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RESUMO

Diante da insuficiência da lógica clássica dos princípios do poluidor e usuário-pagador para a eficaz proteção ambiental, ganha força o princípio do 
protetor-recebedor, que preceitua a justa recompensa àquele que age em favor de um bem natural. Dentre as várias aplicações práticas desse 
ideal do protetor-recebedor, sobressai o chamado ICMS Ecológico, que é um instrumento de política fiscal utilizado pelos Estados para o repasse
de uma parte do produto do ICMS devido aos Municípios, de acordo com o atendimento a um critério ambiental. Por depender de 
implementação estadual, variam as reproduções do instrumento, e, por conseguinte, poderá variar a adequação entre instrumento e princípio. 
Diante disso, indagou-se acerca dessa relação no Estado do Pará, que implementou a sua versão do ICMS Ecológico em 2012. Considerando ser 
vultuosa a receita derivada do ICMS para os Estados, tornam-se relevantes estudos sobre as justificativas e os critérios de repasse de parte dessa 
receita aos Municípios. E tais estudos beneficiam a sociedade por evidenciar parte da lógica utilizada para uma das transferências 
intergovernamentais, a ela oferecendo subsídios para a legitimação ou não dos instrumentos escolhidos. Assim, objetivou-se 1) revisar os 
fundamentos, conceito e características do ICMS Ecológico, 2) revisar a origem, conteúdo e perspectivas do princípio do protetor-recebedor, 
munindo-se assim de suporte para 3) analisar os antecedentes fáticos e o regime jurídico do ICMS Ecológico paraense, e 4) avaliar a adequação 
entre as premissas principiológicas e os resultados alcançados pela política nesse Estado. O estudo foi realizado individualmente. Foram utilizadas 
as metodologias bibliográfica (consulta a documentos secundários como artigos, dissertações, teses e livros sobre o tema) e documental (análise 
a documentos primários como leis, decretos e dados estatísticos). Da bibliografia levantada sobressaem os trabalhos de Scaff e Tupiassú  (2004), 
Milaré (2015), Ferreira (2016) e Tupiassu et al. (2017), além dos dados divulgados pela Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará 
(SEMAS/PA) e pelo Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal (PRODES). Ao fim, constatou-se que o ICMS Ecológico foi 
adotado na Pará como parte de um programa de combate ao desmatamento ilegal, cenário em que o Estado ocupa posição de destaque. Nesse 
sentido, o regime jurídico criado pautou-se por e para esse fim. Entretanto, paradoxalmente, Municípios reconhecidamente como grandes 
desmatadores, notadamente São Félix do Xingú e Altamira, desde os primeiros repasses realizados, figuram como principais beneficiários da 
política, desfigurando assim a relação protetor-recebedor e ICMS Ecológico nesse Estado. Assim, concluiu-se pela necessidade de estudos 
voltados a constatar as razões dessas incongruências, a fim de saná-las.
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