagem é, portanto, a alocação ótima para lidar os efeitos 
prejudiciais decorrentes da tomada de decisão, uma vez que to-
das as ações e/ou soluções acarretam custos e consequências 
para a sociedade como um todo (Coase, 1960).  

Apesar de inexistir critérios definidos para determinar se 
uma avaliação custo-benefício é boa ou adequada, alguns fatores 
podem ser delimitados para levantar evidências e alterar o design 
da política pública. Os fatores seriam: o exame dos sistemas an-
tes da intervenção ser introduzida, como, por exemplo, o tama-
nho da população, o tipo de mercado e suas falhas, os interesses 
dos investidores; a escala, a complexidade e o nível de inovação 
oriundas da intervenção; a análise das prováveis consequências 
e quem será afetado; o timing e a natureza das implementação 
das políticas públicas; e o status e os valores da política pública 
(Reino Unido, 2020). 

Desses predicados, infere-se que a avaliação ex post se-
guiria balizas como: ser útil para eventuais debates acerca da po-
lítica sob exame; ser credível, ou seja, possuir um grau de obje-
tividade e puder ser replicada por terceiros independentes; ser 
robusta, o que significa que a avaliação foi bem desenhada e 
executada; e proporcional, no sentido que o exame feito pelo 
avaliado é proporcional à grandeza da política pública. Nesse 
sentido, uma política pública modificadora de paradigmas deve 
estar sob um escrutínio mais rigoroso àquela mais simples 
(Reino Unido, 2020). 

É nesse aspecto que o tributo, fomentador da atividade 
pública e instrumento incluído na realocação de recursos esta-
tais, pode vir a ser encarado uma das chaves para a promoção do 
desenvolvimento econômico sustentável. Tributos podem ser 
usados para guiar o comportamento dos contribuintes em favor 
do meio ambiente. Eles também podem ser usados para gerar os 
recursos públicos necessários para a efetivação de políticas pú-
blicas ambientais (Folloni & Zelinski, 2016). A função extrafis-
cal do tributo é, assim, destacada com a relação entre tributação, 
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recursos, alocação de recursos e políticas públicas ambientais. 
Pode-se dizer que tanto a função fiscal quanto extrafiscal do tri-
buto está relacionada ao desenvolvimento sustentável.  

Embora alguns autores entendam que não existe a possi-
bilidade de se criar uma “tributação ambiental” no Brasil, dentre 
eles, Roberto Ferraz (2005) e Heleno Tôrres (2005), outros, tal 
como Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas (2005), frisam que 
uma tributação direcionada à preservação ambiental não precisa, 
necessariamente, ser feita mediante a criação de uma nova espé-
cie tributária. De acordo com esse último entendimento, é pos-
sível fazer com que um tributo já existente em nosso ordena-
mento jurídica seja direcionado à preservação ambiental. Para a 
autora supracitada, a extrafiscalidade pode ser relacionada aos 
tributos vinculados ao consumo, tal como o IPI e o ICMS. Flávio 
Berti (2006) e Regina Helena Costa (2005) também veem a pos-
sibilidade de utilização de tributos já existentes, tal como o IPI, 
IPVA, IPTU e ITR, para que se promovam políticas públicas de 
proteção ambiental. 

Seguindo o pensamento desses autores que defendem 
que a tributação pode ser relacionada a questões econômicas e 
de preservação ambiental, abaixo se analisam os efeitos e as con-
sequências do ICMS-E paranaense na cidade de Curitiba. 

 
A TRIBUTAÇÃO COMO PROMOTORA DO DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL E O ICMS-E PARANAENSE EM 
CURITIBA 

 
Em 1º de outubro de 1991, o legislador paranaense editou 

a Lei Complementar Estadual nº 59 (Curitiba, 1991), instituindo 
o ICMS-E e instrumentalizando o repasse de recursos aos muni-
cípios que abrigam em seus territórios unidades de conservação 
ou mananciais para abastecimento de municípios vizinhos. 

Identificado como “um fator de regulação não coerci-
tiva” (Scaff, 2005, p. 735), o ICMS-E intervém positivamente 
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na atividade estatal. Instrumento econômico que alterna apenas 
a distribuição do tributo entre os municípios paranaenses, não 
modifica a regra-matriz do ICMS paranaense, tampouco institui 
nova figura tributária (Ribeiro et al., 2012, p. 1).  

Apesar de ter sido concebido como um repasse compen-
satório para aqueles municípios prejudicados pela restrição de 
terra dentre seus limites ante a existência de reservas ambientais 
e/ou mananciais de água, logo o ICMS-E ganhou contornos 
compensatórios, uma vez que estes entes federativos são incen-
tivados a ampliar as suas arrecadações ao aumentar as áreas de 
conservação ambiental. Com o ICMS-E, objetiva-se “uma fina-
lidade constitucional de preservação, (...) influenciando na ação 
voluntária dos municípios que buscam um aumento de receita, 
na busca de uma melhor qualidade de vida para suas popula-
ções” (Scaff, 2005, p. 735).   

O caráter eminentemente extrafiscal desse tributo está di-
retamente relacionado à noção de intervenção positiva do legis-
lador a fim de criar e/ou manter as áreas de proteção ambiental 
e de mananciais de abastecimento de água (Payão & Ribeiro, 
2016). 

Analisando o tributo e a regulamentação dada no Paraná 
quanto à sua instituição, observa-se que o artigo 2º, da Lei para-
naense nº 9.491/90 (Curitiba, 1990) dispõe que 5% do ICMS es-
tadual deverão ser repassados aos municípios com mananciais 
de abastecimento e unidades de conservação ambiental, essas 
definidas pelo artigo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 67/93 
(Curitiba, 1993), como áreas de preservação ambiental, estações 
ecológicas, parques, reservas florestais, florestas, hortos flores-
tais, áreas de reservas indígenas, áreas de relevante interesse de 
leis ou decretos federais, estaduais ou municipais, de proprie-
dade pública ou privada. Cumpre enfatizar que o legislador op-
tou por permitir o repasse àqueles municípios que preservem 
áreas de mananciais de água abastecedoras de municípios vizi-
nhos. O art. 4º, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 
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59/91, complementa a disposição acima e assevera que desses 
5% repassados a título de ICMS-E, 50% serão destinados aos 
municípios com mananciais de abastecimento e o restante, para 
aqueles com unidades de conservação ambiental.  

Vale ressaltar que a destinação do ICMS-E respeita cri-
térios técnicos, com a finalidade de premiar os municípios preo-
cupados com a manutenção e a melhoria da qualidade das áreas 
preservadas (Ribeiro et al., 2012, p. 1), e matemáticos, na me-
dida em que percentuais relativos a cada município serão anual-
mente recalculados segundo as fórmulas dispostas nos artigos 1º 
e 3º, ambos do Decreto nº 2.791/96 (Curitiba, 1996). Os resulta-
dos são reduzidos a um índice socioambiental, responsável por 
orientar a distribuição dos recursos, conforme a Portaria nº 
263/98, do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) (Instituto Am-
biental do Paraná, 1998). 

A fim de franquear o livre acesso às informações do 
ICMS-E no Paraná, o IAP publica nos meses de junho e agosto, 
até o dia 30, uma lista dos municípios e seus índices.  A memória 
de cálculo é posteriormente publicada, para que os municípios 
possam eventualmente contestar as informações (Loureiro, 
2002, p. 62).  

 
METODOLOGIA 

 
A realização desta investigação optou pelo método dedu-

tivo e restou condicionada às pesquisas bibliográfica e documen-
tal. Se aquela tem por fonte de estudo artigos científicos, livros, 
teses e dissertações, tanto em inglês quanto em português, esta 
representa a coleta de dados reportado no site do governo esta-
dual paranaense. Ainda, a pesquisa também teve por base a le-
gislação brasileira.  

A coleta de dados foi efetuada, especialmente, no site do 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e no Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
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Dividida em três etapas, a pesquisa focou na: a) caracte-
rização e relação de Desenvolvimento, Economia e Meio Ambi-
ente, à luz da Constituição de 1988; b) identificação da tributa-
ção como instrumento que pode favorecer o desenvolvimento 
sustentável, com a consequente caracterização do ICMS-E para-
naense; e, c) na análise ex post do referido tributo em Curi-
tiba/PR, entre os anos 2010 e 2019, a fim de elucidar a resposta 
ao problema proposto neste artigo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
ANÁLISE EX POST DO ICMS-E NO MUNICÍPIO DE CURI-
TIBA 

 
A valorização do uso do dinheiro público é um princípio 

orientador das políticas públicas, haja vista a imposição do prin-
cípio da eficiência. Com efeito, impõe-se uma atuação racional, 
medindo custos e analisando a satisfação das necessidades pú-
blicas e seu grau de satisfação. Nesse contexto, a análise ex post 
das políticas públicas permite não apenas examinar a consistên-
cia do desenho dos programas, como também a sua governança 
e o seu efetivo retorno para a sociedade. 

Em relação ao ICMS-E, vale dizer que o método avalia-
tivo adotado pelo Estado do Paraná “analisa o aumento da área 
protegida e a melhoria da sua qualidade” (Loureiro, 2002, p. 91). 
É válido ressaltar que entre 1992 e 2000 o número de municípios 
no Paraná contemplados pelo repasse do ICMS-E não apenas 
passou de 112 para 221, como também houve a criação de 113 
unidades de conservação ou terra indígena (Loureiro, 2002, p. 
143). Esses mesmos entes federativos beneficiários do repasse 
sofreram impactos positivos em seus orçamentos, como se pode 
observar da análise dos casos de dez municípios paranaenses 
(são eles: Piraquara, São Jorge do Patrocínio, Guaraqueçaba, 
Serranópolis do Iguaçu, São Manoel do Paraná, Vila Alta, 
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Campo Magro, Adrianópolis, Espigão Alto do Iguaçu e Fernan-
das Pinheiro), cujos orçamentos aumentaram em cerca de 50% 
as suas receitas no mesmo período acima destacado. Outrossim, 
outros trinta e quatro municípios tiveram um aumento entre 49% 
e 20% (Loureiro, 2002, p. 144). 

A específica análise relacionada ao Município de Curi-
tiba será efetuada no próximo tópico. Faz-se necessário ressaltar 
que a capital paranaense foi escolhida para análise devido ao seu 
alto índice de arborização de vias públicas (76,1%), por possuir 
o maior PIB do Paraná e da Região Sul desde 2010, e Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal 0,823, o 10º maior do 
Brasil, o 4º maior entre as capitais brasileiras, e o 2º maior entre 
as capitais da Região Sul (Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística).  

 
ANÁLISE DOS REPASSES PARA O MUNICÍPIO DE CURI-
TIBA 

 
Em 2010, os dados do IAP registram quinze unidades de 

conservação – todas listadas abaixo, na Tabela 1 –, as quais com-
punham 8.644,07 hectares, em Curitiba. Neste ano, o índice so-
cioambiental era 0,16951148, o que permitiu o repasse a título 
de ICMS-E de R$ 807.470,62, fração do ICMS líquido de R$ 
377.065.710,85, para a capital (Instituto Ambiental do Paraná, 
2010-2019). 

TABELA 1: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUA ÁREA TOTAL EM 2010 

Unidade de conservação Área total em hectares 
Parque Municipal João Paulo II 4,63 
Parque Municipal do Barigui 50 
Parque General Iberê de Mattos 15,2 
Parque São Lourenço 20,39 
Bosque Municipal Gutierrez 1,8 
Parque Municipal da Barreirinha 27,53 
Parque Municipal Reinhard Maak 7,8 
Parque Municipal do Iguaçu 177,8 
APA Municipal do Iguaçu 3968,75 



_688________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

TABELA 1: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUA ÁREA TOTAL EM 2010 

Bosque Capão da Imbuia 3,4 
Jardim Botânico Franchete Rischbieter 21,49 
APA Municipal do Passaúna 4.300 
Parque Tingui 38 
Bosque da Fazendinha 7,28 
APA Estadual do Passaúna (Curitiba) 0 
 8644,07 

Fonte: os autores. 

Apesar do aumento de 15 para 18 unidades de conserva-
ção ter sido registrado em 2011, verificou-se que a área total des-
tas unidades diminui em 139,57 hectare, perfazendo o total de 
8.504,50 hectares, como se pode observar na Tabela 2 abaixo. 

Como consequência da redução das áreas pertencentes 
ao Parque Tingui, Bosque da Fazendinha, Parque Municipal do 
Tanguá, Parque Municipal do Cambuí e Parque Natural Munici-
pal Lago Azul, as unidades Parque General Iberê de Mattos, Par-
que São Lourenço, Bosque Municipal Gutierrez, Parque Muni-
cipal do Iguaçu e Jardim Botânico Franchete Rischbieter, houve 
redução do índice socioambiental para 0,12769378.  

A explicação para que a arrecadação de ICMS-E 
(R$1.636.150,52) tenha sido superior ao ano anterior está no au-
mento da arrecadação e do repasse do ICMS para o Município 
de Curitiba (R$434.475.843,43) (Instituto Ambiental do Paraná, 
2010-2019). 

TABELA 2: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUA ÁREA TOTAL EM 2011 

Unidade de conservação Área total em hectares 
Parque Municipal João Paulo II 4,63 

Parque Municipal do Barigui 50 
Parque General Iberê de Mattos 7 

Parque São Lourenço 6,11 
Bosque Municipal Gutierrez 10 

Parque Municipal da Barreirinha 27,53 
Parque Municipal Reinhard Maak 7,8 
Parque Municipal do Iguaçu 36,5 
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TABELA 2: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUA ÁREA TOTAL EM 2011 

APA Municipal do Iguaçu 3968,75 
Bosque Capão da Imbuia 3,4 
Jardim Botânico Franchete Rischbieter 6,6 

APA Municipal do Passaúna 4.300 
Parque Tingui 38 

Bosque da Fazendinha 7,28 
APA Estadual do Passaúna (Curitiba) 0 

Parque Municipal do Tanguá 8,24 
Parque Municipal Cambuí 10 

Parque Natural Municipal Lago Azul 12,66 
 8504,5 

Fonte: os autores. 

Conquanto a não divulgação pormenorizada de cada uni-
dade de conservação entre 2012 e 2014, tal qual o padrão dos 
anos anteriores, localizou-se o valor dos repasse a cada ano a 
título de ICMS-E, quais sejam: R$492.385.113,90, 
R$601.518.452,23 e R$630.848.859,86 oriundos do repasse de 
ICMS R$ 2.252.464,80, R$ 2.679.150,45 e R$ 2.463.706,95  
(Instituto Ambiental do Paraná, 2010-2019). Na ordem dos anos, 
registrou-se os índices de biodiversidade: 1,25234224; 
1,279260185 e 1,067815938. 

Já em 2015 houve um aumento de 64,18 hectares das uni-
dades de conservação em relação a 2011, valor que se manteve 
constante em 2016 (Instituto Ambiental do Paraná, 2010-2019). 
Ainda que o Bosque Municipal Gutierrez, o Parque Municipal 
do Barreirinha e o Parque Municipal do Cambuí não figurem na 
lista divulgada pelo IAP em 2015, deduz-se que o aumento da 
área preservada na capital paranaense se deve ao APAM do Igu-
açu, do Parque Barigui, do Parque Municipal General Iberê de 
Mattos, do Parque São Lourenço, do Bosque Capão da Ibuia, do 
Jardim Botânico Franchete Rischbieter, do Parque Municipal do 
Tanguá, como se pode depreender da Tabela 3 abaixo. 

Em relação a 2014, o índice socioambiental de 2015 su-
biu para 1,093075, tendo o Município recebido a título de ICMS-
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E a quantia de R$2.747.721,21, de um total de ICMS repassado 
de R$644.496.267,79. A partir deste ano analisado, é importante 
salientar que o IAP sinalizou a relação ICMS-E/ICMS, ou seja, 
a grandeza do ICMS-E no Município em relação ao ICMS para 
cada município. No caso de Curitiba, o ICMS-E representou 
0,43 (Instituto Ambiental do Paraná, 2010-2019). 
TABELA 3: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUA ÁREA TOTAL EM 2015 
E 2016 

Unidade de conservação Área total em hectares 

APAM do Iguaçu 3.969,80 

APAM do Passaúna 4.300 

BM Capão da Imbúia 4,24 

BM da Barreirinha 27,53 

BM da Fazendinha 7,28 

BM Gutierrez 3,55 

BM Reinhard Maack 7,8 

JBM Franchete Rischibieter 17,8 

PE João Paulo II 4,63 

PM Lago Azul/Curitiba 12,66 

PM Barigui 70 

PM Cambuí/Curitiba 10 

PM do Iguaçu 36,3 

PM do Tanguá 23,5 

PM General Iberê de Mattos 15,2 

PM São Lourenço 20,39 

PM Tingui 38 

 8.568,68 
Fonte: os autores. 

Da análise do ano de 2016, percebe-se uma redução do 
índice socioambietal para 0,971405 e o aumento do repasse do 
ICMS-E para R$ 3.154.470,42. Nesse ano, o Estado do Paraná 
registrou um aumento do montante repassado a Curitiba a título 
de ICMS, qual seja R$661.267.340,13 (Instituto Ambiental do 
Paraná, 2010-2019). 

Com a inserção de seis novas unidades elegíveis para o 
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recebimento do repasse do ICMS-E pelo IAP em 2018, houve 
um aumento de 836,46 hectares, totalizando 836,46 hectares, 
perfazendo um total de 9.405,14 hectares (Instituto Ambiental 
do Paraná, 2010-2019). O Município recebeu R$3.269.667,43 
de ICMS-E, de um total de R$634.640.781,46, valor este refe-
rente ao ICMS. Ainda, constata-se que o Índice de Biodiversi-
dade ficou em 0,867285. 

As áreas, elencadas na Tabela 4, colacionada abaixo, são: 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Municipal 
Airumã, RPPN Municipal Araçá e Jataí, RPPN Municipal Bos-
que da Coruja, RPPN Municipal Cedro Rosa, Jerivá, Taboá, 
Guabiroba, Erva Mate e Canela, RPPN Municipal Umbará e Re-
fúgio da Vida Silvestre (RVS) Municipal Rio Iguaçu/Foz do Rio 
Barigui – do Bugiu. 

Fonte: os autores. 

Merece destaque o RVS Municipal Rio Iguaçu/Foz do 
Rio Barigui – do Bugiu por ser um inédito produto da coopera-
ção entre os Municípios de Curitiba, Araucária e Fazenda Rio 
Grande para a criação de uma grande área de proteção intermu-
nicipal, que inclusive rendeu à Administração da capital parana-
ense o prêmio “Gestor Público Paraná”, iniciativa do Sindicato 
dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. 

TABELA 4: NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUAS ÁREAS TO-
TAIS EM 2018 

Unidade de conservação Área total em hectares 

Reserva Particular do Patrimônio Natu-
ral (RPPN) Municipal Airumã 

2,93 

RPPN Municipal Araçá e Jataí 0,14 

RPPN Municipal Bosque da Coruja 0,54 

RPPN Municipal Cedro Rosa, Jerivá, 
Taboá, Guabiroba, Erva Mate e Canela 

4,42 

RPPN Municipal Umbará 0,63 
Refúgio da Vida Silvestre (RVS) Muni-
cipal Rio Iguaçu/Foz do Rio Barigui - 
do Bugiu 

827,8 

 836,46 
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No último ano analisado nessa pesquisa, 2019, à capital 
do Estado foi repassado a título de ICMS-E o valor de 
R$3.350.765,59, de um total de R$637.703.275,58, de ICMS, 
além da manutenção dos 9.405,14 hectares de unidades conser-
vação. Confira-se: 

TABELA 5: REPASSES DO ICMS E DO ICMS-E PARA CURITIBA POR ANO 

Ano 
Repasse ICMS líquido 
para Curitiba 

Repasse ICMS-E para 
Curitiba 

2010 377.065.710,85 807.470,62 
2011 434.475.843,43 1.636.150,52 
2012 492.385.113,90 2.252.464,80 
2013 601.518.452,23 2.679.150,45 
2014 630.848.859,86 2.463.706,95 
2015 644.496.267,79 2.747.721,21 
2016 661.267.340,13 3.154.470,42 
2017 673.644.326,42 3.411.938,24 
2018 634.640.781,46 3.269.667,43 
2019 637.703.275,58 3.350.765,59 
Total 5.788.045.971,65 25.773.506,23 

Fonte: os autores. 

Por fim, aponta-se que entre 2010 e 2019, para Curitiba 
foi repassado R$31.489.233,43, em valores atualizados para 
2020, a título de ICMS-E, como se pode depreender da Tabela 
6, além de aumentar de 8.644,07 hectares distribuídos em quinze 
unidades de conservação para 9.405,14 hectares em 23 unidades  
(Instituto Ambiental do Paraná, 2010-2019). 
Tabela 6: REPASSES DO ICMS-E PARA CURITIBA E DO ICMS-E PARA O 
PARANÁ 

Ano 

Repasse do 
ICMS-E 
acumulado 
em reais no 
ano que foi 
registrado, 
em reais 

Repasse do 
ICMS-E acu-
mulado, em 
reais, atuali-
zados para 
valores em 
2020 

Valor total dos 
repasses do 
ICMS-E no 
Paraná, em re-
ais, no ano que 
foi registrado 

Valor total dos 
repasses do 
ICMS-E no 
Paraná no 
ano, em reais 
atualizados 
para valores 
em 2020 

2010 807.470,62 1.347.431,99 não informado n/d 
2011 1.636.150,52 2.563.438,98 não informado n/d 
2012 2.252.464,80 3.334.679,88 89.930.081,61 133.137.722,70 
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Tabela 6: REPASSES DO ICMS-E PARA CURITIBA E DO ICMS-E PARA O 
PARANÁ 

2013 2.679.150,45 3.745.165,16 104.714.837,75 146.380.119,06 
    2014 2.463.706,95 3.236.463,82 115.361.967,65 151.545.960,00 
2015 2.747.721,21 3.261.637,84 125.687.613,61 149.195.440,74 
2016 3.154.470,42 3.522.193,30 162.285.463,62 181.203.402,21 
2017 3.411.938,24 3.700.771,39 181.031.674,26 196.356.672,84 
2018 3.269.667,43 3.418.101,67 188.216.573,22 196.761.107,06 
2019 3.350.765,59 3.359.349,40 193.165.793,12 193.660.634,63 
Total  31.489.233,43   

Fonte: os autores. 

 
CONCLUSÃO 

 
A análise custo-benefício torna viável analisar quanto 

custou e quais foram os impactos de uma política pública ou um 
projeto, na medida em que quantifica a utilização dos recursos 
para então qualificá-los. Nesse tipo de avaliação, há um maior 
grau de realismo em comparação com as avaliações ex ante, a 
quais buscam analisar alternativas para a utilização dos recursos. 
Na metodologia de avaliação ex post, deve-se confrontar “os 
percalços que a implementação do projeto enfrentou” (Brasil). 

Nesse sentido, não se pode olvidar que a valorização do 
dinheiro público se revela como um princípio reitor da aplicação 
das políticas públicas, impondo-se uma atuação racional, isto é, 
medindo-se os custos e analisando-se se a atuação corresponde 
ao objetivado pelo administrador público. Em outras palavras, a 
análise da utilização dos recursos escassos pela Administração 
Pública e suas consequências é medida imperiosa para a garantia 
de desenvolvimento sustentável. 

Neste trabalho, averiguou-se que o ICMS-E paranaense 
em Curitiba promoveu o desenvolvimento, eliminando barreiras 
para o crescimento econômico em harmonia com a preservação 
e proteção do meio ambiente. Constatou que, de fato, o ICMS-E 
é um instrumento tributário que permite o desenvolvimento sus-
tentável. Inclusive, pode-se dizer que com sua efetivação no 
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Município de Curitiba, assegura-se os direitos dessa e das pró-
ximas gerações, conforme insculpido tanto nos dispositivos 
constitucionais quanto em Tratados e reuniões intergovernamen-
tais promovidos pela Organização das Nações Unidas. 

Emerge-se a importância do ICMS-E para a cidade de 
Curitiba, uma vez que estimulou a preservação e a criação de 
unidades de conversação para usufruto dos cidadãos que estão 
em Curitiba. Elas permitem um aumento de bem-estar, como re-
creação ao ar livre, como é o caso, por exemplo, do Parque do 
Tingui, Tanguá, Barigui, São Lourenço, como também a recu-
peração e conservação de áreas de relevância no ecosssistema 
municipal, como o Refúgio de Vida Silvestre do Bugio, que in-
crementou 827 hectares de área protegida. Não se pode deixar 
de lado que o sistema introduzido pelo ICMS-E igualmente per-
mite a condução de estudos científicos, como é o caso do Jardim 
Botânico Municipal Franchette Rischbieter, o qual guarda diver-
sos exemplares de árvores e vegetação alienígena à Curitiba. 

Além desses efeitos relacionados ao bem-estar da popu-
lação, à preservação da fauna e da flora curitibana, o ICMS-E, 
em termos econômicos repassou ao tesouro municipal a quantia 
de R$31.489.233,43 no período temporal retratado nesse traba-
lho, conforme valores discriminados na Tabela 6, além da soma 
que já faria jus pelo repasse do ICMS estadual. 

Muita embora o repasse a título de ICMS-E para Curitiba 
dependa da arrecadação de ICMS pelo Estado do Paraná, depre-
ende-se da análise da proporção ICMS-E/ICMS que o repasse 
ecológico ao Município tem ganhado cada vez mais peso. Se em 
2012 a relação era 0,46; em 2013 diminuiu para 0,45 e atingindo 
uma mínima de 0,43 em 2015, para que a partir de 2016 supe-
rasse a marca inicial, atingindo 0,48. Em 2017 registrou-se 0,51 
e, no ano seguinte, a máxima histórica, de 0,52, que se manteve 
em 2019. 

Vale ressaltar que a criação da lei não demandou despe-
sas, mas apenas alterou a destinação de parte do ICMS estadual, 
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sem alterar a regra-matriz desse tributo. Afinal, o ICMS-E nada 
mais é que uma nomenclatura utilizada para se referir ao direci-
onamento do fruto da arrecadação do ICMS.  

Em termos financeiros, poder-se-ia criticar o design do 
ICMS-E por privar determinados municípios de não receberem 
o repasse do ICMS por completo, haja vista que 5% dele é re-
distribuído conforme o ranking criado e atualizado pelo IAP. 
Todavia, a quantia não apenas é reduzida em comparação aos 
demais tributos direitos e indiretos destinados à estas unidades 
federativas, como também permite o desenvolvimento sustentá-
vel com a criação e a manutenção de áreas verdes, aumentando 
o bem-estar da população. 

Cabe uma análise em relação à área total das unidades de 
conservação, da detida análise dos dados, infere-se que 2019 
houve um aumento para 9.405,14 de 8.644,07 hectares, ou seja, 
761,07 hectares. O acréscimo em entre 2010 para 2019 significa, 
aproximadamente 760 campos de futebol (p.e., um hectare equi-
vale a aproximadamente um campo de futebol, caso considerado 
que sua medida é 90m por 120m, isto é, 10.800m2; um hectare 
equivale a 10.000m2). Além disso, é importante destacar que o 
número de unidades de conservação também aumento, de 15 
para 23 unidades, ou seja, houve uma dinamização das áreas, 
implicando benefícios para uma maior quantidade de habitantes. 

 Pode-se afirmar que o institucional criado em 1991, cri-
ado de maneira pioneira no Estado do Paraná, ainda surte efeitos 
positivos para a cidade Curitiba, uma vez que não apenas au-
mentou suas unidades de conservação, como também as dinami-
zou pela cidade e garantiu uma fonte de recursos estável para a 
consecução de outras políticas públicas. 

Conclui-se e confirma-se, igualmente, que os tributos são 
elementos para o desenvolvimento sustentável, nos termos esti-
pulados pela Constituição de 1988, fugindo da noção de que são 
instrumentos arrecadadores utilizados pelo Estado. Afinal, o tri-
buto permite que os fundamentos políticos e filosóficos 
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encampados em 1988 sejam construídos, conciliando cresci-
mento, desenvolvimento nacional e desenvolvimento sustentá-
vel. 
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