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RESUMO: Diante da magnitude e constante irreversibilidade das degradações ambientais 
produzidas pela sociedade de risco atual, é necessária uma postura preventiva em relação ao 
meio ambiente. Isso se dá por meio de um sistema de gerenciamento dos riscos dessa natureza, 
com o objetivo de minimizar condutas, por parte dos cidadãos, que venham a lesionar o meio 
ambiente e que possam vir a ser declaradas ilícitas por atingir os interesses das futuras gerações. 
O presente trabalho aborda alguns instrumentos de natureza financeira utilizados pelo Brasil e 
por Portugal com o intuito de garantir a sustentabilidade ambiental, por estes países elevaram 
o meio ambiente ecologicamente equilibrado à categoria de máxima proteção no texto de suas 
Constituições. Nesse sentido, abordaremos, a iniciativa pioneira do estado brasileiro do Paraná, 
que criou o ICMS ecológico no país através de sua Constituição estadual, aumentando a parcela 
de transferências de receitas voluntárias para seus municípios dotados de unidades de 
conservação e de mananciais hídricos, num viés compensatório. Verificaremos que, ao longo 
dos anos, foi realizado um aperfeiçoamento desta normatização, através da introdução de 
critérios qualitativos na distribuição das receitas, pelo que os municípios passaram a estarem 
sujeitos a uma reavaliação, feita anualmente para a verificação da manutenção ou alteração da 
quantia a ser repassada. Observaremos ainda que, em razão deste viés incentivador conferido 
ao ICMS ecológico, ele também foi implementado por diversos estados brasileiros, como São 
Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Pernambuco, Tocantins, Amapá, Acre, Ceará, Piauí e Rio de Janeiro. Posteriormente, será 
traçado um histórico das leis de preservação ambiental em Portugal, com destaque à 
Constituição de 1976, que assumiu um compromisso de proteção ao meio ambiente no país. 
Ademais, explicitaremos o critério ambiental de distribuição do Fundo Geral Municipal 
introduzido pela Lei de Finanças Locais de 2007, com base nas áreas protegidas e nas destinadas 
à Rede Natura 2000, o qual foi mantido pelas sucessivas alterações na legislação em questão e 
atualmente está consignado na lei de Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 
Municipais. Por fim, foi averiguado, como resultado de tal política, o aumento das receitas dos 
municípios brasileiros beneficiados com os repasses, bem como o crescimento das áreas 
preservadas e de unidades de conservação ambiental nas localidades que receberam tais 
transferências estaduais. Contudo, analisamos que, apesar das semelhanças na iniciativa de 
Portugal, não se observou impacto positivo dos repasses do Fundo Geral Municipal em relação 
as zonas de proteção especial e zonas especiais de conservação situadas no país, financiadas 
mormente por fundos monetários provenientes da União Europeia. 
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