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RESUMO 

Uma tributação ambientalmente orientada, pode ser conceituada como “o emprego de 

instrumentos tributários para gerar recursos necessários à prestação de serviços públicos 

de natureza ambiental, bem como para orientar o comportamento do contribuinte à 

proteção do meio ambiente”. Para tal, lança-se mão da “finalidade extrafiscal dos 

tributos”, ou seja, aquela orientada para fins outros que não seja a captação de dinheiro 

para o Erário, não se tratando unicamente da instituição de novos tributos, mas, 

principalmente, da possibilidade de utilizar os tributos já existentes, através de uma 

“aplicação especial”, visando à defesa do meio ambiente, ou sendo, de alguma forma, 

ambientalmente seletivos. Nesse sentido, as técnicas utilizadas poderiam ser diversas, 

como a progressividade e diferenciação de alíquotas bem como a concessão de 

incentivos fiscais, isenções, deduções, dentre outros. 

Devido ao caráter extrafiscal que os tributos podem apresentar, o Estado 

deliberadamente poderia utilizar os instrumentos tributários para alcançar finalidades 

regulatórias de condutas sociais, em matéria econômica, ambiental, política 

(administrativa, demográfica, sanitária, cultural) ou social. Assim, considerando-se a 

estreita relação entre economia e o meio ambiente e a possibilidade do Estado atuar, 

através de instrumentos jurídicos, evitando e sancionando os degradadores ambientais, o 

que se pretende é justamente que as políticas públicas ambientais atuem como 

precaução, prevenindo, direcionando, controlando e estimulando atividades produtivas 

ambientalmente corretas e ordenadas. Assim sendo, uma política tributária ambiental 

mostrar-se-ia muito eficaz.  
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Dessa forma, considerando em especial a problemática ambiental a atuação Estatal no 

atual sistema vigente, procura-se abordar as tendências do Direito Tributário neste 

contexto e como este pode servir de instrumento para proteção ao meio ambiente, 

enfatizando a experiência e a perspectiva da adoção de instrumentos tributários 

ambientalmente orientados no Brasil.  

  

PALAVRAS-CHAVE: TRIBUTOS – EXTRAFISCALIDADE - PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL. 

  

 

ABSTRACT  

The concept of environmental taxation guided, can be appraised as "the job of 

tributaries instruments to generate necessary resources to the public rendering of 

services of environmental nature, as well as guiding the behavior of the contributor to 

the protection of the environment". For such, it is used the "extrafiscal purpose of the 

tributes", or either, that one guided for ends are launched others that are not the money 

captation for the State treasury, if not treating solely to the institution of new tributes, 

but, mainly, of the possibility to use the existing tributes already, through a "special 

application", aiming at to the defense of the environment, or being, of some form, 

environmental selective. In this direction, the used techniques could be several, as the  

concession of tax incentives, exemptions, deductions, amongst others.  

Due to the extrafiscal character that the tributes can present, the State deliberately could 

use the tributaries instruments to reach regulatories purposes of social behaviors, in 

economic, environmental substance, politics (administrative, demographic, sanitary, 

cultural) or social. Thus, considering the narrow relation between economy and the 

environment and the possibility of the State to act, through legal instruments, preventing 

and sanctioning environmental degradadores, what it intends is exactly that the 

environmental public politics act as precaution, preventing, directing, controlling and 

stimulating correct and commanded productive environmental activities. Thus being, 

one politics environmental tax would reveal very efficient.  

For this reason, considering in special the environmental problematic, the State 

performance in the current effective system it is looked to approach the trends of the 

 
 



  

Tax law in this context, and as this can serve of instrument for protection to the 

environment, emphasizing the experience and the perspective of the adoption of 

instruments tributaries environmental guided in Brazil. 

 

KEYWORDS: TAX – EXTRAFISCALITY - ENVIRONMENTAL 

PRESERVATION. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna, caracterizada pelo capitalismo e suas vicissitudes, 

como a industrialização e a alta tecnologia, proporciona-nos uma gama de produtos, 

bens e serviços - infindáveis tanto do ponto de vista da procura (necessidade ilimitadas), 

mas não da oferta (bens limitados); é, infelizmente, também caracterizada por uma 

degradação ambiental e implicações nos ecossistemas nunca antes vista, que chega a 

ameaçar não só a biodiversidade (plantas e animais), mas também o homem e o próprio 

planeta que o abriga.  

 Vê-se, diuturnamente, que os problemas ambientais são cada vez mais 

intensos. Nesse ínterim, coloca-se a questão ambiental como tema primordial a ser 

considerado pelos Estados, mercado e sociedade, levando-se em consideração 

principalmente que tais problemas têm estreita ligação com a atividade econômica, à 

medida que esta explora os recursos naturais através de uma cadeia produtiva para 

atender à demanda. 

 O Estado (entidade fictícia representativa do povo), hoje caracterizado como 

um Estado Fiscal Social, possui um importante papel de intervenção na ordem social e 

econômica. Em relação à primeira, atua no sentido de poder proporcionar, através de 

políticas públicas, maior equidade, bem estar e justiça social. Já em relação à segunda, 

seu um papel intervencionista é ainda de maior relevância, uma vez que pode (e deve) 

interferir nas relações de mercado, norteando e disciplinando o atual modelo de 

desenvolvimento.  Para tal, vale-se o Estado dos instrumentos do Direito. 

 O Direito Tributário, embora ao longo da história tenha passado por 

diversos conceitos e diferentes contextos de legitimação, apresenta-se hoje não só como 

principal custeador da máquina estatal, proporcionado pela típica tributação fiscal, mas, 

 
 



  

principalmente, como um dos mais importantes e eficazes instrumentos para a 

intervenção do Estado no mercado. Considerando-se a problemática ambiental a qual 

estamos enfrentando, um dos temas de ponta em pesquisa no campo do Direito 

Tributário é como este pode servir de instrumento para o Estado na tentativa de 

minimização das condutas lesivas ao meio ambiente e na busca pelo desenvolvimento 

sustentável. 

 Neste contexto, procura-se abordar  as tendências do Direito Tributário 

neste contexto e como este pode servir de instrumento para proteção ao meio ambiente, 

enfatizando a experiência, tendência e perspectiva da adoção de instrumentos tributários 

ambientalmente orientados no Brasil.  

 

1 TRIBUTAÇÃO AMBIENTALMENTE ORIENTADA 

 
1.1 Considerações iniciais 

Tendo em vista a problemática ambiental a qual estamos enfrentando, um 

dos temas de ponta em pesquisa no campo do Direito Tributário é como este pode servir 

de instrumento para o Estado na tentativa de minimização das condutas lesivas ao meio 

ambiente e na busca pelo desenvolvimento sustentável. 

A tributação ambientalmente orientada, pode ser conceituada como “o 

emprego de instrumentos tributários para gerar recursos necessários à prestação de 

serviços públicos de natureza ambiental, bem como para orientar o comportamento do 

contribuinte à proteção do meio ambiente”1. Para tal, lança-me mão da “finalidade 

extrafiscal dos tributos”, ou seja, aquela orientada para fins outros que não seja a 

captação de dinheiro para o Erário (finalidade arrecadatória), não se tratando  

unicamente da instituição de novos tributos, mas, principalmente, da possibilidade de 

utilizar os tributos já existentes através de uma “aplicação especial”, visando à defesa do 

meio ambiente, ou sendo, de alguma forma, ambientalmente seletivos. Nesse sentido, as 

técnicas utilizadas poderiam ser diversas, como progressividade e diferenciação de 

alíquotas, adoção de variáveis ambientais no critério de distribuição/repartição entre os 

entes federativos bem como a concessão de incentivos fiscais, isenções, deduções, 

dentre outros. 

                                                 
1 Cf. COSTA, 2005: 313. 

 
 



  

Devido ao caráter extrafiscal que os tributos podem apresentar, o Estado 

deliberadamente poderia utilizar os instrumentos tributários para alcançar finalidades 

regulatórias de condutas sociais, em matéria econômica, ambiental, política 

(administrativa, demográfica, sanitária, cultural) ou social. Assim, considerando-se a 

estreita relação entre economia e o meio ambiente, e a possibilidade do Estado atuar, 

através de instrumentos jurídicos, evitando e sancionando os degradadores ambientais, 

pretende-se que as políticas públicas atuem prevenindo, direcionando, controlando e 

estimulando atividades produtivas ambientalmente corretas e ordenadas.  

A preocupação com a questão da implementação, no contexto mundial, de 

uma política de tributação ambiental, restou demonstrada na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizada no Rio de 

Janeiro em 1992 (ECO-92), onde houve a definição de critérios para que um tributo 

ambiental seja realmente eficiente. Para tal, o tributo deve ter: i) eficiência ambiental - 

significando que a imposição tributária efetivamente deve conduzir a resultados 

positivos do ponto de vista ambiental, sendo eficiente no plano da prevenção aos danos 

ambientais e exploração desequilibrada dos recursos naturais, mediante a instituição de 

tributo assim orientado ou imprimindo-se a tributo já existente esse caráter; ii) eficiência 

econômica - ou seja, possua baixo custo, sendo tributo de baixo impacto econômico, 

embora condizente aos objetivos de geração de recursos ambientais e/ou orientação do 

comportamento do contribuinte a adotar uma conduta correta; iii) administração barata 

e simples - isto é, sua exigência deve empreender poucos recursos administrativos para 

sua apuração, a fim de não onerar a máquina administrativa; iv) ausência de efeitos 

nocivos ao comércio e á competitividade internacional -  ou seja, não deve provocar 

efeitos danosos no ciclo de consumo de forma a repercutir negativamente na economia.2

Em sede constitucional, além do art. 225, podemos nos reportar ao no art. 

170,  onde o constituinte houve por bem inserir uma série de princípios que devem ser 

observados pela atividade econômica, arrolando, no inciso VI, “a defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 

dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. Assim sendo, 

para atingir tal desiderato, pode o legislador valer-se de instrumentos e ferramentas que 

                                                 
2 Cf. PICCIAREDA & SELICATO, 1996:.32. 

 
 



  

encontra á disposição, inclusive normas tributárias, para induzir ou inibir 

comportamentos desejados.   

Convém ressaltar que a tributação ambiental não seria instrumento de 

punição da empresa cuja atividade é lícita à luz do comportamento jurídico. Todavia, 

admitindo-se que certas atividades produtivas causam impacto no meio ambiente, a 

tributação ambiental buscaria compor o custo sócio-ambiental daquela atividade com a 

obtenção de receita precipuamente destinada a corrigir aquela agressão ambienta,l ao 

mesmo tempo em que induziria mudanças de comportamento não só pela determinação 

do Estado que proíbe, mas pela busca da atividade privada por uma solução mais 

econômica (re-orientação da atividade empresarial) e, também, na re-orientação na 

mudança de comportamento dos consumidores sem consciência das externalidades 

negativas do processo produtivo de certos produtos ou com costumes mal orientados 

ambientalmente. 3     

A princípio, todas as espécies tributárias (impostos, taxas, contribuições de 

melhoria e também as contribuições de intervenção no domínio econômico), a seu 

modo, podem ser usadas para tal fim. Contudo, a potencial utilização de todas4 as 

espécies de tributos para fins ambientais tem sido amplamente debatida na doutrina, não 

se constituindo questão pacífica, além de ter sua admissibilidade questionada tanto do 

ponto de vista econômico quanto jurídico.  

Grandes expoentes do direito tributário, no entendimento pela possibilidade 

da tributação ambiental, embora reconheçam a importância do tema “ainda assim, 

discutem seriamente sobre sua cientificidade e, mesmo quando aceita teoricamente, 

pouco consenso existe sobre sua atuação prática.”. 5

Em que pese toda divergência doutrinária e questionamentos quanto ao tema 

“tributação ambiental”, a tendência é um estreitamento cada vez maior do direito 

ambiental, seus princípios e instrumentos, com os demais ramos do direito, podendo-se 

até audaciosamente afirmar a tendência de direcionamento destes últimos em relação ao 

primeiro, inclusive com rompimento de diversos princípios e institutos até então tidos 

como absolutos devido à necessidade de adequação da “sociedade moderna” aos limites 

da sustentabilidade, norteados pelo direito ambiental.   

                                                 
3 Cf. FERRAZ, 2005: 344. 
4 Nesse sentido, FERRAZ, 2005: 346 e ss. 
5 Cf. OLIVEIRA, 2003:286.  

 
 



  

 

1.2 Tributação lato sensu  e srticto sensu 

A tributação ambiental pode ser exercida através de um duplo aspecto: 

tributação ambiental lato e stricto sensu. 

O sentido lato sensu, ou seja, amplo, seria uma aplicação especial  de 

tributos já existentes, visando à defesa do meio ambiente, ou sendo, de alguma forma, 

ambientalmente seletivos.  

Considerando que a carga tributária incidente no Brasil já é considerada 

muito grande, a criação de novos tributos ou aumento de alíquotas daqueles já existentes 

poderia gerar certo desconforto e resistência. Desta forma, as possibilidades oferecidas 

pela tributação ambiental lato sensu mostram-se como importantes opções e alternativas 

para o modelo fiscal brasileiro na tentativa de preservação do meio ambiente. 

Já o sentido stricto sensu consistiria na instituição de um novo tributo, a 

partir de um fato gerador diverso daqueles já tipificados para outros tributos, cobrado 

em razão do uso do meio ambiente pelos agentes econômicos. Todavia, cabe ressaltar a 

competência residual da União para instituição de novos tributos, conforme  disposto no 

art. 154 da CF/88.  

Nos dois aspectos, SCHOUERI6 aponta como possíveis hipóteses de 

incidência de tributos ambientais: i) a exploração dos recursos naturais, conquanto não 

incidindo sobre a produção, desincentivaria o emprego de tais recursos, ou sua 

utilização acima de certos níveis, podendo favorecer a reciclagem; ii) a tributação do 

próprio ciclo produtivo, visando incentivar o emprego de tecnologias menos 

contaminadoras; iii) a tributação diferenciada dos processos de transformação de 

matéria prima em mercadoria, conforme a idoneidade para contaminar as reservas de 

onde se obtêm as primeiras; e, iv) a tributação sobre produtos cuja eliminação pode 

gerar degradação do meio ambiente. 

 

2 ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS NO BRASIL E POSSÍVEIS APLICAÇÕES 
COMO INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
  As espécies tributárias no Brasil e a competência tributária dos entres federados 

pode ser assim resumida: 

                                                 
6 Cf. SCHOUERI, 2005: 252. 

 
 



  

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS 
Impostos (II,IE, IPI, IOF, IR, 
ITR) 

Impostos (ITCD, ICMS, 
IPVA) 

Impostos (IPTU, ITBI, 
ISS) 

Taxas Taxas Taxas 
Contribuições de Melhoria Contribuições de Melhoria Contribuições de 

Melhoria 
Contribuições especiais 
(sociais; de intervenção no 
domínio econômico; no 
interesse de categorias 
econômicas e profissionais; 
custeio iluminação pbca) 

Contribuições 
previdenciárias de seus 
servidores 

- 

Empréstimo compulsório - - 
 

2.1 Impostos 

Os impostos podem ser vastamente utilizados como instrumento de 

tributação no campo ambiental, por meio de mecanismos de graduação de alíquotas, 

redução da base de cálculo, seletividade, conforme a natureza dos produtos, com 

objetivo de  incrementar ou desestimular a produção dos que sejam poluidores ou cujo 

processo produtivo afete negativamente o meio ambiente.  

Nesse contexto, cada ente da Federação, no âmbito de sua competência, 

poderia utilizar tais mecanismos.  

Além dos aspectos mencionados, tem-se ainda a possibilidade o emprego de 

incentivos, isenções e benefícios fiscais, a fim de estimular comportamentos 

ecologicamente não danosos, produção em determinadas regiões ou incentivar adoção 

de tecnologias antipoluentes.     

Contudo, convém ressaltar que o emprego de incentivos, isenções e 

benefícios fiscais a fim de estimular condutas ambientalmente corretas, a princípio, 

parece um contra-senso em relação ao princípio do poluidor pagador. Todavia, não há 

que se cogitar tal incoerência, visto que, isentar para incentivar é reconhecer que quem 

não polui, ou polui menos, nada paga ou paga menos. Trata-se de uma “sanção premial” 

–  que é uma vertente seletiva do mencionado princípio. 7

Nesse sentido, deve-se ponderar que, no caso de incentivos fiscais 

empregados como instrumentos econômicos de promoção da defesa do meio ambiente, 

entende-se que a rejeição por uns do estímulo fiscal (escolha de continuar poluindo) 

                                                 
7 Cf. OLIVEIRA, 1999: 38/39.  

 
 



  

implica em pagar mais imposto, em cotejo com a opção de outros  de evoluir 

tecnologicamente e, não poluindo, pagar menos imposto ou ser isentos. Dessa forma, é 

melhor o incentivo que penalização. Estimular o investimento no controle da 

contaminação pode mostrar-se mais eficaz do que sancionar com penalidade, cuja 

exigência tem por efeito asfixiar a atividade industrial, quando não criam um clima de 

incerteza sobre as conseqüências de sua execução.8

Vê-se, portanto, que utilizando-se adequadamente os impostos, aqueles que 

tem um compromisso ambiental serão beneficiados sem que seja necessária a 

vinculação do imposto. Dessa forma, não somente os que estejam diretamente ligados 

com a atividade produtora, mas toda a coletividade sairá ganhando. 

 

2.1 Taxas  

As taxas são caracterizados pela exigência decorrente do exercício regular 

do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição e, por tais características, 

prestam-se perfeitamente à finalidade ambiental.  

A competência para instituição de taxas é comum entre todos os entes 

federados. Dessa forma, poderão as três esferas estabelecer por lei taxas ambientais 

incidindo inclusive sobre o mesmo contribuinte no âmbito de suas competências, desde 

que cada uma corresponda efetivamente a uma atividade exercida pelo respectivo ente 

estatal. Todavia, deve-se salientar os limites constitucionalmente estabelecidos nesse 

campo, como a cobrança apenas dos montantes correspondentes ao custo da atividade 

estatal de fiscalização ou de prestação de serviços.  

Em relação à possibilidade de utilização de taxas ambientais, RIBAS9   

entende ser passíveis de taxas “aquelas atividades resultantes do custo de licenciamento 

e fiscalização ambiental, bem como dos serviços públicos de limpeza e recuperação 

ambiental de caráter individual, equivalentes ao custo de sua realização, prestados ou 

postos à disposição do contribuinte, cujas atividades sejam efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou relativas à extração, produção, transporte e comercialização de produtos 

                                                 
8 Idem, ibidem. 
9 RIBAS, 2005: 700. 

 
 



  

potencialmente perigosos ao meio ambiente e produtos e subprodutos da fauna e da 

flora”. 

A mesma autora ainda salienta que o custo do serviço prestado pelo 

exercício do poder de polícia realiza o princípio retributivo, pela equivalência entre o 

valor da taxa e o custo na prestação do Estado e, por outro lado, o princípio do poluidor 

pagador, ao se exigir taxa maior  do contribuinte que gera mais custo ao poder público. 

Desse modo, devido aos altos custos dos serviços ambientais, também a taxa induz à 

busca de alternativas de menor poluição para diminuição do montante da taxa a ser 

paga.10    

OLIVEIRA11, observando a necessidade de conciliação de princípios e 

coordenando-se pelo critério da proporcionalidade, entende que as taxas ambientais 

devem ser graduadas conforme o custo dos serviços públicos ambientais relacionados à 

carga poluidora gerada pelos contribuintes, gerando receitas para o custeio das tarefas 

administrativas correspondentes. Desta forma, além de induzir o poluidor a buscar 

alternativas de conduta menos poluidoras visando diminuir o gasto com taxas, estariam 

elas, possuindo ou não contraprestação como condição de sua existência, permitindo a 

possibilidade de seu uso para a proteção ambiental. 

 

2.3 Contribuições de melhoria 

 As contribuições de melhoria, caracterizadas pela exigência decorrente de 

obra pública que implique em valorização imobiliária, também são de competência 

comum entre todos os entes federados. Embora se apresentem como importantes 

instrumentos para a finalidade ambiental, até os dias atuais não têm sido de grande 

utilidade e popularidade.  

Há poucos exemplos como no Município do Rio de Janeiro, o qual, através 

da Lei nº 1.364/98, previu a possibilidade de instituição de contribuição de melhoria 

incidente sobre  determinados imóveis valorizados por obras públicas, tais como 

arborização de ruas e praças, construção ou ampliação de parques, proteção contra 

erosão, aterros e outras obras de embelezamento, incluída a hipótese e execução de 

projeto de tratamento paisagístico, em que o custo de obras de cunho ambiental é 

                                                 
10 Idem, ibidem. 
11 OLIVEIRA, 1998: 65. 

 
 



  

rateado entre os proprietários de imóveis que, conseqüentemente, tenham sido 

valorizados.12

O que se percebe, contudo, é um verdadeiro contra-senso. Conforme alerta 

FERRAZ13, a prática brasileira vem assistindo uma inversão nefasta. Como exemplo, 

cita o caso da criação de parques de preservação, na qual “o Estado, ao atender o 

interesse geral, acaba por comprometer-se com indenizações vultuosas”. 14

 Acredita-se que a contribuição de melhoria pode ser utilizada na melhora da 

qualidade de vida atingida pela preservação do meio ambiente. Este tributo, além de 

poder transforma-se em um elemento estimulador da consciência ambiental, atuando em 

sua finalidade extrafiscal, através de seu caráter arrecadatório poderia viabilizar 

economicamente, e com justiça fiscal, a efetivação de políticas públicas ambientais, 

tendo em vista que demais gastos destinados à preservação ambiental podem ser 

suportados pela receita das contribuições de melhoria obtidos em outras obras, vez que 

não há vinculação, como ocorrem nos impostos. 

 Um outro aspecto interessante concernente à contribuição de melhoria 

especificamente dentro do campo ambiental é que algumas obras públicas urbanas 

podem não valorizar o imóvel e/ou acabam desvalorizando-o em face de poluição 

visual, sonora e ambiental proveniente destas obras. Neste caso específico, já se fala em 

"contribuição negativa", através da qual o Estado indeniza o particular em virtude de 

prejuízos e desvalorização do imóvel advindos de construções e obras públicas. 15  

                                                 
12 Cf. OLIVEIRA, 1998:65. 
13 Cf. FERRAZ, 2005: 349. 
14 O mesmo autor salienta que “via de regra, o que ocorre é que o Estado estabelece a limitação à 
propriedade criando o parque, ou mesmo desapropriando a área com essa finalidade (direta ou 
indiretamente). Freqüentemente isso ocorre em áreas com escasso valor de mercado. Em momento 
posterior, como conseqüência da própria criação do parque (podemos imaginar um parque próximo à área 
urbana) há uma forte valorização dos imóveis que estão à sua volta. O Estado não exige a contribuição de 
melhoria pertinente. O particular limitado ou desapropriado de seu direito de propriedade, exige justa 
indenização, que acaba por ser calculada de acordo com o parâmetro gerado pelas propriedades que se 
encontram em torno do parque, extremamente valorizadas pelo próprio parque, aumentando enormemente 
o valor da indenização devida por sua criação. O resultado prático é, sob o ponto de vista econômico, um 
desastre. A correta utilização de contribuições de melhoria levaria a uma equação muito diferente, e justa, 
na criação de parques e áreas de preservação ambiental. O Poder Público, ao decidir criar áreas de 
preservação ambiental, como praças, parques e reservas, particularmente junto á aglomerações urbanas: a) 
avaliaria a área e suas redondezas, como manda a lei relativa á contribuição de melhoria; b) exigiria a 
contribuição correspondente à valorização dos imóveis circunvizinhos à área de preservação (obra 
pública); c) indenizaria o proprietário do imóvel, com recursos advindos dessa arrecadação; d) teria 
condições de arcar com novas desapropriações semelhantes.” (Idem ibidem)  
15 Nesse sentido, o Recurso Extraordinário nº 113.587-SP, em que se discutia o direito de indenização 
pela redução do valor de um imóvel residencial decorrente do nível de ruído de veículos que transitavam 
em um viaduto construído muito próximo ao imóvel. Destaca-se, por oportuno, o voto do Ministro Marco 

 
 



  

 

2.4 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 

Convém mencionar ainda a contribuição de intervenção no domínio econômico 

– CIDE, uma espécie de contribuição especial, que, embora seja objeto de grande 

divergência doutrinária quanto à sua natureza (tributo ou instrumento de atuação na área 

econômica), apresenta-se particularmente adequada à tributação ambientalmente 

orientada como devido à sua característica de exigibilidade somente em determinado 

âmbito econômico e a finalidade re-orientadora de comportamentos através da 

internalização de custos ambientais.   

Considerando que a competência para instituição deste tipo de contribuição 

foi atribuída á União e está vinculada a uma finalidade, qual seja, a regulação 

econômica, sempre que tal ente federativo pretender intervir no domínio econômico, 

implementando uma das suas finalidades, poderá graduar essa intervenção de acordo 

com a utilização ou degradação dos recursos ambientais.  

Essa intervenção obviamente atenderá às reais necessidades de 

desenvolvimento e incremento de atividades econômicas e comerciais; fatores 

geográficos, de maneira a diferenciar a aplicação de acordo com as regiões e suas 

atividades produtivas, diferentes grupos sociais, dentre outros aspectos.  

 
3 TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: EXPERIÊNCIA, 
TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

3.1 Apontamentos sobre a experiência brasileira 

Observa-se uma tendência mundial na utilização de espécies tributárias 

como instrumento estatal de ação no campo da prevenção ao desequilíbrio ecológico. 

Nesse sentido, a adoção de tributos ambientais é prática sustentada por razões de 

política ambiental ou utilização de seus efeitos como instrumento de minimização da 

exploração inadequada do meio. 16 17

                                                                                                                                               
Aurélio de Mello: “se com a construção chega-se à diminuição substancial do valor do imóvel, deve o 
Estado indenizar. O prejuízo aí, para o particular, é evidente. Se valorização houvesse, certamente adviria 
cobrança da contribuição de melhoria. Logo, ocorrendo o inverso - o dano – como aliás foi comprovada 
mediante laudo pericial existente nos autos, deve ser para a indenização.” (OLIVEIRA, 1998: 68) 
16 Cf. NUNES, 2005: 186. 
17 Em relação à experiência mundial de tributos ambientalmente orientados, pode-se destacar países como 
Alemanha, Bélgica, China, Dinamarca, Estados Unidos, França, Japão, Portugal, Suécia e União 
Européia. Para um estudo mais profundo sobre o tema, recomenda-se Tulio Rosemburj. Los tributos y la 

 
 



  

O Brasil, embora possua uma Constituição muito analítica e limitadora em 

matéria de tributação, há alguns anos vem acumulando, mesmo que pontualmente, 

experiências na adoção de tributos visando fins ambientalmente desejados, podendo-se 

destacar o IPI, ITR, IPTU, IPVA, ICMS, além da instituição de taxas, observando-se os 

fatos geradores que lhes são aplicáveis. 

 Em que pese sua finalidade precípua ser a redução da dependência brasileira 

de petróleo, o Decreto Federal n.º 755/1993, que estabeleceu diferentes alíquotas do 

imposto sobre produtos industrializados – IPI para veículos movidos à gasolina e a 

álcool,  estimulou a produção de álcool e acabou contribuindo como um mecanismo de 

diminuição da poluição do ar das cidades.  

Ainda sobre o IPI, é possível vislumbrar a redução de suas alíquotas para 

alguns setores que respeitam o meio-ambiente, podendo-se conceder uma desoneração 

tributária para os setores que consomem pouca energia, têm pouca emissão de 

poluentes, produzem poucos resíduos sólidos e/ou fazem reciclagem, setores que 

procuram usar energias alternativas, fazem monitoramento ambiental e 

biocombustíveis.  

Por outro lado, o ITR - imposto sobre propriedade rural, essencialmente 

extrafiscal nos termos da Constituição Federal , através da Lei nº 9.393/1996, foi 

graduado progressivamente em função inversa do grau de utilização das glebas rurais, 

desestimulando a manutenção de propriedades improdutivas. Da mesma forma, excluiu 

do total tributável as áreas de interesse ecológico para proteção de ecossistemas, assim 

declaradas pelo órgão competente federal ou estadual; áreas de preservação permanente 

e  reserva legal.  

                                                                                                                                               
protección del medio ambiente. Madrid: Marcial Pons, 1995; Franco Picciareda e PietroSelicato. I tributi 
e l ´ambienti. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1996; Antonio Lopez Diaz,  “Las Modalidades de la 
Fiscalidad Ambiental”. In Celso Antonio Bandeira de Mello (org.). Direito Tributario: estudos em 
homenagem a Geraldo Ataliba”. n 1. São Paulo: Malheiros, 1997; José Marcos Domingues de Oliveira, 
“Sistema Tributário e proteção ambiental no Brasil e no Japão” in ,Luis Eduardo Schoueri (Coord). 
Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2003; Francisco Eduardo Mendes e Ronaldo Seroa da 
Motta , Instrumentos econômicos para controle ambiental do ar e da água: uma resenha da experiência 
internacional. IPEA: Rio de Janeiro, 1997; Lídia Maria Rodrigues Ribas, “Defesa ambiental: utilização 
de instrumentos tributários”. In  Heleno Taveira Torres (Org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 675-723; Regina Helena Costa, “apontamentos sobre a tributação ambiental no 
Brasil”. In  Heleno Taveira Torres (Org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. 
312-332.  
 

 
 



  

Seguindo o  intuito de evitar a subutilização, o Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/2001) dispôs sobre a possibilidade de progressividade no tempo do IPTU 

(imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana) através da majoração da 

alíquota.  De maneira inversa, pode também ser concedida isenção do IPTU sobre áreas 

de interesse ambiental.18

Já em relação ao IPVA (imposto sobre a propriedade de veículos 

automotores), observa-se iniciativas de alguns Estados, como o Rio de Janeiro, para a 

redução de alíquotas  sobre veículos movidos a gás natural veicular (GNV). 

O exemplo de tributação ambientalmente orientada mais considerável no 

Brasil é o “ICMS ecológico”. Concebido no Paraná em 1991, hoje o ICMS ecológico, 

adotado nos do Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia, Tocantins, havendo ainda projetos de lei para 

sua adoção nos Estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pará. .  

O ICMS ecológico não é uma nova modalidade de tributo ou espécie de 

ICMS, e sim, um critério de redistribuição aos Municípios dos recursos arrecadados 

pelo ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços), tendo por base 

parâmetros sociais e ambientais, observados os limites constitucionais de distribuição de 

receitas tributárias e os critérios técnicos definidos em lei. 

Dessa forma, apresenta-se como uma maior destinação de parcela do que foi 

arrecadado com o ICMS aos Municípios que estejam mais bem adequados aos níveis de 

preservação ambiental e de melhoria de qualidade de vida, como, saneamento básico, 

sistemas de tratamento ou disposição final de resíduos sólidos ou esgotos sanitários, 

conservação de nascentes, existência de unidades de conservação, dentre outros. Nesse 

                                                 
18 Nesse sentido, o Município de Porto Alegre, com base Decreto 14.265/2003, que disciplinou sobre a 
concessão de incentivos para áreas de preservação ambiental no Município, através da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (Smam), já firmou alguns termos de compromisso concedendo isenção de 
IPTU nas referidas áreas. O termo de compromisso estabelece a manutenção, a preservação e a proteção  
da área. O proprietário compromete-se a comunicar suspeitas de vandalismo e a sinalizar a área com 
placas informando “área de interesse ambiental – propriedade particular”. Para concessão do benefício, o 
proprietário deve solicitar à Smam o reconhecimento do imóvel, ou parte dele, como sendo de interesse 
ambiental, anexando a matrícula do imóvel e a planta com a sua localização. Após, a Smam faz uma 
vistoria para verificar se a área é de preservação e, em caso positivo, é elaborado um Termo de 
Compromisso Ambiental Fiscal (TCAF), assinado pelo proprietário do imóvel, que deve ser averbado no  
Registro de Imóveis para ser requerido o benefício perante a Fazenda Municipal. 

 
 



  

sentido, com a adoção do ICMS ecológico, Estados como Paraná, São Paulo e Minas 

Gerais apresentaram resultados significativos em relação à preservação ambiental.19

Em relação às taxas, esse tipo de tributo é amplamente utilizado no Brasil, 

no âmbito de competência dos três entes federados, tendo como fato gerador alguma 

variável ambiental. Dessa forma, pode-se citar, a título de exemplo, as  taxas referentes 

às atividades de  licenciamento e fiscalização ambiental; serviços públicos de limpeza e 

recuperação ambiental de caráter individual, prestados ou postos à disposição do 

contribuinte, cujas atividades sejam efetiva ou potencialmente poluidoras; e ainda, taxas 

relativas à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente 

perigosos ao meio ambiente e produtos e subprodutos da fauna e da flora. 

 

3.2 Tendências e perspectivas 

Além da experiência mencionada, observa-se uma certa tendência no 

aumento da utilização de instrumentos tributários a fim de induzir condutas que 

promovam, de uma forma ou de outra, a preservação ambiental. Nesse sentido, existem 

alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional.  

 Visando estimular a utilização de materiais reciclados, o Projeto  de  Lei nº 

3.637/2004 dispõe que as pessoas jurídicas tributadas com  base no regime do lucro real 

que, em seu processo de industrialização, empreguem matérias-primas, produtos 

intermediários e materiais de embalagem que  contenham  materiais reciclados poderão 

pagar o imposto de renda e adicional com   redução   equivalente   ao  coeficiente  de  

aplicação  de  materiais reciclados. 

Já no intuito de incitar a aquisição de equipamentos antipoluentes, destaca-se 

o Projeto  de  Lei  n°  3.955/2004, o qual determina que as empresas industriais e agro-

industriais   poderão   deduzir   em  dobro,  como  despesa  ou  custo operacional,  para  

efeito  de apuração do  lucro tributável pelo imposto de renda,  os gastos realizados com 

a aquisição e instalação, em suas unidades de  produção,  de  equipamentos  e aparelhos 

destinados a evitar a poluição ambiental,  não  devendo  exceder,  em  cada exercício 

financeiro, a 15% do lucro  líquido.  Poderão  ainda  as  despesas  não  deduzidas  no 

                                                 
19 No Paraná, dentre os avanços obtidos, destaca-se a ampliação da superfície de áreas protegidas e a 
melhoria da qualidade das unidades de conservação. Já em Minas Gerais, entre os anos de 1995 e 1999, 
além da ampliação da superfície de áreas protegidas cerca de 90% de acréscimo, o que corresponde a 1 
milhão de hectares), o ICMS ecológico foi importante indutor em matéria de saneamento básico. (Cf. 
SILVA, 2005: 768) 

 
 



  

exercício financeiro,  serem  transferidas  para   dedução  nos exercícios financeiros 

seguintes  e  além  disto,  ficariam  isentos  do  imposto  sobre  produtos 

industrializados  (IPI)  todas  as  maquinas,  aparelhos,  partes,  peças e acessórios 

necessários para a produção destes equipamentos antipoluentes. 

Tendo em vista a preocupação com os resíduos sólidos e líquidos, o Projeto 

de Lei nº 3.912/04 prevê a criação do Fundo de Incentivo à Reciclagem de Resíduos 

Sólidos e Líquidos, cujos recursos advirão da  contribuição sobre o faturamento das 

empresas fabricantes de produtos que resultam em resíduos sólidos ou líquidos e 50% 

das multas ambientais federais. Pelo referido Projeto de Lei, os recursos arrecadados 

pelo Fundo de Incentivo à Reciclagem de Resíduos Sólidos e Líquidos serão destinados 

para programas e políticas públicas de proteção e recuperação do meio ambiente, 

especialmente no que se refere a projetos de apoio e incentivo à reciclagem de resíduos 

poluentes, sendo que, da arrecadação total, 15% será destinado aos Municípios nas 

mesmas proporções das respectivas participações no ICMS, bem como, garante às 

empresas recicladoras desconto de ICMS na proporção da matéria prima reciclada no 

processo produtivo. 

Seguindo a tendência de instituição da figura do “conservador-recebedor”, 

destinado àqueles que contribuem para a manutenção dos serviços ambientais, o  

Projeto de Lei nº 4.160/04 prevê a compensação financeira aos pequenos proprietários 

rurais que mantenham áreas de preservação permanente com cobertura vegetal nativa.  

Já na intenção de estimular o apoio à entidades sem fins lucrativos que 

desenvolvam projetos ambientais, destaca-se duas iniciativas: o Projeto  de  Lei  n° 

5.162/2005, que faculta às pessoas jurídicas a opção de aplicar  parcelas  do  imposto  

sobre  a  Renda,  a  título  de  doação  ou patrocínio,  no  apoio  direto  a  projetos  de  

proteção  ao meio ambiente desenvolvido  por  entidades  sem  fins lucrativos, desde 

que tais projetos estejam  habilitados para esse fim pelo órgão ambiental federal 

competente, limitadas a 5% do imposto devido, e o Projeto  de  Lei  n°  5.974/2005, 

que  dispõe  sobre  incentivos fiscais para projetos ambientais por meio dos quais as 

pessoas jurídicas poderão deduzir do  imposto  de  renda  devido  até  40%  dos valores 

efetivamente doados a entidades  sem  fins  lucrativos,  para  aplicação em projetos 

destinados a promover  o  uso  sustentável dos recursos naturais e a preservação do meio 

ambiente, limitados a 4% do imposto de renda devido. 

 
 



  

Todavia, neste último caso, embora pertinentes, não se pode olvidar o fato de 

que quaisquer deduções no imposto de renda de pessoas físicas em suas parcelas 

devidas implica automaticamente na redução do montante destinado a essas aplicações 

públicas; o que obriga, frente às enormes carências sociais de grande parte da população 

brasileira, imenso cuidado na promoção desse tipo de expediente. Ademais, há que se 

atentar ainda para a necessidade de indicadores convincentes sobre a seriedade, a 

competência e  reais objetivos das entidades sem fins lucrativos , sob pena tais entidades 

demonstrarem-se como verdadeiros sorvedouros de recursos públicos e privados 

enganosamente por elas auferidos ou maliciosamente a elas destinados.20

   

CONCLUSÃO: 

A investigação teórica a que nos propusemos demonstrou que, embora a  

tributação ambiental encontre-se em fase embrionária, uma vez que, até o presente, as 

atuações neste campo têm sido pontuais mediante a criação de alguns tributos dessa 

natureza ou o estabelecimento de certos benefícios fiscais, o Direito Tributário pode 

atuar como um instrumento transformador na sociedade, ao servir como instrumento do 

Estado para intervenção no domínio econômico. 

As premissas do Estado Democrático não podem olvidar-se mais a atuação 

social de seus indivíduos. Embora a história tenha testemunhado um exagero na 

cobrança de tributos hoje tem-se a oportunidade de que estes atuem no sentido da 

concretização de uma sociedade mais justa e eqüitativa.  

A experiência nacional vem se direcionando no sentido usar o Direito 

Tributário como instrumento para disciplinar a prática econômica, impondo uma maior 

responsabilidade e ônus principalmente aos que se utilizam os recursos naturais em seu 

processo produtivo gerando externalidades negativas da mesma forma que estimula 

condutas ambientalmente mais desejáveis. 

Calcada nos princípios do Direito Ambiental, nas diretivas da Ordem 

Econômica e nos limites e possibilidades do Direito Tributário, a relevância e a urgência 

do trato das questões ambientais impõe, o mais breve possível, a implantação de uma 

política de tributação ambiental, traduzida na adoção concertada e planejada de uma 

                                                 
20Cf. ponderações de Álvaro Rodrigues dos Santos, em  “Ressalvas ao Imposto de Renda Ecológico”, 
disponível em: <“http://www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=27818>. Acesso 
em 15 nov. 2005. 

 
 



  

série de medidas fiscais, guiada por objetivos pré-estabelecidos, para que, então, possa-

se efetivamente afirmar que a preservação ambiental tem a seu favor a utilização de 

instrumentos fiscais. 
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