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TRIBUTOS COMO INSTRUMENTOS PARA UM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ana Flavia de Andrade Nogueira Castilho 1

RESUMO
Diante da preocupação universal com o meio ambiente, com a escassez dos
recursos naturais e a necessidade de estimular um desenvolvimento sustentável, o
SUHVHQWHWUDEDOKRDQDOLVRXDSROtWLFDÀVFDOYHUGHTXHYHPVHQGRDGRWDGDQRPXQGR
como um instrumento para um desenvolvimento sustentável. Fez-se um estudo da
legislação atual no Brasil relativo ao tema e dos resultados obtidos com a atuação do
poder público no sentido de utilizar-se do dever de tributar para incentivar a preservação ambiental. O problema apresentado se enfatizou na necessidade de maior
participação dos municípios brasileiros em tornar os tributos municipais um instrumento para difusão da sustentabilidade, contextualizando os problemas ambientais
GHIRUPDUHJLRQDOL]DGDDÀPGHREWHUDSURPRomRGHXPEHPFRPXP$SHVTXLVD
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1 INTRODUÇÃO
A tributação é o principal mecanismo que sustenta a economia brasileira.
De competência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, os tributos se diYLGHPHPIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVQRVTXDLVVHHVSHFLÀFDPFRPRLPSRVWRV WD[DV FRQWULEXLo}HV GH PHOKRULDV HPSUpVWLPRV FRPSXOVyULRV H FRQWULEXLo}HV
6$%%$*S 'HQWUHRVWULEXWRVLQVWLWXtGRVVHGHVWDFDPRVLPSRVWRVGRV
quais são cobrados sem nenhuma contraprestação direta do poder público, sendo
este o mais utilizado como dispositivo para a sustentabilidade.
Apesar de o Brasil ser um país com uma carga tributária elevada (MOREIRA, 2015, p.1), foi possível encontrar maneiras de tornar a tributação um instrumento para incentivar a preservação ambiental sem onerar mais os contribuintes, em
busca de um desenvolvimento sustentável.
2SUHVHQWHWUDEDOKRHQYROYHDSULQFtSLRFRQFHLWRVHPVXDVQRo}HVLQWURdutórias, como a apreciação de “economia verde”, “desenvolvimento sustentável”,
“sustentabilidade” e “tributo verde”, nas quais explana os aspectos gerais para chegar-se na viabilidade e benefícios da aplicabilidade medidas que sustentam a ideia
da “tributação ecológica”. Assim, apresentou-se, a importância do desenvolvimento
sustentável e sua colocação na atualidade.
1DHVVrQFLDGDSHVTXLVDUHDOL]DGDDUHYLVmRELEOLRJUiÀFDWHYHFRPRIRFR
SULQFLSDODXWLOL]DomRGHLQFHQWLYRVHEHQHItFLRVÀVFDLVFRPRLQVWUXPHQWRVTXHFRODborem com a baixa emissão de carbono, que se utilizem os recursos naturais de forma
consciente e o incentivo de preservação e recuperação ambiental. Reportou-se o inteUHVVHUHYLVLRQDOQDVOHJLVODo}HVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVTXHREMHWLYDPVREDOgum aspecto incentivar a sustentabilidade por meio do direito e dever de tributação.
O problema envolve, essencialmente, a necessidade de um desenvolviPHQWRVXVWHQWiYHOFRPRXPDPHGLGDGHSUHVHUYDURPHLRDPELHQWHDÀPGHPDQter o necessário para as vidas futuras sobreviver e, a disposição do poder público
EUDVLOHLURHPWUDEDOKDUQHVWHVHQWLGRXWLOL]DQGRVHGHLQFHQWLYRVHEHQHItFLRVÀVFDLV
Ainda se analisa a desproporção do comprometimento dos entes estatais na mobilização social para alcançar os objetivos esboçados, uma vez que, apesar da união
e dos estados utilizarem-se deste instrumento, a participação dos municípios ainda
não efetiva o máximo dos esforços.
A busca por um desenvolvimento sustentável está diretamente ligada ao
DTXHFLPHQWRJOREDOQRTXDORFRUUHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDVHPLVV}HVGHGLy[LGR
de carbono (CO2 6HJXQGRRUHODWyULRGLYXOJDGRSHOD218 2UJDQL]Do}HVGDV1Do}HV8QLGDV HPRXWXEURGHDVHPLVV}HVGHFDUERQRGLPLQXtUDPPDVQmRR
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VXÀFLHQWHSDUDDOFDQoDUDVPHWDVHVSHUDGDVSHORVDQDOLVWDVDPELHQWDLVSDUDHYLWDU
XPFHQiULRFDWDVWUyÀFRGHHOHYDomRGRVRFHDQRVIRUWHVLQXQGDo}HVHHVWLDJHQV )/(CK, 2015, p. A12).
%LWWHQFRXUW S DGX]TXHFHUFDGHGRVVHUYLoRVDPELHQWDLV
foram usados de forma insustentável ou degradados nos últimos 50 anos, principalmente a água pura. Essas consequências tem caráter mundial e representam um
custo enorme para o bem-estar dos indivíduos, gerando poluição e desequilibrando
os ecossistemas (VOLPATO, 2015, p.10).
Diante da preocupação universal com a preservação ambiental, discute-se
a disparidade de esforços que existe entre os entes públicos para preservar e recuperar o meio ambiente.
1HVWDVHDUDDUJXLVHQRVHJXLQWHVHQWLGRpVXÀFLHQWHD8QLmRHRV(VWDGRV
DGRWDUHP PHGLGDV ÀVFDLV FRP SURSyVLWRV VXVWHQWiYHLV H PDLRU SDUWH GRV PXQLFtpios brasileiros se aterem apenas em dispositivos básicos do dever de preservação
ambiental pela sociedade e poder público? Não seria mais efetiva a preservação amELHQWDO SRU PHLR GH LQFHQWLYRV ÀVFDLV PXQLFLSDLV TXH VH YLQFXODP DRV SUREOHPDV
ambientais locais? Existe realmente efetividade na utilização de tributos como instrumentos colaboradores para preservação do meio ambiente?
1HVWHFRQWH[WRRSUHVHQWHWUDEDOKRMXVWLÀFDVXDDERUGDJHPWHPiWLFDSRU
se tratar de um problema relevante pela necessidade universal de acatar o desenYROYLPHQWRVXVWHQWiYHODÀPGHGLPLQXLURVULVFRVGHGDQRVLUUHYHUVtYHLVFRPRR
aquecimento global levando a extinção das espécies. A colaboração para amenizar
RVGDQRVDPELHQWDLVSRGHVHUDOFDQoDGDSRUPHLRGHPHGLGDVH[WUDÀVFDLVTXHFRQsequentemente, resultam em atitudes possíveis de generalizar a sustentabilidade. A
proposta baseia-se em utilizar de medidas práticas e atuais, pois a tributação é um
dever dos entes públicos, bastando, apenas, utilizar-se desta prática com incentivos
e benefícios com objetivos sustentáveis e de acordo com a lei.
O problema foi abordado pela pesquisa qualitativa, pelo método hipotético, com objetivos exploratórios de dados sobre o problema, por meio de revisão
ELEOLRJUiÀFDWHQGRSRUREMHWLYRJHUDODQDOLVDUDSUHRFXSDomRGRSRGHUS~EOLFRFRP
a sustentabilidade, por meio da aplicabilidade do Direito Tributário e Financeiro,
como um instrumento para incentivar a preservação e recuperação do meio ambienWHQDEXVFDGHXPGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO2REMHWLYRHVSHFtÀFRGRWUDEDOKR
está em demonstrar maior efetividade na preservação e recuperação ambiental por
PHLRGRVLQFHQWLYRVHEHQHItFLRVÀVFDLVPXQLFLSDLVFRPRGLIXVRUGDSUiWLFDGDVXVtentabilidade.
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2 TRIBUTAÇÃO VERDE
A priori, importante destacar o que se entende por “desenvolvimento sustentável”, “sustentabilidade”, “economia verde” e “tributação verde”. Diniz e BerPDQQ S WUD]RFRQFHLWRGH´GHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOµFRPRD
gênese da sustentabilidade. Para os autores, o desenvolvimento sustentável é o que
satisfaz as necessidades da atualidade sem comprometer as possibilidades de sobreYLYrQFLDGDVGHPDLVJHUDo}HVRXVHMD´FDGDJHUDomRGHYHWHURPHVPREHPHVWDU
ou a mesma igualdade de oportunidades”.
Interpretando o conceito de desenvolvimento sustentável, pode-se dizer
TXHVXVWHQWDELOLGDGHFRQVLVWHQDSUHVHUYDomRGRPXQGRDWXDOFRPÀPGHPDQWHUR
necessário para as vidas futuras sobreviver no mesmo meio com qualidade de vida
e saudável. Neste raciocínio observa-se que paralelo à preservação ambiental deve
FDPLQKDURVDYDQoRVWHFQROyJLFRVHFLHQWtÀFRVRXVHMDHVWDVFRORFDo}HVQRVUHPHWHD
necessidade de um desenvolvimento social, porém de forma sustentável.
A terminologia “economia verde”, nasceu em 2008, por meio do Programa
GDV 1Do}HV 8QLGDV SDUD R 0HLR $PELHQWH %,7(1&2857 HW DO  S   GD
TXDOWUD]VXDGHÀQLomRFRPRVHQGRD´HFRQRPLDTXHUHVXOWDHPPHOKRULDGREHP
HVWDUGDKXPDQLGDGHHLJXDOGDGHVRFLDODRPHVPRWHPSRHPTXHUHGX]VLJQLÀFDWLvamente riscos ambientais e escassez ecológica” (PNUMA, 2011. P. 17).
Para Meneguim (2011), economia verde é aquela “apoiada em três estratéJLDVSULQFLSDLVDUHGXomRGDVHPLVV}HVGHFDUERQRXPDPDLRUHÀFLrQFLDHQHUJpWLFD
e no uso de recursos e a prevenção da perda da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos”.
'HDFRUGRFRPD218D´(FRQRPLD9HUGHSRGHVHUGHÀQLGDFRPRDTXHOD
que resulta em melhoria do bem estar das pessoas devido a uma maior preocupação
com a equidade social, com os riscos ambientais e com a escassez dos recursos naturais” (MENEGUIM, 2011, p. 1).
$FKLP6WHLQHU'LUHWRUH[HFXWLYRGR3URJUDPDGDV1Do}HV8QLGDVSDUDR
0HLR$PELHQWH 3180$ LQWHUSUHWDHFRQRPLDYHUGHFRPRDTXHODTXH
[..] não favorece uma ou outra perspectiva política. Ela é
relevante a todas as economias, sejam elas controladas pelo Estado
ou pelo mercado. Também não substitui o desenvolvimento sustentável. Em vez disso, é uma maneira de realizar esse desenvolvimento
nos níveis nacional, regional e global, [...] (PNUMA, 2011, p.7)

Compreende-se que, de acordo com os conceitos supracitados, que a econo-
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mia verde se sustenta pela prática de preceitos de origem governamental, tecnológica
HFLHQWtÀFDTXHQRVWUD]FRPRUHVXOWDGRDVXVWHQWDELOLGDGH2H[HPSORGLVWRUHVSHFWLvamente, tem-se o “tributo verde”, o desenvolvimento de carros elétricos e híbridos e
SHVTXLVDVFLHQWtÀFDVTXHGHPRQVWUDPDVLWXDomRFDyWLFDGRVUHFXUVRVQDWXUDLV
Nesta perspectiva, na presente pesquisa destaca-se o “tributo verde”. O
&yGLJR7ULEXWiULR1DFLRQDO DUWLJR WUD]RFRQFHLWRGHWULEXWRFRPRVHQGR´XPD
prestação pecuniária compulsória”, ou seja, é um pagamento obrigatório. Estes são
GHFDUDFWHUHVÀVFDLVHH[WUDÀVFDLVVHQGRTXHRSULPHLURYLVDjDUUHFDGDomRGHUHFXUsos para abastecer os cofres públicos, com o propósito de desempenhar as atividades da administração pública, cujo objetivo é o bem-estar comum; o segundo visa
“induzir o comportamento do contribuinte para estimulá-lo ou desestimulá-lo a determinadas condutas de cunho social, político e econômico desejadas pelo Estado”
)$5,$S 
1HVWHFRQWH[WRR´WULEXWRYHUGHµVHFRQFHLWXDFRPRXPWULEXWRH[WUDÀVFDO
uma vez que sua aplicabilidade se respalda pelo caráter indutor comportamental
dos contribuintes à prática da sustentabilidade, isto é, não é uma tributação com
função meramente arrecadatória.
Ao analisar o comportamento humano, nota-se que o homem, embora tenha consciência de que os recursos naturais tendem a acabarem, sobretudo pelas
suas próprias atitudes impensadas e capitalistas, seus atos para preservação do meio
ambiente não se regulam pela sua consciência apenas. Desta forma, interpreta-se
TXHRVHUKXPDQRpUHVLVWHQWHHPFRODERUDUSDUDDVXVWHQWDELOLGDGHRTXHMXVWLÀFD
DLGHLDGDSUHVHUYDomRDPELHQWDOSHODFULDomRGHEHQHItFLRVHLQFHQWLYRVÀVFDLVXPD
vez que, qualquer ato que deixe menos oneroso ou isente de pagamentos de tributos
é um estimulo para qualquer cidadão.
Vencida esta análise geral sobre os conceitos que se leva a melhor
compreensão do tema, insta esclarecer a atuação inicial do poder público federal
TXDQWRjVOHJLVODo}HVTXHQRUPDWL]DPDSUHVHUYDomRDPELHQWDOHRSURSyVLWRGHGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOSRUPHLRGHLQFHQWLYRVHEHQHItFLRVÀVFDLV²DFKDPDGD
“tributação verde”.
Primeiramente, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225 trata da
SUHVHUYDomR DPELHQWDO H VXVWHQWDELOLGDGH 'LVS}H HVWD TXH WRGRV ´WrP GLUHLWR DR
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
GHIHQGrORHSUHVHUYiORSDUDDVSUHVHQWHVHIXWXUDVJHUDo}HVµ
Antes da Constituição de 1988, criou-se a Política Nacional de Meio AmELHQWHTXHIRLHVWDEHOHFLGDHPQR%UDVLOSRUPHLRGD/HLQTXHWHPSRU
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objetivo a “preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à
YLGD YLVDQGR DVVHJXUDU QR SDtV FRQGLo}HV DR GHVHQYROYLPHQWR VRFLRHFRQ{PLFR
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”.
(VWD OHL p UHJXODPHQWDGD SHOR 'HFUHWR Q  TXH UHVSHFWLYDPHQWH VREUH D
FULDomRGH(VWDo}HV(FROyJLFDVHÉUHDVGH3URWHomR$PELHQWDOHVREUHD3ROtWLFD1Dcional do Meio Ambiente.
$OHLQFULRX6,61$0$ 6LVWHPD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH 
que integra a Política Nacional de Meio Ambiente por meio de dois o órgãos importantes, sendo eles o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que tem
SRUÀQDOLGDGHDVVHVVRUDUHVWXGDUHSURSRUDR&RQVHOKRGH*RYHUQRGLUHWUL]HVGH
políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no
kPELWRGHVXDFRPSHWrQFLDVREUHQRUPDVHSDGU}HVFRPSDWtYHLVFRPRPHLRDPbiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida e o IBAMA
(Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão
responsável por executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais
À[DGDVSDUDRPHLRDPELHQWH
3DUD9LDOOL S DOHLGD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHGH
forma genérica já apontava os tributos como um mecanismo de proteção ambiental
TXDQGRDGX]HPVHXDUWLJR
$UW&RPSHWHDR&21$0$>@
V - determinar, mediante representação do IBAMA, a
SHUGDRXUHVWULomRGHEHQHItFLRVÀVFDLVFRQFHGLGRVSHOR3RGHU3~blico, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de
SDUWLFLSDomR HP OLQKDV GH ÀQDQFLDPHQWR HP HVWDEHOHFLPHQWRV RÀciais de crédito.

9LDOOLLQWHUSUHWDTXHPHVPRQmRSURSRQGRXPDWULEXWDomRFODUDFRPÀQV
ambientais, a lei já vislumbrava um mecanismo pelo qual o poluidor deixará de
XVXIUXLUGHEHQHItFLRVÀVFDLVHPYLUWXGHGHQmRVHDEVWHUGHDWLYLGDGHVTXHSROXDR
meio ambiente.
Importante esclarecer que o mecanismo utilizado por meio da tributação
FRQVLVWH HP LQFHQWLYRV H EHQHItFLRV ÀVFDLV TXH FRQFHUQH HP GHVFRQWR RX LVHQo}HV
dos pagamentos de tributos, essencialmente, fala-se de impostos. Para melhor comSUHHQVmR6LOYHLUD S HQVLQDTXHLQFHQWLYRÀVFDOWUDWDVHGHEHQHItFLRVTXH
induzem a um resultado direto voltado à promoção do bem comum, exigindo um
GHWHUPLQDGRFRPSRUWDPHQWRGRVHXEHQHÀFLDGRFRPRRVVXEVtGLRVHRFUpGLWRSUHVXPLGR-iRVEHQHItFLRVÀVFDLVVmRHVSpFLHVGRJrQHURGRSULPHLURFRQVLVWHHPXPD
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“exceção à regra geral de tributação, constituindo vantagem para um determinado
grupo de contribuintes, não havendo a necessidade de uma contraprestação direFLRQDGDDREHQHÀFLDGRµ 6,/9(,5$S 2VH[HPSORVTXHSRGHPRVFLWDUGH
EHQHItFLRVÀVFDLVFRPRHVSpFLHVmRDVLVHQo}HVDFRQFHVVmRGHFUpGLWRVGHLPSRVWR
DVUHGXo}HVGHDOtTXRWDV
2ULJHPGRLPSRVWRYHUGH
O objetivo principal do imposto verde é contribuir para que tenhamos
XPGHVHQYROYLPHQWRVRFLRHFRQ{PLFRFRPEDL[DVHPLVV}HVGHFDUERQRHÀFLrQFLDH
FRQVFLrQFLDQRXVRGRVUHFXUVRVQDWXUDLV ',1,=%(50$113 
Quanto à origem do tributo verde, há autores que defendem que a ideia de
utilizar-se da tributação para a preservação do meio ambiente nasceu na Europa, na
década de 1980, quando países, como Itália, França e Estados Unidos, incorporaram
HPVXDOHJLVODomRRLQFHQWLYRÀVFDOYROWDGRSDUDDSUHVHUYDomRDPELHQWDO 0$16$125,%(,52S (QWUHWDQWRQR%UDVLOHPMiH[LVWLDD/HLQ
TXHDXWRUL]DYDGHVFRQWRVQDVGHFODUDo}HVGHUHQGLPHQWRVGHSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVGRVUHFXUVRVHPSUHJDGRVHPUHÁRUHVWDPHQWRRXXVRGHPDTXLQiULRVFRQWUDD
SROXLomR 9,$//,S 
Mais recente, editaram-se duas leis federais que preveem incentivos e beQHItFLRVÀVFDLVFRPRXPLQVWUXPHQWRSDUDDVXVWHQWDELOLGDGH$/HLQ
que instituiu a Política Nacional sobre Mudanças do Clima traz em seu artigo 6º,
LQFLVR9,FRPRLQVWUXPHQWRVGHVWD´PHGLGDVÀVFDLVHWULEXWiULDVGHVWLQDGDVDHVWLPXODUDUHGXomRGDVHPLVV}HVHUHPRomRGHJDVHVGHHIHLWRHVWXIDµ$RXWUD/HL
QOHLGD3ROtWLFD1DFLRQDOGRV5HVtGXRV6yOLGRVGHVFUHYHQRDUWLJR
TXDLVVmRRVLQVWUXPHQWRVGDSROtWLFDHQWUHHOHVRVLQFHQWLYRVÀVFDLVHÀQDQFHLURV
que podem estimular a correta gestão e destinação dos resíduos.
(QWUHWDQWRGHDFRUGRFRP9LDOOL S DTXHVHUHIHUHj/HL
ainda não existe nenhum instrumento tributário pronto para se utilizar em termos
GHUHGXomRGHHPLVV}HV
(VWDVVmRDVOHJLVODo}HVIHGHUDLVGHQRUPDWL]DomRJHUDOTXHVHUHPHWHjLGHLD
do uso do dever de tributar como incentivos a preservação ambiental. Portanto, mais
DGLDQWHVHHVWXGDDVQRUPDVFULDGDVHVSHFLÀFDPHQWHFRPÀQDOLGDGHVXVWHQWiYHO
Porém, importa relatar que, ao que se refere à relação entre desenvolvimento econômico e meio ambiente, esta se tornou discutível já a partir da década
de 1970, quando pesquisadores passaram a examinar quais seriam os limites do
FUHVFLPHQWRHPXPFRQWH[WRRQGHRVUHFXUVRVQDWXUDLVVmRÀQLWRV ',1,=%(5-
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0$11S 
3DUD'LQL]H%HUPDQQ S DUHODomRHQWUHVXVWHQWDELOLGDGHHFUHVcimento econômico é um dilema que se vivencia por evidências empíricas, pois ainGDpSDVVtYHOGHPXLWRVGHVDFHUWRVHPVXDVH[LVWrQFLDVSDUDOHODV
A inexistência de um dilema entre sustentabilidade e crescimento econômico pode ser contestada pela evidência empírica que
aponta para um dilema nas primeiras etapas do desenvolvimento e
GHSRLVSDVVDDRFRUUHUFUHVFLPHQWRFRPUHGXomRGDVHPLVV}HVGHSROXHQWHV>@/RJRSRGHVHDÀUPDUTXHQmRKiFRQVHQVRHQWUHRVHFRQRmistas a respeito da economia verde e suas bandeiras. Pode-se dizer
TXHRGHEDWHDLQGDHVWiHPFXUVR ',1,=%(50$11S 

Neste mesmo sentido, Moura (2015, p. 181), ao analisar os aspectos jurídicos do ICMS ecológico, concluiu que um o estudo mais aprofundado e sistemático
GDVWpFQLFDVGHJHVWmRDPELHQWDOVHID]FDGDYH]PDLVXUJHQWHXPDYH]TXHDVDo}HV
governamentais precisam de subsídios empíricos para a tomada de decisão.
'LDQWHGDVSHUFHSo}HVGRVDXWRUHVSRGHVHDYDOLDUTXHDEXVFDGRGHVHQvolvimento sustentável pelo poder público deve ser trabalhado em uma conexão com
DUHDOLGDGHVRFLRHFRQ{PLFDDYDQoRVWHFQROyJLFRVHJHVWmRDPELHQWDODÀPGHDSULPRUDUDXWLOL]DomRGRVLQFHQWLYRVHEHQHItFLRVÀVFDLVSDUDSUHVHUYDomRDPELHQWDO
Neste raciocínio, Meneguim (2011, p. 1) ao tratar sobre como programar a
HFRQRPLDYHUGHPHQVXUD
Nesta reconciliação entre a economia e o meio ambiente, a proposta é usar as ferramentas analíticas da ciência econômica
SDUD EXVFDU VROXo}HV TXH SURPRYDP TXDOLGDGH DPELHQWDO $R VH
introduzir uma abordagem microeconômica à questão ambiental, o
debate passa a focar quais são os corretos incentivos que levarão os
agentes naturalmente a procurar práticas de conservação ou estratégias para reduzir a poluição (MENEGUIM, 2011, p.1).

De acordo com o autor, a proposta de uma economia verde deve ser
abordada por uma gestão ambiental atualizada com a situação do meio ambiente,
OHYDQGRHPFRQWDDQHFHVVLGDGHGHXPDSROtWLFDÀVFDOYHUGHYLiYHOFRPLQFHQWLYRV
que conduzem a preservação ambiental de forma voluntária.
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$WXDomRGR3RGHU3~EOLFR%UDVLOHLUR
$WXDomR)HGHUDO
A atuação federal no combate a poluição por meio dos impostos teve início a
PDLVGHDQRVTXDQGRFULRXD/HLQTXHWLQKDDSUHYLVmRGHGHVFRQWRVQDV
GHFODUDo}HVGHUHQGLPHQWRVGHSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVGRVUHFXUVRVHPSUHJDGRV
HPUHÁRUHVWDPHQWRRXXVRGHPDTXLQiULRVFRQWUDDSROXLomR 9,$//,S 
Outras medidas, ao longo dos anos foram tomadas pelo governo federal.
9LDOOL S OLVWDDVVHJXLQWHVDOJXPDVGDVOHJLVODo}HVFRPRSURSyVLWRGH
LQFHQWLYDUXPDHFRQRPLDYROWDGDSDUDDVXVWHQWDELOLGDGHGHkPELWRQDFLRQDO
Criação da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981
/HLQ 
2'HFUHWRQTXHDSRQWDYDdiferenciação de alíquota do Imposto sobre os Produtos Industrializados - IPI para carros
a gasolinaGHDFRPLQWXLWRGHLQFHQWLYDUDSURGXomRGH
álcool, por ser um combustível menos poluente;
A Política Nacional Sobre Mudanças de Clima (Lei nº
12.187/09);
O Decreto nº 7.619/2011 regulamenta a concessão de crédito presumido de IPI na aquisição de resíduos sólidos. As empresas
que adquirirem resíduos sólidos como matéria prima ou material
intermediário na fabricação de produtos terão crédito presumido de
,3, SHUPLWLQGR R UHVVDUFLPHQWR GDV FRQWULEXLo}HV SDUD R 3,63$6(3H&2),16&UpGLWRVSRGHPYDULDUGHDVREUHRYDORU
do resíduo sólido.
















O ITR (Imposto Territorial Rural) também é utilizado para preservação
ambiental, quando isenta as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, conforme
DXWRUL]DomRGDOHL)HGHUDOQ/HLQGHGHGH]HPEURGH 92/3$72
S 
Em 2012, editou-se a Lei nº 12.651 que traz normas gerais sobre “a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a
H[SORUDomRÁRUHVWDORVXSULPHQWRGHPDWpULDSULPDÁRUHVWDORFRQWUROHGDRULJHP
GRV SURGXWRV ÁRUHVWDLV H R FRQWUROH H SUHYHQomR GRV LQFrQGLRV ÁRUHVWDLV H SUHYr
LQVWUXPHQWRVHFRQ{PLFRVHÀQDQFHLURVSDUDRDOFDQFHGHVHXVREMHWLYRVµ
Neste ano de 2015, no mês de outubro, a resolução da CAMEX (Câmara
de Comércio Exterior), nº 97/2015, isentou do Imposto de Importação, os carros
elétricos e híbridos. A CAMEX é um órgão “integrante do Conselho de Governo da
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Presidência da República e tem por objetivo a formulação, adoção, implementação
e coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo” (BRASIL, 2015) e tem como uma de suas competências,
À[DU DV DOtTXRWDV GR LPSRVWR GH LPSRUWDomR DWHQGLGDV DV FRQGLo}HV H RV OLPLWHV
estabelecidos em lei ('HFUHWRQ, artigo 2º, inciso XIV).
$WXDomR(VWDGXDO
No âmbito estadual, o sucesso veio com a criação do ICMS ecológico. O
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um tributo estadual
que destina uma porcentagem de suas receitas aos municípios O primeiro estado a
adotar o ICMS verde foi o Paraná (MOURA, 2015, p.268).
De acordo com Moura (2015, p.168), o ICMS ecológico ou socioambiental,
pXPLQVWUXPHQWRHFRQ{PLFRGHJHVWmRDPELHQWDOTXHWHPSRUÀQDOLGDGHFRPSHQsar e premiar os municípios que se sobressaem em boas práticas ambientais, ou seja,
a destinação da porcentagem da receita do ICMS que os municípios recebem se elevam para aqueles que mantêm uma política de conservação ambiental efetiva.
1HVWHGLDSDVmR7KRPpFLWDGRSRU9ROSDWR S FRPSOHPHQWDTXH
“a lei estadual poderá determinar que seja distribuída uma parcela do ICMS aos
municípios que ofereçam, por exemplo, serviços de água tratada, coleta, tratamento
RXGLVSRVLomRÀQDOGHOL[RHHVJRWRVDQLWiULRjSRSXODomRµ
Fernandes et al (2011, p. 1-15) ao analisar o ICMS ecológico no estado de
Minas Gerais constatou resultados positivos e promissores para os municípios. Fernandes relata que entre os critérios de repartição do ICMS aos municípios mineiros
HVWiRFULWpULRDPELHQWDOTXHUHSUHVHQWDGRVUHFXUVRVRXVHMDHVWDUHFHLWDpXP
UHFXUVRDGLFLRQDO&RQFOXLXRDXWRUTXHFRPRHVWLPXORÀQDQFHLURRVPXQLFtSLRV
mineiros criaram mais Unidades de Conservação e se mobilizam mais para preservação ambiental.
1R WRWDO  HVWDGRV EUDVLOHLURV Mi DGHULUDP R ,&06 HFROyJLFR 6mR HOHV
Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Pará, Piauí, Ceará, Amapá, Paraíba e PerQDPEXFR 9,$//,S 
Nota-se que 10 estados brasileiros ainda não se pronunciaram para a aderência ao ICMS ecológico. Um deles é o estado da Amazônia. O estado tem apenas
XPD/HL(VWDGXDOTXHGLVS}HVREUHD3ROtWLFD(VWDGXDOVREUH0XGDQoDV&OLPiWLFDV
Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável no Amazonas (Lei Estadual
Q  %(=(55$S 
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A Lei Estadual mencionada por Bezerra (2015, p.5), aduz em seu texto,
DUWLJRSHUPLVVmRDRSRGHUH[HFXWLYRGHFRQFHGHULQFHQWLYRVÀVFDLVQRVVHJXLQWHV
casos, in verbis
Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, na forma
HFRQGLo}HVTXHHVWDEHOHFHU
I - deferimento, redução da base de cálculo, isenção, crédito outorgaGRHRXWURVLQFHQWLYRVÀVFDLVUHODWLYRVDR,&06QDVVHJXLQWHVRSHUDo}HV
a) com biodigestores que contribuam para a redução da emissão
de gases de efeito estufa;
b) com metanol, inclusive insumos industriais e produtos secundários empregados na sua produção, destinado ao processo produtivo de biodiesel;
c) com biodiesel, inclusive insumos industriais e produtos secundários empregados na sua produção;
d) de geração de energia baseada em queima de lixo;
e) realizadas pelas sociedades empresárias que se dediquem exclusivamente ao ecoturismo, que tenham práticas ambientais corretas e que instituam programa de educação ambiental em mudanças
climáticas por intermédio de estrutura de hospedagem, observada a
quantidade de leitos prevista em regulamento e desde que localizada fora das zonas urbanas;
II- benefícios de redução de base de cálculo ou isenção relativo
DR,39$QRVVHJXLQWHVFDVRV
a) veículo que, mediante a adoção de sistemas ou tecnologias,
FRPSURYDGDPHQWH UHGX]DP QR PtQLPR SHUFHQWXDO GHÀQLGR HP
UHJXODPHQWRDSOLFDGRVREUHVXDVHPLVV}HVGHJDVHVGHHIHLWRHVWXID
b) veículo que, mediante substituição do combustível utilizado
SRUJiVRXELRGLHVHOUHGX]DQRPtQLPRSHUFHQWXDOGHÀQLGRHPUHJXODPHQWRDSOLFDGRVREUHVXDVHPLVV}HVGHJDVHVGHHIHLWRHVWXID

%H]HUUD S DRDQDOLVDUDLPSOHPHQWDomRGRLQFHQWLYRÀVFDOQRHVWDGRGR
Amazonas interpreta ser imperioso estabelecer medidas que colaborem com a sustentabilidade deste, pois se trata “do maior estado brasileiro, representando um terço das
ÁRUHVWDVWURSLFDLVGRPXQGRDOpPGHFRQFHQWUDUDPDLRUELRGLYHUVLGDGHMiFRQKHFLGDµ
Neste mesmo sentido, há estados que adotam, também, como instrumento
SDUDDVXVWHQWDELOLGDGHREHQHItFLRÀVFDOSRUPHLRGR,39$ ,PSRVWRVREUHSURSULHdade de Veículos Automotores). Os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, permite a graduação de alíquotas de acordo com a maior ou menor produção de gases
Wy[LFRVGRVDXWRPyYHLV 92/3$72S 
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$WXDomR0XQLFLSDO
Para os municípios um dos instrumentos para propagação da prática da
sustentabilidade é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), chamado
de IPTU verde. O IPTU é um imposto municipal que tem por fato gerador a propriedade de bens imóveis urbanos e tem por base de cálculo o valor venal do imóvel
6$%%$*S 
9LDOOL  S   HQIDWL]D TXH VmR SRXFRV RV PXQLFtSLRV TXH PDQLIHVWDUDP R LQWHUHVVH HP XWLOL]DU GH LQFHQWLYRV H EHQHItFLRV ÀVFDLV SDUD D SUHVHUYDomR
ambiental. A autora traz alguns exemplos de municípios que aderiram à ideia e que
MiSXEOLFDUDPOHLVHUHJXODPHQWRVSDUDR,378YHUGH
0XQLFtSLRGH6mR3DXORTXHFULRXHPD/HLQTXHGLVS}HHP
seu artigo 17 o seguinte;
Os imóveis revestidos de vegetação arbórea, declarada
de preservação permanente ou perpetuada nos termos do artigo 6º
GR&yGLJR)ORUHVWDOWHUmRXPGHVFRQWRGHDWp FLQTXHQWDSRU
cento) no seu Imposto Territorial, aplicado em consonância com índice de área protegida [...]

6DOYDGRU %+ TXHGLVS}HSRUPHLRGD/HLQXPSRVVtYHOGHVFRQWR GH  VREUH R YDORU WRWDO GR ,378 SDUD TXHP PHGLGDV GH SUHVHUYDomR H
UHFXSHUDomRGRPHLRDPELHQWH
 $UW  2 3RGHU ([HFXWLYR SRGHUi FRQFHGHU GHVFRQWR
GHDWp GH]SRUFHQWR GR,PSRVWR3UHGLDOH7HUULWRULDO8UEDQR
(IPTU) a proprietários de imóveis residenciais e não residenciais no
município de Salvador que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio-ambiente, na forma e condio}HVHVWDEHOHFLGDVHPUHJXODPHQWR

O município de Araraquara (SP) estabelece por meio da Lei nº 7.152/09
XPGHVFRQWRGHDWpVREUHRYDORUWRWDOGR,378SDUDDVSURSULHGDGHVTXHFRQservarem áreas arborizadas.
Observa-se que os municípios diferem em quanto estipular o desconto e o
que estipular para obter o desconto, porém o objetivo é o mesmo para todos, isto é,
estimular a preservação e reconstrução do meio ambiente por meio dos incentivos
ÀVFDLV9ROSDWR  DQDOLVRXDVGLIHUHQWHVIRUPDVTXHR,378YHUGHYHPVHQGR
HVWDEHOHFLGRFRPRXPLQFHQWLYRÀVFDOQR%UDVLO2VSULQFLSDLVLQFHQWLYRVVmR&RQ-
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FHVVmRGHLVHQomRSDUDiUHDVGHSUHVHUYDomRSHUPDQHQWHVQmRHGLÀFDGDVHUHVHUYD
legal. Descontos no valor total do IPTU para aproveito da água de chuva, reuso da
água, construção de sistema hidráulico solar, propriedades arborizadas, plantação
de arvores a frente de imóveis.
3DUD9ROSDWR S R,378YHUGHpXPPHLRHÀFD]GHSUHVHUYDomR
e recuperação do meio ambiente e que leva a efetivação de um desenvolvimento
VXVWHQWiYHO
O IPTU pode ser considerado um instrumento verdadeiUDPHQWHHÀFD]SDUDDHIHWLYDomRGDIXQomRVRFLDOGDSURSULHGDGHSULYDGDYLVWDGLVVRGL]VHVHUHOHUHVSRQViYHOSRUHVWLPXODURFRPportamento do contribuinte para um melhor emprego dos recursos
naturais, evitando-se, assim, os malefícios advindos da degradação
GRPHLRDPELHQWH'HVWDUWHRVLQGLYtGXRVEHQHÀFLDGRVHVWDULDPHIHtivamente cumprindo o dever de proteção ambiental estatuído no
art. 225 da CF/88 e contribuindo, igualmente, para a construção de
cidades cada vez mais sustentáveis (VOLPATO, 2015, p.61).

&XQKDHWDO  DQDOLVRXDHIHWLYLGDGHGDLPSODQWDomRGR,378YHUGH
na cidade de São Carlos (SP) e em Curitiba (PR) como propagador da preservação
ambiental. Os municípios concedem desconto no IPTU para contribuintes que possuem árvores em sua propriedade ou aos que plantarem. O resultado obtido por
&XQKDIRLVLJQLÀFDWLYRTXDQWRDRQ~PHURGHDGHVmRDRLQFHQWLYRÀVFDOSURSRVWR2
DXWRUFRQVWDWRXTXHQRPXQLFtSLRGH6mR&DUORVQXPSHUtRGRGHDQRVRQ~PHUR
GHFRQWULEXLQWHVTXHVROLFLWDUDPRGHVFRQWRVHHOHYRXSDUDPDLVGHFRPSDUDGR
DVVROLFLWDo}HVLQLFLDLV
6HJXQGR &XQKD   QR PXQLFtSLR GH &XULWLED R UHVXOWDGR IRL GH XP
aumento progressivo anual de adesão ao IPTU verde. Em 2007, o município conWDYDFRPVROLFLWDo}HVGRGHVFRQWRVHQGRTXHHPRtQGLFHVXELXSDUD
VROLFLWDo}HV3HUFHEHVHTXHR,378YHUGHSRVVXLXPDDEUDQJrQFLDPDLRUGH
sistemática para preservar e recuperar o meio ambiente. No entanto, o interesse em
adotar medidas como estas pelos municípios ainda é pequeno. Para Moura (2015, p.
167), a importância da questão ambiental tem aumentado de maneira singular entre
RVHQWHVS~EOLFRVSRUpPREVHUYDGLVSDULGDGHVQRFRPSURPHWLPHQWRGHVWHV
Particularmente na última década, diversas esferas do
governo passaram a considerar o problema como uma questão de
Estado e vêm atribuindo a ela sua devida importância. Não obstante,
pode-se constatar claramente uma disparidade entre o nível de com-
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prometimento das instâncias inferiores de governo, quando comparadas às esferas mais altas. Por lidarem com incentivos localizados
e de curto prazo, os governos locais, nesse caso os municípios, têm
VLVWHPDWLFDPHQWHHQFRQWUDGRGLÀFXOGDGHVHPLQFRUSRUDUPDFURSURblemas estruturais, tal como a questão ambiental, em suas agendas,
independentemente do nível de comprometimento de seus atores
políticos (MOURA, 2015, p.167).

Moura (2015, p. 170) defende que em estados que não possuem o incentivo
GR,&06HFROyJLFRGLÀFLOPHQWHWHUmRPXQLFtSLRVLQWHUHVVDGRHPQRUPDWL]DUXPLQFHQWLYRÀVFDOFRPRR,378YHUGHHRXWUDVOHJLVODo}HVGHSUHVHUYDomRHUHFXSHUDomR
ambiental. Porém, é possível interpretar que os municípios que recebem a parcela
do ICMS ecológico não demonstre interesse em aplicar outras medidas, uma vez
que já terão o dever de destinar está porcentagem para medidas de preservação e
recuperação do meio ambiente.
É neste contexto, que se visualiza uma maior efetividade no
desenvolvimento sustentável se os municípios de comprometessem em manter uma
SROtWLFDÀVFDOYHUGHUHJLRQDOL]DGDRXVHMDVHFDGDPXQLFtSLRXWLOL]DVVHGRLPSRVWR
verde no contexto de sua realidade a abrangência da pratica da sustentabilidade
seria consideravelmente maior, uma vez que diversas pesquisas já comprovaram a
HIHWLYLGDGHGHLQFHQWLYRVHEHQHItFLRVÀVFDLVPXQLFLSDLV
Assim interpretado, torna-se de fundamental importância difundir a versão ecológica dos tributos municipais para todos os demais municípios do país, de
´IRUPDDFRQWULEXLUGHPDQHLUDVLJQLÀFDWLYDQmRVySDUDDSUHVHUYDomRGRPHLRDPbiente, mas também para o aumento da qualidade de vida das presentes e futuras
JHUDo}HVµ 92/3$72S 
2EVHUYDVHTXHDVOHJLVODo}HVIHGHUDLVHHVWDGXDLVHVWLPXODPDXWLOL]DomR
dos tributos como instrumentos amenizadores dos impactos ambientais das atividades humanas. Essa manifestação positiva dos poderes públicos superiores aos muQLFLSDLVWRUQDVHXPHVWLPXORDRVPXQLFtSLRVDDGHULUHPXPDHFRQRPLDYHUGHDÀP
de um benefício comum, porém essa ideia ainda esbarra na impopularidade.
3 CENÁRIO MUNDIAL
Observado o cenário brasileiro sobre a tributação verde, importante destacar o comprometimento mundial com a prática da sustentabilidade.
A Conferência do Clima de Paris (COP 21) é um exemplo da disposição de
vários países em desenvolver métodos para diminuir a emissão de dióxido de carbo-
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no com o propósito de evitar o aquecimento global e consequentemente seus efeitos.
6HJXQGR )OHFN  S $   SDtVHV SDUWLFLSDP GD &RQIHUrQFLD GR
Clima de Paris, do qual tem por objetivos alcançar metas relacionadas com a diminuição dos impactos ambientais ocasionados pela poluição devido às atividades
KXPDQDV'HDFRUGRFRPD218RVSDtVHVSDUWLFLSDQWHVGD&23ÀUPDUDPXP
compromisso de cooperação para que a temperatura do planeta não se eleve mais
de 2ºC até o ano de 2100 (FLECK, 2015, p. A12). No entanto, o relatório apresentado
pela ONU em outubro de 2015 demonstra uma projeção desenvolvida por analistas
que sustenta que a meta não será atingida podendo haver um aumento na temperatura de 2,7ºC (FLECK, 2015, p. A12).
Compreende-se que a união dos países em defesa do planeta é algo emerJHQWHHLPSUHVFLQGtYHO&DGDSDtVEXVFDHQFRQWUDUVROXo}HVSUySULDVFRPEDVHHP
VXDVUHDOLGDGHVHFRQ{PLFDVSROtWLFDVHVRFLDLV 0$5&29,7&+S 
Nesta seara, diversos países se elucidaram na tributação verde como uma
DWLYLGDGHH[WUDÀVFDOHÀFLHQWHSDUDFRQWULEXLUFRPDUHFXSHUDomRHSUHVHUYDomRGR
SODQHWD$GX]9LDOOL S TXHDWpRDQRGHDSUR[LPDGDPHQWHSDtVHV
DGRWDUDPDOJXPWLSRGHLPSRVWRVREUHHPLVV}HVGHJDVHVSROXHQWHV6HJXQGRDDXtora, desde 1990 a Noruega, Suécia e Dinamarca cobram imposto por cada tonelada
GHGLy[LGRGHFDUERQRHPLWLGRRTXHUHVXOWRXHPXPDGLPLQXLomRGHGRVJDVHV
poluentes e recentemente, países como o Chile, México e Costa Rica também estabeleceram impostos sobre a emissão de dióxido de carbono.
Entretanto, ainda fazem-se necessários maiores esforços. Uma análise feita
por uma empresa de consultoria sediada em mais de 150 países, sobre o índice do
LPSRVWRYHUGHHQWUHRDQRGHDFRQVWDWRXTXHR%UDVLORFXSDROXJDU
QRUDQNLQJGDVSULQFLSDLVHFRQRPLDVGRPXQGR .30*%5$6,/ &RQIRUPHDQDOLVRX3HUHLUD S RUHODWyULRDSUHVHQWDGRSHODHPSUHVDFRQVXOWRUD
PRVWURXXPDDQiOLVHGRVVLVWHPDVWULEXWiULRVGHSDtVHVSDUDYHULÀFDUDTXDQWLGDGHHDDEUDQJrQFLDGHLQFHQWLYRVHSHQDOLGDGHVÀVFDLVVREUHRVSROXHQWHVRQGH
RSULPHLURFRORFDGRIRLRV(8$GHYLGRRVHXDPSORSURJUDPDGHLQFHQWLYRVÀVFDLV
IHGHUDLVSDUDHÀFLrQFLDHQHUJpWLFDHQHUJLDUHQRYiYHOHHGLItFLRVYHUGHV
4 CONCLUSÃO
O intuito de utilizar-se dos impostos para buscar uma prática relevante da
sustentabilidade é uma medida adotada pelo Brasil e por diversos outros países que
UHSRUWRXHPUHVXOWDGRVVLJQLÀFDWLYRV$PHGLGDFRQVLVWHHPXPSODQHMDPHQWRHQWUH
as esferas econômica, tecnológica e ambiental com propósitos de preservar o mundo

1177

1º Simpósio sobre Constitucionalismo, Democracia e Estado de Direito

DWXDOSDUDDVJHUDo}HVIXWXUDV
Um desenvolvimento sustentável apoiado na tributação é uma medida
que tende a tornar-se essencial, quando parte-se do princípio que, de forma voluntáULDGLÀFLOPHQWHKDYHULDXPDFRODERUDomRPDLRUSRUSDUWHGDVRFLHGDGH
Estamos a falar de um problema que abrange o planeta, quando mencioQDPRVTXHVW}HVDPELHQWDLV9LYHQFLDPRVFDWiVWURIHVTXHGHDFRUGRFRPRHVWXGDGR
pode ser resultados das atividades poluentes do ser humano, como a emissão exacerbada de dióxido de carbono, o que inevitavelmente é fruto do desenvolvimento
tecnológico e social.
Não há como se ater a ideias utópicas como evitar o aquecimento global,
mas podemos colaborar com o máximo de esforços para amenizá-lo. E uma medida
HÀFD]SRGHVHUDLPSOHPHQWDomRGDSROtWLFDÀVFDOYHUGHGHIRUPDJOREDOL]DGD
Após os estudos realizados sobre o tema proposto pode-se concluir que
apesar de o Brasil possuir um arcabouço jurídico e experiências bem sucedidas com
LPSODQWDomRGRLPSRVWRYHUGHDSROtWLFDÀVFDOYHUGHDLQGDFDPLQKDHPSDVVRVOHQtos. O imposto verde mais aplicado é o ICMS ecológico, que já chegou a 17 estados
brasileiros. Este se resume em destinar parte de suas receitas para os municípios que
investem em políticas de preservação e recuperação ambiental.
Na esfera nacional, há políticas para um desenvolvimento sustentável,
como a Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional sobre as Mudanças
do Clima, Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Além destas iniciativas há iseno}HVGHLPSRVWRVSDUDSUiWLFDVVXVWHQWiYHLVFRPRDLVHQomRGR,PSRVWRGH,PSRUWDção de carros elétricos e híbridos.
O problema proposto vinculou-se em avaliar a efetividade do imposto verGHHVREUHWXGRQDQHFHVVLGDGHGHUHDOL]DUXPDDERUGDJHPPXQLFLSDOGHSROtWLFDÀVFDOYHUGHSDUDDOFDQoDUXPDGLIXVmRVLJQLÀFDWLYDGRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
Nesta seara, conclui-se que, de acordo com o estudo realizado, por dotar
RVPXQLFtSLRVGHFRQKHFLPHQWRVGDVQHFHVVLGDGHVHVSHFtÀFDVGHFDGDUHJLmRTXDQWR
à realidade do meio ambiente regional e por possuir mais instrumentos para implementação do imposto verde, a maior participação dos municípios consolidaria uma
UHVSRVWDVLJQLÀFDWLYDSDUDDSURPRomRGDVXVWHQWDELOLGDGH
Este raciocínio parte da premissa que a conjunção dos esforços municipais,
estaduais, federais e internacionais renderá em baixa emissão de carbono quando se
HVWDEHOHFHDSUHFLÀFDomRGRPHVPRSDUDDVLQG~VWULDVSROXHQWHVGLPLQXLDDOtTXRWD
do IPVA para carros com baixa emissão de CO2 e quando se estimula a compra de
carros elétricos isentando os contribuintes de imposto de importação; e para recuperação e preservação do meio ambiente quando se estimula por meio do IPTU verde
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DDUERUL]DomRRUHDSURYHLWDPHQWRGDiJXDRXVRGDiJXDGDFKXYDHFRQVWUXo}HV
sustentáveis.
Neste contexto, o trabalho atingiu o objetivo de avaliar positivamente o
uso de tributos para difusão do desenvolvimento sustentável. Conclui-se, essencialPHQWHTXHKDYHULDXPUHVXOWDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHPDLRUQDSUHVHUYDomRHUHFXSHUDomRDPELHQWDOVHRVPXQLFtSLRVLQYHVWLVVHPPDLVQRVLQFHQWLYRVHEHQHItFLRVÀVFDLV
vinculados a promoção da sustentabilidade.

5()(5È1&,$6
BEZERRA, Talita Benaion. ICMS ecológico e preservação ambiental no Amazonas . Revista
Jus Navigandi, Teresina, ano 20, Q , 19 fev. 2015 'LVSRQtYHO HP KWWSMXVFRPEU
DUWLJRV!$FHVVRHPQRY
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Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.7, n.2, 2º quadrimestre de 2012. Disponível
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