
TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL 



TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL NA 
DOUTRINA CLÁSSICA (NACIONAL E 

INTERNACIONAL): 
 

A) TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL É ESCORADA NO 
PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR. 

 
B) INSTRUMENTO PARA INTERNALIZAÇÃO DO 

BENEFÍCIO AUFERIDO COM O USO ILÍCITO 
DOS BENS AMBIENTAIS. 



 
 
 

A CONSTITUIÇÃO AUTORIZA A EXPLORAÇÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS? 

 
“Art. 20. São bens da União: 

(...) 
§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a 

órgãos da administração direta da União, 
participação no resultado da exploração de 

petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para 
fins de geração de energia elétrica e de outros 

recursos minerais no respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou zona 

econômica exclusiva, ou compensação financeira 
por essa exploração.” 

 
 



 
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

NATURAL NA CR: 
 

- ART. 225, CR: “Todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações.” 
 



POLUIÇÃO:  
 

É A DESASTABILIZAÇÃO / 
DESEQUILIBRIO, DA REAÇÃO 

CONDICIONAL ENTRE O SER E O 
MEIO PARA A VIDA. 



Solução do conflito aparente: 

Min. Celso de Mello (ADI nº 3540 MC): 

 

Os princípios constitucionais do desenvolvimento 
econômico e da proteção do meio ambiente devem 
ser aplicados de maneira que não resultem na 
anulação de um pelo outro, evitando-se, sobretudo, 
o esvaziamento do princípio fundamental da 
preservação do meio ambiente, ressaltando que o 
princípio da atividade econômica está subordinado 
ao último (artigo 170, VI, CF). 

 

 



CRÍTICA À TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL 
ESCORADA NO PRINCÍPIO 

POLUIDOR PAGADOR: 
 

O SISTEMA JURÍDICO NACIONAL 
NÃO ADMITE A UTILIZAÇÃO DO 

TRIBUTO COMO INSTRUMENTO DE 
SANÇÃO PELA PRÁTICA DE UM ATO 

ILÍCITO (ART. 3º, CTN). 



 
 
 

TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL NO SISTEMA 
JURÍDICO NACIONAL: 

 
- O PODER PÚBLICO DEVE PROTEGER O MEIO 

AMBIENTE (ART. 225, CR); 
 

- FORMA: deve-se defender o meio ambiente, 
“mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de 
seus processos de elaboração e prestação.” (ART. 

170, VI, CR) 

 
 
 



INSTRUMENTOS TRIBUTÁRIOS 
 

- Fiscalidade: 
 
• Taxas; 
• Empréstimo Compulsório; 
• Contribuição de Melhoria. 
 

- Extrafiscalidade: 
 
• Seletividade; 
• Progressividade; 
• Não-cumulatividade. 

 



Seletividade 



 
 
 
 
 
 
 

Seletividade: 
 

- IPI: Crédito presumido (Lei nº 12.375/10, 
Regulamentada pelo Dec. nº 7619/11); 

 
 

 
  
 
 
 
 



ICMS 

- Estado do Amazonas 

 

(Lei nº 3.135/07, que institui Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, 
Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas): 

 

 Poder Executivo autorizado a conceder diferimento, redução da base de 
cálculo, isenção, crédito outorgado e outros incentivos fiscais:  

 

• operações com biodigestores que contribuam para a redução da emissão de 
gases de efeito estufa;  

 

• com metanol, inclusive insumos industriais e produtos secundários 
empregados na sua produção, destinado ao processo produtivo de biodiesel;  

 

• com biodiesel, inclusive insumos industriais e produtos secundários 
empregados na sua produção; de geração de energia baseada em queima de 
lixo; 

 

• operações realizadas pelas sociedades empresárias que se dediquem 
exclusivamente ao ecoturismo, que tenham práticas ambientais corretas e que 
instituam programa de educação ambiental em mudanças climáticas por 
intermédio de estrutura de hospedagem, observada a quantidade de leitos 
prevista em regulamento e desde que localizada fora das zonas urbanas. 



IPVA 
- Estado do Amazonas  
 
 (Lei nº 3.135/07, que institui Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, 

Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas) 
 

 Poder Executivo autorizado a conceder benefícios de redução de base de 
cálculo ou isenção relativos ao IPVA : 

 
• mediante a adoção de sistemas ou tecnologias, que comprovadamente 

reduzam, no mínimo, percentual definido em regulamento aplicado sobre 
suas emissões de gases de efeito estufa;   
 

• substituição do combustível utilizado, por gás ou biodiesel, que reduza, no 
mínimo, ao percentual definido em regulamento aplicado sobre suas 
emissões de gases de efeito estufa.  



Descumprimento: 

-Estado de São Paulo (Lei n° 13.296/08): 

 

• 1,5% para veículos de carga tipo caminhão; 

 

• 2% aos ônibus, micro-ônibus, caminhonetes cabine 
simples, máquinas de terraplenagem, empilhadeiras, 
guindastes, locomotivas, tratores e similares, 
sabidamente mais agressivos ao meio ambiente; 

 

• 3%  abastecidos a álcool, gás natural ou eletricidade. 



Progressividade 



IPTU 

- Plano diretor (art. 182, §1º, CF); 

 

- Obrigatório mesmo para Municípios 
com menos de 20.000 habitantes. 



ITR 

-Desestimular propriedades improdutivas (artigo 153, §4º), 
que não atendem à sua função social (artigo 5º, XXIII e artigo 
170, III): 
 

a) não tiverem aproveitamento racional adequado (artigo 
186, I); 
 

b) utilizarem inadequadamente os recursos naturais 
disponíveis e não preservarem o meio ambiente (artigo 
186, II, e artigo 225). 
 

 



Não-cumulatividade 



Contribuições Sociais art. 195, §12, 
CF: 

- A lei definirá os setores de atividade econômica 
para os quais as contribuições serão não-
cumulativas: 
 

a) Do empregador, da empresa e da entidade a ela 
equiparada na forma da lei, incidentes sobre, a 
receita ou o faturamento (195, I, “b”, CF); 
 

b) do importador de bens ou serviços do exterior, ou 
de quem a lei a ele equiparar (Art. 195, IV, CF). 
 
 



Dever de instituir a não-cumulatividade 
na tributação ambiental: 

- A seguridade social tem por fim o direito à saúde; 
 

- Proteção do meio ambiente equivale proteger a saúde (STF, 
ADI nº 3540 MC, Rel. Min. Celso de Mello); 
 

- A Constituição impõe defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação (Art. 170, VI); 
 

- O instituto da não-cumulatividade é meio para a discriminação 
de produtos e serviços. 

 
 



Crítica à Lei 11.196/05, que veda o crédito 
de PIS e COFINS aos produtos recicláveis : 

 Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam 
o inciso II do caput do art. 3º da Lei no 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 3º da Lei 
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de 
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou 
cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de 
alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados 
respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 
74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – 
TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do 
Capítulo 81 da Tipi. (Vigência). 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4542.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4542.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm


STF reconheceu repercussão geral no Recurso 
Extraordinário nº 607.109-PR, através do voto da 

Ministra Ellen Gracie:   

  Considero presente a repercussão geral sob as 
perspectivas jurídica, econômica e social. 
 Isso porque a discussão acerca dos critérios justificadores 
de tratamento diferenciado em matéria tributária mostra-se 
bastante importante para o esclarecimento do alcance da 
isonomia tributária. A par disso, a proteção ao meio ambiente 
constitui política de fundamental importância na sociedade 
contemporânea, tendo sido constitucionalmente elevada a 
princípio da ordem econômica (art. 170, VI) e a dever do Poder 
Público e de toda a coletividade em atenção ao direito social ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225). 
 Tenho, pois, que a questão extrapola os interesses 
subjetivos da causa. 
 

 



CIDE 



Críticas à CIDE Combustíveis (Lei nº 
10.336/01): 

Graduada pelo legislador, de acordo com o produto: 
 
a) gasolina, R$ 860,00, por m³; 
b) diesel, R$ 390,00, por m³;  
c) querosene de aviação, R$ 92,10, por m³;  
d) óleos combustíveis com alto teor de enxofre, R$ 40,90, 

por tonelada;  
e) óleos combustíveis com baixo teor de enxofre, R$ 40,90, 

por tonelada;  
f) gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás 

natural e da nafta, R$ 250,00, por tonelada; e 
g) álcool etílico combustível, R$ 37,20, m³.   

 



Outro ponto que deve ser destacado é que a lei 
não determinou o percentual da contribuição 
que deva ser destinado pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios ao financiamento 
do desenvolvimento de projetos ambientais. 

Crítica ao percentual aplicado no 
desenvolvimento de projetos 

ambientais:  



CONCLUSÃO: 
 

- A proteção ambiental é valor constitucional (art. 225, 
CR);] 

 
- O Poder Público tem o dever de protegê-lo (art. 225, CR); 

 
- Por meio de tratamento diferenciado de produtos e 

serviços (art. 170, VI, CR); 
 

- Cujos instrumentos tributários são: seletividade, 
progressividade e não cumulatividade. 

 
- A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL É UMA REALIDADE NO 

BRASIL! 



Obrigado! 


