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 “A ciência moderna não soube o que fazer com a 
complexidade (tudo está em relação com tudo). A 
estratégia foi reduzir o complexo ao simples”. 

 (Leonardo Boff) 

  

 



 

 

 RESUMO 

 

 Trata da tributação ambiental como mecanismo de regulação econômica 

apropriado à correção de externalidades ambientais, com especial enfoque na 

questão da intensificação do efeito estufa. Analisa as possibilidades de aplicação de 

um tributo sobre as emissões antrópicas de gases do efeito estufa no Brasil como 

meio de contenção da recente tendência de proliferação de empreendimentos 

ligados à geração de energia tendo como matriz combustíveis fósseis. Propõe um 

modelo de tributo com tais finalidades. 

 

Palavras-chave: tributação ambiental, gases do efeito estufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 RESUMÉ 

 

 Il traite de la fiscalité environnemental comme mécanisme de régulation 

économique approprié à la correction des externalités environnementales, avec une 

spécial abordage de l’intensification de l’effet de serre. Il analyse les possibilités 

d’application d’un impôt sur les émissions anthropiques de gaz à l’effet de serre au 

Brésil comme moyen de contention de la tendance récent de prolifération des 

entreprises de génération d’énergie q’ont comme matrice les combustibles fossiles. Il 

propose un modèle d’impôt avec ces buts. 

 

Mots-clés: fiscalité environnemental, gaz à l’effet de serre. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A questão do aquecimento global tem fomentado previsões tormentosas por 

parte da comunidade científica, que é quase unânime em atribuir o fenômeno a uma 

intensificação do efeito estufa ocasionada pelos altos níveis de emissão dos gases 

causadores do efeito estufa (GEE) desde a Revolução Industrial. 

Foi diante desse contexto que se deu, em 1997, a assinatura do Protocolo de 

Quioto, visando à redução das emissões de GEE pelos países desenvolvidos. Hoje 

é sabido, no entanto, que as metas do Protocolo dificilmente serão alcançadas. Além 

do mais, salta aos olhos que alguns dos maiores emissores de GEE, tais como 

Estados Unidos da América e China, nunca tenham aderido ao mesmo. Enquanto 

isso, as emissões dos gases nocivos mantêm-se em ritmo de crescimento, à medida 

que o capital se autorreproduz em altos níveis de produção de bens cada vez mais 

descartáveis, de modo a tornar o consumo também cada vez menos qualificado. 

 O início do século XXI foi marcado pelos alertas dos perigos que o planeta 

Terra corre sob a atuação predatória do ser humano. Pode-se dizer ainda que assim 

o movimento ambiental entrou em uma fase de maior difusão da consciência comum 

ambiental. Todavia não se verifica ainda uma cultura ecológica profunda, apta a 

gerar uma verdadeira transformação dos atuais padrões produtivos. 

 Obviamente, enquanto uma tal cultura ecológica não tem a difusão a que faz 

jus, o Planeta não pode ficar de todo exposto aos riscos apresentados por um 

sistema econômico predatório. Daí a urgência com que se deve encontrar os 

melhores meios de limitar as emissões antrópicas de gases do efeito estufa, bem 

como de reverter ou controlar, na medida do possível, o processo de aquecimento 

da Terra, tanto no que diz respeito a este propriamente dito, como no que diz 

respeito aos seus efeitos. 

 O presente trabalho trata precisamente da criação de um tributo ambiental 

com esse foco. Em outras palavras, tem como objetivo propor a tributação das 

emissões de gases do efeito estufa no Brasil, tendo, para isso, adotado método de 

pesquisa preponderantemente bibliográfica e documental. 
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 Para uma boa abordagem da matéria, fez-se necessária uma incursão 

preliminar no campo da tributação ambiental, haja vista ser tema pouco 

desenvolvido na doutrina nacional. Assim o tópico 2 aborda a temática em seus 

aspectos conceituais, de modo a proporcionar a fundamentação lógica de todo o 

discurso subsequente. 

 No tópico 3, passa-se à argumentação no sentido não só da plausibilidade, 

mas também da necessidade de um tributo referente às emissões antrópicas de 

GEE no Brasil. Para isso, foi feita pesquisa dando ênfase a documentos e 

informações oficiais, colhidos principalmente na internet. Procedeu-se ainda à 

análise de outros instrumentos de controle ambiental, bem como ao cotejo destes 

com o mecanismo tributário. 

 O tópico 4 tem como foco a proposição de um modelo para o tributo em 

questão, provando assim a praticabilidade das ideias defendidas ao longo do 

trabalho, de modo a evitar o vazio causado por um discurso de teor excessivamente 

teórico. Concomitantemente, procede-se à análise de alguns aspectos do Projeto de 

Lei Complementar nº 73/2007, o qual trata da criação de uma contribuição de 

intervenção no domínio econômico relacionada às emissões de GEE. 
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 2  TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL 

 

 2.1  O Estado ambiental na Constituição de 1988 

 

A conceituação do Estado ambiental de direito (ou Estado de direito 

ambiental) remete ao contexto da sociedade de risco e da crise ambiental. Esta, 

sendo em grande parte decorrência daquela, é caracterizada pela percepção por 

parte do ser humano de que a sua ação desenvolvimentista em detrimento do meio 

ambiente levou ou tende a levar o planeta a condições inóspitas para a humanidade 

(mudanças climáticas, chuvas ácidas, desertificações, escassez de água potável 

etc.), bem como de que as bases de sustentação do desenvolvimento devem passar 

a considerar novos paradigmas. 

A sociedade de risco, por sua vez, representa exatamente o movimento 

humano antes tido por desenvolvimentista, mas que, admite-se hoje, leva à 

destruição das condições naturais essenciais à vida humana.1 José Rubens Morato 

Leite assim a conceitua como “aquela que, em função de seu contínuo crescimento 

econômico, pode sofrer a qualquer tempo as consequências de uma catástrofe 

ambiental”.2 

Mais precisamente, a sociedade de risco caracteriza-se por um modelo 

econômico fundado na exploração irracional dos recursos naturais, visando ao 

atendimento de interesses particulares sem consideração dos efeitos que recaem 

sobre a coletividade. Isso, em parte, se explica pelo desvio das atividades 

econômicas dos objetivos primários de atendimento das necessidades humanas.3 O 

que se observa é a perversão da relação entre produção (ou prestação de serviços) 

                                                 
1  Neste sentido, aduz o princípio 8 da Declaração do Rio (1992): “para alcançar o 
desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas, os Estados 
devem reduzir e eliminar os sistemas de produção e consumo não-sustentados e fomentar políticas 
demográficas apropriadas”. (ONU. Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvim ento  
(Rio Declaration, United Nations Conference on Environment and Development). Rio de Janeiro, 
Brasil, 3-14 de junho de 1992. Disponível em: 
<http://www.ufpa.br/npadc/gpeea/DocsEA/DeclaraRioMA.pdf>. Acesso em: 07 abr 2009). 
2  LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: José Joaquim Gomes 
Canotilho e José Rubens Morato Leite (org.). Direito Constitucional Ambiental brasileiro . São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 132. 
3  ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho . Boitempo: São Paulo, 1999, p. 26. 
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e consumo, em que o primeiro fator visa a atender aos interesses autorreprodutores 

do capital, e o segundo encontra-se pautado em valores individualistas e fúteis 

(consumismo). 

É da busca de uma sociedade ambientalmente sustentável que emerge o 

Estado ambiental. Trata-se de uma etapa imposta ao Estado constitucional pela pós-

modernidade. Sua conceituação é ainda uma dificuldade, dada a abstratividade de 

que ainda padece a ideia. José Rubens Morato Leite aduz: 

O Estado de Direito Ambiental, dessa forma, é um conceito de cunho 
teórico-abstrato que abarca elementos jurídicos, sociais e políticos na 
busca de uma situação ambiental favorável à plena satisfação da dignidade 
humana e harmonia dos ecossistemas. Assim, é preciso que fique claro 
que  as normas jurídicas são apenas uma faceta do complexo de 
realidades que se relacionam com a ideia de Estado de Direito do 
Ambiente.4 
 

A apologia do Estado ambiental, obviamente, não significa que problemas e 

soluções anteriormente enfrentados e hoje constitucionalizados estejam já 

resolvidos e devam ser esquecidos. Pelo contrário: a transição para uma sociedade 

ambientalmente sustentável não é só mais um pressuposto para a implementação 

do melhor Estado, é também condição sine qua non da consecução de inúmeros 

direitos há tempos constitucionalizados, tais como moradia, lazer, alimentação, 

saúde, educação, etc.; enfim, a dignidade humana. 

Para uma definição do Estado ambiental, em termos jurídicos, é de bom 

alvitre que se cite os valores fundamentais e princípios que o informam: a) princípio 

do interesse público na proteção do meio ambiente em relação aos interesses 

privados; b) indisponibilidade do interesse público na proteção do meio ambiente; c) 

participação popular; c) cooperação em matéria ambiental; d) garantia do 

desenvolvimento econômico e social ecologicamente sustentado; e) o da função 

social e ambiental (ou função socioambiental) da propriedade; f) os princípios da 

prevenção e precaução; g) princípios do poluidor-pagador e responsabilização.5 

                                                 
4  LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: José Joaquim Gomes 
Canotilho e José Rubens Morato Leite (org.). Direito Constitucional Ambiental brasileiro . São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 153. 
5  MARQUES, Angélica Bauer. A cidadania ambiental e a construção do Estado de direito do 
meio ambiente. In: LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini. Estado de direito 
ambiental : tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 182. 
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Pode-se dizer, sumariamente, que o princípio maior informador do Estado 

ambiental é o princípio da solidariedade. Isso porque o novo paradigma 

constitucional é, precisamente, a solidariedade, na medida em que a construção de 

uma sociedade ambientalmente sustentável deve ter como critério o bem-estar de 

todos os seres humanos (bem comum). 

Em termos positivos, a caracterização do Estado ambiental na ordem jurídica 

brasileira é ainda delicada, estando pautada, principalmente, em tratados e acordos 

internacionais de pouco aplicabilidade imediata. Em termos constitucionais, pode-se 

buscá-lo a partir da interpretação dos artigos 225 e 170, III e VI, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) à luz dos princípios 

fundamentais, dentre os quais se vislumbra o que se considera de maior importância 

para a caracterização do Estado ambiental: o princípio da solidariedade (“constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma 

sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º). 

 

 2.2  Intervenção estatal e Direito Tributário 

 

Vista a delimitação do Estado ambiental de direito, vem à tona 

questionamento acerca de sua implementação em todos os seus ditames. 

É sabido que, em sua pureza, a economia de mercado não é capaz de 

atender aos fins constitucionais ambientais ora sob comento. Dentre as falhas de 

mercado, destacam-se as externalidades, de especial gravidade para a questão 

ambiental. 

Por externalidades, ou deseconomias, devem-se entender os efeitos sociais 

de determinada atividade econômica ignorados pelo mercado, de modo que não são 

arcados (caso sejam negativos) ou recuperados (caso sejam positivos) pelo sujeito 

que lhes deu causa. É precisamente aí que se enquadra a poluição lícita: embora 

gere custos para toda a sociedade, tais custos não refletem nenhum ônus para o 

poluidor, uma vez que a lógica de mercado não lhes atribui preço – o estudo detido 

da questão das externalidades será objeto do tópico 2.4.1.1. 
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Questiona-se então se a correção das externalidades negativas deve 

necessariamente ficar ao encargo de um Estado interventor ou se é possível a 

concepção de acordos entre os próprios sujeitos envolvidos na questão – isto é, 

aqueles que dão causa às externalidades e aqueles que as sofrem – no sentido de 

sanarem a situação, sem qualquer intervenção da Administração.6 

A ideia do acordo entre os envolvidos provém da teoria de Coase, surgida em 

contrapartida à de Pigou. Este, tendo concebido os tributos como meio de 

internalização das deseconomias, é considerado pela doutrina o precursor da 

tributação ambiental. Coase, por sua vez, toma como ponto fulcral de seu 

pensamento a importância do direito de propriedade dos agentes (poluidor e 

comunidade). Assim, a teoria procede à contraposição das propriedades, levando à 

sua exata delimitação, com o fito de chegar, com o menor custo possível, a acordos 

entre os envolvidos, sem que haja a participação estatal.7 

Fernando Magalhães Modé, por sua vez, discorrendo acerca de um papel 

estatal de mediação das necessidades individuais e coletivas, aí inclusas as 

necessidades “inter-gerações”, faz suas as palavras de John Proops: 

(...) só o Estado como instituição pode, potencialmente, prover a escala 
temporal de longo prazo necessária para se solucionarem os problemas 
ambientais. Nos últimos anos, aprendemos que o mercado é uma 
instituição eficiente para resolver problemas e alocação de curto prazo. 
Porém, quando nos defrontamos com questões de longo prazo, os 
mercados fracassam. Os agentes econômicos frequentemente tomam 
decisões míopes, à base de considerações de custos e benefícios no 
presente em vez de no futuro, e custo no futuro e não no presente. 
Negligenciam, dessa forma, em suas decisões, o custo decorrente da 
degradação ambiental.8 
 

Considera-se plausível que os instrumentos de correção das falhas de 

mercado estejam sob a égide do Estado, visto que este se apresenta como ente 

soberano, dotado, em tese, de maior legitimidade social do que os eventuais 

acordos sugeridos por Coase, haja vista nestes vislumbrar-se, em muitos casos, a 

                                                 
6  RODRÍGUEZ MUÑOZ, José Manuel. La alternativa fiscal verde . Valladolid: Lex Nova, 
2004, p. 91. 
7  Ibid., p. 93. 
8  PROOPS, John. Realizando um mundo sustentável e o papel do sistema político na 
consecução de uma economia sustentável. In: Clóvis Cavalcanti (Coord.). Meio ambiente, 
desenvolvimento sustentável e políticas públicas . São Paulo: Cortez, 1999. Apud MODÉ, 
Fernando Magalhães. Tributação ambiental : a função do tributo na proteção do meio ambiente. 
Curitiba: Juruá, 2004, p. 47. 
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possibilidade de prevalência do interesse do setor economicamente mais forte: em 

geral, o dos poluidores. Por sinal, essa é a principal crítica à teoria de Coase. Além 

desta, há que se falar ainda que, em muitos casos, o caráter global da poluição torna 

quase impraticável a definição dos agentes envolvidos nas questões. Uma outra 

crítica, também válida, apresentada por Ana Maria de Oliveira Nusdeo, consiste em 

que os bens ambientais, no Sistema Constitucional brasileiro, são de uso comum do 

povo, “não se restringindo mais à caracterização de um direito de vizinhança”.9 

Essa consideração, entretanto, não se pretende excludente da possibilidade 

de eventuais acordos entre os que poluem e os que sofrem a poluição, mesmo 

porque o Estado ambiental deve ser consagrador de uma democracia participativa, 

dando voz aos argumentos de todas as partes interessadas. 

Pode-se assim dizer que, em um sistema ideal, a opção da intervenção 

estatal não deve representar dissociação entre os empreendedores e a comunidade. 

Na verdade, a intervenção deve emergir exatamente como resultado do diálogo 

entre os detentores dos meios de produção e as comunidades que sofrem seus 

efeitos. Tal concepção de intervenção pressupõe, entretanto, um Estado isento, 

plenamente democrático, apto a corrigir as falhas de diálogo que podem vir a surgir 

em tal sorte de acordo, de modo que possa fazer prevalecer os fins constitucionais. 

Em se tratando dos instrumentos econômicos estatais, destaca-se, dentre as 

políticas públicas ambientais, a tributação ambiental, tema principal deste estudo. 

As políticas públicas, a título de definição, “traduzem os meios necessários 

para alcançar os valores estabelecidos pelos princípios jurídicos que veiculam as 

finalidades a serem alcançadas pela sociedade”.10 Nesse contexto, a tributação 

ambiental, em poucas palavras, é a instrumentalização do Direito Tributário com 

vistas à consecução da proteção do meio ambiente. 

 

 

                                                 
9  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O uso de instrumentos econômicos nas normas de 
proteção ambiental. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo . v.101. 
São Paulo: USP, 2006, p. 361. 
10  SCAFF, Fernando F.; TUPIASSU, Lise. Tributação e políticas públicas: o ICMS ecológico. In: 
TÔRRES, Heleno T. (org.). Direito tributário ambiental . São Paulo: Malheiros, 2005, p. 731. 
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2.3  Funções do tributo 

 

Pode-se dizer que o tributo cumpre dupla função.11 Ao lado da função clássica 

de arrecadação, destinada ao custeio das despesas da máquina pública (função 

fiscal), o tributo cumpre também a chamada função extrafiscal, conceito da maior 

relevância para a caracterização da tributação ambiental. 

Em primeiro lugar, cabe citar a advertência de Raimundo Bezerra Falcão: 

Extrafiscalidade é conceito bem amplo, que envolve, entre mais coisas, a 
tributação ordinatória, a aplicação dos recursos provenientes dessa 
tributação em gastos seletivos ou sua retenção. Enfim, opções diversas, de 
respaldo político, social, econômico, etc., alheias à intenção pura e simples 
de carrear ingressos para o fisco.12 
 

Assim, o fenômeno da extrafiscalidade vai muito além da tributação em 

sentido estrito. Em verdade, compreende inúmeros instrumentos de caráter 

financeiro, aplicados com objetivos que ultrapassam o da mera obtenção de receita. 

A tributação, portanto, em sentido extrafiscal, cumpre papel essencialmente 

instrumental em relação a determinada política estatal econômica, social ou 

ambiental. Assim, em poucas palavras, pode-se dizer que a extrafiscalidade está 

inserida no contexto da intervenção do Estado sobre a economia, o que se dá com o 

objetivo de corrigir falhas de mercado e condicionar condutas de agentes 

econômicos. 

 Incumbe assinalar que, conforme assevera a doutrina, não se verifica tributo 

que cumpra exclusivamente uma das funções, fiscal ou extrafiscal. Neste sentido, 

mais uma vez recorre-se às palavras do jurista cearense: 

Para se ter a idéia de quando um tributo é fiscal ou extrafiscal, é 
imprescindível que se tenha em conta qual a inspiração predominante 
quando de sua criação ou posterior aplicação. E que, não obstante possível 
a separação conceitual, é um pouco complicada a distinção prática. Com 
frequência, sói ocorrer de se superporem as duas conotações. Em tal 
hipótese, só o critério da predominância salvará a distinção fática.13 
 

Por fim, convém apresentar a conceituação do instituto extrafiscalidade 

proposta pelo mesmo autor: 
                                                 
11  AMARAL, Paulo Henrique do. Direito Tributário ambiental . São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 64. 
12  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social . Rio de Janeiro: Forense, 1981, 
p. 49. 
13  Ibid., p. 49. 
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[...] a atividade financeira que o Estado exercita sem o fim precípuo de 
obter recursos para seu erário, para o fisco, mas sim com vistas a ordenar 
ou reordenar a economia e as relações sociais, intervindo, portanto, por 
exemplo, no mercado, na redistribuição de riquezas, nas tendências 
demográficas, no  planejamento familiar.14 
 

Observa-se, por fim, que a extrafiscalidade é um dos conceitos centrais da 

tributação ambiental, já que o fim precípuo desta é a instrumentalização do Direito 

Tributário em prol da conservação do meio ambiente. Não obstante isso, a tributação 

ambiental não está isenta da confusão entre fiscalidade e extrafiscalidade. Não são 

poucos os defensores da “reforma fiscal verde”, de modo que, pode-se dizer, a 

fiscalidade já passa a ser outro tema para profundos estudos e acalorados debates 

entre os pesquisadores da matéria.15 Há que se aduzir ainda aos casos em que o 

tributo ambiental serve ao financiamento de programas estatais ambientais, embora 

a hipótese não seja das mais apreciáveis. 

  

2.4  Tributação  ambiental 

 

As linhas passadas serviram à exposição das bases em que se sustenta a 

tributação ambiental. Neste tópico, proceder-se-á à construção de uma teoria geral a 

partir da qual se deve raciocinar acerca da matéria. 

 

 2.4.1  O princípio do poluidor-pagador e a tributa ção ambiental 

 

 Para uma boa compreensão do princípio do poluidor-pagador, é essencial que 

se tenha conhecimento do que sejam as externalidades, razão pela qual a 

apresentação destas deve preceder o estudo do princípio em foco. 

 

 

                                                 
14  Ibid., p. 48. 
15  Acerca da “reforma fiscal verde”, vide: TUPIASSU, Lise. A reforma fiscal verde e o duplo 
dividendo. In: Fernando Facury Scaff e Jorge Alex Athias. (Org.). Direito tributário e econômico 
aplicado ao meio ambiente e à mineração . São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 98. 
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2.4.1.1  As externalidades 

 

Como foi dito anteriormente, as externalidades, ou deseconomias externas, 

enquadram-se no contexto das chamadas falhas de mercado. Segundo Fábio 

Nusdeo, “correspondem a custos e benefícios circulando externamente ao mercado, 

vale dizer, que se quedam incompensados, pois, para eles, o mercado não 

consegue imputar um preço”.16 

A explicação de tal fenômeno, segundo a doutrina econômica, consiste em 

que: 

a defesa da concorrência perfeita assenta no pressuposto de que todos os 
bens são puramente privados, isto é,  privadamente produzidos e 
consumidos. No mundo real, porém, muitos bens são privadamente 
produzidos, mas raros são os privadamente consumidos, de forma 
absoluta.17 
 

Assim as deseconomias externas podem ser positivas ou negativas. As 

negativas dizem respeito às repercussões maléficas suportadas pela coletividade 

decorrentes das atividades econômicas, enquanto que as positivas são as 

repercussões benéficas. 

 É cabível, com o perdão da digressão, dizer que, em nossa ordem 

econômica, as externalidades são reflexo, em última análise, do direito de 

propriedade. Assim como um terreno subutilizado cria externalidades negativas, e 

aqui se trata unicamente do direito à propriedade privada diretamente contemplado, 

as emissões de gases nocivos a saúde humana por parte de uma fábrica também as 

cria, com a ressalva de que aqui se trata da manifestação indireta do mesmo direito, 

através do poder de controle bens de produção. Desse ponto de vista, seria então a 

função socioambiental a imposição de uma conexão salutar entre a propriedade e 

suas externalidades, impondo àquela a geração destas somente em sua vertente 

positiva. 

                                                 
16  NUSDEO, Fábio. Curso de Economia : introdução ao Direito Econômico. 3. ed. rev. at. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 152. 
17  KITCHIN, P. D.; MARSHALL, G. P.; McCORMICK, B. J.; SAMPSON, A. A.; SEDGWICK, R. 
Introdução à Economia  (tradução de Álvaro Cabral). Rio de Janeiro: Zahar, 1976, p. 627. 
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2.4.1.2  As externalidades ambientais e o princípio do poluidor-pagador 

 

Faz-se necessário o estudo do princípio do poluidor-pagador, haja vista ser 

ele um dos pontos fulcrais da tributação ambiental. A Declaração do Rio (1992) 

consagra-o em seu princípio 16, o qual passamos a citar: 

As autoridades nacionais deverão envidar esforços no sentido de promover 
a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 
econômicos, levando em consideração a política de que o poluidor deverá, 
em princípio, arcar com os custos da poluição, considerado o interesse 
público e sem distorcer-se o comércio e as inversões internacionais.18 

 

A correta noção do princípio do poluidor-pagador pressupõe a percepção das 

externalidades do ponto de vista ambiental. Por muito tempo ignoradas, as 

externalidades ambientais seriam os efeitos ambientais socializados (suportados ou 

gozados diretamente pela coletividade ou indiretamente, quando suportados ou 

gozados pelo Estado) decorrentes de determinada atividade econômica.  

José Manuel Rodríguez Muñoz explica a existências das externalidades 

ambientais com base na insuficiência do mercado ao não estabelecer uma valor 

econômico para os bens não renováveis, não levando em conta, no processo de 

assimilação de recursos, o direito das gerações futuras de aproveitarem os bens 

ambientais.19 

A título de exemplo de externalidade ambiental negativa, convém citar, por 

ser de especial interesse para o presente trabalho, as emissões exacerbadas de 

gases do efeito estufa (GEE) por determinados empreendimentos, a exemplo das 

termelétricas. Nesse caso, o agente emissor está a gerar uma externalidade em 

                                                 
18  ONU. Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento (Rio Declaration, United 
Nations Conference on Environment and Development). Rio de Janeiro, Brasil, 3-14 de junho de 
1992. Disponível em: <http://www.ufpa.br/npadc/gpeea/DocsEA/DeclaraRioMA.pdf>. Acesso em: 07 
abr 2009. 
19  A respeito das externalidades, ainda aduz: “hasta tiempos muy recientes no se ha reconocido 
la importancia económica de los efectos que produce, por un lado, la explotación de recursos 
naturales finitos, y por otro la contaminación o efectos perniciosos que la actividad económica causa 
al medio ambiente” (La alternativa fiscal verde . Valladolid: Lex Nova, 2004, p. 81). 
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virtude da extensão social, não contabilizada no preço final de seu produto, das 

consequências do acúmulo de GEE na atmosfera. 

Nesse caso, o princípio do poluidor-pagador determina a internalização dos 

custos ambientais gerados por determinada atividade produtiva ou prestadora de 

serviço (externalidades ambientais negativas), escopo que o tributo ambientalmente 

orientado cumpre satisfatoriamente. Incumbe ressaltar que da relação entre o 

princípio do poluidor-pagador e o mecanismo do tributário, conclui-se que este deva 

ser aplicado de maneira prévia e sobre atividades lícitas, já que, por definição, não 

há tributo que “constitua sanção de ato ilícito” (art. 3º do Código Tributário Nacional). 

Convém frisar a essencialidade da internalização dos custos ambientais como 

uma forma de implementar a proteção ambiental no seio da economia de mercado, 

de modo a trazer as considerações ecológicas para dentro da dinâmica 

concorrencial. As externalidades ambientais negativas geradas por alguns 

empreendimentos repercutem não somente na comunidade desprovida dos bens de 

produção, mas também em empreendimentos ambientalmente corretos. É o caso, 

por exemplo, da prática de investimentos ambientais por parte de somente algumas 

empresas de determinado ramo. Em princípio, estas terão custos adicionais com tais 

investimentos, o que encarecerá seu produto ou serviço e os tornará menos 

competitivos perante o mercado, caso este não leve em conta a questão ambiental. 

Frise-se que a extrafiscalidade não é um mecanismo de superação da 

economia de mercado. Pelo contrário: visa à correção de suas distorções e, assim, à 

sua manutenção. No mesmo sentido, Luís Eduardo Schoueri afirma: 

Externalidades negativas e positivas lidam com os mecanismos de 
mercado. Em ambos os casos, observa-se que a atuação estatal não visa a 
substituir aqueles mecanismos; ao contrário, constatando-se sua falha, que 
poderão não considerar os efeitos positivos e negativos, fazem-se as 
adaptações nas receitas e despesas, de modo a permitir que, a partir daí, o 
próprio mercado venha a agir.20 
 

O que se busca, convém ressaltar, é a solução das falhas naturalmente 

apresentadas pela economia de mercado, de modo a torná-la um mecanismo, na 

medida do possível, subserviente aos mais nobres princípios constitucionais. 

                                                 
20  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. In: Heleno 
Taveira Tôrres. (Org.). Direito Tributário Ambiental . São Paulo: Malheiros, 2005, p. 237-238. 
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2.4.1.3  A relação entre o princípio do poluidor-pagador e os incentivos fiscais 

 

Aspecto fundamental a ser enfrentado é a contingência existente entre as 

determinações do princípio do poluidor-pagador e a questão dos incentivos fiscais. 

Observa-se que é vasta a doutrina tendente a admitir o uso dos chamados 

incentivos fiscais como instrumentos de consecução do desenvolvimento 

sustentável. 

Ocorre que, ao configurar socialização de custos, os incentivos fiscais, se não 

aplicados corretamente, estarão em manifesta contradição com princípio do 

poluidor-pagador. A aplicação correta do instituto é o que se buscará neste tópico. 

É certo que a tributação ambiental, inserta no contexto da extrafiscalidade, 

não deve olvidar a aplicação de isenções e subvenções, visto que sua finalidade 

primordial é a proteção do meio ambiente. Essa proteção, todavia, não se dará 

satisfatoriamente caso transfira outros custos para o restante da sociedade. 

 

2.4.1.3.1  Isenções e subvenções à luz do princípio do poluidor-pagador 

 

No tocante às externalidades positivas, é importante, aprofundar e 

problematizar a lição de Luís Eduardo Schoueri quando o autor afirma serem estas 

passíveis de correção por parte do poder público devido ao fato de que “não reverte 

em maior renda para quem a gera”, o que pode desestimular seu gerador e “pode 

não o motivar à prática de interesse coletivo”.21 Por vezes, o argumento 

excessivamente pragmático pode trair o jurista e levá-lo a desconsiderar a própria 

ordem jurídica que se dispõe a pensar. 

                                                 
21  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. In: Heleno 
Taveira Tôrres. (Org.). Direito Tributário Ambiental . São Paulo: Malheiros, 2005, p. 236. 
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Os incentivos fiscais, em se tratando de políticas tributárias ambientais, não 

devem desconsiderar os ditames do princípio do poluidor pagador (PPP). Assim 

José Manuel Rodríguez Muñoz adverte: 

[...] as subvenções para não contaminar chocam-se frontalmente com o 
princípio do poluidor-pagador [quien contamina paga]. Isso é lógico se 
pensamos no seguinte: não só não se obriga a que os geradores da 
poluição internalizem os efeitos nocivos que esta produz sobre o meio, mas 
também se externaliza <<institucionalmente>> o custo da contaminação ao 
promover um gasto público (a subvenção), a ser pago pelo conjunto da 
sociedade, por um dano que não produz. É uma inversão lógica, que 
degenera em uma forma de chantagem contínua dos poluidores para com 
aqueles que sofrem a poluição. 22 [traduziu-se] 
 

 Vislumbra-se, todavia, a possibilidade de concessão das ditas incentivos 

fiscais em matéria ambiental sem que haja ofensa ao princípio do poluidor-pagador: 

a produção de externalidades positivas em medida superior às que seriam exigíveis 

da atividade econômica, o que se explicará a seguir. 

Em uma ordem constitucional que, como visto, consagra os princípios da 

função socioambiental da propriedade (CRFB/1988, art. 170, II, III e VI, c/c art. 225) 

e da proteção ambiental (CRFB/1988, art. 170, VI), faz-se necessário estabelecer o 

ponto em que se pode considerar que as externalidades positivas são passíveis de 

exonerações fiscais. 

Nesse diapasão, é preciso separar dois marcos de concessão dos incentivos 

fiscais em matéria ambiental: (a) o primeiro diz respeito a empreendimentos 

caracterizados pela exploração não egoística do direito de propriedade; (b) já o 

segundo trata de empreendimentos que, não obstante possam ser inseridos entre os 

exploradores do lucro, não têm aí o esgotamento de sua existência, visto seu 

comprovável comprometimento com a construção do bem comum. Em ambos os 

casos a aplicação de isenções e subvenções claramente servem aos escopos 

constitucionais. 

Para exemplificar o primeiro caso, convém citar os empreendimentos 

comunitários, em sede dos quais é assente que se fala em propriedade coletiva,23 

                                                 
22  RODRÍGUEZ MUÑOZ, José Manuel. La alternativa fiscal verde . Valladolid: Lex Nova, 
2004, p. 99 (n.111). 
23  A respeito da função social da propriedade coletiva, é valiosa a observação de Eros Roberto 
Grau, segundo o qual “[...]a idéia da função social como vínculo que atribui à propriedade conteúdo 
específico, de sorte a moldar-lhe um novo conceito, só tem sentido e razão de ser quando referida à 
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desprovida da finalidade autorreprodutora egoística e, portanto, imediatamente 

direcionada à geração da externalidade positiva, em vez do lucro, donde se admite 

que os incentivos fiscais são fundamentais à sua continuidade. 

No segundo caso, por sua vez, convém citar empreendimentos que geram 

externalidades positivas que extrapolam a esfera dos efeitos sociais positivos 

criados (e exigíveis, em virtude do princípio da função socioambiental) normalmente 

pela atividade desenvolvida, ou seja, trata-se de empreendimentos voltados, em 

certa medida, conscientemente, para a produção das externalidades positivas. 

Desse modo, a oneração da sociedade produzida pelos incentivos fiscais é 

integralmente compensada pela atividade desenvolvida pelo empreendimento. 

Um exemplo é a tributação dos veículos elétricos no Brasil. Não obstante seu 

maior grau de sustentabilidade, o veículo movido a energia elétrica ainda não goza 

da devida vantagem no mercado.24 Nesse contexto, a persistência dos projetos de 

carro elétrico denota comprometimento com a questão ambiental, mormente por 

parte da comunidade científica, passível de incentivos fiscais, haja vista a geração 

de externalidade positiva desvinculada, por enquanto, da atividade lucrativa. 

É certo que, em momento oportuno, seguindo-se o raciocínio do presente 

trabalho, dever-se-á proceder à suspensão de eventuais isenções e subvenções 

concedidos ao veículo elétrico e passar-se à tributação dos veículos automotores 

movidos a combustíveis fósseis. Isso devido às perspectivas futuras de o “carro 

verde” tornar-se um mercado paralelo ao do carro comum. Nesse momento, sua 

fabricação não mais será passível de isenções e subvenções, as quais estariam 

atuando sobre a atividade fabril de cunho estritamente lucrativo, e o que, em 

                                                                                                                                                         
propriedade privada. A alusão à função social da propriedade estatal qualitativamente nada inova, 
visto ser ela dinamizada no exercício de uma função pública. E a referência à função social da 
propriedade coletiva, como vínculo a tangê-la, consubstanciaria um pleonasmo. Não obstante, 
embora a afirmação da função social da propriedade compreenda, prévia – porém não declarada, 
explicitamente – afirmação da propriedade privada, umas tantas vezes a primeira afirmação foi e 
permanece sendo, tida como ‘revolucionária’” (A Ordem Econômica na Constituição de 1988 . São 
Paulo: Malheiros, 1990, p. 244). 
24  Isso se deve, em grande medida, às alíquotas de IPVA (imposto sobre veículos automotores) 
incidentes sobre tais veículos em alguns Estados federados, bem como às alíquotas de IPI (imposto 
sobre produtos industrializados), as quais ultrapassam as alíquotas estabelecidas para os veículos 
movidos a combustão. (CAVALCANTE, Denise Lucena. Políticas públicas ambientais no setor 
automobilístico. In: Fernando Facury Scaff e Jorge Alex Athias. (Org.). Direito tributário e 
econômico aplicado ao meio ambiente e à mineração . São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 224). 
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momento anterior, era classificado como externalidade positiva deverá ser, agora, 

classificado apenas como não-geração de externalidade negativa. 

Pelos motivos apontados, frise-se que, em um sistema tributário ambiental 

perfeitamente lógico, as hipóteses de concessão de isenções e subvenções seriam 

assaz raras. Seriam, inclusive, hipóteses em que a denominação “incentivos” 

restaria prejudicada, já que o termo designa a intenção estatal de atrair os agentes 

econômicos, o que somente se dá através do alargamento de suas possibilidades de 

lucro. 

Mesmo assim, não são poucos os defensores dos incentivos fiscais como 

meio de estímulo às condutas simplesmente não geradoras das externalidades 

negativas. E é manifesto que, em se tratando de políticas públicas em tributação 

ambiental, os males trazidos pela aplicação dos incentivos são menos graves do que 

a terrível demora em se ajustar satisfatoriamente o sistema tributário nacional às 

demanda ambientais que ora se apresentam. Trata-se assim de argumento 

estritamente pragmático. 

Embora razoável, percebe-se que suas premissas não merecem o albergue 

social que se lhes confere na prática: a primeira premissa é a inaptidão legislativa 

em tributação ambiental; outra é o interesse privatista em se tornar cada vez mais 

lucrativos os empreendimentos particulares. 

 

2.5  A título de conclusão parcial 

 

Por fim, o que se pode concluir a partir dessas constatações é que a mais 

eficiente aplicação da tributação ambiental carece de todo um sistema tributário 

ambiental prevendo:25 tributos ambientais sobre todas as externalidades ambientais 

negativas, incentivos sobre todas as positivas e destinação inteligente de receitas, 

considerando, por exemplo, o não-aumento da carga tributária através de 

                                                 
25  Não se quer com isso defender a ideia da “reforma fiscal verde”, em que se transfere a 
incumbência da maior parte da arrecadação estatal para os tributos ambientais. Em verdade, uma tal 
reforma deve ser cuidadosamente questionada, pois a tributação ambiental, a princípio, tem fins 
extrafiscais claros (controle da degradação ambiental causada pelo ser humano), de modo que resta 
difícil de se conceber a atividade arrecadatória estatal baseando-se em tributos sobre a poluição. 
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mecanismos como o “duplo dividendo” (a manutenção da carga tributária e o “duplo 

dividendo” são temas abordados no tópico 3). 

 

 

 

3  FUNDAMENTOS DA TRIBUTAÇÃO DAS EMISSÕES ANTRÓPICA S DE GASES 

DO EFEITO ESTUFA 

 

 3.1  Efeito estufa e aquecimento global 

 

A intensificação do efeito estufa vem sendo apontada por inúmeros estudos 

científicos como uma das principais causas do chamado aquecimento global, o qual 

vem causando desastres cada vez maiores ao redor do Planeta. Para que se 

explique o nexo causal entre tais fenômenos (efeito estufa e aquecimento global), 

faz-se necessária rápida análise de ambos, bem como a apresentação, mesmo que 

brevíssima, dos estudos que embasam tal assertiva. 

Responsável pela manutenção da temperatura da Terra, o efeito estufa é, a 

princípio, um fenômeno natural benigno. É através dele que se dá a retenção do 

calor solar essencial à vida terrestre. Seu mecanismo está diretamente ligado à 

concentração atmosférica de determinados gases, tais como dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4) e Óxido nitroso (N2O), vapor d’água (H2O), e 

Clorofluorcarbonetos (CxFxClx). Essa camada de gases permitem a entrada do calor 

proveniente do Sol, que, ao ser refletido pela superfície terrestre, é então absorvido 

pelos gases, os quais, por sua vez, passam a irradiar esse calor homeopaticamente 

sobre a superfície. Caso não existisse tal mecanismo, a temperatura terrestre seria 

excessivamente baixa nos momentos de não incidência dos raios solares, o que 

inviabilizaria a vida tal como é hoje conhecida. 

Preocupante, todavia, é o acúmulo excessivo dos gases de efeito estufa 

(GEE). Quanto maior a concentração desses gases, maior será a quantidade de 

calor absorvida pela atmosfera, o que ocasionará seu aquecimento, e, 



27 

 

consequentemente, a elevação da temperatura da superfície terrestre a níveis 

anômalos. 

Conforme recente estudo do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC, em inglês), as concentrações de CH4 e CO2, principais GEE, têm 

aumentado nos últimos anos devido ao desenvolvimento industrial atingido pelo ser 

humano, isto é, devido às emissões antrópicas geradas pelo uso de combustíveis 

fósseis.26 

O processo de mudanças climáticas ora observado na Terra tem fomentado 

as mais catastróficas previsões por parte da comunidade científica. Segundo o 

IPCC, nos últimos 100 anos (1906-2005), a temperatura terrestre aumentou cerca de 

0,7 ºC. Onze dos doze últimos anos contemplados pelo relatório (1995-2006) estão 

entre os doze anos mais quentes registrados desde 1850.27 Estima-se que, nos 

próximos 100 anos, a temperatura terrestre aumente entre 2 e 4 ºC caso sejam 

mantidos os padrões (não)ambientais clássicos de produção.28 Tais patamares 

trazem consigo a possibilidade de secas e desertificações para algumas áreas, 

devido a temperaturas extremas e alterações hidrológicas e atmosféricas, 

inundações para outras, devido ao aumento do nível do mar (causado pelo 

derretimento das calotas polares) e, com isso, enormes danos ao ser humano, além 

de inestimável perda do patrimônio genético presente nos ecossistemas mais 

ameaçados. 

Nesse sentido, estudo realizado pelo Greenpeace relata alguns dos 

processos mais graves trazidos pelo aquecimento global para o Brasil: savanificação 

da Amazônia; desertificação do semiárido nordestino; ciclones nas zonas costeiras, 

além do aumento do nível do mar; estiagens na Região Sul; queda na 

                                                 
26  “The atmospheric concentrations of CO2 and CH4 in 2005 exceed by far the natural range 
over the last 650,000 years. Global increases in CO2 concentrations are due primarily to fossil fuel 
use. […] The observed increase in CH4 concentration is predominantly due to agriculture and fossil 
fuel use”. (IPCC – Intergovernamental Panel on Climate Change. Climate change 2007 : synthesis 
report. Disponível em: <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf>. Acesso em: 22 
mar 2009, p. 37). 
27  Ibid., p. 30. 
28  Ibid., p. 46. 
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disponibilidade de recursos hídricos; enchentes nas metrópoles; aumento de casos 

de doenças infecciosas como malária e dengue etc.29 

Não obstante os esforços conscientizadores por parte de algumas 

organizações e associações, percebe-se que a questão ainda não é tratada pela 

humanidade com a devida importância. Os órgãos formadores do pensamento 

majoritário contemporâneo ainda veiculam dados, informações e reflexões de modo 

a criar na sociedade um espírito fatalista. Nas palavras de Antonio Martins: 

o pensamento conservador passou a ver o aquecimento da atmosfera e 
suas conseqüências como um fenômeno inevitável — algo semelhante a 
uma tragédia planetária para a qual caminhamos bovinos, como um 
rebanho que segue rumo ao matadouro.30 
 

É certo, todavia, que as catástrofes anunciadas ainda podem ser evitadas ou 

ao menos mitigadas. Na pior das hipóteses, faz-se necessária a adaptação da 

humanidade às mudanças vindouras da maneira a menos traumática possível, sob 

pena de haver perecimento de populações inteiras. 

Para isso, uma das ações fundamentais é o desenvolvimento de um padrão 

energético sustentável.31 Nesse sentido, o primeiro passo já foi dado, qual seja, a 

descoberta de fontes limpas de energia, tais como a eólica, a térmica e a hídrica.32 

Ocorre que, por razões de mercado, a transição para um modelo baseado 

prioritariamente em “energia limpa” não tem ocorrido no mesmo ritmo das mudanças 

climáticas. Deveras, mesmo no Brasil, país promissor em matéria de energia 

sustentável devido às suas condições naturais, ainda são observados inúmeros 

empreendimentos energéticos altamente nocivos ao meio ambiente, como são as 

termelétricas. 

 

                                                 
29  GREENPEACE. Mudanças do clima, mudanças de vida : como o aquecimento global já 
afeta o Brasil. Publicação on-line (agosto/2006). Disponível em: 
<http://www.greenpeace.org.br/clima/pdf/catalogo_clima.pdf>. Acesso em: 13 mai 2009. 
30  MARTINS, Antonio. A possível revolução energética . Disponível em 
<http://diplo.uol.com.br/2007-04,a1559>. Acesso em abr 2009. 
31  Entre as outras medidas importantes, destaca-se a extinção dos desmatamentos, a 
preservação da flora marítima, desenvolvimento de tecnologias limpas etc. 
32  É óbvio que se faz necessária também a superação do atual modelo socioeconômico 
excessivamente consumista. A fabricação de bens de pouca durabilidade ou que rapidamente se 
tornam “obsoletos” é, sem dúvida, um dos principais fatores de insustentabilidade da sociedade atual. 
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 3.2  A questão energética 

 

 É sabido que a maior parte das emissões de gases do efeito estufa, no Brasil, 

é decorrente das queimadas que, na maioria das vezes, antecedem o plantio de 

novas culturas ou de pasto para a criação de gado bovino. Trata-se de fato que, 

além de gerar as emissões de GEE, põe em risco inteiros ecossistemas como a 

floresta amazônica e a região de cerrado. 

 As queimadas são, todavia, proibidas pelo artigo 27 Código Florestal (Lei 

4.771/1965),33 e os crimes ligados à destruição de florestas e áreas de preservação 

permanente estão elencados na Lei 9.605/1998 (art. 38 e seguintes).34 O controle de 

tais atividades, portanto, dá-se através do jus puniendi estatal. Daí não ser esta a 

sede para contemplação do tributo ambiental que o presente trabalho traz à baila. 

 Percebe-se assim que as atividades antrópicas emissoras de GEE tributáveis 

estão especialmente (mas não só) ligadas à geração de energia. É o caso das 

termelétricas, dos motores a combustão, etc. 

No tocante à questão energética, observa-se que o Brasil encontra-se ainda 

em situação confortável em relação a outros países: segundo a ANEEL (Agência 

Nacional de Energia Elétrica), 69, 54% da matriz energética brasileira é proveniente 

das hidrelétricas,35 considerada, pela maior parte da comunidade científica, 

ambientalmente sustentável;36 e, tendo em vista os potenciais oferecidos pelo 

                                                 
33  Art. 27 É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação. Parágrafo 
único. Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em práticas agropastoris 
ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público, circunscrevendo as áreas e 
estabelecendo normas de precaução. 
34  Art. 38  Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que 
em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: pena – detenção, de um a três 
anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
35  ANEEL. Banco de Informação de Geração : matriz de energia elétrica. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.asp>. Acesso em: 
22 abr 2009. 
36  Há, entretanto, uma minoria de pesquisadores que afirmam serem as hidrelétricas, em certos 
casos, tão poluentes quanto as termelétricas a carvão, o que se explicaria pelo fato de haver alta 
concentração de matéria orgânica no fundo de algumas represas utilizadas. O movimento gerado 
pelas turbinas das hidrelétricas gerariam a emissão de gases de efeito estufa (principalmente CH4) 
provenientes da decomposição dessa matéria orgânica. Além disso, fala-se em um alto nível de 
emissões de CO2 no período em que a vegetação está sendo submersa. Disponível em: 
<http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010125050228>. Acesso em: 23 
abr 2009. 
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território nacional, os números da “energia limpa” podem ser aumentados ainda em 

grande medida. 

Não é segredo, todavia, que, em 2001, o Brasil passou por uma crise 

energética decorrente do baixo nível de água nos reservatórios de hidrelétricas, o 

que se deu por causa de uma súbita queda no regime de chuvas. O mesmo quase 

ocorreu em 2008,37 denotando a ineficiência de um modelo energético fundado tão 

majoritariamente nas hidrelétricas. 

Em resposta ao problema, observa-se recente proliferação das termelétricas 

para fazerem frente à escassez de chuvas. Trata-se de uma transição para um 

modelo já não mais “limpo”. É interessante observar que esse modelo guarda, em 

seu bojo, uma grave contradição: a adoção das termelétricas emissoras de GEE, ao 

fomentar o aquecimento global, gera impactos imprevisíveis sobre o regime 

hidrológico de que dependem as hidrelétricas. 

Dentre os empreendimentos de termelétricas (são 206,  entre 

empreendimentos em construção e empreendimentos outorgados ainda não em 

construção, desde 1998 até o começo de 2009),38 cerca de 55% (113) têm como 

matriz energética combustíveis fósseis, altamente poluentes, aí incluso o carvão 

mineral, cuja combustão produz incontáveis resíduos nocivos ao ser humano e à 

natureza, além das altas emissões de GEE. O restante dos empreendimentos em 

questão adota como matriz a biomassa, que, embora renovável e bem menos 

poluente, pode causar danos socioambientais também consideráveis, mas pouco 

lembrados.39 

Diante disso, impossível não se cogitar de um tributo ambiental brasileiro que 

se insira diretamente no contexto das ações de combate à proliferação de métodos 

                                                 
37  GREENPEACE. A caminho da sustentabilidade energética . Publicação on-line 
(maio/2008). Disponível em: <http://www.ider.org.br/oktiva.net/1365/nota/97153/>. Acesso em: 12 mai 
2009. p. 3. 
38  ANEEL. Banco de Informação de Geração : matriz de energia elétrica. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.asp>. Acesso em: 
22 abr 2009. 
39  O etanol, por exemplo, além de provir das fazendas praticamente escravocratas de cana-de-
açúcar, apresenta riscos biológicos (genéticos) e sociais (desabastecimento alimentar, absurda 
exploração de mão-de-obra, substâncias nocivas liberadas pelo bagaço da cana, etc.) em seu cultivo. 
A respeito do CO2 produzido pela queima do etanol, diz-se que é compensado pela quantidade de 
CO2 absorvida pelas plantações de cana-de-açúcar. 
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poluentes de produção de energia. Não é exagero dizer que o Brasil dispõe de todas 

as condições para tomar as rédeas da geração sustentável de energia elétrica no 

mundo. 

 

3.3  Das condições propícias reunidas no Brasil 

 

Relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), tratando dos 

tributos ambientais direcionados à proteção da qualidade do ar aduz: 

A aplicação desses instrumentos é mais apropriada onde seja possível 
monitorar as emissões a um custo razoável, onde os poluidores possam 
tecnicamente reduzir as emissões e assim mudar de comportamento e 
onde haja potencial para a inovação tecnológica tanto no processo 
produtivo quanto nos processos de controle de emissão de poluentes.40 
 

A primeira das condições levantadas pelo relatório é a possibilidade de se 

medir as emissões a um custo “razoável”. A quantidade de GEE emitida por 

determinado processo pode, sem dificuldades, ser estimada por simples cálculos 

estequiométricos (cálculo da proporção entre reagentes e produtos de uma reação 

química). Nesse ponto, frise-se ainda que, em 12 de maio de 2008, o Brasil aderiu 

ao Protocolo de Gases do Efeito Estufa (Greenhouse Gases Protocol), que consiste 

em uma consagrada metodologia de cálculo de emissões de GEE.41 Acredita-se que 

tal programa seja apto a oferecer as “razoáveis” condições de cálculo de emissões, 

uma vez que é aplicado ao âmbito de cada agente poluente individualmente 

considerado, sendo, portanto, dotado de alta precisão. Caso o programa não 

prospere para os fins tributários ora defendidos, ao menos o know-how do cálculo 

individualizado de emissões já estará garantido aos órgãos competentes nacionais. 

Quanto às possibilidades de redução de emissões, convém repetir que estas, 

em um amplo contexto, são as mais reais no Brasil. Dadas as condições naturais do 
                                                 
40  MENDES, Francisco Eduardo; MOTTA, Ronaldo Seroa da. Instrumentos econômicos para 
o controle do ar e da água : uma resenha da experiência internacional. IPEA – texto para discussão 
nº 479. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/pub/td/td0479.pdf>. Acesso em: 30 abr 2009, p. 15. 
41  Informações técnicas acerca da metodologia estão disponíveis em 
<http://www.ghgprotocol.org>. A respeito da parceria brasileira, firmada entre Ministério do Meio 
Ambiente, CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), WRI 
(World Resources Institute), WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) e 
CES/FGV (Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas), vide 
<http://www.ghgprotocol.org/programs-and-registries/brazil-program>. Acessos em: 30 abr 2009. 
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território nacional, são inúmeras as alternativas energéticas: ventos abundantes, 

mormente no litoral nordestino; os consideráveis níveis de insolação em quase todo 

o território devem ser bem aproveitados em conversão de energia solar; e as 

condições pluviométricas e hídricas, principalmente na região Norte, propiciam a 

instalação das hidrelétricas. Nesse sentido, relatório elaborado pelo Greenpeace 

aduz: 

Para a matriz elétrica brasileira foi desenvolvido um cenário específico, 
modelado pelo Grupo de energia do departamento de engenharia e energia 
e automação elétricas da escola politécnica (Gepea/USP), segundo o qual 
em 2050, medidas de eficiência energética reduziriam a geração de 
eletricidade em 29% e a energia renovável seria responsável pelo 
suprimento de 88% da eletricidade total. a geração estaria distribuída em 
38% de energia hidrelétrica (incluindo pchs [pequenas centrais 
hidrelétricas]), 26% de geração a partir de biomassa, 20% de energia eólica 
e 4% de geração solar a partir de painéis fotovoltaicos. neste cenário, a 
geração elétrica a carvão, óleo diesel e nuclear é totalmente eliminada da 
matriz.42 
 

A viabilidade de um tributo sobre as emissões de GEE no Brasil é, portanto, 

inegável. Em se tratando de sua promissoriedade, como foi dito, a tributação 

ambiental, em sentido extrafiscal, atua de modo a internalizar os custos ambientais 

dos empreendimentos causadores da poluição, de modo que infalivelmente o tributo 

sobre emissões de GEE geraria o decréscimo em tais emissões; em sentido fiscal, a 

tributação ambiental atua de modo a colher os recursos necessários à implantação 

de políticas públicas ambientais, investimentos em pesquisas relacionadas à área, 

duplo dividendo, etc., ou seja, as possibilidades, nesse ponto, são variadas. 

Ocorre que o próprio Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas, em sua 

versão para consulta pública,43 lamentavelmente, deixou de contemplar, dentre os 

instrumentos econômicos destinados ao combate do aquecimento global em 

território brasileiro, os tributos ambientais. 

O que se defende aqui não é o completo afastamento da utilização dos 

combustíveis fósseis, até porque isso, dada a conjuntura econômica que lhes rodeia, 

                                                 
42  GREENPEACE BRASIL. A caminho da sustentabilidade energética . Publicação on-line 
(maio/2008). Disponível em: <http://www.ider.org.br/oktiva.net/1365/nota/97153/>. Acesso em: 12  
mai 2009, p. 4. 
43  Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/169/_arquivos/169_29092008073244.pdf>. Acesso em: 23 abr 
2009 



33 

 

seria o mais puro devaneio.44 Em termos práticos, espera-se, destarte, o 

aproveitamento de outras fontes, o desenvolvimento de tecnologias menos 

poluentes para os casos convenientes, etc., ou seja, nada mais do que produção 

racional, inclusive do ponto de vista ecológico. 

 

3.4  A tributação ambiental e outras políticas públ icas ambientais 

 

Neste tópico, serão apresentados outros mecanismos que visam ao controle 

das emissões de GEE. Pretende-se assim analisar as vantagens e desvantagens 

que tais mecanismos apresentam em relação à tributação ambiental. É conveniente 

advertir que os mecanismos apresentados não são necessariamente excludentes 

entre si, podendo, em muitos casos, ser aplicados conjuntamente na busca da maior 

eficiência na proteção ambiental. 

 

3.4.1  Instrumentos de controle direto 

 

Por controle direto deve-se entender o exercício por parte do Estado de seu 

poder de polícia no sentido de proteger o meio ambiente, o que se dá mediante 

imperativos legais. Assim, atua através da criação de tipos penais, sanções, 

infrações administrativas, limites de emissões ou de uso de recursos etc. 

Pode-se inferir que os instrumentos de controle direto, diferentemente dos 

instrumentos econômicos (como a tributação ambiental), são especialmente 

                                                 
44  No tocante à rentabilidade dos combustíveis fósseis, além do famoso “pré-sal” brasileiro, 
esperança de fonte de petróleo por muitos anos, pode-se aduzir aos atributos que tornam o carvão 
mineral altamente atraente, conforme relatório do Ministério de Minas e Energia: “o carvão é a mais 
abundante fonte de energia primária disponível no planeta. Em segundo lugar, o preço do carvão, não 
obstante refletir algum impacto das tendências do custo da energia, influenciadas pela flutuação nos 
preços internacionais, apresenta um grau de volatilidade relativamente baixo. Por fim, tem havido 
grandes avanços tecnológicos, e há vultosos investimentos em andamento, de modo a possibilitar um 
uso mais intenso do carvão, com o menor impacto ambiental possível”. (Ministério de Minas e Energia 
e Empresa de Pesquisa Energética (col.). Plano Nacional de Energia 2030 . Brasília: MME/EPE, 
2007. v.6 – carvão, p. 108). Versão online disponível em 
<http://www.mme.gov.br/site/menu/select_main_menu_item.do?channelId=8213>. Acesso em: 01 mai 
2009. 
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recomendáveis e eficientes nos casos em que a degradação ambiental em foco é 

irreversível, como ocorre em certos casos de contaminação. Isso porque, segundo a 

explicação de José Manuel Rodríguez Muñoz, definem de maneira precisa, clara e 

simples os objetivos a serem alcançados, sem que se faça necessário considerar os 

mecanismos através dos quais o poluidor buscará ajustar-se às medidas 

ambientais.45 

Neste ponto, convém retomar a observação de que o enfoque dado à questão 

dos gases do efeito estufa pelos instrumentos econômicos pressupõe a licitude das 

emissões. Tal licitude, pode-se dizer que decorre da importância conferida pela 

ordem jurídica às atividades econômicas que incorrem em tal sorte de poluição. 

Mesmo em se assegurando a licitude de certa contaminação (v.g., emissões 

de GEE), é de se imaginar que tal licitude deve obedecer a certos padrões, 

cumprindo exigências e respeitando limites, em vez de ter sua regulação totalmente 

deixada aos cuidados dos instrumentos econômicos. Por sinal, nesse sentido, a 

doutrina de José Manuel Muñoz aduz que a maior eficiência dos controles diretos 

dá-se quando de sua aplicação conjunta e harmônica com outros instrumentos (no 

caso, “impuestos medioambientales”).46 

Isso ocorre porque os controles diretos, embora fundamentais no 

estabelecimento dos critérios de licitude e ilicitude, não são dotados de sensibilidade 

para atuar no mercado. A dinamicidade deste requer versatilidade por parte das 

políticas públicas tencionadas a sua regulação. Sendo desprovido de tal atributo, o 

controle direto mostra-se impróprio para, isoladamente, lidar com os melindres da 

economia de mercado. 

                                                 
45  RODRÍGUEZ MUÑOZ, José Manuel. La alternativa fiscal verde . Valladolid: Lex Nova, 
2004, p. 115. 
46  Nas palavras do autor: “[...] hemos de decir que, no obstante sus [dos ‘controles directos’] 
ventajas e inconvenientes intrínsecos, su mayor efectividad se logra precisamente como 
complemento a un sistema de impuestos destinados al mantenimiento de unas condiciones 
ambientales aceptables”. (op. cit., p. 115). É cabível ainda a observação do autor quando este aduz 
que “una medida de command & control puede ser absolutamente necesaria para ciertos 
comportamientos dañinos al médio, para los que los impuestos, como incentivadores de conductas 
más ecológicas, no son aptos, porque en dichos casos la única conducta ecológica que cabe es la 
emisión 0, o el vertido 0, en suma, la ausencia de contaminación que sólo puede conseguir una 
restricción como la que proporciona la prohibición administrativa”. (op. cit., p.117) 



35 

 

Já o instrumento tributário, ao servir perfeitamente à implementação do 

princípio do poluidor-pagador, atua sobre o mercado de maneira a induzir condutas, 

e não forçá-las. Aventa-se ainda a vantagem de os tributos ambientais já incidirem 

de maneira proporcional às dimensões e capacidades econômicas do 

empreendimento, já que, quanto maior este, mais alto seu nível de emissões. 

Ademais, a tributação ambiental tem sempre a seu favor amplas 

possibilidades no que diz respeito às receitas provenientes dos tributos, a exemplo 

da aplicação do mecanismo de duplo dividendo, do qual se tratará ao final deste 

capítulo. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

fala de dois tipos de eficiência dos tributos ambientais: estática e dinâmica. A 

primeira diz respeito ao fato de um tributo ambiental servir à redução dos custos da 

redução das contaminações, uma vez que iguala tais custos entre os 

contaminadores. A eficiência dinâmica, por sua vez, diz respeito ao estímulo 

constante às reduções.47 

Fernando Magalhãe Modé assim exalta os instrumentos econômicos (ou 

controles indiretos) e apresenta as maiores desvantagens do controle direto: 

Comparativamente aos instrumentos normativos, de comando e controle de 
emissão ou limitação ao uso de recursos, fiscalização e aplicação de 
sanção sobre o infrator e exigência à reparação do dano ambiental 
ocorrido, a tributação ambiental oferece algumas vantagens, dentre as 
quais destacam-se a flexibilidade, o incentivo permanente, a aplicação do 
princípio da prevenção e a socialização da responsabilidade pela 
preservação do meio ambiente a um menor custo para a sociedade.  

[…] Além da ineficiência econômica, os instrumentos normativos 
apresentam outras desvantagens em relação aos instrumentos 
econômicos, dentre as quais, as dificuldades administrativas do exercício 
de fiscalização eficiente que permita a adequada aplicação das sanções 
decorrentes de eventual infração normativa e a falta de estímulo ao 
melhoramento da qualidade do ambiente, além dos limites mínimos 
exigidos pela legislação aplicável.48 
 

                                                 
47  OCDE. Environmentally related taxes in OECD countries : issues and strategies. Paris: 
OCDE, 2001. Apud RODRÍGUEZ MUÑOZ, José Manuel. La alternativa fiscal verde . Valladolid: Lex 
Nova, 2004, p. 118. O Brasil não é membro da OCDE, mas isso não torna menos verdadeiras 
algumas das pesquisas publicadas por essa organização. 
48  MODÉ, Fernando Magalhães. Tributação ambiental : a função do tributo na proteção do 
meio ambiente. Curitiba: Juruá, 2004, p. 96, 98. 
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Pode-se, só por isso, concluir pela preferibilidade da tributação ambiental no 

tocante à questão do efeito estufa no Brasil, o que não implica, obviamente, o 

completo afastamento dos instrumentos de controle direto. O que ora se defende é 

que a aplicação isolada deste resulta ineficiente. No entanto é sabido que o 

mercado, com que lidam os tributos ambientais, é fonte de sortilégios constantes 

para os melhores economistas, razão pela qual se deduz que o amparo dos 

instrumentos de controle direto é de suma importância. 

 

3.4.2  Instrumentos de mercado 

 

 Os instrumentos de mercado atuam principalmente através das permissões 

comercializáveis (tradeable permits), isto é, concessão de direitos de emissão de 

poluentes ou de exploração de recursos naturais e institucionalização de 

mecanismos que possibilitem o comércio desses direitos entre os agentes 

econômicos.49 

Seu nascimento remonta a 1990, nos Estados Unidos da América, quando da 

edição do Clean Air Act, com vistas à redução das emissões de SO2, no combate à 

chuva ácida, objetivo em que logrou sucesso. Na prática, a quantidade de 

permissões emitidas pelo Estado respeitava um determinado limite de qualidade 

ambiental. Sazonalmente, eram feitas as verificações das emissões dos titulares das 

permissões. Caso fosse ultrapassada a quota a que tinha direito, aplicava-se a 

sanção pré-estabelecida.50 

A princípio, trata-se de um meio deveras apto à internalização dos custos 

ambientais. Todavia cabe advertência no sentido de que sua subsunção ao mercado 

pode desvirtuar tal finalidade e, até mesmo, gerar situações de ofença ao direito à 

concorrência, a exemplo do que ocorreu nos EUA, onde os certificados serviram, por 

                                                 
49  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O uso de instrumentos econômicos nas normas de 
proteção ambiental. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo . v.101. 
São Paulo: USP, 2006, p. 368-369. 
50  RODRÍGUEZ MUÑOZ, José Manuel. La alternativa fiscal verde . Valladolid: Lex Nova, 
2004, p. 100. 
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algum tempo, como método especulativo voltado à exclusão de pequenas empresas 

do mercado.51 

A questão da aplicação do sistema de quotas de emissões ao caso dos GEE 

resume-se ao próprio debate entre os mecanismos de mercado e os econômicos, ou 

melhor, entre as permissões comercializáveis e o tributo ambiental. Nesse sentido, 

há que se notar que a tributação é dotada de maior simplicidade e praticabilidade, o 

que confere a esse modelo maior isenção da manipulação. Ademais, permite o 

retorno da receita à sociedade através de mecanismos como o “duplo dividendo” 

(tópico 3.5.2), enquanto que parte da arrecadação dos mecanismos de quotas é 

dissolvido entre participantes do mercado (empresas, advogados, consultores 

etc.).52 

Ressalve-se a possibilidade de conciliação entre o tributo ambiental e o 

comércio de direito de emissões, quando este for aplicado em âmbito internacional, 

como ocorre no caso do Protocolo de Quioto. Deve-se ter em mente que a alienação 

dos “créditos de carbono” para os países do Anexo B diz respeito ao compromisso, 

assumido por estes, de redução de emissões de GEE. É no respeito a esse 

compromisso que se funda o mercado de carbono instituído pelo Protocolo. Por 

sinal, a adoção de instrumentos econômicos é um dos meios recomendados para 

que esses países (do Anexo B) logrem cumprir o acordado, o que implica dizer que 

o Protocolo de Quioto e o tributo ambiental não se excluem. 

Ana Maria Nusdeo fala ainda de instrumentos de mercado menos conhecidos, 

quais sejam, o depósito e reembolso e a educação e informação do consumidor. O 

primeiro consiste na cobrança de um depósito compulsório correspondente ao 

consumo de produtos que impliquem resíduos tóxicos ou de difícil tratamento, a ser 

reembolsado ao consumidor quando da entrega dos resíduos em postos 

credenciados. Já os mecanismos de educação e informação do consumidor 

                                                 
51  Ibid., p. 108. 
52  CARBON TAX CENTER. Cap-and-Trade problems . Disponível em:  
<http://www.carbontax.org/introduction/#cap-and-trade>. Acesso em: 23 mai 2009. 
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correspondem, por exemplo, aos “selos ambientais” conferidos a produtos e serviços 

menos degradantes do meio ambiente. 53 

 

3.5  Das falsas perspectivas acerca do possível aum ento da carga tributária ao 

“duplo dividendo” 

 

3.5.1  Do não-aumento da carga tributária 

 

 Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos tributos ambientais diz 

respeito à pré-concepção existente acerca do impacto destes sobre a carga 

tributária, tema que goza de especial atenção da opinião pública em matéria 

tributária. É óbvio que as empresas cujas atividades forem oneradas por tributo 

ambiental, inclusive o tributo sobre as emissões antrópicas de gases do efeito 

estufa, tenderão a repassar tal custo para o consumidor final. Todavia esse 

fenômeno não se encerra aí; é muito mais complexo e, por isso, merece análise 

mais detida. 

 Antes, é fundamental advertir-se de que a opinião pública sofre intensa 

influência midiática, sendo levada a encampar interesses que, na maioria das vezes, 

não são verdadeiramente seus, mas sim dos investidores e colaboradores das 

grandes corporações que detêm o controle da mídia hegemônica brasileira.54 Essa 

advertência tem o único escopo de alertar o leitor para que afaste quaisquer pré-

concepções que possam, injustamente, obscurecer o raciocínio que ora se 

desenvolve. 

 Voltando ao tema central, em primeiro lugar deve-se ter em vista que, criando 

um tributo ambiental e não aumentando os gastos públicos, o Estado logicamente 

estará pronto para reduzir as previsões de ganhos provenientes de todos os outros 

tributos, haja vista não se fazer necessário o aumento da arrecadação global. Em 

                                                 
53  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O uso de instrumentos econômicos nas normas de 
proteção ambiental. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo . v.101. 
São Paulo: USP, 2006, p. 369. 
54  A respeito do tema, recomenda-se a leitura de ensaio da lavra de Perseu Abramo (Padrões 
de manipulação na grande imprensa . São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2006). 
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verdade, pode-se concluir que, em tese, não havendo aumento dos gastos estatais, 

não há que se falar em aumento legítimo da carga tributária.55 

 Outro fator a ser considerados provém da premissa de que o tributo ambiental 

é instrumento voltado à internalização de custos ambientais, até então suportados 

difusamente por toda a sociedade. Ora, não é difícil perceber que despesas 

geradas, por exemplo, pela poluição atmosférica gerada pelos processos mais 

rústicos de queima do carvão mineral recaem, diretamente, sobre as comunidades 

ribeirinhas e, indiretamente, sobre os contribuintes em geral, já que o resgate 

ambiental das áreas afetadas por chuvas ácidas, bem como o resgate 

socioambiental das comunidades atingidas, demandam grandes quantidades de 

recursos a serem aplicados em políticas públicas ambientais e de saúde. 

 Desse ponto de vista, pode-se perceber que, ao contrário do raciocínio 

simplório mais difundido, a criação de tributos aptos a eliminar as externalidades 

ambientais é uma das vias mais consistentes em se tratando de redução da carga 

tributária global. Isso porque, sob a perspectiva supracitada, os tributos ambientais 

tendem a reduzir a necessidade de receita pública, o que se dá em virtude de criar 

um desestímulo à geração de externalidades negativas, o que tende a levar a uma 

situação de menos gastos públicos. 

 Obviamente, esse argumento parte da premissa de que as atividades 

desestimuladas pelo tributo ambiental sejam devidamente substituídas por 

atividades correspondentes, porém sustentáveis. Daí porque a aplicação do tributo 

ambiental deve ser precedida de um estudo destinado a levantar as possibilidades 

de o mercado suprir lacunas produtivas (aptas a manter razoável nível 

arrecadatório), nos casos em que estas efetivamente possam surgir. 

 No caso do tributo sobre as emissões antrópicas de gases do efeito estufa, a 

teoria não é diferente. A internalização dos custos ambientais decorrentes do 

aquecimento global é um meio de reduzir o dano ambiental e, assim, os gastos 

estatais (ou, como acima referido, necessidade de receita), o que leva à imediata 

                                                 
55  Aurélio Pitanga Seixas Filho aduz: “naturalmente, na hora em que se decide aumentar as 
despesas governamentais, é o momento adequado para se resolver, também política e 
economicamente, como serão obtidas as receitas que lhe darão cobertura. Não é demasiado 
enfatizar que, assim como na reunião de condomínio, o momento apropriado para se decidir sobre a 
necessidade de aumentar os impostos é aquele em que se decide aumentar a despesa pública” 
(Contribuições e vinculação de sua receita. In: Valdir de Oliveira Rocha (coord.). Grandes Questões 
Atuais de Direito Tributário . v.8. São Paulo: Dialética, 2004, p. 29). 
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diminuição da carga que recai sobre outros tributos. Deve-se, todavia, levar em 

conta que os efeitos do aquecimento global são, em parte, imprevisíveis quanto ao 

tempo e ao local em que ocorrerão. Não se pode deixar de levar em conta a 

existência de poluição acumulada (concentrações alteradas de GEE na atmosfera), 

bem como do caráter supranacional do problema. São aspectos a serem 

enfrentados no próximo capítulo. 

Ainda no tocante à tributação das emissões de GEE, quanto ao estímulo às 

condutas sustentáveis, devem ser levadas em conta as condições favoráveis 

oferecidas pelo Brasil em matéria de produção “limpa” de energia (tópico 3.3). Isso 

leva a crer que eventual vácuo deixado pela redução de projetos de termelétricas 

poderá ser preenchido por empreendimentos ambientalmente sustentáveis. 

 

3.5.2  O “duplo dividendo” 

 

A teoria do “duplo dividendo” (double dividend) pode ser considerada um 

aprofundamento da ideia de inexistência de aumento de carga tributária, 

desenvolvida no tópico anterior. A título de esclarecimento, a nomenclatura utilizada 

aduz a um outro benefício social, além da redução da degradação ambiental, a ser 

trazido pelo tributo ambiental: o estímulo às atividades essenciais à sociedade. 

A precisa definição do “duplo dividendo” pressupõe a noção de “tributos 

distorcionantes” (distorting tributes), assim entendidos aqueles capazes de atuar de 

modo prejudicial à sociedade, a exemplo dos tributos incidentes sobre o trabalho. 

Nesse sentido é a lição de Lise Tupiassu: 

O trabalho e o capital, essenciais ao pleno emprego e ao desenvolvimento 

de um país, ficam cada vez mais caros, justamente em função da carga 

tributária que incide sobre eles. Paradoxalmente, os elementos mais 

maléficos para a qualidade de vida dos indivíduos – como a poluição e a 

exploração excessiva dos recursos naturais, por exemplo – não são – ou 

são muito pouco – tributados e são até mesmo encorajados pela concessão 

de incentivos fiscais. Além de distorções e dificuldades no que tange ao 

desenvolvimento econômico, esse contexto gera distorções ambientais e 

sociais. Isso quer dizer que a economia responde aos sinais enviados pelas 

políticas fiscais, de modo que assistimos uma redução do nível de emprego 



41 

 

– trabalho muito tributado – e um aumento da exploração e deterioração dos 

recursos naturais – pouco tributado.56 

 

Assim, o “duplo dividendo” decorre da idéia de que é preferível tributar as 

atividades prejudiciais à sociedade àquelas que, pelo contrário, são desejáveis, 

como o trabalho. Sua implementação dá-se através da destinação das receitas 

provenientes dos tributos ambientais à concessão de exonerações sobre 

determinados “tributos distorcionantes”. 

A classificação doutrinária para as formas como se manifesta do duplo 

dividendo muito diz a respeito de como seus defensores iniciais o conceberam: a 

forma fraca (weak form) dar-se-ia quando a receita do tributo ambiental financiasse 

as reduções em tributos distorcionantes; a forma intermediária (intermediate form) 

ocorreria quando determinado tributo ambiental fosse apto a substituir totalmente, do 

ponto de vista arrecadatório, um tributo distorcionante; por fim, a forma forte (strong 

form) consumar-se-ia quando da completa substituição dos tributos distorcionantes 

pelos tributos ambientais, ou seja, quando da implementação da reforma fiscal 

ecológica.57 

Não obstante estar associado, doutrinariamente, à ideia de reforma fiscal 

verde, o “duplo dividendo” coaduna-se perfeitamente com a aplicação isolada do 

tributo sobre as emissões antrópicas de gases do efeito estufa ora em debate. No 

caso, sua atuação poder-se-ia dar simplesmente a partir da exoneração de toda a 

coletividade de certo tributo distorcionante através da arrecadação gerada pela nova 

imposição tributária. 

Por fim, a partir da análise realizada ao longo deste capítulo, restou 

comprovada a plausibilidade do tributo sobre as emissões antrópicas de GEE no 

Brasil. E, se o mais forte contra-argumento era o do aumento de carga tributária, 

percebe-se que o país já tarda em não adotar um tal gravame. 

 

                                                 
56  TUPIASSU, Lise. A reforma fiscal verde e o duplo dividendo. In: Fernando Facury Scaff e 
Jorge Alex Athias. (Org.). Direito Tributário e Econômico aplicado ao meio amb iente e à 
mineração . São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 98. 
57  RODRÍGUEZ MUÑOZ, José Manuel. La alternativa fiscal verde . Valladolid: Lex Nova, 
2004, p. 321. 
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 4  O TRIBUTO SOBRE AS EMISSÕES ANTRÓPICAS DE GASES  DO EFEITO 

ESTUFA 

 

 Neste capítulo, proceder-se-á à concepção de um possível tributo sobre as 

emissões antrópicas de GEE. Concomitantemente, far-se-á a análise do Projeto de 

Lei Complementar nº 73/2007, bem como de seu substitutivo proposto pela 

Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, ambos propondo figura 

tributária de conteúdo semelhante ao que ora se busca. 

 

4.1  Da CIDE como espécie tributária 

 

 O sistema tributário brasileiro compreende cinco espécies de tributo: 

impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e 

contribuições especiais. As contribuições especiais, por sua vez, dividem-se em: 

contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDEs), contribuições de 

interesse de categorias profissionais ou econômicas e contribuições de seguridade 

social  (CRFB/1988, art. 145, caput, art. 148 e art. 149, caput). 

 No tocante à tributação dos GEE, de imediato, exclui-se a possibilidade de 

dar-se através de contribuição de melhoria ou taxa, visto que não se cogita de 

vinculação a serviço público ou poder de polícia nem a obra pública (CFRB/1988, 

art. 145, caput, II e III). Também os empréstimos compulsórios não devem ser 

contemplados, visto serem próprios de situações extraordinárias (CFRB/1988, art. 

148). Dentre as contribuições, obviamente, devem ser excluídas da análise as de 

interesse de categorias profissionais e as de seguridade social, dada a 

especificidade dos interesses e finalidades a que visam atender (CFRB/1988, art. 

195, caput). 

 Restam à análise os impostos e as contribuições de intervenção no domínio 

econômico (CIDE). Desde já, convém observar que, conforme o sistema tributário 

nacional, em ambos os casos, a competência para instituir o tributo recai sobre a 

União, haja vista que a única margem dada pela Constituição para a criação de 
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novos impostos é a competência residual da União (CRFB/1988, art. 154, I), e, na 

hipótese da CIDE, também somente à União cabe instituí-la (CRFB/1988, art. 149, 

caput). 

 Nesse caso, torna-se importante a diferenciação dessas espécies tributárias, 

de modo que se possa visualizar convincentemente a que melhor se adeque à 

tributação dos GEE. 

 De acordo com o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), os impostos 

consistem em “tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte” (art. 

16). Isso significa que o fato gerador do imposto deve ser um indicativo de 

capacidade contributiva, haja vista o caráter arrecadatório do tributo. 

 Já a respeito das contribuições de intervenção no domínio econômico, cabe 

advertir que existem inúmeras controvérsias doutrinárias quanto a sua natureza 

jurídica. Tais controvérsias remetem à classificação dos tributos, aparentemente 

adotada pela CRFB/1988, em vinculados e não-vinculados a determinada atividade 

estatal. Assim, parte da doutrina, no Brasil, considera que as contribuições especiais 

têm natureza jurídica de taxa ou de imposto.58 

 Em contrapartida, outra parte da doutrina afasta-as dessa dicotomia – imposto 

ou taxa – com base no seguinte argumento de Geraldo Ataliba: 

Pode-se dizer que – da noção financeira de contribuição – é universal o 

asserto no sentido de que se trata de tributo diferente do imposto e da taxa e que, 

por outro lado, de seus princípios informadores, fica sendo mais importante o que 

afasta, de um lado, a capacidade contributiva (salvo a adoção da h.i. típica e 

exclusiva de imposto) e, doutro, a estrita remunerabilidade ou comutatividade, 

relativamente à atuação estatal (traço típico da taxa). 

Outro traço essencial da figura da contribuição, que parece ser encampado 
– pela universalidade de seu reconhecimento e pela sua importância, na 
configuração da entidade – está na circunstância de relacionar-se com uma 
especial despesa, ou especial vantagem referidas aos seus sujeitos 
passivos (contribuintes). Daí as designações doutrinárias special 
assesment, contributo speciale, tributo speciale, etc. 

                                                 
58  Neste sentido, CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário . 14. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 42. e CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional 
Tributário . 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 559. 
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Em outras palavras, se o imposto é informado pelo princípio da capacidade 
contributiva e a taxa informada pelo princípio da remuneração, as 
contribuições serão informadas por princípio diverso. Melhor se 
compreende isto, quando se considera que é da própria noção de 
contribuição – tal como universalmente entendida – que os sujeitos 
passivos serão pessoas cuja situação jurídica tenha relação, direta ou 
indireta, com uma despesa especial, a elas respeitante, ou alguém que 
receba da ação estatal um reflexo que possa ser qualificado como 
“especial”.59 
 

 De fato, as contribuições de intervenção no domínio econômico atendem a 

finalidades precipuamente extrafiscais. São, portanto, informadas, em seu conteúdo, 

por princípios de caráter econômico, que se refletem não só na hipótese de 

incidência do tributo, mas também na destinação especial de sua receita, não-

arrecadatória, sendo este seu traço característico. Daí o tratamento diferenciado que 

se lhes confere. 

Quanto à singularidade das CIDEs em face da previsão do art. 4º, II, do CTN 

(Lei 5.172/1966),60 aduz Hugo de Brito Machado: 

Não se venha argumentar que a destinação do produto da arrecadação é 
irrelevante para a determinação da natureza jurídica específica do tributo. 
Realmente é assim, nos termos do art. 4º do CTN. Ocorre que esse 
dispositivo tem de ser interpretado no contexto em que está encartado. 
Como o Código Tributário Nacional não trata de contribuições de 
intervenção no domínio econômico, é compreensível que suas normas não 
sejam sempre adequadas a essa espécie tributária.61 
 

Percebe-se que a tributação dos gases do efeito estufa encaixa-se 

perfeitamente na moldura da CIDE. Em conformidade com o que foi visto nos 

capítulos anteriores, o tributo sobre emissões antrópicas de GEE tem um objetivo 

específico (função extrafiscal): o desestímulo às condutas intensificadoras do 

aquecimento global mediante a internalização das externalidades negativas 

produzidas pelas emissões de GEE. 

No mesmo sentido, o PLP nº 73/2007 elege como espécie tributária a CIDE, 

sem, todavia, apresentar a justificativa de tal escolha. Dispõe seu art. 3º: 

                                                 
59  ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária . 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1990, p. 200. 
60  CTN, art. 4º - A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da 
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais características 
formais adotadas pela lei; II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 
61  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário . 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 432. 
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Fica instituída a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide 

por emissão de gases de efeito estufa, com incidência sobre todas as atividades 

econômicas produtivas e de responsabilidade de seus agentes produtores, pela 

emissão ou geração de gases de efeito estufa em qualquer estágio ou fase do ciclo 

produtivo. 

 

O substitutivo ao PLP original também adota a mesma espécie tributária. 

 

4.1.1  Da destinação da receita 

 

A destinação específica das receitas provenientes de contribuições é um tema 

dos mais delicados em Direito Financeiro. Isso porque se trata de inegável exceção 

ao princípio da integralidade, que estabelece que todas as previsões de despesas e 

receitas estatais sejam tratadas em um só documento (orçamento), de modo a 

possibilitar uma análise global, verdadeiramente idônea, por parte dos responsáveis 

e do próprio cidadão. 

Tal raciocínio leva à conclusão de que a destinação das receitas provenientes 

de CIDEs deve sofrer certa limitação, obedecendo a determinados critérios de 

transparência. Dentre estes, merece destaque o entendimento de que tais receitas 

devam ser direcionadas às mesmas finalidades que motivaram a criação da 

contribuição. Assim, ensina Aurélio Pitanga Seixas Filho: 

Se a única razão que justifica e distingue um imposto ordinário de um imposto 

especial ou contribuição parafiscal é a destinação específica da receita deste a um 

órgão, fundo ou despesa, o que por si só já é excepcional e extraordinário, não é 

possível uma tredestinação de sua receita, ou destinação mais extraordinária ainda, 

que a sua receita seja transferida para uma função diferente daquela que lhe deu 

causa.62 

 

                                                 
62  SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Contribuições e vinculação de sua receita. In: Valdir de 
Oliveira Rocha (coord.). Grandes Questões Atuais de Direito Tributário . v.8. São Paulo: Dialética, 
2004, p. 44. 
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Parece óbvio, todavia, que tal entendimento, decorrendo do caráter não-

arrecadatório de que se deve revestir a CIDE, somente diz respeito à hipótese em 

que a CIDE efetivamente gera aumento na carga tributária, não sendo excludente da 

possibilidade de uma destinação alternativa de receitas, desde que não haja 

aumento dessa carga, como no caso do “duplo dividendo”. 

Embora o “duplo dividendo” seja construção doutrinária perfeitamente 

aplicável à regulação econômica através de tributos, é inegável que se refere a uma 

destinação de recursos necessariamente diferente dos objetivos específicos de 

eventual CIDE – eis a razão de sua denominação, a qual faz alusão a outros 

benefícios além daqueles que primordialmente motivaram a criação do tributo. Nem 

por isso, todavia, torna-se incompatível com as CIDEs. Ora, sua aplicação tem como 

um de seus efeitos a manutenção da carga tributária nos mesmos patamares 

anteriores à instituição do tributo ambiental. Em outras palavras, o “duplo dividendo” 

é um meio socialmente legítimo de anulação das receitas provenientes dos tributos 

ambientais. 

Destarte, em essência, não há qualquer incompatibilidade entre a CIDE e o 

“duplo dividendo”. Isso porque a designação das receitas da CIDE para as mesmas 

finalidades que motivaram sua instituição é decorrência lógica do caráter 

preponderantemente regulatório, dessa espécie tributária. Caráter esse verificado 

também no “duplo dividendo”, que não deixa de ser uma destinação específica de 

receita. 

O que ora se defende, enfim, é que a receita da CIDE sobre emissões 

antrópicas de GEE, seja direcionada à subvenção de reduções em “tributos 

distorcionantes”, tais como as contribuições previdenciárias, incidentes sobre o total 

das remunerações pagas pelas empresas a seus empregados. Através desse 

mecanismo, o Estado estaria evitando o indesejado aumento da carga tributária e, 

ao mesmo tempo, estimulando a criação de vínculos empregatícios (contratos de 

trabalho), o que significa possibilidade de aumento da oferta de empregos – e do 

mercado formal.63 

                                                 
63  A ideia de amenizar a tributação incidente sobre o trabalho através do “duplo dividendo” pode 
ser encontrada em artigo de Lise Tupiassu (A reforma fiscal verde e o duplo dividendo. In: Fernando 
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Tratando da destinação da receita da CIDE em foco, o Projeto de Lei 

Complementar nº 73/2007 estabelece em seu art. 7º, § 2º: 

A receita proveniente da Cide será compensada em cada exercício fiscal 
por reduções equivalentes nas incidências de tributos federais e 
contribuições de qualquer espécie onerando os gêneros alimentícios de 
primeira necessidade e suas matérias primas, os medicamentos de uso 
humano, os insumos agropecuários e a energia de baixo consumo, 
proporcionando a redução da carga tributária geral sobre as atividades 
econômicas e das famílias de menor poder aquisitivo, conforme se 
dispuser em regulamento. 
 

Percebe-se que o legislador propôs a utilização do “duplo dividendo”, o que, 

por si só, já é louvável. Critica-se apenas a excessiva genericidade da previsão, o 

que pode ensejar dificuldades em sua aplicação. 

Por sua vez, o substitutivo do PLP 73/2007 não aplica o “duplo dividendo”, 

resumindo-se a destinar as receitas da CIDE sobre emissões de GEE à subvenção 

de reduções tributárias conferidas a empreendimentos que emitam menor 

quantidade de GEE do que seus concorrentes.64 

Como foi dito no tópico 2 deste trabalho, é problemática a concessão de 

incentivos e subvenções motivadas simplesmente pela não-geração de 

externalidades negativas (ou geração em menor monta) por determinados 

empreendimentos. Daí considerar-se que o dispositivo contido no substitutivo ofende 

o princípio do poluidor-pagador. 

Em outro momento (art. 9º), o substitutivo aduz que eventuais saldos da 

receita da CIDE sejam aplicados em financiamento de projetos de inovação 

tecnológica em energia renovável e para sequestro de gases do efeito estufa por 

empresas ou instituições públicas de ensino e pesquisa, preferencialmente sediadas 

nos Estados e Municípios onde esta receita tenha sido gerada. 

                                                                                                                                                         
Facury Scaff e Jorge Alex Athias. (Org.). Direito Tributário e Econômico aplicado ao meio 
ambiente e à mineração . São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 97-100). 
64  Eis a redação do substitutivo: “Art. 3º O produto, mercadoria ou serviço, que apresente 
balanço de emissões de gases de efeito estufa mais favorável, ou que cause menor degradação 
ambiental do que seus concorrentes ou similares, fará jus a uma redução nas alíquotas dos tributos e 
contribuições sociais e econômicas federais incidentes no seu processo produtivo. [...] § 2º A redução 
de arrecadação decorrente deverá ser compensada com os valores obtidos com a Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico – Cide por emissão de gases de efeito estufa instituída nesta 
Lei”. BRASIL. Câmara dos Deputados. Substitutivo ao  Projeto de Lei Complementar nº 73/2007 . 
De autoria do dep. José Fernando Aparecido de Oliveira (PV – MG). Tramita na Comissão de Minas e 
Energia desde 20 dez. 2007. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/534429.pdf>. 
Acesso em: 18 mai 2009. 
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O presente trabalho, todavia, considera que o tributo em questão não deve 

apresentar aumento na carga tributária, razão pela qual não devem existir os saldos 

aludidos. 

4.2  Da competência da União: algumas observações 

 

 No tocante à competência para instituição de tributos ambientais, no Brasil, 

cumpre ressaltar que os critérios a serem prioritariamente observados são aqueles 

referentes às competências tributárias, de caráter constitucional e, portanto, 

inafastáveis. A respeito, aduz Paulo Henrique do Amaral: 

[...] mesmo se aquele raciocínio desenvolvido pela doutrina estrangeira em 

relação à necessidade de dupla competência (tributária e ambiental) existisse em 

nosso país, poder-se-ia vislumbrar da mesma forma a utilização dos tributos em 

defesa do meio ambiente, pois assiste a todas elas [pessoas políticas – União, 

Estado-Membro, Distrito Federal e Município] o poder-dever de proteger o meio 

ambiente e combater a poluição. Mas essa proteção só será feita conforme a 

competência tributária atribuída pela Constituição brasileira a cada pessoa política. 65 

 

Assim, diante do que já foi exposto, é certo que a CRFB/1988 não dá margem 

a que o tributo sobre as emissões antrópicas de GEE seja instituído por outro ente 

federativo além da União, única competente para instituir CIDE. Mesmo assim, é 

conveniente apresentar os argumentos materiais que fundamentam a escolha dessa 

pessoa política. 

 O problema das mudanças climáticas tem caráter internacional, tanto no que 

diz respeito às causas (e causadores) quanto no que diz respeito às repercussões. A 

efetividade de um tributo voltado para questão, portanto, será tanto maior quanto 

                                                 
65  AMARAL, Paulo Henrique do. Direito Tributário ambiental . São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 62. Não é de bom alvitre, todavia, que sejam olvidados os critérios de 
competência existentes para a matéria ambiental. Nesse ponto, percebe-se que o sistema tributário 
nacional em muito obsta a prática da tributação ambiental pelos Estados federados, Distrito Federal e 
municípios, já que os impostos de sua competência encontram-se taxativamente discriminados, sem 
possibilidade de ampliação, diferentemente do que se dá no caso da União, que dispõe da 
competência residual (art. 154, I), além do poder de instituir as CIDEs. 
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maior a abrangência desse tributo. Foi nesse sentido que se tentou, por duas vezes 

(1992 e 1995), sem sucesso, criar um tal tributo na União Européia.66 

 No América do Sul, não se fala, por enquanto, na criação de uma figura 

tributária internacional, haja vista a incipiência dos blocos econômicos aqui 

presentes. No entanto, como visto no capítulo anterior, não há razões para se olvidar 

a criação de um tributo nacional desse conteúdo. Tributo esse a ser criado pela 

União, por ser esta o ente federativo mais abrangente e, pois, mais idôneo a tratar 

da questão. 

 Ademais, é inegável a influência da tributação das emissões antrópicas de 

GEE sobre a questão energética, matéria constitucionalmente reservada à 

competência legislativa exclusiva da União (art. 22, IV). 

 

4.3  Hipótese de incidência 

  

4.3.1  Aspecto material 

  

A obrigação tributária surge quando da ocorrência de determinado fato 

jurídico (fato gerador) abstratamente previsto pela norma tributária como ensejador 

da consequência de pagar (hipótese de incidência). Sendo sempre a hipótese de 

incidência um fato lícito, não há sentido em confundir o tributo ambiental com sanção 

negativa. 

A hipótese de incidência da CIDE sobre emissões antrópicas de GEE há de 

ser, obviamente, a emissão antrópica lícita de gases do efeito estufa. Não são, pois, 

contempladas as emissões provocadas, v.g., por queimadas. 

Os GEE, por sua vez, devem ser taxativamente enumerados. Neste ponto, o 

critério adotado pelo presente trabalho consiste no Anexo A do Protocolo de Quioto, 

                                                 
66  A título de esclarecimento, não se fala aqui de um tributo internacional propriamente dito, 
mas sim de um acordo em que todos os países envolvidos se comprometeriam a criar um tributo 
interno. A razão da falha da proposta na União Européia foi a não-adesão de alguns países. 
(RODRÍGUEZ MUÑOZ, José Manuel. La alternativa fiscal verde . Valladolid: Lex Nova, 2004, p. 
175-185). 
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que elenca os seguintes gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de 

enxofre (SF6). 

Tendo em vista o princípio da pessoalidade, consagrado no § 1º do artigo 145 

da CRFB/1988, a incidência do tributo em questão não deverá ocorrer quando as 

emissões de GEE decorrerem das atividades de empreendimentos de pequeno 

porte e, portanto, de menor “capacidade econômica”. Da experiência espanhola67, 

extrai-se o método da fixação de uma quantidade mínima de emissões a partir da 

qual deverá incidir o tributo. Tal quantidade, diga-se, deverá ser suficiente a abarcar 

empreendimentos de porte médio e grande. É claro que se deve ter em conta a 

necessidade de a legislação lançar mão de meios de evitar a elisão da norma, que 

se poderia dar através da implantação, por um mesmo grupo, de vários 

empreendimentos de pequeno porte. 

O PLP 73/2007 prevê a seguinte hipótese de incidência (art. 4º da versão 

original e 5º do substitutivo): 

A Cide por emissão de gases de efeito estufa tem como fato gerador a 
emissão de gases de efeito estufa durante o processo produtivo do bem, 
insumo, mercadoria ou serviço produzido, transformado, gerado, 
industrializado, confeccionado ou prestado, até sua disposição final ou 
exaurimento da utilidade intrínseca ao serviço. 
 

 Cumpre frisar que o legislador incorreu em clássica atecnia ao utilizar a 

expressão “fato gerador” em se referindo a uma previsão faticojurídica pertencente 

ao campo da abstração. 

 Por fim, o rol de atividades estabelecido pelo dispositivo decorre do critério 

quantitativo adotado pelo legislador, diferente do que este trabalho adota (vide tópico 

4.5.1). 

 

4.3.2  Aspecto espacial 

 

                                                 
67  HERRERA MOLINA, Pedro Manuel; DE LA CÂMARA, Pablo Chico. La fiscalidad de las 
emisiones atmosféricas en España. In: Heleno Taveira Tôrres (org.). Direito Tributário Ambiental . 
São Paulo: Malheiros, 2005, p.827. 
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 Não resta dúvida de que a CIDE sobre emissões antrópicas de GEE deverá 

incidir sobre as emissões ocorridas em todo o território nacional. 

 

 

 

4.3.3  Aspecto temporal 

 

 A rigor, o tributo sobre as emissões de GEE é de incidência instantânea, ou 

seja, é devido a partir do momento em que é ultrapassado o patamar mínimo de 

emissões. Isso por ser esse o momento exato em que ocorre o fato gerador. Sua 

apuração é que se dará de maneira periódica; de preferência, mensalmente. 

 

 4.4  Sujeito ativo e sujeito passivo da obrigação 

 

 O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público 

titular da competência para exigir seu cumprimento (CTN, art. 119), ou seja, é a 

pessoa dotada do poder para executar o crédito tributário. No caso da CIDE sobre 

as emissões antrópicas de GEE, o sujeito ativo deverá ser a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

 Já o sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa natural ou 

jurídica responsável pelo pagamento do tributo (CTN, art. 121). No caso do tributo 

em foco, é claro que o sujeito passivo, ou melhor, o contribuinte – em vista da 

distinção entre sujeito passivo-contribuinte e sujeito passivo-responsável –, deverá 

ser a pessoa jurídica à qual seja imputada a realização do fato gerador – emissão de 

GEE. 

 Em essência, a disposição do PLP 73/2007 não difere da que ora se defende. 

A distinção que se observa quanto à sujeição passiva decorre dos critérios de 

atribuição de base de cálculo adotados pelo projeto – vide arts. 6º e 7º do projeto, 7º 

e 8º do substitutivo. 
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4.5  Base de cálculo e alíquota 

 

 Cumpre ressaltar que o critério quantitativo do tributo ambiental envolve 

enormes complexidades, não sendo tema, como se verá, para uma só área de 

estudo. 

No entanto, desde já, deve-se advertir de que o sistema de quotas fixas, 

predeterminadas em lei, não serve à sua correta aplicação, já que se trata de tributo 

naturalmente variável (conforme as externalidades produzidas). Em vez disso, a 

internalização das deseconomias deverá ser buscada a partir da relação entre 

alíquota e base de cálculo.68 

 

4.5.1  Base de cálculo 

 

A primeira observação a ser feita é que, quanto à base de cálculo, o tributo 

ambiental pode ser direto ou indireto.69 

No modo direto, a base de cálculo consiste nas emissões poluentes 

propriamente ditas, calculadas, v. g., em toneladas métricas. Sua grande vantagem 

é a precisão no atingimento das finalidades de internalização de custos ambientais, 

                                                 
68  Paulo Henrique do Amaral aduz: “os tributos ambientais em nosso país terão que percorrer o 
caminho dos tributos variáveis, ou seja, materializar o fato jurídico tributário por meio da base de 
cálculo, que logo em seguida será transformada em valores determinados em dinheiro, quando da 
aplicação das alíquotas. A moldura dos tributos ambientais será determinada com a articulação de 
base de cálculo e alíquotas, que poderá assumir caráter de progressividade ou seletividade, conforme 
a natureza do tributo” (Direito Tributário Ambiental . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 
219).  
69  Ibid., p. 220. 
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haja vista que o valor econômico a ser pago pelo poluidor será rigorosamente 

proporcional à poluição. 

A modalidade indireta, por sua vez, caracteriza-se por tomar como base de 

cálculo não as emissões, mas sim o produto da atividade poluidora. Em outras 

palavras, a base de cálculo será o valor do bem produzido ou do serviço prestado. 

Trata-se de um modelo mais recomendado para os casos em que a emissão de 

poluentes é de difícil mensuração. 

No caso do tributo sobre emissões antrópicas de GEE, parece de melhor 

técnica a adoção das próprias emissões como base de cálculo. Foi visto que existem 

as razoáveis condições de realização do cálculo das emissões de GEE. Ademais, 

convém lembrar que a hipótese de incidência sugerida no tópico 4.3 tem como um 

de seus elementos de configuração uma quantidade mínima de GEE emitidos por 

um empreendimento, de modo que seria contraditório que ora fosse sugerida uma 

base de cálculo que não levasse em conta a quantidade de emissões por poluidor, 

mas sim por produto, como o PLP que logo será analisado. 

É cediço que a adoção de tal modelo pressupõe um sistema de alíquota 

específica (CRFB/1988, art. 149, § 2º, III, b), a incidir sobre a quantidade de 

emissões, calculada em toneladas métricas. 

O PLP nº 73/2007, por sua vez, este sim, leva em conta a quantidade de 

emissões de GEE por produto. Em seu artigo 5º – 6º do substitutivo –, aduz: 

A Cide por emissão de gases de efeito estufa será calculada considerando 
alíquota de meio por cento, incidente sobre o preço final unitário de venda 
ao consumidor do bem, produto ou serviço sujeito à sua incidência, sem 
descontos, por tonelada métrica equivalente de gases de efeito estufa 
gerados ao longo do ciclo produtivo, por unidade de produto. 
 

Observa-se que o projeto adotou o modelo em que a base de cálculo consiste 

no preço de mercado do produto das atividades emissoras de GEE, o que implica a 

adoção do modelo de alíquotas ad valorem, previsto no art. 149, § 2º, III, a, da 

CRFB/ 1988. 

 

4.5.2  A determinação das alíquotas 
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 O presente estudo não é a melhor sede para se propor um determinado valor 

como alíquota. Isso, porém, não é empecilho a que se analise alguns parâmetros 

gerais a serem observados quando de seu cálculo. 

Em magistério a respeito da alíquota, Paulo de Barros Carvalho observa: 

“requer-se mencionada a participação da alíquota no domínio da Política Tributária, 

como forte instrumento de calibração da carga impositiva, o que muito interessaria 

aos estudos de extrafiscalidade”.70 

De fato, em Direito Tributário Ambiental, a determinação da alíquota é um 

tema central. Como ficou claro, os escopos da tributação ambiental vão muito além 

da mera arrecadação. Logo o cálculo da alíquota congrega variáveis as mais 

complexas, tais como: a) internalização de custos ambientais; b) efetividade 

ambiental; c) grau de aquecimento ou desaquecimento da economia. 

A primeira dessas variáveis é da própria natureza do tributo ambiental, como 

instrumento de implementação do princípio do poluidor-pagador que é. Percebe-se 

que há dois critérios que podem nortear a valoração das externalidades ambientais, 

quais sejam: o valor dos danos ambientais causados; e o valor do gasto estatal no 

saneamento dos danos ambientais. Dentre esses critérios, parece mais lógico o 

primeiro, visto que nem sempre todas as externalidades são suportadas pelo gasto 

estatal, como sugere o segundo critério. É certo que o critério do valor dos danos 

causados envolve uma dificuldade a mais, que é a da valoração dos bens 

ambientais atingidos, o que certamente requer maior labuta por parte da 

Administração. 

No tocante à tributação dos GEE, todavia, a valoração das externalidades 

dever-se-á dar conforme o segundo critério, ou seja, a partir dos gastos estatais com 

o combate aos efeitos do aquecimento global. Isso porque, como já foi dito, os 

danos causados pelo aquecimento global, além da difícil especificação, têm causas 

e efeitos globais. Obviamente, há que se levar em conta que a maior parte das 

emissões brasileiras de GEE são provenientes de queimadas, e crimes não são 

                                                 
70  CARVALHO, Paulo de Barros. Fundamentos jurídicos da incidência tributária . 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1999, p. 182. 
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tributáveis. Cabível, portanto, certa redução da variável, de modo que esta só leve 

em conta as emissões lícitas de GEE. 

As outras variáveis (efetividade ambiental e grau de aquecimento ou 

desaquecimento da economia) estão em necessária relação entre si. São as 

variáveis mais complexas, já que somente na prática é possível determinar com 

precisão tais fatores. Mesmo assim, há critérios a serem objetivamente analisados 

antes da instituição do tributo ambiental. Passa-se a citar dois deles: custos da 

adaptação dos empreendimentos já implantados a modelos de produção menos 

poluentes; abertura do mercado à implantação de novos empreendimentos, que 

adotem paradigmas mais ecológicos. 

 Em se tratando da tributação das emissões de GEE, pode-se tecer alguns 

comentários acerca dos dois critérios acima elencados. 

Quanto ao primeiro (custo de adaptação), um exemplo de sua aplicação seria 

a análise das possibilidades oferecidas pelos inúmeros métodos existentes de 

queima de carvão mineral. Nesse caso, a intenção é que a alíquota não seja 

irrisória, o que poderia levar uma termelétrica a optar por, simplesmente, incorporar 

o valor do tributo, sem promover nenhuma alteração em seus níveis de emissão de 

GEE.71 A respeito do segundo critério, é desnecessário repetir as condições 

propícias oferecidas pelo Brasil em se tratando de alternativas ambientais, bastando-

se dizer que o tributo sobre emissões de GEE deve ser um incentivo à adoção 

dessas alternativas por parte dos empreendedores. 

 

 4.6  Isenções 

 

A característica essencial do tributo ambiental é a internalização de custos. A 

CIDE sobre as emissões antrópicas de gases do efeito estufa não foge a essa regra. 

                                                 
71  José Manuel Rodríguez Muñoz chama à atenção o “defecto de gravamen”, mais criticado, 
naturalmente, pelos defensores da causa ambiental. Em contrapartida, ressalta também o “excesso 
de gravamen”, que pode levar a um esfriamento das economias locais ou à migração de 
empreendimentos para outros mercados (La alternativa fiscal verde . Valladolid: Lex Nova, 2004, p. 
132). 
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Logo não há razão para que lhe sejam atribuídas isenções que lhe tirem tal 

característica. 

As hipótese de isenção da CIDE sobre as emissões antrópicas de GEE, 

destarte, tratam exclusivamente dos casos em que não há, efetivamente, produção 

da externalidade ambiental negativa proveniente da emissão de GEE. É exatamente 

esse o caso da compensação das emissões, visto que assim elimina-se, ao menos 

matematicamente, tal sorte de externalidade ambiental. 

Em outras palavras, isso significa que, do ponto de vista das emissões de 

GEE, há uma compensação entre as externalidades negativas e as positivas ligadas 

a uma mesma atividade econômica. Eliminados, assim, os custos sociais, não há 

sentido para a tributação em questão. 

Um caso claro dessa isenção diz respeito à agroenergia. É sabido que as 

emissões de dióxido de carbono (CO2) geradas pela queima de biocombustíveis são 

compensadas pelo próprio cultivo de sua matéria-prima (cana-de-açúcar, mamona 

etc.), já que esta promove a fixação do carbono através da absorção de CO2 

ocorrida no processo de fotossíntese.72 Um outro caso em que é cabível a mesma 

isenção diz respeito a empreendimentos que, não obstante se utilizarem de 

combustíveis fósseis, compensam suas emissões através do cultivo de sumidouros 

de gás carbônico ou de qualquer outro meio de fixação dos GEE. Nesse caso, 

devem ser isentos do pagamento da CIDE na medida dos resultados alcançados por 

tais mecanismos compensatórios de emissões. 

 O PLP 73/2007, bem como seu substitutivo, não estabelecem qualquer 

hipótese de isenção da CIDE proposta. 

 

 

 

 
                                                 
72  O presente trabalho pecaria por omissão se não fizesse ao menos a ressalva de que a 
atuação do agronegócio sobre a agroenergia tem produzido muitas outras externalidades negativas 
para a economia do Brasil, relacionadas, em geral, ao latifúndio monocultor (expulsão do trabalhador 
rural do campo, aumento do preço de alimentos, riscos para a biodiversidade, exaurimento do solo 
etc.). 
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5  CONCLUSÃO 

 

 O tributo ambiental não é um instrumento de profunda transformação social. 

Não se olvide todavia sua importante função de promoção de justiça através 

principalmente da internalização de custos sociais. Nesse diapasão, não é exagero 

defender a criação de vários tributos ambientais, de modo a exonerar a sociedade 

de todas as externalidades ambientais negativas. 

 No Brasil, de imediato, urge não só o estudo, mas também a aplicação da 

tributação ambiental. 

 Não obstante o aquecimento global esteja cada vez mais presente na 

realidade brasileira, observa-se um aumento no número de empreendimentos 

emissores de gases do efeito estufa (GEE) no território nacional. No próprio Estado 

do Ceará, as termelétricas são atraídas através de renúncia fiscal e financiamentos 

de bancos públicos. 

Nesse contexto, um tributo sobre as emissões de GEE figura como meio mais 

apropriado à internalização dos custos ambientais gerados pelas emissões desses 

gases, além de ser uma esperança de educação do empresariado, para que passe a 

levar em conta a repercussão social da atividade econômica empreendida. 

Foi visto o modelo que mais se adequa a tal escopo no atual sistema tributário 

brasileiro: uma contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), a incidir 

sobre as emissões de GEE que ultrapassem determinado limite mínimo, de modo a 

internalizar custos ambientais e incentivar os empreendimentos “limpos”. 
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A destinação das receitas é um dos pontos de maior importância na 

construção desse tributo. Isso porque se adota a ideia do “duplo dividendo” como 

meio de tributar sem causar aumento da carga tributária, já demasiadamente 

criticada pela população. Ademais, o “duplo dividendo”, além de atender ao caráter 

não-arrecadatório da CIDE, é um mecanismo tendente à reforma social. Daí sua 

incontestável legitimidade social. 

O Brasil já tarda em relação à criação do tributo sobre as emissões antrópicas 

de GEE. A manutenção de uma matriz energética relativamente limpa é uma 

imposição ecológica da qual o país não deve abrir mão em nome dos interesses 

imediatistas de algumas corporações. 
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 ANEXO I 

 

 

 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 73, de 2007 

(Dos Srs. Antonio Carlos Mendes Thame e Luiz Carlos Hauly) 

 

Propõe uma Reformulação Tributária Ecológica, a fim de regulamentar o artigo 146-
A, da Constituição Federal, instituir os princípios da essencialidade e do diferencial 
tributário pela sustentabilidade ambiental e oneração das emissões de gases de 
efeito estufa, e criar a taxação sobre o carbono (“carbon tax”), na forma de 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para a sustentabilidade 
ambiental e a mitigação do aquecimento global. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º. O critério de essencialidade do produto, mercadoria e serviços, em função da 
seletividade dos impostos que tenham esse atributo considerado para fixação de 
alíquotas, levará em conta, em primeiro lugar, a menor degradação da qualidade 
ambiental e o balanço de emissões de gases de efeito estufa, implicados em todo o 
ciclo produtivo dos bens e serviços onerados. 

Art. 2º. Todo produto, mercadoria e serviços, em cuja produção, uso e consumo, o 
balanço de emissões de gases de efeito estufa for mais favorável, ou quando 
causem menor degradação ambiental em razão dos processos produtivos ou dos 
insumos utilizados, devidamente certificados, comparados aos produtos, 
mercadorias e serviços concorrentes ou que se lhes possam substituir, farão jus à 
redução nas alíquotas dos tributos e contribuições sociais e econômicas incidentes 
no seu processo produtivo de no mínimo 30% (trinta por cento) em relação à carga 
tributária incidente sobre os produtos, mercadorias e serviços similares ou 
concorrentes, inclusive o imposto sobre renda e outros tributos e contribuições 
incidentes sobre o faturamento ou a receita da linha de produtos, mercadorias e 
serviços comercializados e que se enquadrem na previsão deste artigo, redução 
esta que será estabelecida em patamares segundo a redução obtida na degradação 
da qualidade ambiental que sua produção ou prestação proporcione, conforme 
estabelecido em regulamento. 

Parágrafo único. Caberá ao Senado Federal estabelecer, para os impostos previstos 
no artigo 155, da Constituição Federal, as alíquotas reduzidas em função da 
essencialidade decorrente da menor degradação da qualidade ambiental e do 
balanço de emissões de gases de efeito estufa, implicados nos bens e mercadorias 
e serviços tributados, bem como a alíquota máxima para aqueles impostos, a ser 
cobrada nesses casos. 
Art. 3º. Fica instituída a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide 
por emissão de gases de efeito estufa, com incidência sobre todas as atividades 
econômicas produtivas e de responsabilidade de seus agentes produtores, pela 
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emissão ou geração de gases de efeito estufa em qualquer estágio ou fase do ciclo 
produtivo. 

Art. 4º. A Cide por emissão de gases de efeito estufa tem como fato gerador a 
emissão ou geração de gases de efeito estufa durante o processo produtivo do bem, 
insumo, mercadoria ou serviço produzido, transformado, gerado, industrializado, 
confeccionado ou prestado, até sua disposição final ou exaurimento da utilidade 
intrínseca ao serviço. 

§1º. - A incidência da Cide por emissão de gases de efeito estufa sobre a produção 
de energia elétrica, de qualquer fonte geradora convencional, além da produção de 
derivados do petróleo, combustíveis líquidos e gasosos e minerais, não está 
excepcionada pela tributação exclusiva sobre as operações relativas a esses bens e 
serviços a que refere o parágrafo 3º. do artigo 155, da Constituição Federal. 

§2º. - A Cide devida por bens e produtos importados será recolhida por ocasião do 
registro da Declaração de Importação. 

§3º. - É responsável solidário pela Cide o adquirente de mercadoria de procedência 
estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio 
de pessoa jurídica importadora. 

Art. 5º. A Cide por emissão de gases de efeito estufa será calculada em base a 0,5% 
(meio por cento) do preço final unitário de venda ao consumidor do bem, produto ou 
serviço sujeito à sua incidência, sem descontos, por tonelada métrica equivalente de 
gases de efeito estufa gerados ao longo do ciclo produtivo, por unidade de produto. 

§1º. - O método de cálculo das emissões de gases de efeito estufa geradas pelo 
processo produtivo do bem, produto ou serviço sujeito à incidência da Cide será 
estabelecido em regulamentação a esta Lei, e sofrerá revisões quanto à metodologia 
adotada para o cálculo periodicamente para mantê-la adequada aos melhores 
padrões e critérios internacionalmente aceitos. 

§2º. - O cálculo estimado das emissões de gases de efeito estufa geradas pelo 
processo produtivo, na forma prevista no regulamento, será realizado pelo 
contribuinte, segundo padrões e critérios estabelecidos previamente pela autoridade 
tributária, e a ela comunicado formalmente no prazo regulamentar, vigendo 
imediatamente após essa comunicação para a incidência e recolhimento regular do 
tributo. 

§3º. - Após a comunicação do cálculo das emissões de gases de efeito estufa 
geradas pelo processo produtivo, que incumbe ao contribuinte, a autoridade 
tributária poderá contestar essa estimativa, estabelecendo fundamentadamente a 
avaliação que julgue ser a do processo produtivo e das emissões aí envolvidas, caso 
discorde da estimativa e do cálculo apresentados pelo contribuinte. 

§4º. – Instaurada a contestação da estimativa de cálculo das emissões, a cobrança 
de diferenças eventuais de recolhimento na Cide que possam ser atribuídas ao 
contribuinte terá como termo inicial a data desta contestação pela autoridade 
tributária, para incidência e cobrança de encargos legalmente existentes para o 
pagamento de tributos em atraso. 

§5º. – Na estimativa de cálculo das emissões serão consideradas as emissões na 
produção de insumos, partes, e componentes do bem, mercadoria ou produto 
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tributado, quando essa produção for de responsabilidade de terceiros, para fins de 
deduções das emissões totais compreendidas pelo cálculo final para incidência 
tributária do processo produtivo, apenas quando as emissões envolvidas na 
produção de insumos, partes e componentes já tenham sofrido a incidência da Cide, 
devidamente comprovada. 

Art. 6º. O contribuinte da Cide por emissão de gases de efeito estufa é o produtor, 
industrial, vendedor a consumidor final, ou prestador de serviço, pessoa física ou 
jurídica, cuja atividade industrial ou econômica gere a emissão de gases de efeito 
estufa durante sua realização, execução ou prestação. 

Parágrafo único. Quando o bem, atividade econômica ou o serviço a ser tributado 
também consumir ou envolver o consumo de combustíveis fósseis durante sua vida 
útil ou a prestação econômica envolvida, as emissões de gases de efeito estufa 
decorrentes do uso ou utilização do bem ou da prestação do serviço deverão ser 
estimadas e incluídas no cálculo das emissões geradas, para fins do cálculo das 
emissões e taxação pela Cide por emissão de gases de efeito estufa que deva 
incidir sobre o fato gerador considerado. 

Art. 7º. A administração e a fiscalização da Cide compete à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

§1º. - A Cide se sujeita às normas relativas ao processo administrativo fiscal de 
determinação e exigência de créditos tributários federais e de consulta, previstas no 
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, bem assim, subsidiariamente e no que 
couber, às disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto às 
penalidades e aos demais acréscimos aplicáveis. 

§2º. - A receita proveniente da Cide será compensada em cada exercício fiscal por 
reduções equivalentes nas incidências de tributos federais e contribuições de 
qualquer espécie onerando os gêneros alimentícios de primeira necessidade e suas 
matérias primas, os medicamentos de uso humano, os insumos agropecuários e a 
energia de baixo consumo, proporcionando a redução da carga tributária geral sobre 
as atividades econômicas e das famílias de menor poder aquisitivo, conforme se 
dispuser em regulamento. 

Art. 8º. Para fins desta Lei, consideram-se: 

I – emissão de gases de efeito estufa – a introdução na atmosfera de qualquer dos 
seguintes cases, em virtude de atividades humanas produtivas ou que sejam 
realizadas de modo reiterado: 

(a) CO2- Dióxido de Carbono ; 

(b) N2O - Óxido Nitroso ; 

(c) CH4- Metano ; 

(d) HFC - Hidrofluorcarboneto ; 

(e) PFC - Perfluorcarboneto ; 

(f) SF6 - Hexofluor Sufuroso. 

II – balanço de emissão de gases de efeito estufa – o levantamento do volume de 
gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas sujeitas à tributação 
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instituída por esta lei, segundo metodologia estabelecida na regulamentação a ser 
baixada; 

III – degradação ambiental – impactos negativos acarretados sobre o ambiente 
externo e a biosfera, avaliados segundo metodologia estabelecida na 
regulamentação a ser baixada; 

IV – redução da degradação ambiental – mitigação da degradação ambiental em 
decorrência de ações voluntárias direcionadas a este objetivo. 

V – ciclo produtivo – conjunto de etapas realizadas intencionalmente para a 
realização de um determinado bem econômico, quer seja este uma mercadoria, um 
produto, ou um serviço, envolvendo desde sua concepção até sua introdução em 
circuito comercial sob responsabilidade do produtor ou de pessoa que aja segundo 
os interesses e condições estabelecidas pelo ou concebido; 

VI – disposição final – estágio derradeiro do ciclo produtivo de bem ou produto, 
caracterizando-se por sua inutilidade para o fim a que destinado, obsolescência 
tecnológica ou desgaste que leve à sua imprestabilidade e abandono, ou sua 
conversão ou reciclagem, pelas quais passe a insumo de outro ciclo produtivo; 

VII – exaurimento da utilidade intrínseca do serviço – alcance do fim almejado pela 
prestação ou contratação de atividade econômica de serviços, quando não mais se 
distingue a prestação originária dos resultados obtidos; 

VIII – fonte geradora de energia elétrica convencional – todo sistema de geração de 
energia elétrica, inclusive sistemas de distribuição, excetuado a geração de energia 
eólica, fotovoltaica, geotermal, por fluxo contínuo de correntes fluviais não 
represadas e de marés, de energia por células-combustíveis e a partir do hidrogênio. 

Art. 9º. A receita arrecadada pela Cide por emissão de gases de efeito estufa deverá 
ser aplicada exclusivamente no financiamento, concedido por entidades públicas, de 
projetos de inovação tecnológica em energia renovável e para seqüestro de gases 
de efeito estufa realizados em empresas ou instituições públicas de ensino e 
pesquisa, sediadas nos Estados e Municípios onde esta receita tenha sido gerada, 
vedada qualquer forma de seu contingenciamento orçamentário. 

Parágrafo único. Terão preferência para o financiamento com recursos provenientes 
da receita da Cide os projetos de inovação tecnológica em energia renovável que se 
destinem ao desenvolvimento de conhecimentos e tecnologia para os seguintes 
setores ou áreas tecnológicas, na ordem de prioridade indicada a seguir: 

1) geração de eletricidade de fontes eólicas; 

2) geração de eletricidade por conversão fotovoltaica; 

3) células-combustíveis; 

4) geração de energia por fluxos hidráulicos e por marés; 

5) geração de energia geotermal; 

6) geração de energia termo-solar; 

7) geração de energia elétrica de fontes fósseis com baixa emissão de carbono; 
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8) geração de energia elétrica com emissão zero de carbono que não produza 
resíduos radioativos; 

9) biocombustíveis e motores multicombustíveis; 

10) redução do consumo de combustíveis de fontes fósseis; 

11) seqüestro de carbono e gases de efeito estufa. 

Art. 10 O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 180 (cento e oitenta) dias 
de sua publicação. 

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

 JUSTIFICATIVA 

Há urgência em estabelecer mecanismos legais capazes de induzir a reestruturação 
do aparato produtivo no menor prazo possível, diante dos iminentes riscos do 
aquecimento global, anunciados à comunidade internacional no 4º. Relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), publicado 
em fevereiro de 2006. 

Conforme registrado pelo estudo “Tributação Ambiental e Reforma Tributária”, da 
Consultora Legislativa da Câmara dos Deputados, Suely Mara Vaz Guimarães de 
Araújo, “Os mecanismos de tributação ambiental integram os chamados 
instrumentos econômicos de política ambiental, cuja adoção se entende como 
necessária diante das limitações evidentes dos instrumentos tradicionais de 
comando e controle”. 

Percebe-se, contudo, que o sistema tributário brasileiro não acolheu e nem acolhe, 
expressa e especificamente, disposições de natureza fiscal que pudessem induzir as 
atividades econômicas segundo critérios de sustentabilidade e segurança ambiental. 
Um bem do comércio ou um processo industrial que seja menos poluente ou que 
tenha um balanço de emissões de gases de efeito estufa (GEE) positivo não serão 
beneficiados por qualquer desoneração tributária, para torná-los economicamente 
mais atraentes ao usuário ou consumidor. Ao contrário, certamente serão mais 
caros, em razão custos de produção acrescidos advindos de investimentos 
tecnológicos para sua obtenção ou decorrentes da escala de produção ou da 
necessidade da amortização de investimentos. 

Por ocasião da discussão da PEC no. 41, de 2003, que alterava o Sistema Tributário 
Nacional (denominada da Reforma Tributária) não foram poucas as emendas de 
autoria de deputados federais buscando adequar o sistema tributário nacional às 
exigências da defesa do equilíbrio ambiental e da sustentabilidade. Consulta ao 
texto técnico antes referido aqui possibilitará conhecer os autores das emendas e os 
propósitos que os inspiraram. 

Verificamos, agora, ser possível regulamentar dispositivos da Constituição Brasileira, 
em especial o artigo 146-A, e criar uma contribuição de intervenção no domínio 
econômico, aproveitando o atual arcabouço jurídico e constitucional tributário 
nacional. 
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Outra possibilidade que se abriria para o legislador, seguindo a tendência mundial 
de taxação de atividades que impactem negativamente o ambiente e contribuam 
para o aquecimento global (“carbon tax”), é a da criação de um novo imposto, dentro 
da competência residual da União, conforme dispõe o artigo 154, I, constitucional, 
que não foi aqui explorada, permanecendo em aberto. 

A proposta ora apresentada busca induzir ações dos agentes econômicos e 
produtivos, capazes de mitigar os efeitos do aquecimento global, a adoção de 
condutas pro-ativas para mudanças profundas no aparato produtivo e no consumo e 
na utilização de recursos ambientais, e assim permitir a redução dos níveis de 
acumulação dos gases de efeito estufa na atmosfera. 

A presente proposição poderá representar instrumento essencial para o abandono 
do paradigma da economia da energia fóssil em nosso País, estimulando iniciativas 
dos agentes econômicos para o desenvolvimento de atividades com menores 
emissões de carbono e outros gases de efeito estufa e para a maior eficiência na 
utilização e consumo de combustíveis fósseis. 

A utilização de mecanismos fiscais, como indicados, poderá levar à busca e à 
preferência do consumidor por produtos e serviços inovadores e de maior segurança 
ambiental e energética, posto que diferenciados juridicamente para fins de 
tributação, quando sejam oferecidos ao lado de produtos e serviços que não 
assegurem a redução das emissões de gases de efeito estufa ou que apresentem 
balanço de emissões desfavorável. 

Sugerimos a instituição de uma contribuição de intervenção no domínio econômico – 
Cide, como forma de criar um “Carbon tax” brasileiro, mecanismo que tem literatura 
extensa e exemplos práticos no Exterior, propugnando sua adoção para agilizar a 
conversão do sistema produtivo para uma redução expressiva nas emissões de 
gases de efeito estufa. A estrutura da incidência dessa exação, por efeito das 
emissões de gases de efeito estufa, fará com que o próprio contribuinte tenha meios 
para conter a incidência do tributo ou mesmo afastá-lo totalmente, na medida em 
que faça a conversão de seus processos produtivos para processos neutros em 
emissões. A exação terá alíquota específica, tomando por base a unidade de 
medida adotada, segundo o preceito do artigo 149, §2º., III, (b), da Constituição 
Federal, considerada a tonelada métrica de gases de efeito estufa, definidos 
propriamente na proposição, emitida durante o ciclo de produção do bem, mercado 
ou serviço tributado. 

Outros países já adotaram medidas legislativas na direção da taxação de emissões 
de carbono ou para desestimular atividades que representem emissões de carbono. 
Por exemplo, a Alemanha tem leis desde 1998, que taxam a geração de eletricidade 
e o consumo de petróleo, segundo alíquotas diferenciadas e segundo critérios 
ambientais. Fontes renováveis de energia elétrica não são tributadas. Um segundo 
conjunto de normas tributáveis alemães visava favorecer a eficiência na geração de 
eletricidade de fontes convencionais. Finalmente, houve um aumento da taxação 
sobre o uso de petróleo. Foram ainda concebidos mecanismos compensatórios 
aplicados ao imposto sobre a renda para que carga fiscal permanecesse constante. 

Na Holanda e em Portugal tributos incidentes sobre a propriedade de veículos foram 
adotadas para encorajar seus adquirentes a optarem por modelos com padrões de 
emissões reduzidas. Na Áustria adotou-se uma taxa sobre o registro de veículos de 
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passeio, que varia conforme a economia de consumo de combustível e potência do 
motor. 

A OCDE e a AIE adotaram uma classificação para tributos ambientais (eco taxes), 
tomando por base o recurso sobre o qual têm incidência. Assim, são identificadas 
impostos incidentes sobre fontes de energia, sobre a poluição provocada, impostos 
sobre meios de transporte e impostos sobre recursos naturais. A definição adotada 
para um tributo de natureza ambiental é que sua base de incidência seja relativa a 
uma unidade física (ou índice que a represente) que comprovadamente tenha algum 
efeito específico sobre o ambiente (“According to this definition the tax base decide if 
it is an environmental tax or not. This will state the definition of a tax base as follow “a 
physical unit (or a Proxy for it) that has proven specific effect on the environment” - 
http://www.infra.kth.se/fms/pdf/ecotax02_update_LCA_waste-eldh.pdf, acessado em 
09/06/2007). 

A Suécia, desde 1o. de janeiro de 1991, adota um imposto sobre o carbono, taxa o 
uso do óleo combustível, do carvão, do gás natural, o GLP, do petróleo, do 
combustível para aviação utilizado em viagens domésticas. Consumidores 
industriais 

pagam metade do imposto e algumas indústrias a elevado consumo energético, tais 
como horticultura comercial, mineração, a indústria do papel e celulose estão 
isentas. A taxação incide em um valor fixo por medida equivalente de dióxido de 
carbono emitido (365 Coroas Suecas/kg ou US$150/ton). A Finlândia, a Holanda e a 
Noruega também introduziram imposto sobre o carbono na década de 90. 

Em 2005, a Nova Zelândia propôs a adoção desse imposto, estabelecendo um 
preço para as emissões de NZ$15/ton de CO2 equivalente, que deveria ter entrado 
em vigor em abril/2007, incidindo sobre a maioria dos setores econômicos, embora 
houvesse previsão de isenção para as emissões de metano por atividades agrícolas 
e algumas isenções especiais para atividades carbono-intensivas, desde que 
adotassem práticas de padrão mundial de emissões. 

O então vice-presidente norte-americano Al Gore, em seu livro Earth in Balance 
havia proposto um imposto sobre o carbono, também na década de 90. Em abril de 
2005, Paul Anderson, dirigente da Duke Energy, defendeu a adoção do imposto 
sobre o carbono. Em janeiro de 2007, o economista Charles Komanoff criou o 
Carbon Tax Center (http://www.carbontax.org), entidade defensora da adoção de 
impostos sobre as emissões de carbono como exigência para redução do 
aquecimento global. 

Urge a tomada de posição em nosso país a respeito das exigências que nos estão 
sendo postas pelo quadro atual de transformações aceleradas em nosso ambiente 
terrestre e que será o precursor por profundas mudanças políticas e institucionais, 
em todas as principais nações. Em breve a segurança ambiental global será tema de 
tanta relevância quanto é, hoje, a segurança econômica, social e política em cada 
país e região. Cada vez mais seremos obrigados a “pensar globalmente e agir 
localmente”. 
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Agir responsavelmente e anteciparmos as mudanças iminentes que se avizinham é 

estratégia hábil que nos colocará à frente dessas mudanças e facilitará estratégias 

adaptativas. 
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 ANEXO II 

 

 COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 2007 
 
Regulamenta o art. 146-A da Constituição Federal, institui os princípios da 
essencialidade e do diferencial tributário pela sustentabilidade ambiental e oneração 
das emissões de gases de efeito estufa, e cria a taxação sobre o carbono, na forma 
de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para a sustentabilidade 
ambiental e a mitigação do aquecimento global e dá outras providências 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º. Para fins desta Lei, consideram-se: 

I – emissão de gases de efeito estufa – a introdução na 

atmosfera, em virtude de atividades humanas produtivas ou que sejam 

realizadas de modo reiterado, de qualquer dos seguintes gases: 

a) CO2- Dióxido de Carbono ; 

b) N2O - Óxido Nitroso ; 

c) CH4- Metano ; 

d) HFC - Hidrofluorcarboneto ; 

e) PFC - Perfluorcarboneto ; 

f ) SF6 - Hexofluor Sufuroso. 

II – balanço de emissão de gases de efeito estufa – o levantamento do volume de 
gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas sujeitas à tributação 
instituída por esta lei, segundo metodologia a ser estabelecida na regulamentação 
da matéria; 

III – degradação ambiental – impactos negativos acarretados sobre o ambiente 
externo e a biosfera, avaliados segundo metodologia a ser estabelecida na 
regulamentação da matéria; 

IV – ciclo produtivo – conjunto de etapas realizadas intencionalmente para a 
realização de um determinado bem econômico, quer seja este uma mercadoria, um 
produto, ou um serviço, envolvendo desde sua concepção até sua introdução em 
circuito comercial; 

V – disposição final – estágio derradeiro do ciclo produtivo de bem ou produto, 
caracterizando-se por sua inutilidade para o fim a que foi destinado, obsolescência 
tecnológica ou desgaste que leve à sua imprestabilidade e abandono, ou sua 
conversão ou reciclagem; 
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VI – exaurimento da utilidade intrínseca do serviço – alcance do fim almejado pela 
prestação ou contratação de atividade econômica de serviços, quando não mais se 
distingue a prestação originária dos resultados obtidos; 

VII – fonte geradora de energia elétrica convencional – todo sistema de geração de 
energia elétrica, excetuada a geração de energia elétrica que empregue como fonte 
primária energia eólica, fotovoltaica, geotermal, o fluxo contínuo de correntes fluviais 
não represadas ou as marés, produzida por células-combustíveis, e a partir do 
hidrogênio. 

Art. 2º O critério de essencialidade do produto, mercadoria e serviços, em função da 
seletividade dos impostos que tenham esse atributo considerado para fixação de 
alíquotas, levará em conta, em primeiro lugar, a menor degradação ambiental e o 
balanço de emissões de gases de efeito estufa, em todo o ciclo produtivo dos bens e 
serviços onerados. 

Art. 3º O produto, mercadoria ou serviço, que apresente balanço de emissões de 
gases de efeito estufa mais favorável, ou que cause menor degradação ambiental do 
que seus concorrentes ou similares, fará jus a uma redução nas alíquotas dos 
tributos e contribuições sociais e econômicas federais incidentes no seu processo 
produtivo. 

§ 1º Essa redução, limitada a dez por cento da carga tributária normalmente 
incidente, será estabelecida proporcionalmente à melhoria no balanço de emissões 
de gases de efeito estufa ou na degradação da qualidade ambiental, conforme 
definido em regulamento. 

§ 2º A redução de arrecadação decorrente deverá ser compensada com os valores 
obtidos com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide por 
emissão de gases de efeito estufa instituída nesta Lei. 

Art. 4º Fica instituída a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide 
por emissão de gases de efeito estufa, com incidência sobre todas as atividades 
econômicas produtivas e de responsabilidade de seus agentes produtores, pela 
emissão de gases de efeito estufa em qualquer estágio ou fase do ciclo produtivo. 

Art. 5º A Cide por emissão de gases de efeito estufa tem como fato gerador a 
emissão de gases de efeito estufa durante o processo produtivo do bem, insumo, 
mercadoria ou serviço produzido, transformado, gerado, industrializado, 
confeccionado ou prestado, até sua disposição final ou exaurimento da utilidade 
intrínseca ao serviço. 

§ 1º A Cide devida por bens e produtos importados será recolhida por ocasião do 
registro da Declaração de Importação. 

§ 2º É responsável solidário pela Cide o adquirente de mercadoria de procedência 
estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio 
de pessoa jurídica importadora. 

Art. 6º A Cide por emissão de gases de efeito estufa será calculada considerando 
alíquota de meio por cento, incidente sobre o preço final unitário de venda ao 
consumidor do bem, produto ou serviço sujeito à sua incidência, sem descontos, por 
tonelada métrica equivalente de gases de efeito estufa gerados ao longo do ciclo 
produtivo, por unidade de produto. 
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§ 1º O método de cálculo das emissões de gases de efeito estufa geradas pelo 
processo produtivo do bem, produto ou serviço sujeito à incidência da Cide será 
estabelecido em regulamentação a esta Lei, e sofrerá revisões quanto à metodologia 
adotada para o cálculo periodicamente para mantê-la adequada aos melhores 
padrões e critérios internacionalmente aceitos. 

§ 2º O cálculo estimado das emissões de gases de efeito estufa geradas pelo 
processo produtivo, na forma prevista no regulamento, será realizado pelo 
contribuinte, segundo padrões e critérios estabelecidos previamente pela autoridade 
tributária, e a ela comunicado formalmente no prazo regulamentar, vigendo 
imediatamente após essa comunicação para a incidência e recolhimento regular do 
tributo. 

§ 3º Após a comunicação do cálculo das emissões de gases de efeito estufa 
geradas pelo processo produtivo, que incumbe ao contribuinte, a autoridade 
tributária poderá contestar essa estimativa, estabelecendo fundamentadamente a 
avaliação que julgue ser a do processo produtivo e das emissões aí envolvidas, caso 
discorde da estimativa e do cálculo apresentados pelo contribuinte. 

§ 4º Instaurada a contestação da estimativa de cálculo das emissões, a cobrança de 
diferenças eventuais de recolhimento na Cide que possam ser atribuídas ao 
contribuinte terá como termo inicial a data desta contestação pela autoridade 
tributária, para incidência e cobrança de encargos legalmente existentes para o 
pagamento de tributos em atraso. 

§ 5º Na estimativa de cálculo das emissões serão consideradas as emissões na 
produção de insumos, partes, e componentes do bem, mercadoria ou produto 
tributado, quando essa produção for de responsabilidade de terceiros, para fins de 
deduções das emissões totais compreendidas pelo cálculo final para incidência 
tributária do processo produtivo, apenas quando as emissões envolvidas na 
produção de insumos, partes e componentes já tenham sofrido a incidência da Cide, 
devidamente comprovada. 

Art. 7º O contribuinte da Cide por emissão de gases de efeito estufa é o produtor, 
industrial, vendedor a consumidor final, ou prestador de serviço, pessoa física ou 
jurídica, cuja atividade industrial ou econômica gere a emissão de gases de efeito 
estufa durante sua realização, execução ou prestação. 

Parágrafo único. Quando o bem, atividade econômica ou o serviço a ser tributado 
também consumir ou envolver o consumo de combustíveis fósseis durante sua vida 
útil ou a prestação econômica envolvida, as emissões de gases de efeito estufa 
decorrentes do uso ou utilização do bem ou da prestação do serviço deverão ser 
estimadas e incluídas no cálculo das emissões geradas, para fins do cálculo das 
emissões e taxação pela Cide por emissão de gases de efeito estufa que deva 
incidir sobre o fato gerador considerado. 

Art. 8º A administração e a fiscalização da Cide compete à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

Parágrafo único. A Cide se sujeita às normas relativas ao processo administrativo 
fiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais e de consulta, 
previstas no Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, bem assim, 
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subsidiariamente e no que couber, às disposições da legislação do imposto de 
renda, especialmente quanto às penalidades e aos demais acréscimos aplicáveis. 

Art. 9º. Os saldos da receita arrecadada pela Cide por emissão de gases de efeito 
estufa deverão ser aplicada no financiamento de projetos de inovação tecnológica 
em energia renovável e para seqüestro de gases de efeito estufa realizados em 
empresas ou instituições públicas de ensino e pesquisa, preferencialmente sediadas 
nos Estados e Municípios onde esta receita tenha sido gerada. 

Parágrafo único. Terão preferência para o financiamento com recursos provenientes 
da receita da Cide os projetos de inovação tecnológica em energia renovável ou que 
se destinem ao desenvolvimento de conhecimentos e tecnologia para os seguintes 
setores ou áreas tecnológicas, na ordem de prioridade indicada a seguir: 

I – geração de eletricidade de fontes eólicas; 

II – geração de eletricidade por conversão fotovoltaica; 

III – células-combustíveis; 

IV – geração de energia por fluxos hidráulicos e por marés; 

V – geração de energia geotermal; 

VI – geração de energia termossolar; 

VII – geração de energia elétrica de fontes fósseis com baixa emissão de carbono; 

VIII – geração de energia elétrica com emissão zero de carbono que não produza 
resíduos radioativos; 

IX – biocombustíveis e motores multicombustíveis; 

X – redução do consumo de combustíveis de fontes fósseis; 

XI – seqüestro de carbono e gases de efeito estufa. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação. 

Sala da Comissão, em de de 2007. 

Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 

Relator 


