Esta nota trata do uso dos instrumentos econômicos na implantação de
política

ambientais,

a

partir

de

dois

conjuntos

distintos

de

procedimentos que se distinguem pelos recursos analíticos mobilizados e
pela finalidade da sua instrumentalização.
o

formulador

de

política

opera

No primeiro caso, mostro que
os

instrumentos

econômicos,

considerando como dado a estrutura tributária e, por consequência as
possibilidades de intervenção são limitadas a soluções pontuais, enquanto
que

no

segundo,

ressalto

que

a

própria

estrutura

tributária

é

problematizada, e, assim, cria-se uma janela de oportunidades de
intervenções radicais no âmbito dos instrumentos e da sua escala. Os
instrumentos dados podem ser requalificados, além de se poder

criar

novos instrumentos que passam a operar numa escala macro, mas com
efeitos pontuais.
O objetivo é duplo, de um lado, mostrar

que os dois conjuntos de

procedimentos refletem diferentes condições de possibilidades posta ao
formulador da política ambiental e, do outro, é evidenciar que esses
mesmos instrumentos, a depender do contexto institucional no quais se
inserem,

com um sem reforma tributária, aprofunda a diferenciação das

condições de possibilidades ao formulador da política ambiental, tornando
imperativo a integração da agendas dos programas de pesquisa focada
nos instrumentos tributário manejados na politica ambiental com a agenda
de pesquisa focada na reforma tributária.

Com este propósito o

trabalho consta desta introdução, mais duas partes e uma conclusão.

Na primeira parte, trato dos procedimentos correntes os quais divido em
dois conjuntos. Um conjunto de procedimentos é fundado nos insights de

Pigou formulados no inicio do século XX e que se expressa por meio dos
ditos

tributos pigouvianos, e é

concebido como uma intervenção

estatista e pontual, e, sempre focado na

solução de um problema

ambiental específico. O outro conjunto de procedimentos é fundado nos
insights de Ronald Coase formulado, em meados do século XX, a partir de
uma crítica a frame pigouviano e, tende a ser concebido como
intervenção, cuja orientação institucional: estatista ou privatista, não é
estabelecida a priori, mas como o resultado da analise de cada situação
particular.

Isto posto,

trato da resistência dessas duas abordagens,

chamando atenção para a falta de ancoragem econômica as mesmas, as
quais são

fundada

na constatação equivocada que a implantação das

políticas ambientais reduzem o nível da atividade econômica. A
justificativa pseudo econômica para a justificativa e que os dois conjuntos
de procedimentos

e seus respectivos

instrumentos são focados

na

internalização externalidades, o que implica um novo ponto de equilíbrio
aquém do original. Mostro que o equivoco de tal conclusão deve ser
debitado uma generalização indevida de um resultado obtido no marco
de uma analise de equilíbrio parcial, para um contexto que só pode ser
modelado no marco de uma analise de equilíbrio geral.

Na segundo parte, desloco o foco da analise dos referidos conjunto e
seus instrumentos, até então considerados como dados e, foco a analise
considerando a possibilidade concreta de uma Reforma Tributária, no
contexto da qual tanto os instrumentos dados, como outros que poderão
ser criados são mobilizados para o equacionamento, não de problemas
ambientais, mas no enfrentamento de problemas macroeconômicos, a
exemplo do baixo crescimento econômico e das desigualdades sociais. E
chamo atenção que como as propostas de Reforma Tributária se apoiam
em parte na tributação ambiental cria-se uma janela de oportunidades”
de estruturação de uma política macro ambiental.

Na terceira parte, busco

evidenciar

janela de oportunidades para a

politica ambiental que é criada no bojo da proposta de reforma tributária.
Nesta direção,

extraio de forma seletiva, alguns

princípios e o

framework de uma proposta que considero emblemático, a esboçada por
Joseph Stiglitz, a qual tem uma ancoragem na tributação ambiental.

Na conclusão sugiro que

a apropriação crítica de

princípios e do

framework da proposta de reforma tributária pode ser o primeiro passo
na integração

da agenda do programa de pesquisa dos instrumentos

econômico de natureza tributária manejados no âmbito da formulação das
políticas ambientais, com a agenda de pesquisa focada na fundamentação
da reforma tributária.

