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RESUMO 

 

 

As edificações urbanas são elementos essenciais às cidades hodiernamente. Entretanto, elas 

são também responsáveis por grande parcela da degradação ambiental que se faz presente no 

Brasil e no mundo. No cenário de crise ecológica que preocupa a todos nesse início de século, 

a construção civil começa a desenvolver e utilizar técnicas e materiais que permitem o uso 

racionalizado dos recursos ambientais, desde o planejamento até a fase de manutenção das 

obras. Mas essa tendência ainda é pouco difundida entre as pessoas que se relacionam a esse 

novo modo de construir e de utilizar imóveis urbanos. Além disso, o conceito pode sofrer 

distorções nefastas através do marketing verde. Nesse contexto, o presente trabalho visa 

apresentar a Tributação Ambiental como possível instrumento fomentador dos “prédios 

verdes” no Brasil e de todos os benefícios que estes podem representar. Para isso, utiliza-se 

metodologia predominantemente bibliográfica e empírica, valendo-se de conceitos de outras 

ciências do saber, sobretudo da Engenharia Civil e Arquitetura. Discorre-se inicialmente sobre 

as funções social e ambiental da propriedade urbana, impostas aos proprietários a partir da 

Constituição Federal de 1988 e cujo cumprimento encontra-se distante de tornar-se realidade. 

Em seguida, apresentam-se os fundamentos da Tributação Ambiental, mecanismo eficaz da 

intervenção estatal na economia que se faz necessária no Estado Democrático de Direito, com 

ênfase na técnica de incentivo. Passa-se então, à demonstração das principais características 

das “construções verdes” e de alguns selos ambientais (LEED, Processo Aqua e Procel 

Edifica) elaborados com o fito de destacar no mercado consumidor empreendimentos que 

geram menos reflexos negativos ao meio ambiente. Por fim, especificam-se os incentivos 

fiscais tributários que podem ser ou que já estão sendo concedidos no ordenamento jurídico 

brasileiro, bem como se esclarece que estes podem incidir sobre as diversas etapas de uma 

edificação, beneficiando não só empresários, mas também os usuários desta. Demonstra-se, 

assim, que a participação estatal por meio de uma política pública com viés ambiental mostra-

se bastante salutar para que os “prédios verdes” tornem-se exemplo efetivo de 

sustentabilidade ambiental e prática corriqueira em meio à sociedade brasileira.  

 

Palavras-chave: propriedade urbana, tributação ambiental, incentivos fiscais, prédios verdes.  
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ABSTRACT 

 

Urban buildings are essential to the cities of today. However, they are also responsible for a 

large portion of the environmental degradation that is present in Brazil and worldwide. In the 

scenario of ecological crisis which concerns all people in the beginning of this new century, 

the construction industry begins to develop and use techniques and materials that enable the 

streamlined use of environmental resources, since planning to the maintenance phase of 

constructions. But this trend is not yet widespread among people related to this new way to 

build and use urban property. Moreover, the concept can be distorted by harmful green 

marketing. In this context, this paper presents the Environmental Taxation as a possible tool 

to stimulate the "green buildings" in Brazil and the benefits they can represent. To achieve 

this goal, the study uses  predominantly bibliographic and empirical methodology, drawing on 

concepts from other sciences of knowledge, especially Civil Engineering and Architecture. 

Initially, it discusses on social and environmental functions of urban property, imposed to the 

owners by the Constitution of 1988, but far from becoming reality. Next, the fundamentals of 

Environmental Taxation are presented, which is an effective mechanism of state intervention 

in the economy, necessary in a democratic state of law, with emphasis on the incentive 

technique. From then, the research demonstrates  the key features of "green buildings" and 

some environmental seals (LEED, Processo Aqua and Procel Edifica) prepared with the aim 

of highlighting in the consumer market constructions that generate less negative impacts on 

the environment. At the end, it is specified the tax incentives that may be or already are being 

granted in the brazilian legal system, and it is stated that these may relate to the various steps 

of a building, benefiting not only businessmen but also its users. It is shown, therefore, that 

the state participation through a public policy with environmental purpose shows itself 

essential for "green buildings" to become an effective example of environmental sustainability 

and common practice among the brazilian society. 

 

Keywords: urban property, environmental taxation, tax incentives, green buildings. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho pretende apresentar os “prédios verdes” ao ambiente 

acadêmico jurídico e comprovar a possibilidade de utilização da tributação ambiental 

promocional como mecanismo de fomento a esse novo modelo de construção. 

O interesse pelo assunto principal abordado nesta monografia nasceu no seio do 

Grupo de Pesquisa em Tributação Ambiental da UFC, em 2010, quando, percebendo o grande 

crescimento que o setor da construção civil vinha apresentando no país e a necessidade de 

edificações menos impactantes ao meio ambiente, os participantes propuseram uma linha de 

pesquisa com o tema “Tributação Ambiental e seus reflexos nas construções verdes no 

Brasil”. 

O contexto mundial da atualidade se caracteriza por uma grave crise ambiental. O 

homem, após séculos de utilização desenfreada e irresponsável dos recursos naturais, começa 

a verificar que a qualidade e a própria possibilidade de vida na Terra estão sob grande risco.  

Trata-se a manutenção do equilíbrio ecológico de questão social, e como tal, seu 

estudo requer análise transdisciplinar, mas, sobretudo, econômica da sociedade, tendo em 

vista que é na utilização dos bens naturais que a atividade produtiva se sustenta.  

Como se sabe, a atividade econômica gera externalidades, que são ações que 

implicam em alteração no bem-estar de um terceiro que não contribuiu para a sua formação e 

que se apresentam como grande responsável pela degradação do meio ambiente. Vários 

teóricos se debruçaram sobre o assunto, buscando formas de internalizá-las. Entretanto, todas 

as teorias desenvolvidas acabaram por justificar a necessidade de intervenção estatal na 

economia, para que os efeitos e a produção de externalidades negativas sejam minimizados.   

O Direito, um dos principais instrumentos de proteção ambiental, detém o 

importante papel de compatibilizar, por meio de normas e princípios, o desenvolvimento 

econômico e a utilização ambientalmente adequada dos recursos naturais. No entanto, para 

alcançar tal objetivo, o Estado deve promover uma política econômica ambiental capaz de 

tornar o comportamento humano ambientalmente mais correto. 

Dentre as formas de intervenção estatal na busca da proteção ecológica, a 

tributação, fonte da maior parte dos recursos públicos que mantém a economia do país e forte 

influenciadora no preço final dos produtos colocados no mercado, mostra-se meio eficaz de 

implementação da política ambiental. Nessa perspectiva, a monografia centralizará sua 

investigação na Tributação Ambiental, ramo do direito que utiliza a característica da 

extrafiscalidade dos tributos para estimular condutas menos degradantes ao meio ambiente.  
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O cenário de altíssima carga tributária suportada pela população, em conjunto 

com a educação ambiental ainda precária do Brasil, apontam que a melhor forma de 

internalizar as externalidades negativas ao meio ambiente, na conjuntura atual, consiste na 

concessão de incentivos fiscais àqueles setores da economia que desenvolvam suas atividades 

de forma menos impactante ao meio ambiente, e não na imposição de maiores alíquotas aos 

setores mais degradantes.  

Opta-se, assim, pela utilização da Tributação Ambiental promocional, em 

consonância com a teoria da função premial do direito, de Norberto Bobbio, que defende a 

aplicação de sanções positivas àqueles que desempenhem comportamentos desejáveis pelo 

ordenamento jurídico.  

Como possível objeto de aplicação dessa política fiscal de incentivo, apresentam-

se os “prédios verdes” (green buildings), as quais buscam aliar competitividade ao uso de 

técnicas e produtos que atenuem os impactos ambientais dos empreendimentos imobiliários, 

desde o planejamento da obra até a sua manutenção. A tributação ambiental positiva seria 

aplicada, assim, para difundir esse novo conceito, até que se torne prática corriqueira no 

Brasil.  

Com efeito, o setor da Construção Civil, que tem demonstrado relevante 

aquecimento (O Produto Interno Bruto do setor, no segundo trimestre de 2010, apresentou, 

em relação ao ano anterior, recorde histórico de alta, conforme divulgado na edição de 17 de 

setembro de 2010, do Jornal Diário do Nordeste), é também grande contribuinte para a 

devastação ambiental, tendo em vista que responde por até 40% da emissão de gás carbônico 

direta ou indiretamente em todo o mundo. Ademais, no Brasil, as construções consomem em 

média 21% de toda a água tratada, 42% da energia produzida e geram 70% dos resíduos1. 

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, ao consagrar, em seu artigo 225, o 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de natureza difusa, 

também impôs a todos os setores e atividades da sociedade brasileira a busca pela defesa do 

meio ambiente (art. 170, VI, CF).  

Ademais, tanto em função do princípio da solidariedade que embasa o Estado 

Democrático de Direito, quanto em razão do fenômeno da globalização, ao lado do 

atendimento aos ditames legais, para que possa sobreviver, o setor privado precisa adaptar-se 

às tendências e exigências do mercado mundial, dentro do qual a sustentabilidade tem se 

mostrado pauta recorrente 

                                                 
1 

CASADO, Marcos. Green Buildings: a onda de “prédios verdes” chegou definitivamente ao país. Revista 

Construção e Mercado, São Paulo, nº89, p. 23, dez. 2008. 
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Nesse esteio, a propriedade imobiliária, que se concretiza através do processo 

produtivo da construção civil e perdura no tempo pelas ações de seu proprietário ou usuário, 

deve ser concebida sob ditames que visam à promoção do desenvolvimento sustentável, assim 

como tem de atender às funções social e ambiental da propriedade.  

 Entende-se que, atualmente, o direito de propriedade submete a liberdade do 

proprietário sob dois aspectos: o social e o ambiental. Assim, para que seja possível afirmar-

se ter o domínio sobre um bem imóvel, necessária a atuação não somente o sentido de garantir 

os direitos sociais, mas também a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, 

como se infere da leitura dos arts. 5°, XXIII, e 170, II e III da Constituição Federal de 1988, e 

1228, §1° do Código Civil de 2002. 

No que se refere à propriedade urbana, o artigo 182, CF/88, condiciona o direito 

proprietário às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor de 

cada município, o qual, no caso de Fortaleza, de 2 de fevereiro de 2009, elenca a função social 

da propriedade dentre os princípios da política urbana e condiciona o seu cumprimento ao 

desenvolvimento da função socioambiental. 

No âmbito empresarial, a orientação ambiental da propriedade urbana não deve 

ser encarada como mera alternativa de investimento aos empresários e consumidores 

envolvidos com o setor da Construção Civil, consistindo em verdadeira mudança de 

paradigma desta esfera da economia.  

A sustentabilidade, que paulatinamente vem ganhando espaço na iniciativa 

privada, subdivide-se em três dimensões, de igual importância: ambiental, econômica e social. 

Entretanto, tendo em vista que o trabalho monográfico volta-se ao estudo de mecanismos que 

promovam a proteção ecológica, o primeiro deles será enfatizado. 

A sustentabilidade ambiental, contudo, pode ser alcançada através do uso de 

matérias e técnicas as mais diversas, assim como pode ser preocupação real das empresas, ou 

apenas estratégia de marketing.  

Imbuídas por uma real cultura ambiental ou não, o fato é que, cientes da 

importância que a questão ecológica tem alcançado em todo o mundo, empresários tem 

elaborado selos ambientais para serem aplicados sobre produtos, a fim de dar maior 

credibilidade a um mercado consumidor cada vez mais interessado na redução da degradação 

ambiental.  

No campo de edificações urbanas, instituições públicas ou privadas têm tentado 

objetivar o conceito de sustentabilidade com o escopo de manter o equilíbrio ecológico, 

estabelecendo métodos de avaliação de desempenho ambiental do prédio como um todo ou de 
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algum aspecto de grande influência nos impactos por estes gerados. Eles podem vir 

acompanhados de sistemas de classificação, os quais resultam na concessão de um selo 

ambiental para o edifício, se o empreendimento destacar-se positivamente na avaliação 

realizada.   

Entretanto, nota-se que o selo ambiental, por si só, não assegura resultados 

eficazes no que se refere à proteção ambiental, tampouco é elemento indispensável numa 

construção verde. Some-se a essas constatações o fato de que a concessão de incentivos 

fiscais deve ser realizada com parcimônia, uma vez que gera desfalques no plano 

orçamentário do país. Requer, portanto, estudo sistemático e transdisciplinar para que possa 

efetivamente auxiliar na disseminação de tecnologias que desemboquem em edificações que, 

tanto na fase de execução, quanto no uso por proprietários e inquilinos, atuem como aliadas 

na preservação do meio ambiente.  

É neste panorama que se justifica a necessidade de estudos que demonstrem o 

quanto os prédios verdes podem diminuir os impactos ambientais que empreendimentos 

urbanos representam, sem deixar de alertar para as distorções negativas que o conceito pode 

sofrer no mercado.  

De se ressaltar, contudo, que, por se tratar de assunto recente, são bastante 

escassas as referências bibliográficas, tendo o estudo que se valer de fontes doutrinárias e 

jornalísticas, assim como de outras ciências do saber. Ademais, verifica-se a quase completa 

ausência de leis concernentes ao tema proposto, de modo que a pesquisa pretende servir de 

base para posteriores estudos no mesmo âmbito de atuação, que venham a aprimorar as idéias 

ora sugeridas.  

Considerando todos os aspectos explicitados, a presente monografia organiza-se 

em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo refere-se aos conceitos de função social e ambiental da 

propriedade urbana. Para promover boa compreensão do assunto, iniciar-se-á com breve 

digressão histórica, demonstrando-se as alterações que o direito de propriedade sofreu de 

acordo com a evolução das sociedades. Em seguida, traz-se elementos normativos que 

traduzem a exigência de cumprimento das funções da propriedade que permeiam todo o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

No segundo capítulo, apresentar-se-á a Tributação Ambiental como instrumento 

eficaz da política pública que almeja comungar desenvolvimento econômico e qualidade de 

vida. Assim, demonstra-se, desde a relação entre Direito Econômico e Ambiental, até as 
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técnicas aplicáveis a essa seara jurídica, ressaltando-se as vantagens dos incentivos fiscais na 

intervenção estatal com fins de preservação ecológica.   

O capítulo 3 apresenta as mais relevantes características das construções 

desenvolvidas a partir de técnicas ecologicamente orientadas e os selos relativos ao conceito 

de sustentabilidade ambiental de maior expressão no pais,  a fim de dar o suporte fático para a 

aplicação prática do Direito Tributário Ambiental Promocional como fomentador dessa nova 

tendência da construção civil. 

No capítulo derradeiro, serão evidenciados os incentivos fiscais tributários que 

podem ser concedidos a fim de difundir a sustentabilidade ambiental na indústria construtiva, 

especificando-se propostas de manejo de impostos, exemplos de benefícios tributários já em 

vigor e os cuidados necessários para que o estímulo dado pelo Estado alcance a finalidade 

esperada. 
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1 AS FUNÇÕES DA PROPRIEDADE URBANA E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO  

 

O capítulo inaugural deste trabalho visa explanar os conceitos de função social e 

ambiental da propriedade urbana, que fundamentam o uso ambientalmente orientado desta 

que se impõe na atualidade. Inicialmente, demonstrar-se-ão as alterações que o direito de 

propriedade sofreu de acordo com a evolução das sociedades. Então, serão apresentados os 

elementos normativos que traduzem a exigência de cumprimento das funções da propriedade 

que se faz presente no Estado Democrático de Direito. 

 

1.1 Breve histórico do direito de propriedade 

 

A fim de que a compreensão das funções social e ambiental
2
 que se impõem à 

propriedade contemporânea se dê de forma mais apurada, necessário realizar breve digressão 

histórica. Demonstrar-se-ão as alterações que o conceito de propriedade, intimamente 

relacionado com as questões econômicas, sociais e jurídicas de cada época e lugar, sofreu de 

acordo com a evolução das sociedades.  

A raiz do termo remonta à própria origem humana, embora nos primórdios não 

houvesse qualquer sistematização do tema. De acordo com Farias e Rosenvald, “o verbo ter 

marca indelevelmente o direito subjetivo de propriedade, sendo inerente a qualquer ser 

humano, o anseio pela segurança propiciada pela aquisição de bens”
3
. 

 Nos séculos mais longínquos, a propriedade era coletiva, vindo a tornar-se 

individual e absoluta, na Roma Antiga, com a definição das funções de usar, perceber frutos e 

consumir ou alienar a coisa (jus utendi, fruendi e abutendi). Contudo, com o crescimento do 

direito costumeiro e canônico, adquiriu conformação mais branda, num prelúdio de que o 

direito de propriedade acarretava obrigações.
 

   

No período Medieval, quando reinava o Regime Feudal e não havia praticamente 

relações negociais, mostrava-se sob forma fragmentada, em que o uso e gozo do bem eram 

exercidos por terceiros durante vários anos, sem importar em aquisição da propriedade 

(domínio direto e domínio útil).
4
  

                                                 
2
 A justificativa para a escolha do termo “ambiental” será objeto de estudo do tópico 1.2.  

3
 FARIAS, Christiano Chaves de; ROSENVALD, Nélson. Direitos Reais. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008. p. 172. 
4
 O escorço histórico da propriedade é analisado de forma detalhada em MATIAS, João Luís Nogueira; 

ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Repensando o direito de Propriedade. Anais do XV CONPEDI - Manaus. 
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O crescente desprestígio da nobreza e o desenvolvimento das corporações de 

ofício acabaram por desembocar, em 1789, na tomada de poder pela burguesia, ganhando 

força o ideário Liberal. Nesse período, os indivíduos, preocupados em garantir a propriedade 

privada e a liberdade diante dos arbítrios estatais, encararam-na como um direito inviolável e 

exclusivo, esquecendo-se da coletividade que com ela interagia.  

O direito de propriedade, codificado no Code Napoléon, volta a significar a 

reunião das faculdades de usar, gozar, fruir e dispor da propriedade e de todos os elementos, 

naturais ou artificiais, que nela se fizessem presentes, idéia que se irradiou pelas civilizações 

modernas. “Concede-se ao sujeito de direito a possibilidade de manifestar livremente a sua 

vontade, em um contexto econômico propício à circulação de capital”
5
, minimizando-se ao 

máximo a atuação estatal na vida privada, cuja função primordial era defender a segurança do 

indivíduo e de sua propriedade. 

No entanto, logo no final do século XIX, com a teoria francesa do abuso de direito 

e a Encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII (1891) e início do século XX, com as 

Constituições Mexicana de 1917 e de Weimar (1919), a ordem jurídica começa a tutelar a 

propriedade de forma menos absoluta. Ela não se podia manter como dogma sagrado e 

inviolável diante das profundas transformações econômicas, políticas e sociais que se 

operaram a partir da Revolução Industrial, tais como os grandes inventos científicos, o 

desenvolvimento de técnicas de produção em massa, a evolução dos meios de comunicação e 

o estímulo ao consumismo. 

Entretanto, foi principalmente após vivenciar profundas turbulências, de que são 

exemplo as duas grandes Guerras Mundiais, que a humanidade verifica a necessidade de 

limitar a liberdade individual, com vistas a garantir a justiça social.  

No plano jurídico, era preciso que se deslocasse o centro do ordenamento, do 

Código Civil para a Constituição, instituidora de um rol mínimo de direitos que pudessem 

garantir a redemocratização, os direitos fundamentais de segunda geração. Ademais, o Direito 

Civil vai gradativamente superando o individualismo exacerbado, através da introdução de 

normas de ordem pública nas relações particulares, caracterizando-se a publicização do 

Direito Privado
6
.  

                                                                                                                                                         
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_joao_luis_matias_e_afonso_

rocha.pdf> Acesso em: 15 abr. 2011.  
5
 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. op. cit., p. 172-173. 

6
 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo: o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Revista 

Eletrônica sobre a reforma do Estado (RERE). Salvador. Instituto Brasileiro de Direito Público. n. 9 

mar./mai., 2007. p. 24. 
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A propriedade volta, assim, a ter expandido seu viés valorativo, na medida em que 

o bem-estar social se sobrepõe ao interesse individual. Na visão de Matias e Belchior
7
: 

 

O Estado social entra em cena, objetivando a igualdade social contraposta à 

igualdade jurídica da visão liberal, ou seja, da justiça formal, que não é inerente às 

pessoas nem preexiste ao Estado, cumprindo-se essencialmente por meio de 

prestações por este devidas aos indivíduos. 

 

O Estado ganha, assim, papel significativo na condução da vida em sociedade, 

cabendo-lhe, através de atuação positiva, assegurar condições paritárias para o 

desenvolvimento da atividade econômica, e, por via de conseqüência, a elevação mais justa 

do padrão de vida das pessoas. Nota-se, portanto, que a propriedade, além de direito, passa a 

abarcar o dever de almejo à concretização dos direitos sociais
8
. 

Entretanto, a experiência mostrou que não bastava a atuação formal do Estado 

para que todas as necessidades humanas fossem atendidas. Imperioso era incluir o elemento 

da solidariedade à teoria dos direitos fundamentais, adquirindo também a população deveres 

que se coadunam ao estatal na sua efetivação.
9
  

Estes direitos, por sua vez, com a introdução do elemento fraterno, foram 

alargados, podendo-se falar numa terceira geração de direitos fundamentais, os quais têm na 

Dignidade da Pessoa Humana seu eixo principal
10

. A Constituição Federal de 1988 abraçou 

essa nova forma de Estado, afirmando, logo em seu art. 1°, caput, constituir-se a República 

Federativa do Brasil em Estado Democrático de Direito.  

No modelo de Estado vigente, não há mais falar em propriedade como direito 

absoluto, tampouco meramente individual, conforme se verifica a partir da leitura dos artigos 

5º, incisos XXII e XXIII
11

, e 170, incisos II e III
12

, da Constituição Federal, e do artigo 1228, 

                                                 
7
 MATIAS, João Luis Nogueira; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. A função ambiental da propriedade. 

Anais do XVII CONPEDI – Brasília. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 7. 
8
 Os direitos sociais, na teoria intergeracional de Paulo Bonavides, situam-se como os direitos fundamentais de 

2ª geração, cujos exemplos mais significativos são o direito à saúde, ao trabalho e à educação. 
9
 “Com isso, a compreensão dos deveres do Estado – embora de fundamental importância – é tida apenas como 

uma das atividades, visando a formação aprimoramento e manutenção das bases sociais, pois é no Estado que se 

concentram o poder político e a violência coativa da sociedade. Porém, o reclamo pela realização da ordem 

jurídica não está restrito a suas instâncias. A participação conjunta da sociedade pela realização dos direitos 

fundamentais é especificamente evidenciadora desta perfomance do Estado como nível do todo social.” 

(DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 213.) 
10

 MATIAS; BELCHIOR. op. cit., p. 8. 
11

 Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade 

atenderá a sua função social.  
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parágrafo 1º, do Código Civil
13

. Da mesma forma que o direito de propriedade é garantido 

constitucionalmente, a ele se impõe o dever de cumprir uma função social, com vistas a 

assegurar a todos existência digna.  

A garantia dessa dignidade só pode ser alcançada a partir da sadia qualidade de 

vida, que, inexoravelmente, sustenta-se num meio ambiente ecologicamente equilibrado, este, 

por sua vez, também um dos direitos fundamentais
14

. E o Poder Público, juntamente com a 

coletividade, tem papel essencial na preservação ecológica para as presentes e futuras 

gerações
15

. 

Insta ressaltar, ainda, que José Rubens Morato Leite
16

, na mesma esteira de 

pensamento de diversos outros teóricos da seara do Direito Ambiental, como José Joaquim 

Gomes Canotilho e Boaventura de Sousa Santos, defende a construção de um novo modelo 

estatal, ambientalmente orientado, o Estado de Direito Ambiental
17

, segundo o qual 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 coma idéia de Estado de Direito do Ambiente.  

 

 Apesar de eminentemente teórico dentro do contexto social hodierno, a proposta 

de um Estado Ambiental mostra-se altamente salutar, haja vista que sua implementação deve 

                                                                                                                                                         
12 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] II - propriedade privada; III - função social da propriedade. 
13

 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 

quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1°: O direito de propriedade deve ser exercido em 

consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 

com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 

histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 
14

 “Embora não esteja incluído entre os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal, não há 

dúvidas de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental, por força 

do disposto no §2º do artigo 5º da CF/88, segundo o qual não estão excluídos do ordenamento jurídico pátrio 

outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição.” (PINHEIRO, 

Erika Teixeira; ARAUJO, Fernanda Castelo Branco. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

desenvolvimento sustentável: estudo do caso da praia do futuro/Ceará. In. Propriedade e meio ambiente: em 

busca de sua convergência. WACHOWICKZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (coord). Florianópolis: 

Fundação Boiteux, 2010. p. 465-466. CD-ROM. 
15

 A afirmação contida nesta frase decorre do art. 225, CF: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações”. 
16

 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, 

José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

p.174. 
17

 Uma abrangente gama de termos tem sido utilizada na doutrina para intitular a mesma idéia, dentre as quais 

destacam-se: Estado Constitucional ecológico ou Estado de direito ambiental e ecológico (J. J. Gomes 

Canotilho), Estado de bem-estar ambiental (Rogério Portanova) e Estado Socioambiental de Direito (Ingo 

Sarlet). 
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representar meta da sociedade contemporânea. Para sua edificação, porém, mostram-se 

essenciais profundas mudanças, como uma redefinição do direito de propriedade (que ganha 

uma função ambiental), norteadas pela conscientização global da crise ambiental, resultando 

numa cidadania mundialmente solidária e participativa contra os seus efeitos.  

Este modelo estatal requer que a hermenêutica das normas jurídicas se dê sob o 

valor do equilíbrio ecológico, tanto na esfera do direito público, quanto do privado, tratando-

se de uma ecologização do direito. que impõe ao Estado nova postura na busca da efetivação 

dos direitos fundamentais de terceira geração.
18

  

No entanto, é possível afirmar que o Estado brasileiro já começou a inserir 

algumas das exigências do Estado de Direito Ambiental, ao consagrar, na Constituição 

Federal de 1988, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, numa nítida 

preocupação com a necessidade de todos preservarem o meio ambiente
19

. 

Após esses sucintos comentários acerca dos perfis históricos da propriedade, 

contextualizando-os, na medida do que a delimitação do tema monográfico permite, com o 

modelo estatal adotado em cada época, de se observar que a propriedade se trata de algo 

inerente ao homem, sendo certo que este sempre buscou apropriar-se de bens. No entanto, 

hoje, para que esse ato seja legítimo, essencial que se atenda aos ditames da função social, ou, 

ainda, da função ambiental da propriedade, assunto analisado mais pormenorizadamente a 

seguir. 

 

1.2 O direito de propriedade na Constituição Federal de 1988 e a função ambiental da 

propriedade urbana 

 

Como visto, a propriedade é marcada por sua historicidade
20

. Na sociedade pós-

positivista, não se pode falar em propriedade sem função social. De se concluir, portanto, que 

Raimundo Bezerra Falcão estava certo ao afirmar que é “menos improvável que a propriedade 

seja uma função social do que tenha uma função social
21

”. 

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, ao consagrar o direito de propriedade 

dentro do capítulo destinado aos Direitos e Garantias Fundamentais e logo no inciso seguinte 

                                                 
18

 MATIAS; BELCHIOR. A função ambiental... op. cit., p. 13. 
19

 O artigo 3°, I da Lei n° 6.938/81 define o meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 
20

 MATIAS, João Luís Nogueira. Historicidade do direito de propriedade: a marcha rumo à humanização. p. 

1. (texto não publicado). 
21

 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 236-237. 
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estabelecer a obrigação de atendimento a sua função social, estatui princípio que diz respeito à 

própria conformação da propriedade.  

Como se sabe, as normas constitucionais, no contexto neoconsitucionalista
22

, 

ocupam lugar no ápice do ordenamento jurídico brasileiro, de modo que aquilo que nelas é 

previsto se irradia pelos demais institutos jurídicos. Dessa forma, a função social, traduz-se 

num poder-dever ou direito-função do proprietário, o qual, para poder exigir abstenção da 

coletividade, deve dar utilidade social, de interesse público, ao bem cuja propriedade detém.  

Nas palavras de Eros Roberto Grau
23

: 

 

O que mais releva enfatizar, entretanto, é o fato de que o princípio da função social 

da propriedade impõe ao proprietário – ou a quem detém o poder de controle, na 

empresa – o dever de exercê-lo em benefício de outrem e não, apenas, de não o 

exercer em prejuízo de outrem. Isso significa que a função social da propriedade 

atua como fonte da imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer, 

portanto, e não, meramente, de não fazer – ao detentor do poder que deflui da 

propriedade.   

 

Note-se que a função social é princípio que se coaduna com os diversos tipos de 

propriedade, seja ela empresária, artística, intelectual, urbana ou rural, legitimando o poder 

que se exerce em cada uma delas. Assim, acarreta “uma série de encargos, ônus e estímulos 

que formam um complexo de recursos que remetem o proprietário a direcionar o bem às 

finalidades comuns”
24

, sendo possível admiti-la como componente integrante da própria 

essência do domínio, que se soma às suas faculdades (usar, gozar, dispor e reivindicar), 

controlando a realização de todas elas. 

O constituinte de 1988 também trouxe o direito de propriedade quando tratou da 

ordem econômica e financeira, colocando-o mais uma vez ao lado de sua função social. Desse 

modo, o princípio auxilia no alcance da finalidade precípua da atividade econômica, qual seja, 

a de assegurar a todos a existência digna. 

                                                 
22

 Luis Roberto Barroso sintetiza o fenômeno do neoconstitucionalismo da seguinte forma: “o 

neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto 

amplo de transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser 

assinalados, (i) como marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu 

ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como marco filosófico,  o pós-positivismo, com a centralidade dos 

direitos fundamentais e a reaproximação entre direito e ética; e (iii), como marco teórico, o conjunto de 

mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional.” (BARROSO, Luís Roberto. 

Neoconstitucionalismo: o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Revista Eletrônica sobre a 

reforma do Estado (RERE). Salvador. Instituto Brasileiro de Direito Público. n° 9 mar/abr/mai, 2007. p. 11-12. 
23

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 14. ed., rev.  e 

atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 250-251. 
24

 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008, p. 205. 
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No entanto, o texto constitucional foi além, estabelecendo que a função social da 

propriedade rural é cumprida quando atende simultaneamente os requisitos elencados em seu 

art. 186, dentre os quais se encontra destacado o dever de utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Ademais, o constituinte derivado, em 

2003, com a Emenda Constitucional n° 43, achou por bem estatuir que a economia também se 

fundamenta na defesa do meio ambiente. Para Antônio Herman Benjamin, esses dispositivos 

são expressões da função ecológica da propriedade, cujo descumprimento acarreta na 

“perversão de seus fins, de sua legitimidade e de seus atributos”.
25

 

As regras acima mencionadas são decorrência de um processo de ecologização 

das Constituições atuais, nas quais “o direito de propriedade encontra-se ambientalmente 

qualificado”
26

, pois o legislador, elevando o direito ao meio ambiente ao status de direito 

fundamental, estabelece um princípio que norteia todos os demais direitos tutelados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Daí falar-se atualmente numa função ambiental da propriedade, a qual relativiza o 

direito de propriedade, não mais no sentido de impedir a exploração do bem em detrimento da 

vizinhança, mas sob o enfoque de que a propriedade deve ser instrumento de respeito à 

natureza, sendo necessário que o proprietário atue no sentido de manter o equilíbrio 

ecológico. Ela também direciona as relações econômicas, submetendo a autonomia da 

vontade ao dever de manutenção do meio ambiente equilibrado. 

Sobre o tema, de relevo são as considerações de Herman Benjamin
27

:  

 

Trata-se de inversão da injusta realidade de degradação ambiental, que, na sua 

essência, não deixa de ser uma apropriação indevida (e, agora, também 

constitucionalmente desautorizada) de atributos ambientais, em que os benefícios 

são monopolizados por poucos (= os poluidores) e os custos são socializados por 

todos (= a coletividade, presente e futura).  

 

A introdução do elemento “submissão às condutas de proteção ambiental” ao 

conceito de propriedade é abordada segundo terminologias diversas pela doutrina e 

jurisprudência. Autores como José Rubens Morato Leite e Mariana Senna Sant’anna 

intitulam-na função ambiental, outros, função social e ambiental (Édis Milaré) e ainda função 

                                                 
25

 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do Ambiente e Ecologização da Constituição Brasileira. 

In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental 

brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p.140. 
26

 Ibidem. p. 90. 
27

 Ibidem. p. 93. 
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socioambiental, ou simplesmente abarcam a dimensão ambiental no próprio termo “função 

social” (Guilherme Purvin, STF)
28

.  

De fato, quando a função social da propriedade começou a figurar nas 

Constituições, a idéia era que o termo servisse para designar a adequação da propriedade às 

demandas sociais que se configurassem dignas de proteção pelo Estado social, a exemplo da 

preservação ambiental. Contudo, tal evolução na hermenêutica demandaria um tempo de que 

a crise ambiental não dispõe, de maneira que a solução encontrada foi constitucionalizar 

expressamente o meio ambiente
29

. Por via de conseqüência, considera-se mais adequado 

nomear o fenômeno ora abordado de função ambiental da propriedade, apesar de que ele 

também poderá se apresentar, ao longo do trabalho, sob as demais denominações acima 

expostas. 

Nessa linha de raciocínio, de se encarar a função ambiental da propriedade como 

autônoma, inferindo-se de seu conceito deveres e obrigações distintas daquelas relativas à 

função social, uma vez que diz respeito ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, de natureza difusa e enquadrado como de terceira geração.  

O Código Civil de 2002, em atendimento ao mandamento constitucional, embora 

não o faça de forma explícita, revela, no bojo do artigo 1228, § 1°, a função ambiental da 

propriedade. Assim é defendido por Matias e Belchior
30

: 

 

Note-se, pois, que, além de inserir a função social da propriedade, já prescrita no 

Código Civil de 1916, a atual lei civil prevê a função ambiental, na medida em que 

trata de seus elementos, como a proteção à flora, à fauna, à preservação das belezas 

naturais, à manutenção do equilíbrio ecológico e a preservação do patrimônio 

histórico e artístico, assim como o uso da propriedade em consonância com as 

determinações da legislação ambiental. 

 

No que concerne à propriedade urbana, tema de maior interesse para o presente 

estudo monográfico, a Constituição de 1988 remete o cumprimento de sua função social às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, conforme se 

verifica da leitura de seu artigo 182, § 2°
31

.  

                                                 
28

 A divergência doutrinária é assunto explorado no seguinte artigo: ARAUJO, Sarah Carneiro; 

MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota. A função ambiental da propriedade como garantidora dos direitos 

fundamentais. In: A efetivação do direito de propriedade para o desenvolvimento sustentável: relatos e 

proposições. WACHOWICKZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (coord). Florianópolis: Fundação 

Boiteux, 2010. p. 430-447. CD-ROM. 
29

 BENJAMIN, Antônio Herman. op. cit. p. 91-92. 
30

 MATIAS, João Luís; BELCHIOR, Germana. A função ambiental... op. cit., p. 15. 
31

 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 
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Por outro lado, atribuiu aos municípios a competência de legislar sobre a política 

urbana, outorgando o dever às câmaras legislativas dos municípios que tivessem mais de vinte 

mil habitantes
32

. Acredita-se que o constituinte agiu acertadamente, pois é somente no seio da 

municipalidade que se pode verificar os verdadeiros anseios e peculiaridades de cada local, de 

modo que a União não seria capaz de aprovar normas apropriadas aos princípios das funções 

social e ambiental da propriedade urbana. Saliente-se, contudo, que a busca pela efetivação 

desses princípios não é obrigação assumida apenas pelos municípios que têm plano diretor, 

uma vez que, por se tratar de princípio constitucional, este deve ser sempre perquirido, 

independentemente da existência do instrumento normativo supracitado. 

Ainda de se observar que, para que reste viabilizado o objetivo de garantir o 

desenvolvimento das funções sociais das cidades, o plano diretor deve agir em conformidade 

com as diretrizes gerais fixadas em lei geral, mandamento que veio a ser regulamentado em 

2001, pelo Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001). Este, logo em seu artigo primeiro, deixa 

transparecer a preocupação com o meio ambiente equilibrado que norteia a política urbana, 

afirmando, no parágrafo primeiro, in verbis, que “estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”.  

No artigo 2°, o Estatuto estabelece uma série de diretrizes que irão possibilitar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, dentre as quais 

Denise Lucena Cavalcante e Ana Carolina Ponte Vidal
33

 destacam as específicas à questão 

ambiental: 

  

a) Planejar o desenvolvimento das cidades, a distribuição espacial da população e as 

atividades econômicas do Município e do território de modo a evitar e corrigir as 

distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente 

(inc. IV);  

b) Ordenar e controlar o uso do solo, de forma a evitar a poluição e degradação 

ambiental (inc. VI, alínea g);  

c) Adotar padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental (inciso VIII);  

d) Proteger, preservar e recuperar o meio ambiente natural e construído (inciso XII).  

 

                                                                                                                                                         
o bem-estar de seus habitantes. [...] § 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
32

 Art. 182: [...] § 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”. 
33

 CAVALCANTE, Denise Lucena; VIDAL, Ana Carolina Ponte. Compatibilidade da Propriedade Urbana com 

a Preservação do Meio Ambiente: um estudo sobre a utilização do IPTU como instrumento fiscal de proteção 

ambiental.  In. Direito de Propriedade e meio ambiente: novos desafios para o século XXI. 

WACHOWICKZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (coord). Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 

308. CD-ROM. 
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Conforme bem assevera Celso Antônio Pacheco Fiorillo
34

,  

 

Todos os incisos vinculados ao art. 2° procuram, na verdade, tratar, com 

pormenores, da integração dos bens de uso comum do povo – os bens ambientais – 

em face das necessidades concretas dos habitantes da cidade, pessoas humanas 

portadoras de dignidade que desenvolvem seus afazeres na ordem econômica 

capitalista.  

 
 

O Estatuto traz, ainda, os mecanismos de consecução da política urbana almejada 

e o regramento jurídico das sanções aplicadas pelo não atendimento da função social da 

propriedade urbana
35

. O procedimento específico, todavia, é estabelecido pelo plano diretor 

de cada cidade. Desse modo, de se perceber que este age em consonância com a carta cidadã, 

direcionando os municípios a desenvolverem uma política urbana que se harmonize à 

preservação ambiental.  

Seguindo o direcionamento do diploma federal, vários planos diretores instituíram 

a função social da propriedade urbana em seus textos, enfatizando o aspecto ambientalmente 

qualificado que esta possui. Exemplo disso é o último plano diretor do Município de 

Fortaleza
36

, que entrou em vigor em dois de fevereiro de 2009. Ele enumera a função social 

da propriedade entre os princípios da política urbana e condiciona o seu cumprimento ao 

desenvolvimento da função socioambiental da cidade, a qual, conforme §3° do art. 3°, é 

alcançada quando a propriedade, cumulativamente:    

 

I - for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental;  

II - atenda às exigências fundamentais deste Plano Diretor;  

III - assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida, à justiça socioambiental e ao desenvolvimento das atividades econômicas; 

IV - assegure o respeito ao interesse coletivo quanto aos limites, parâmetros de uso, 

ocupação e parcelamento do solo, estabelecidos nesta Lei e na legislação dela 

decorrente;  

V - assegurar a democratização do acesso ao solo urbano e à moradia;  

VI - não for utilizada para a retenção especulativa de imóvel. 

 

Verifica-se, porém, que no vigente Plano Diretor de Fortaleza, em que pese a clara 

vinculação da função social da propriedade à preservação do equilíbrio ambiental, não se 

utiliza de forma expressa o termo função ambiental da propriedade. De qualquer forma, 

                                                 
34

 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 73. 
35

 Previstos dos arts. 4° a 8° da Lei n° 10.257/2001.  
36

 O plano diretor participativo do Município de Fortaleza encontra-se disponível em: 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/images/pdpfor/leipdpfor.pdf. 
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representa avanço, haja vista não mais mencionar apenas as “funções sociais da cidade”, 

falando, de forma inovadora, em suas “funções socioambientais”.  

Pode-se concluir, assim, que o ordenamento jurídico brasileiro, tal como se apresenta 

na atualidade, abaliza, tanto em sua carta maior como nas legislações infraconstitucionais, o 

direito de alguém se dizer proprietário de determinado bem segundo critérios que buscam 

promover não só os direitos sociais, mas também o desenvolvimento sustentável
37

. Entretanto, 

a efetivação desses desideratos ainda está longe de se tornar realidade. Superar o enorme 

desafio que os instrumentos regulatórios do direito de propriedade encontram pela frente, 

diante do quadro de desigualdade social e desastres ambientais que se afigura neste início de 

século, requer uma política estatal que comungue com a ecologia. E a tributação ambiental 

pode ser um instrumento eficaz desta política, de acordo com o que será exposto no capítulo 2 

desta monografia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Segundo o Relatório Brundtland (1987), “desenvolvimento sustentável” significa: suprir as necessidades do 

presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Documento 

disponível em pt.wikipedia.org/wiki/Relatório_Brundtland. 
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2 O PAPEL DA TRIBUTAÇÃO NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE 

 

O presente trabalho tem por objetivo comprovar a possibilidade de utilização da 

tributação ambiental promocional como mecanismo de fomento à utilização ambientalmente 

orientada da propriedade urbana, representada pelos prédios verdes. Desse modo, neste 

capítulo, demonstrar-se-ão os principais elementos da tributação ambiental, apresentando-se, 

na medida do essencialmente necessário, desde a relação entre Direito Econômico e 

Ambiental até o papel dos incentivos fiscais como forma de intervenção estatal com fins de 

preservação ecológica.   

 

2.1 Economia, Ecologia e Direito 

 

Economia e Ecologia são ciências tradicionalmente encaradas como antagônicas, 

quando em questão o assunto crise ambiental. No entanto, o simples conhecimento do 

significado etimológico desses termos já revela quão indissociáveis são, haja vista a 

clarividente similitude de seus objetivos. “Economia” vem do grego oikos (casa) e nomos 

(gerir, administrar), enquanto que a palavra “ecologia” é formada pelo mesmo prefixo oikos 

(casa), seguido do sufixo logos (estudo)
38

.  

Como se sabe, o meio ambiente, objeto de estudo da Ecologia, tem sido razão de 

grandes discussões em todo o mundo, especialmente em função das catástrofes naturais que 

vêm se tornando cada vez mais habituais, arrasando populações inteiras e levando o homem a 

questionar sua própria sobrevivência num futuro próximo. 

Por outro lado, toda atividade econômica realiza-se a partir de três fatores de 

produção: trabalho, capital e natureza. Assim, é por meio da transformação dos recursos 

naturais que as relações produtivas são desempenhadas, de modo que não há que se falar em 

separação material entre economia e ecologia.
39

  

O Direito, a seu turno, ciência social que é, no Estado Social Democrático de 

Direito, vem assumindo a responsabilidade, não só de determinar as estruturas sociais, tais 

como o regime econômico e a organização política de determinada sociedade, mas também de 

ordenar situações da vida comunitária, com papel ativo na realização do bem-estar comum
40

. 

                                                 
38

 Fernando Modé realiza breve análise da etimologia dos termos Economia e Ecologia em: MODÉ, Fernando 

Magalhães. Tributação ambiental: a função do tributo na proteção do meio ambiente. Curitiba: Juruá, 2007. p. 

58-59. 
39

 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva. 2007, p. XXIV. 
40

 Ibidem p. 33. 



25 

 

Quando o Direito incide sobre a economia, orienta a atividade econômica para que 

esta possa realizar os valores fulcrais estatuídos na ordem econômica. Desta feita, pode-se 

definir Direito Econômico como:  

 

aquela parte da ordem jurídica que não se satisfaz em combater os problemas e 

infrações advindos da prática da ordem econômica existente, porém, muito mais, 

procura ele realizar aquela ordem econômica, especificamente visando à 

implementação dos objetivos de uma sociedade e a uma efetiva justiça, com isso 

afastando motivos de contenda
41

.  

 

 Assim, ele se traduz não apenas no garantidor da livre iniciativa, um dos 

fundamentos da ordem econômica (Título VII da Constituição Federal/1988), mas no próprio 

implementador do desenvolvimento econômico fundado no bem-estar social, o qual, por sua 

vez, só pode ser atingido se a preocupação com os recursos ambientais for considerada uma 

de suas prioridades.  

Em sentido oposto, o viés econômico se desvela na seara do direito ambiental na 

medida em que é através dele que são estabelecidos mecanismos de atuação estatal na ordem 

econômica, direcionando-a para seguir determinado padrão de apropriação de recursos 

ambientais
42

.  

Nota-se, assim, que a aparente contradição entre Ecologia e Economia encontra no 

Direito o meio para sua superação, na medida em que é através do poder conscientizador das 

normas jurídicas organizadas em uma política ambiental que o comportamento humano pode 

se tornar ambientalmente mais responsável.  

 

2.2 A atividade econômica, as externalidades e o intervencionismo estatal  

 

No último século, é inconteste que a humanidade atingiu um altíssimo nível de 

desenvolvimento tecnológico.  Graças a ele, a vida tornou-se surpreendentemente mais 

dinâmica: enormes distâncias podem ser percorridas em segundos, a difusão de informações 

dá-se em escala global e de forma instantânea, a cura de inúmeras doenças torna-se factível, 

dentre outras muitas comodidades que permeiam a vida contemporânea. Entretanto, ao 

                                                 
41

 Ibidem. p. 41. 
42

 Tal é o entendimento de Paulo de Bessa Antunes, ao defender que o Direito Ambiental, "em um de seus 

diversos aspectos, é Direito Econômico e, como tal, um instrumento de intervenção econômica. Como Direito 

Econômico, o DA é dotado de instrumentos específicos que o capacitam a atuar na ordem econômica, de molde 

a configurar um determinado padrão de apropriação dos recursos ambientais”. (ANTUNES, Paulo de Bessa. 

Direito Ambiental. 11. ed., amplamente reformulada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 15.) 
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mesmo tempo em que não se pode negar os benefícios da tecnologia, há que se admitir que 

hoje se vive uma época de grandes instabilidades e contradições socioambientais.  

Com efeito, ao longo da história, o antropocentrismo norteador da atuação 

humana na Terra levou o homem a crer que poderia dispor livremente dos bens naturais, sem 

se preocupar com a possibilidade de seu esgotamento
43

.  

Sobretudo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a atividade industrial, com o 

crescimento do sistema da economia de mercado, modificou-se. Os novos métodos de 

produção geraram aumento exponencial da produção de químicos sintéticos, como plásticos e 

pesticidas, e da emissão de gases poluentes, a exemplo do dióxido e monóxido de carbono. 

Como resultado, o que se verifica nos dias de hoje é que “o agigantamento da economia em 

detrimento dos outros aspectos da vida chegou ao seu limiar. Gerou-se uma vulnerabilidade 

sem precedentes em termos existenciais humanos e da própria natureza.”
44

  

Na acepção de Eric Dantas
45

: 

 

A utilização desses métodos de produção que, de maneira bastante geral, propunham 

uma apropriação dos recursos naturais como se infindáveis fossem, em muito, 

acelerou a caótica destruição do meio ambiente de nosso planeta, culminando em 

uma situação gravíssima que exige a adoção não só de um novo paradigma para os 

meios de produção da sociedade capitalista, mais responsáveis sócio-

ambientalmente; mas também, principalmente, de um novo modo de viver da 

sociedade 

 

Nota-se, portanto, que o grave problema ecológico que a humanidade enfrenta na 

atualidade foi impulsionado pelo modo de produção capitalista, que tem se difundido pelo 

mundo inteiro há varias décadas. Através do estímulo ao consumismo exacerbado, os recursos 

ambientais tornam-se escassos, de maneira que o sistema econômico, por si só, mostra-se 

incapaz de garantir a existência das futuras gerações humanas.  

Vive-se, então, numa sociedade constantemente ameaçada pelo risco de desastres 

ambientais, a sociedade de risco, a qual é definida por Morato Leite
46

 como: 
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do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 27, p. 171-172, jul./dez. 2007.  
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 MENDES, Ana Stela Vieira. Princípios e diretrizes da ordem ambiental econômica no Estado de Direito 

Ambiental Brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. p. 
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 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes e LEITE, 

José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
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aquela que, em função de seu contínuo crescimento econômico, pode sofrer a  

qualquer tempo as consequências de uma catástrofe ambiental. Nota-se, portanto, a 

evolução e o agravamento dos problemas, seguidos de uma evolução da sociedade 

(da sociedade industrial para a sociedade de risco), sem, contudo, uma adequação 

dos mecanismos jurídicos de solução dos problemas dessa nova sociedade. Há 

consciência da existência dos riscos, desacompanhada, contudo, de políticas de 

gestão, fenômeno denominado irresponsabilidade organizada. 

 

A espécie de sociedade que se levanta neste início de século, apesar de ter 

consciência de que a controvérsia ecológica não se trata de discurso exagerado de 

ambientalistas, caracteriza-se pela dificuldade de implantar soluções para a complexa questão 

que envolve o tema.  Com isso, o autor referido acima, afirma que “a sociedade moderna 

criou um modelo de desenvolvimento tão complexo e avançado, que faltam meios capazes de 

controlar e disciplinar esse desenvolvimento.
47

” 

Para se entender melhor as formas com que essa “sociedade de risco” pode buscar 

solucionar a questão ambiental, necessário demonstrarem-se as economias ou deseconomias 

que as atividades econômicas produzem à coletividade, assunto que será abordado nos 

parágrafos abaixo. 

O que acontece é que o homem, ao fazer uso da natureza como fonte de matéria-

prima e energia para a produção econômica, não consegue alocá-la de maneira perfeita, 

gerando o que se chama de externalidade. Conforme ensina Ronaldo Seroa da Motta
48

, “as 

externalidades estão presentes sempre que terceiros ganham sem pagar por seus benefícios 

marginais ou perdem sem serem compensados por suportarem o malefício adicional.” Com 

outras palavras, Gregory Mankiw
49

 leciona que “uma externalidade surge quando uma pessoa 

se dedica a uma ação que provoca impacto no bem-estar de um terceiro que não participa 

dessa ação, sem pagar nem receber nenhuma compensação por este impacto”. 

Essas falhas do mercado podem gerar alterações positivas ou negativas ao bem-

estar do sujeito que suporta as suas conseqüências. Se o impacto vier a representar um 

acréscimo na sua qualidade de vida, diz-se que a externalidade é positiva. Ao contrário, se 

houve decréscimo de bem-estar ao terceiro, é classificada como negativa. Em razão das 

externalidades negativas, o custo com que a sociedade tem de arcar a produção de 

determinado bem econômico é maior do que o de seu produtor, surgindo, assim, um custo 

externo ao mercado, já que o preço cobrado não incorpora o malefício social. 

                                                 
47

 Ibid. 
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 MOTTA, Ronaldo Seroa da. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 182. 
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 MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. Tradução da 5ª edição norte-americana. São Paulo: Editora 
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Nas palavras de Luis Eduardo Schoueri50: 

 

as externalidades, tanto a positiva quanto a negativa, escapam do mecanismo de 

mercado. No caso do poluidor, o fato de ele não suportar os custos indiretos 

causados permite-lhe praticar preços mais reduzidos, sem afastar sua lucratividade. 

A externalidade positiva, de igual modo, não reverte em maior renda para quem a 

gera. Um e outro caso podem contrariar os interesses da coletividade. No caso da 

externalidade negativa, seu acobertamento por meio do repasse à coletividade 

implica aumento da atividade indesejada. A externalidade positiva, por outro lado, 

não recompensando seu gerador, pode não o motivar à prática de interesse coletivo. 

Surge, assim, a necessidade de intervenção do Estado, para corrigir ambas as 

distorções. 

 

A partir da noção de externalidade entende-se o custo arcado pela sociedade 

gerado pela ineficiente alocação de bens ambientais, o que acaba por acelerar o processo de 

degradação ecológica. Desse modo, a fim de que a ameaça de esgotamento dos recursos 

ambientais não se torne realidade, a economia tem de passar a aceitar que o sistema 

econômico é limitado pelos próprios recursos naturais, buscando maneiras de internalizar as 

externalidades do mercado
51

.  

Os primeiros teóricos que se dedicaram a estudar formas de correção desses 

“custos e benefícios que circulam externamente ao mercado”
52

 foram Arthur Cecil Pigou, na 

década de 1920 e Ronald Coase, cerca de quarenta anos mais tarde.  

Segundo Pigou, tendo em vista que os custos sociais são procedentes de serviços e 

prejuízos causados por pessoas que não têm entre si qualquer relação contratual, o mercado 

não pode, através de sua “mão invisível”, realizar um arranjo perfeito entre as partes, cabendo 

ao Estado corrigir as distorções causadas pela atividade econômica,
53

 através da instituição de 

imposto capaz de refletir o custo marginal ambiental gerado pela atividade produtiva.
54
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 SCHOUERI, Luis Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. In: TÔRRES, Heleno Taveira 

(Org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 236. 
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Coase, em sentido diametralmente oposto, defende que somente haveria uma 

internalização eficiente dos efeitos externos mediante negociação entre o causador e o 

suportador das externalidades. Neste sentido, defende que deve haver a individualização de 

tudo aquilo que não tiver direito de propriedade bem definido, bem como que o Estado tem o 

único dever de evitar o surgimento de externalidades que não interessem a ninguém (teoria 

dos property rights)
55

. 

Note-se que ambas as proposições, de alguma forma, acabam por justificar a 

intervenção estatal na economia, com finalidade de proteção ambiental
56

, ainda que, para a 

teoria da extensão do Mercado (Coase), este tenha papel mitigado. Isso porque, em Pigou, o 

Estado, ao impor ao causador o pagamento pelo custo social produzido, teria papel essencial 

na mudança de postura dos indivíduos no que concerne às condutas realizadas contra o meio 

ambiente, enquanto que, em Coase, ele seria responsável por definir de forma adequada os 

direitos de propriedade, evitando a produção de externalidades. 

 Apesar de se poderem tecer inúmeras críticas aos pensamentos destes teóricos
57

, 

o mérito de seus estudos encontra-se exatamente na contribuição que deram para que se 

tomasse consciência de que é imprescindível a ação do Estado na economia. Na ocorrência de 

externalidades positivas, este deve atuar para que atividades benéficas sejam estimuladas, 

enquanto que, em havendo externalidades negativas, a este cabe instituir meios de internalizar 

os custos.  

Conforme Schoueri
58

: 

 

 No caso das externalidades negativas, a atuação estatal deve ser voltada à 

internalização de custos. Espera-se que computados tais custos, os preços dos 

produtos cresça proporcionalmente, reduzindo-se, conseqüentemente, sua demanda, 

em novo ponto de equilíbrio. 

 [...] 
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este custo monetário extra para o desenvolvimento econômico. (DERANI, Cristiane. op. cit., p. 92-94.) 
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 Para as externalidades positivas, também, cabe ao Estado, por meio de vantagens 

econômicas, incrementar os ganhos daqueles que as provocam, de modo a permitir a 

contabilização das vantagens geradas. 

 

Quando se trata de matéria ambiental, necessária se faz uma política estatal que 

vise compatibilizar a economia ao uso adequado dos recursos ambientais, promovendo o 

desenvolvimento sustentável
59

. A salvaguarda do meio ambiente é questão complexa, que 

envolve não só direitos individuais, mas assuntos atinentes a toda a coletividade, em função 

da natureza difusa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
60

.  

A Constituição Federal, com a alteração sofrida pela Emenda Constitucional n° 

42/2003, introduziu, no artigo 170, a defesa do meio ambiente como um dos princípios que 

condicionam a ordem econômica na busca pelo alcance da dignidade humana
61

. Tal 

dispositivo constitucional, em nítida integração com o princípio contido no artigo 225, 

demonstra que, na conjuntura atual do Estado brasileiro, democrático e social que é, a 

intervenção estatal na economia consiste em atuação obrigatória deste rumo à realização da 

justiça social. 

Nesse sentido são as palavras de Eros Roberto Grau
62

: 

 

O princípio defesa do meio ambiente conforma a ordem econômica (mundo do ser), 

informando substancialmente os princípios da garantia do desenvolvimento e do 

pleno emprego. Além de objetivo, em si, é instrumento necessário – e indispensável 

– à realização do fim desta ordem, o de assegurar a todos existência digna. Nutre 

também, ademais, os ditames da justiça social. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo – diz o art. 225, caput.  
 

Diante dessa constatação, pode-se concluir que “a problemática ambiental, 

portanto, não se limita a discutir utopias e devaneios de ecologistas românticos, mas reflete 

nas questões econômicas e tributárias. Uma política econômica não pode ignorar a 

necessidade de um programa de proteção aos recursos naturais”
63

. Contudo, a forma como o 
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Estado intervém, assim como o instrumento utilizado e o momento de sua aplicação, são de 

grande relevo para que a política ambiental possa se mostrar eficaz, conforme será 

demonstrado a seguir.  

 

2.3. Aplicação da política econômica ambiental 

 

Eros Grau
64

 classifica a intervenção estatal na economia em três modalidades: 

intervenção por absorção ou participação, por direção e por indução. Na primeira delas, o 

Estado atua como agente econômico, assumindo integral (regime de monopólio) ou 

parcialmente (regime de competição) o controle dos meios de produção/ou troca em 

determinado setor da atividade econômica em sentido estrito. Nas demais, age sobre o 

domínio econômico, seja estabelecendo mecanismos e normas de comportamento 

compulsório para os sujeitos da atividade econômica (direção), seja manipulando os 

instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade das leis que regem o 

funcionamento dos mercados (indução).  

Para fins deste trabalho, interessam as formas interventivas de direção e de 

indução, pois o centro deste estudo está focado na pressão que o Estado pode exercer sobre a 

economia. Quanto a elas, acrescenta o autor que: 

 

No caso das normas de intervenção por direção estamos diante de comandos 

imperativos, dotados de cogência, impositivos de certos comportamentos a serem 

necessariamente cumpridos pelos agentes que atuam no campo da atividade 

econômica em sentido estrito. [...] No caso das normas de intervenção por indução 

defrontamo-nos com preceitos que, embora prescritivos (deônticos), não são dotados 

da mesma carga de cogência que afeta as normas de intervenção por direção. Trata-

se de normas dispositivas. [...] Ao destinatário da norma resta aberta a alternativa de 

não se deixar por ela seduzir, deixando de aderir à prescrição nela veiculada. Se 

adesão a ela manifestar, no entanto, resultará juridicamente vinculados por 

prescrições que correspondem aos benefícios usufruídos em decorrência dessa 

adesão.[...] Também há norma de intervenção por indução negativa quando o 

Estado, v.g., onera por imposto elevado o exercício de determinado comportamento, 

como no caso de importação de certos bens.
65

  

 

Quando atua por direção, o governo torna obrigatória ou proibida determinada 

conduta, estabelecendo sanções de natureza civil, penal ou administrativa em função do 

descumprimento da previsão legal, razão pela qual também se chama esse tipo de norma de 
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comando-controle. Desta feita, a preocupação encontra-se focada no desfavorecimento de 

ações negativas, numa postura eminentemente passiva do Estado
66

. 

Entretanto, a realidade de Estado Social cada vez atribui ao Poder Público mais 

responsabilidades na procura pela efetivação do bem-estar comum, requerendo dele condutas 

ativas. Assim, os mecanismos indutores mostram-se mais vantajosos, e até necessários, uma 

vez que permitem que o Estado favoreça comportamentos em conformidade com o sistema 

normativo.  

Essa medida, na esfera ambiental, significa incentivar a prática do controle 

preventivo, incontestavelmente mais interessante que a ação repressiva. Tal afirmação decorre 

da constatação de que, muitas vezes, é impossível a restituição do status quo ante depois de 

praticado o dano ambiental.  

Segue esse entendimento Paulo de Bessa Antunes
67

: 

 

O direito Ambiental não pode ser concebido pela ótica reparadora, que o tornaria um 

direito inócuo. Afinal, os danos ambientais, em regra, são praticamente irreversíveis, 

como o desmatamento de uma floresta centenária ou a extinção de uma espécie da 

fauna ou da flora. Sem atuação antecipada não há como evitar a ocorrência de danos 

ambientais. Por essa razão, o direito ambiental é eminentemente preventivo. 
 

Os instrumentos que melhor concretizam os mecanismos de indução são os 

econômicos, quando se trata da política ambiental. Ora, sendo certa a origem econômica da 

degradação ecológica que hoje se apresenta em níveis insustentáveis, concomitantemente à 

instituição de normas de comando-controle, é no próprio sistema econômico que se deve 

buscar a solução para o problema
68

.   

Nesse sentido apregoam Matias e Belchior
69

:  

 

É importante, em conjunto com o sistema normativo vigente, a existência de 

instrumentos econômicos de política ambiental que possam acarretar, de forma 

efetiva, mudanças no comportamento dos agentes econômicos poluidores por meio 

de incentivos financeiros e de mercado. 
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Quanto às vantagens da utilização de instrumentos econômicos, para Fernando 

Magalhães Modé
70

:  

 

Os instrumentos econômicos, dentre eles a tributação ambiental, oferecem ao 

indivíduo a faculdade de realizar a adequação de sua atividade econômica de forma 

que lhe proporcione maior eficiência econômica, vale dizer, na forma que os 

recursos econômicos disponíveis tenham seu emprego otimizado,  reduzindo o custo 

final para tal finalidade. 

 

A tributação é, portanto, uma das formas pelas quais esses mecanismos 

econômicos podem se expressar. Constituindo elemento da ordem econômica, por ser ela a 

principal arrecadadora dos recursos necessários ao atendimento dos interesses da sociedade 

estatuídos no ordenamento jurídico, sua utilização com o fim de estimular condutas adequadas 

ou onerar comportamentos impactantes ao meio ambiente pode ser bastante eficaz para a 

manutenção de um meio ambiente saudável.  

 

2.4 A Tributação Ambiental no Brasil 

 

2.4.1. Aspectos gerais: 

 

Demonstrado o dever de intervenção estatal na economia com o fito de tutelar o 

meio ambiente, seja pela instituição de normas protetivas ou por meio de instrumentos 

econômico-financeiros, o Direito Tributário revela-se importante ferramenta para o sucesso 

do desafio de promover o desenvolvimento sustentável. 

A tributação tem função primordial na viabilização da atividade econômica do 

Estado, na medida em que grande parte das receitas necessárias à realização das políticas de 

intervenção no domínio econômico é oriunda do pagamento de tributos.   

Assim, para que o sistema econômico possa funcionar, imprescindível o montante 

arrecadado pelo poder de tributar
71

. Este, no entanto, mostra-se limitado constitucionalmente, 
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para que não se desvirtue das finalidades máximas do Estado Democrático de Direito, a 

dignidade humana e os direitos fundamentais.
72

 

Quando o constituinte elevou o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado ao ápice do ordenamento jurídico e colocou-o como princípio da ordem 

econômica, clarividente restou a submissão dessa atividade arrecadatória ao escopo de 

proteção ambiental
73

. Dessa maneira, pode-se dizer, inclusive, que a atividade tributária passa 

a encontrar seu próprio fundamento no dever de garantia do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado
74

.  

O viés do sistema tributário que se baseia na proteção ambiental tem recebido o 

nome de tributação ambiental, a qual é definida por Regina Helena Costa
75

 como: 

 

o emprego de instrumentos tributários para gerar os recursos necessários à prestação 

de serviços públicos de natureza ambiental (aspecto fiscal ou arrecadatório), bem 

como para orientar o comportamento dos contribuintes à proteção do meio ambiente 

(aspecto extrafiscal ou regulatório). 

 

O tributo, instrumento usado pelo Estado na atividade tributária, vem definido no 

artigo 3° do Código Tributário Nacional como “toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” 

A partir do conceito legal de tributo, de logo se extrai seu caráter não 

sancionatório, haja vista que o instituto de natureza compulsória legalmente previsto como 

penalidade é a multa, de modo que a tributação somente pode ser concebida diante de 

condutas lícitas. 

Por esse motivo, nas palavras de Modé
76

, a tributação ambiental “parte do 

pressuposto de que todas as atividades econômicas a comporem a hipótese de incidência de 
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um tributo ambiental são lícitas, pois, se razão houvesse para tê-las como ilícitas, deveriam 

ser assim tratadas por normas de conteúdo proibitivo”.  

Nessa perspectiva, a tributação ambiental, aceitando que determinadas atividades 

produtivas, conquanto poluentes, são necessárias à sociedade, incide dentro dos limites do 

permitido. Ultrapassada essa faixa de tolerabilidade, o causador da poluição adentrará no 

universo do proibido, sujeitando-se à responsabilização civil, penal ou administrativa.
77

 

No âmbito da tributação ambiental, os tributos podem ser usados tanto para 

captação de recursos que financiem serviços públicos de proteção ao equilíbrio ecológico, o 

que se dá através da instituição de novos impostos, taxas ou contribuições, quanto para 

incentivar ou desencorajar a prática de atividades de acordo com o impacto ambiental que 

representam (extrafiscalidade).  

A função extrafiscal tem especial utilidade para a tributação ambiental, uma vez 

que é através dela que o Estado pode incentivar ou inibir comportamentos “com vista à 

realização de outros valores constitucionalmente consagrados
78

”, como é o caso da proteção 

do meio ambiente. Por essa razão, merece ser assunto aprofundado, conforme se fará linhas 

adiante.  

Assim, pode-se afirmar, em consonância com o legado de Paulo Amaral que “o 

escopo da tributação ambiental é estimular condutas não poluidoras e coibir as agressoras ao 

meio ambiente, ficando a natureza arrecadatória em um plano secundário”
79

. 

Traçados em linhas gerais o fundamento, o conceito e as finalidades da tributação 

ambiental no Brasil, passa-se, nos tópicos subseqüentes, à descrição mais pormenorizada da 

extrafiscalidade e das técnicas desenvolvidas na prática da tributação ambiental, para que 

reste satisfatoriamente comprovada a eficácia deste ramo do direito no estímulo a atividades 

que promovam a utilização ambientalmente adequada da propriedade urbana.  

 

2.4.2. Extrafiscalidade dos tributos e sua contribuição à política de proteção ambiental 

 

O Estado, quando se utiliza de seu poder de tributar para exigir dos contribuintes 

prestações pecuniárias, pode agir norteado pelos seguintes objetivos: satisfazer as 

necessidades públicas; subvencionar atividades da administração pública indireta ou de 
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paraestatais; ou interferir no domínio econômico com o intuito de executar políticas trazidas 

na Constituição
80

.   

Tradicionalmente, o objetivo do tributo era apenas o de “prover o erário público 

dos recursos necessários aos gastos indispensáveis”
81

. Hugo de Brito Machado
82

 alerta, 

contudo, que, no mundo moderno “o tributo é largamente utilizado com o objetivo de 

interferir na economia privada, estimulando atividades, setores econômicos ou regiões, 

desestimulando o consumo de certos bens e produzindo, finalmente, os efeitos mais diversos 

na economia”. Trata-se, esta última, da função extrafiscal. 

Conforme leciona Falcão
83

, a extrafiscalidade “é a atividade financeira que o 

Estado exercita sem o fim precípuo de obter recursos para o seu erário, para o fisco, mas sim 

com vistas a ordenar ou reordenar a economia e as relações sociais”. Embora não prevista 

expressamente no texto constitucional, é permitida no ordenamento jurídico pátrio a partir de 

seu artigo 151, I, que diz ser “admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a 

promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico do País”
84

. 

Assim, pode-se afirmar que ocorre extrafiscalidade quando o Estado adapta a 

técnica de arrecadação tributária para regular certa política pública, de forma que a tributação 

venha a pressionar o contribuinte a praticar (ou abster-se de praticar) determinadas condutas 

de acordo com o que as prioridades de desenvolvimento social requerem. 

Entretanto, no exercício da função extrafiscal dos tributos, o Estado não deixa de 

visar à obtenção de quantias que custeiem sua atuação social e econômica, não havendo falar, 

assim, em extrafiscalidade pura, mas apenas em tributos cuja função extrafiscal prevalece 

sobre a fiscal.
 85

 Desse modo esta função, “no fundo – mas não unicamente, importa em atuar 

sobre a economia, para mudar o panorama social
86

”. 
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Essa estratégia do fisco se caracteriza, assim, pelo manejo de tributos a fim de que 

objetivos constitucionais sejam alcançados, os quais, no caso da tributação ambiental, podem 

ser traduzidos na manutenção da qualidade de vida e na implementação do desenvolvimento 

sustentável. Ela se dá, sobretudo, por intermédio de normas indutoras, que, como visto, ao 

invés de impor comportamentos específicos, deixam que o sujeito passivo tenha a opção de 

aderir ou não à conduta estimulada.  

A estratégia de tributação extrafiscal permite que os recursos cheguem 

diretamente aos fins colimados pela Constituição, diminuindo instâncias burocráticas e, 

consequentemente, as despesas públicas
87

. Alie-se a isso o fato de que normas indutoras 

apresentam maior capacidade de recondução do comportamento individual, pois interferem 

diretamente no bolso do contribuinte
88

, que começa a preferir adotar atitudes próprias à defesa 

do meio ambiente. 

Diante dessas vantagens, esse fenômeno tem demonstrado grande crescimento nos 

últimos anos
89

, e se apresenta como técnica bastante útil à Tributação Ambiental, na medida 

em que pode ser usada como forma de controlar e limitar o uso dos recursos naturais.  

A extrafiscalidade pode se manifestar sob diversas formas: pela instituição e 

gradação de tributos ou pela concessão de isenções, incentivos ou de créditos presumidos. A 

título ilustrativo, o Estado pode fixar alíquotas mais onerosas às empresas que, em seu 

processo produtivo, fazem uso de técnicas que emitem altas quantidades de gases poluentes, 

estimulando, indiretamente, o emprego de tecnologias que causem menor degradação 

ambiental. 

Dentre as espécies tributárias existentes no Brasil (impostos, taxas, contribuições 

de melhoria)
 90

, entende-se serem os impostos, que não se vinculam a nenhuma atuação estatal 

específica (167, IV, CF/88
91

), os tributos que se mostram mais adequados para serem objeto 

de tributação ambiental. É o que defende Lídia Ribas
92

, ao afirmar que: 
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Os impostos oferecem o mais fértil campo de eleição extrafiscal, sejam os impostos 

em geral e principalmente os indiretos, incidentes sobre a produção e o consumo; 

podem ser vastamente utilizados como instrumento de tributação no campo 

ambiental, por meio de mecanismos de graduação de alíquotas, reduções de base de 

cálculo e seletividade, isenções e restituições, dependendo da natureza dos produtos, 

visando a incrementar ou desestimular a produção dos que sejam poluidores ou cujo 

processo produtivo afete negativamente o meio ambiente. 

 

Não se pode esquecer, contudo, que, apesar de a técnica da extrafiscalidade não 

observar estritamente o princípio da capacidade contributiva
93

, que rege a tributação com um 

todo, deve respeito às limitações ao poder de tributar contidas no Título VI da Constituição 

Federal. Dessa forma, esta só alcançará a finalidade almejada se a majoração, tendo em vista 

o exemplo dado acima, ainda que gere considerável impacto no orçamento do empresário 

poluente, não o prive de aprovisionar as necessidades essenciais à sua existência. Ou seja, o 

tributo que sofreu exasperação não pode ter efeito confiscatório, tampouco atingir o mínimo 

vital do sujeito passivo ou cercear outros direitos fundamentais, sob pena de assumir caráter 

sancionatório
94

. 

Assim, evidenciado que a Tributação Ambiental se alicerça na estratégia da 

extrafiscalidade para alcançar seu objetivo precípuo, atentando sempre para os cuidados que 

sua utilização requer, passa-se ao estudo das possibilidades de aplicação desta, o que 

influencia sobremaneira na eficácia da norma tributária ambiental, conforme se observará.  

 

2.4.3. Mecanismos de aplicação da tributação ambiental – preferência pela técnica de 

incentivo  

 

Conforme relatado nos itens anteriores, com o a adoção do modelo de Estado 

Social de Direito, o modo como este atua na sociedade adquire perfil cada vez mais ativo, o 

que acaba por influenciar na teoria do direito.  
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Neste ponto, para que se entenda com nitidez a forma que o direito atua na 

sociedade atual, necessário se faz realizar breve incursão na doutrina de Norberto Bobbio 

consistente na função promocional do direito.  

Com o aumento das funções atribuídas ao Estado à medida que avança a 

industrialização, o direito adquire nova concepção, promocional, que se desenvolve ao lado da 

tradicional (de mero instituidor de normas que exprimem comando ou proibições), 

estabelecendo objetivos que possam ser alcançados simplesmente pelo desencorajamento ou 

encorajamento de condutas e tendo como objeto não mais as regras em si, mas as relações e 

os valores a partir dos quais as regras são retiradas.
95

 

Segundo o doutrinador: 

 

Em poucas palavras, é possível distinguir, de modo útil, um ordenamento protetivo 

repressivo de um promocional com a afirmação de que, ao primeiro, interessam, 

sobretudo, os comportamentos socialmente não desejados, sendo seu fim precípuo 

impedir o máximo possível a sua prática; ao segundo, interessam, principalmente, os 

comportamentos socialmente desejáveis, sendo seu fim levar a estes até mesmo aos 

mais recalcitrantes
96

.  

 

Desta feita, superando a idéia de sancionador de condutas nocivas ao meio 

ambiente, o ordenamento jurídico moderno ganha também qualidade de promotor de mudança 

social, impulsionando ações vantajosas, através de técnicas de desestímulo ou de estímulo.  

Conforme explica Consuelo Yatsuda
97

, 

  

Através da técnica de desestímulo, busca-se influenciar o comportamento não 

desejado (comissivo ou omissivo), obstaculizando-o ou atribuindo-lhe 

conseqüências desagradáveis; simetricamente, através da técnica de incentivo, 

busca-se influenciar o comportamento desejado (comissivo ou omissivo), 

facilitando-o ou atribuindo-lhe conseqüências agradáveis.  

 

 

A técnica de desestímulo, que na seara tributária pode se concretizar pela 

aplicação do princípio do poluidor-pagador, conforme ensina Bobbio
98

, é a forma típica pela 
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qual se realizam as medidas indiretas de um ordenamento repressivo. Por outro lado, a técnica 

de encorajamento, em geral concretiza normas indiretas de um ordenamento promocional.  

Quanto a essa última, pode se concretizar depois, antes ou durante a realização da 

conduta desejável. No primeiro caso, a vantagem estará nas conseqüências do ato. 

Diferentemente, nas demais hipóteses, há uma facilitação, que precede ou acompanha o 

comportamento pretendido
99

. Assim, as normas atuam de forma a gerar menos custos a quem 

o pratica, como ocorre com a concessão de subvenções ou subsídios creditícios
100

. 

Conforme Consuelo Yoshida, “com a sanção positiva ou premial busca-se tornar 

mais atrativa a operação, assegurando a quem a realiza a obtenção de uma vantagem ou a 

supressão de uma vantagem. É o caso da atribuição de um prêmio ou de uma isenção 

fiscal
101

”.  

Ao receber o estímulo pela ação já realizada conforme o ordenamento jurídico, o 

sujeito a quem a norma se destina está diante de uma sanção positiva propriamente dita
102

, a 

qual visa recompensá-lo. De outro modo, se esta ainda não foi praticada, ou está em vias de 

concretização, existe facilitação. No entanto, cabe compreender que ambas são pertencentes 

ao mesmo gênero das medidas indiretas ou de indução, que, como demonstrado, são assim 

chamadas porque o ato não desejado é “sempre possível, mas deve tornar-se mais difícil ou 

mais fácil, ou então, uma vez realizado, produz certas conseqüências, desagradáveis ou 

agradáveis, segundo o caso”
 103

. 

Para Arnaldo Vasconcelos
104

,  

 

A importância que ultimamente se tem atribuído ao incentivo, com especialidade 

àquele de natureza fiscal, vem evidenciar a medida das exigências econômico-

financeiras impostas pelas redefinições programáticas do Estado Social. Configura-

se outra forma de intervencionismo estatal muito pouco conhecida, que resulta da 

atuação do governo no sentido de proporcionar benefícios diretos à comunidade, e 

não fazê-lo de modo indireto, como tradicionalmente ocorria.  

 

Neste esteio, o que se busca defender aqui é a disseminação do uso de 

instrumentos de incentivo, mais especificamente na área fiscal, através da função promocional 

do direito, ao lado da aplicação de sua função repressivo-protetiva. Tal posicionamento 
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fundamenta-se na percepção de que as normas indutoras recompensatórias ou de facilitação 

contribuem de forma bem mais significativa do que as de caráter onerador para a concreção 

da proteção ambiental, tanto porque se baseiam em pensamentos altruístas, como porque 

comprovadamente resulta em maiores índices de adimplência por parte do contribuinte
105

.  

No mesmo sentido advoga Arnaldo Vasconcelos, ao defender que “a conduta tida 

por sobrenormal, ou seja, aquela onde há um comportamento além do esperado deve ser 

merecedora de um prêmio ou recompensa”
 106

. 

Ante o exposto, apresentados os aspectos da teoria da Tributação Ambiental que 

interessam ao presente estudo monográfico, apresentar-se-ão, no capitulo seguinte, 

empreendimentos imobiliários desenvolvidos a partir de técnicas ambientalmente 

sustentáveis. Assim, espera-se embasar a aplicação prática deste ramo do Direito como 

fomentador desse novo paradigma da construção civil. 
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3 NOVO PARADIGMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL: OS PRÉDIOS VERDES  

 

Este capítulo apresenta as mais relevantes características das construções 

desenvolvidas a partir de técnicas ecologicamente orientadas e os selos relativos ao conceito 

de sustentabilidade ambiental de maior expressão no pais, explicitando, para tanto, a 

importância da indústria da construção civil na economia brasileira, os impactos negativos 

que o setor gera ao meio ambiente e o dever de incorporação da preocupação com o 

desenvolvimento sustentável que se afigura às empresas hodiernamente. 

 

3.1 Os impactos da construção civil na economia e no meio ambiente 

 

A construção civil é ramo da indústria que possui grande influência na economia 

nacional.  Este campo abrange tudo aquilo relacionado a uma obra, desde o projeto inicial 

(empreendedores, engenheiros e arquitetos), passando pela sua execução (construtoras e seus 

funcionários, maquinário e materiais de construção) e finalização (materiais de decoração e 

corretores), até a venda (empresas imobiliárias e consumidor final) e manutenção da 

edificação concluída
107

. 

No ano de 2010, segundo o IBGE, o setor teve crescimento de 11,6%, 

representando aumento bem superior ao do PIB geral do país, que foi de 7,5%
108

. Os 

principais motivos para o aquecimento verificado se encontram no projeto “Minha Casa, 

Minha Vida”, do Governo Federal; na crescente demanda por obras de infra-estrutura em 

função da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016; na prorrogação até 

dezembro da redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 

insumos da construção; bem como na facilitação do acesso ao crédito e no aumento da renda 

familiar
109

.   
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A despeito de importante expoente do desenvolvimento econômico, pesquisas 

demonstram que as atividades desempenhadas neste ramo respondem por ampla parcela da 

degradação ambiental sofrida no país e no mundo.  

Em termos mundiais, o setor da construção civil é responsável por até 40% da 

emissão de gás carbônico direta ou indiretamente. No Brasil, as construções consomem em 

média 21% de toda a água tratada, 42% da energia produzida e geram 70% dos resíduos.
110

 

Ademais, conforme publicado na revista Atitude Sustentável
111

, com base em estatísticas do 

Green Building Council Brasil
112

, do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de 

Águas:  

 

cerca de 45% do consumo de energia e uma proporção parecida de emissão de 

carbono mundialmente têm origem em edifícios mal planejados ou mal-isolados 

termicamente; no Brasil, o consumo de energia elétrica em edificações responde por 

cerca de 42% do consumo total de energia elétrica; o setor urbano é responsável por 

26% do consumo de toda água bruta do país e a construção civil responsável por 

16% de toda a água potável. 

 

Tal realidade se deve ao fato de que tudo aquilo que se relaciona à construção 

civil, ou seja, desde a produção dos insumos necessários, até a manutenção das obras, causam 

impactos ambientais, em razão dos recursos que retiram da natureza, pelos processos 

produtivos emissores de gases poluentes ou devido aos resíduos gerados e muitas vezes 

descartados de maneira inadequada. 

Entretanto, no mundo globalizado, ao lado do atendimento aos ditames legais, 

para que possa sobreviver, o setor construtivo precisa adaptar-se às tendências e exigências do 

mercado mundial, dentro do qual a sustentabilidade tem se mostrado pauta recorrente.  

Assim, essencial que, desde o momento de se projetar uma obra, até nas questões 

que se levantam após sua conclusão, sejam considerados meios que viabilizem a utilização 

racional de recursos ambientais, combinados com preços atrativos ao consumidor. 

 

3.2 O dever empresarial de preocupação com o desenvolvimento sustentável  
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O dispositivo constitucional que institui ser a proteção ambiental dever de todos, 

Poder Público e coletividade, demanda, em conjunto com o princípio contido em seu artigo 

170, VI, não só intervenção estatal no sentido de direcionar a economia para a proteção do 

meio ambiente. Também são requeridas das empresas privadas adaptações que visam diminuir 

o desequilíbrio ecológico que podem ocasionar, garantindo às gerações futuras o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Nesse sentido estão as palavras de Cristiane Derani
113

, ao esclarecer que “o Estado 

Social não traça uma via de mão única na relação entre Estado e indivíduo. Ele se assenta na 

cooperação entre Estado e economia, ao mesmo tempo que reclama um comportamento do 

indivíduo frente à sociedade”. 

Ademais, no contexto atual de constante risco de desastres ambientais, as pessoas, 

até por instinto de sobrevivência, têm buscado evitar ao máximo a ocorrência de tragédias 

relacionadas à natureza, de modo que investidores se mostram cada vez mais criteriosos no 

momento de escolherem onde seu dinheiro será aplicado, buscando de forma crescente 

empresas que tenham responsabilidade socioambiental.  

O controle e gerenciamento ambientais começam, então, a ganhar relevo na 

administração de empresas públicas e privadas, o que as leva a incluir a preservação do meio 

ambiente em seu planejamento estratégico. Na visão de Reinaldo Dias
114

: 

 

As pressões sociais de todo tipo certamente são o fator mais importante na 

consideração por muitas empresas da questão ambiental. Ao mesmo tempo, devemos 

considerar a influência dos cidadãos dos países desenvolvidos, que provocam o 

surgimento de várias restrições legais às empresas ali sediadas, além de 

pressionarem no sentido do desenvolvimento de tecnologias e produtos 

ecologicamente aceitáveis. Deste modo, muitas empresas, quando instalam suas 

plantas industriais em países em desenvolvimento, levam esta cultura 

organizacional, influenciando a mudança de atitudes em relação à problemática 

ambiental.  

[...] 

Neste contexto, uma empresa que insiste em atuar de forma negativa em termos 

ambientais, em determinado país, corre o risco de um boicote de seus produtos pelos 

consumidores de outras regiões do planeta. 

[...]  

Em todo caso, mesmo que a produção não seja voltada para o mercado externo, as 

exigências ambientais de parte do Estado, motivadas por acordos internacionais e 

pressão da opinião pública, podem influenciar decisivamente na criação e no 

fortalecimento de uma cultura organizacional orientada para a preservação 

ambiental. 
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Assim, a própria gestão empresarial deve modificar-se, para se adequar às 

necessidades insculpidas em tratados internacionais, normas constitucionais, leis e ditames 

mercadológicos relativos ao desenvolvimento sustentável, sob pena de sério risco de 

sucumbência da empresa.  

Tendo em vista que a finalidade precípua da ordem econômica é assegurar a 

existência digna e a justiça social
115

, e que a proteção ambiental deve visar à garantia de vida 

sadia às futuras gerações, de se perceber que o desenvolvimento sustentável traz em seu bojo 

limitações à livre iniciativa sob aspectos que buscam harmonizar crescimento econômico, 

qualidade de vida e maior igualdade social.  

Sob o viés econômico, a sustentabilidade nas organizações significa o dever que 

estas têm de dar retorno ao investimento realizado e contribuir para a distribuição da renda. 

Com relação ao meio ambiente, as empresas devem pautar-se na responsabilidade ambiental, 

buscando realizar processos produtivos mais limpos através da utilização de produtos eco-

eficientes. Já do ponto de vista social, cabe à empresa proporcionar condições adequadas de 

trabalho aos seus empregados, bem como atuar de maneira a diminuir as desigualdades 

sociais.
116

 Apenas para fins de delimitação do objeto de estudo deste trabalho monográfico, 

dar-se-á ênfase à dimensão ambiental da sustentabilidade, sem se almejar diminuir, contudo, a 

importância dos demais enfoques, que devem ocupar posição equilibrada de importância 

dentro das empresas.  

Assim, em que pese estar claro que a realidade da sociedade contemporânea 

requer uma mudança profunda em relação ao modo como se encara o meio ambiente, o fato é 

que muitas instituições tem demonstrado preocupação com questões ecológicas apenas para 

atender às pressões de investidores, não significando um aumento real na consciência 

ecológica de seus integrantes.  

Com efeito, para que se possa afirmar que uma instituição empresária norteia-se 

sob critérios ambientalmente orientados, ela precisa implantar uma cultura ambiental que 

influencie significativamente na competitividade da empresa e nas decisões tomadas pelo seu 

quadro de dirigentes.  
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Reinaldo Dias
117

 define essa cultura ambiental como: 

 

[...] um conjunto de comportamentos sociais, fundamentados no valor “meio 

ambiente”, que, se constitui em um sistema de significados e de símbolos coletivos 

segundo os quais os integrantes de determinada empresa interpretam suas 

experiências e orientam suas ações referentes ao meio ambiente. 

 

É perceptível que a questão ambiental também está se inserindo no ramo da 

construção civil, ante às pressões da sociedade para que seus processos produtivos diminuam 

os impactos ecológicos que representam. Para o professor Vahan Agopyan
118

, ao comentar a 

evolução do setor no período de 1995 a 2005, “a construção civil está se tornando mais 

sustentável. Hoje as perdas são menores, até empresas médias têm cuidado de seus resíduos. 

Há ainda a atenção ao consumo de energia. Algumas indústrias de materiais chegaram a 

diminuir 1/3 de seu consumo".  

A introdução do desenvolvimento sustentável na área industrial da construção 

civil remonta à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992, e que ficou conhecida por Eco-92. Dela resultou a 

Agenda 21, documento elaborado sob o consenso de 179 países e que propôs ações de 

concretização desse conceito, sendo considerada por Édis Milaré
119

 “a cartilha básica do 

desenvolvimento sustentável”.  

Sete anos mais tarde, o International Council for Research and Innovation in 

Building and Construction (CIB)
120

 publicou uma agenda específica para o setor da 

construção civil, chamada de Agenda 21 on Sustainable Construction. Esta apontava três 

elementos-chave para a construção sustentável, quais sejam: a redução do consumo energético 

e da extração de recursos minerais; a conservação das áreas naturais e da biodiversidade; e a 

manutenção da qualidade do ambiente construído e gestão da salubridade do ar interior.
121
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No entanto, reconhecendo que o conceito de construção sustentável é algo 

subjetivo e variável conforme as condições geográficas e sociais de cada região planetária, um 

grupo de pesquisadores elaborou uma agenda própria para a construção civil nacional, a qual 

revela sete aspectos relevantes para este modelo construtivo no Brasil: reciclagem de resíduos 

da indústria da construção civil; redução de perdas e desperdício de materiais de construção; 

eficiência energética das edificações; conservação da água; melhoria da qualidade do ar 

interior; durabilidade e manutenção; tratamento do déficit em habitação, infra-estrutura e 

saneamento; e melhoria da qualidade do processo construtivo.
122

 

Em 2007, como resultado da articulação entre lideranças empresariais, 

pesquisadores, consultores, profissionais e formadores de opinião, foi criado o Conselho 

Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), com o objetivo de levar qualidade de vida aos 

trabalhadores, aos usuários e ao meio ambiente em torno de uma edificação, por meio do 

estímulo a práticas sustentáveis.
123

   

Ademais, de se admitir que é a partir da atividade da construção civil, cujo 

principal produto são as edificações, que a propriedade privada e o próprio cenário urbano 

consubstanciam-se em realidade. Este setor da indústria, então, como parte do seu dever de 

promoção do desenvolvimento sustentável, tem de projetar e executar empreendimentos que, 

ao serem concluídos, facilitem o cumprimento das funções social e ambiental da propriedade 

urbana e o desenvolvimento da política urbana elencados na Constituição Federal e 

especificadas pelo Estatuto da Cidade e planos diretores de cada cidade. 

Diante da notória e necessária inclusão da preocupação ecológica no meio 

empresarial, sobretudo no da construção civil, a intervenção estatal, quando se utiliza do 

instrumento fiscal com o objetivo de conduzir o mercado para atitudes pautadas na 

sustentabilidade, deve fomentar comportamentos que de fato exprimam uma mudança de 

paradigma ambiental, precavendo-se para não facilitar a difusão de instituições que apenas se 

aproveitam do momento e se valem de um falso pretexto ambiental para garantir máxima 

lucratividade.  

A seguir, demonstrar-se-ão as principais características que devem estar reunidas 

para que uma edificação seja rotulada de ambientalmente sustentável. 
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http://www.pcc.usp.br/fcardoso/Tese%20Clarice%20Degani%20%28defesa%29.pdf
http://www.cbcs.org.br/sobreocbcs/index.php?


48 

 

3.3 Características relevantes para a sustentabilidade ambiental de uma construção 

 

Uma construtora ou incorporadora, ao pensar em um novo empreendimento, na 

sociedade contemporânea, deve levar em consideração os três pilares da sustentabilidade, 

expostos no item acima, para que possa realmente intitulá-lo de sustentável.  

Nesse esteio, construções sustentáveis podem ser definidas como 

empreendimentos que adotam uma série de práticas e materiais na preparação, durante a 

construção, na fase de operação, ou mesmo no momento de sua demolição, com a finalidade 

de reduzir o impacto ambiental, promover o desenvolvimento econômico e, ainda, contribuir 

para assegurar níveis elevados de qualidade de vida àqueles que com eles se relacionam de 

alguma forma
124

. 

Entretanto, o que se tem verificado, em termos práticos, é que o enfoque tem sido 

polarizado na gestão ambiental desses edifícios. O grau de importância que vem sendo 

atribuído nos últimos anos à escolha de produtos que consomem menos recursos ambientais 

na construção civil, além das causas já demonstradas, tais como os cada vez mais comuns 

desastres ecológicos e os altos índices de impactos à natureza causados pelo setor, tem sido 

impulsionado também pela chegada de referenciais internacionais de certificação dos edifícios 

verdes, que se baseiam principalmente em critérios que envolvem a questão ambiental, 

conforme será apresentado ao longo deste capítulo.  

A sustentabilidade ambiental abrange, assim, a dimensão ecológica de uma 

construção sustentável, consistindo nos prédios ou edifícios verdes (green buildings
125

), tema 

principal desta monografia. Vale ressaltar, contudo, que, uma vez que o fim precípuo da 

proteção ambiental é a qualidade de vida, empreendimentos que se preocupam com o meio 
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ambiente acabam por trazer benefícios econômicos e sociais. Segue esse entendimento o 

conceito trazido pelo Green Building Council Brasil
126

: 

 

Green building é edificação ou espaço construído que teve na sua concepção, 

construção e operação o uso de conceitos e procedimentos reconhecidos de 

sustentabilidade ambiental, proporcionando benefícios econômicos, na saúde e bem 

estar das pessoas.  

 

A concepção de uma obra ambientalmente orientada demanda esforço 

multidisciplinar, envolvendo a colaboração de vários profissionais e empresas, entre eles 

engenheiros das mais diversas ciências, arquitetos, projetistas e fornecedoras de materiais de 

construção, que vão atuar em todas as fases da existência de um edifício. 

Segundo Clarice Degani e Francisco Cardoso, o ciclo de vida de um edifício 

contempla cinco etapas: planejamento (estudos de viabilidade física, econômica e financeira, 

elaboração de projeto e especificações e programação do desenvolvimento das atividades 

construtivas), implantação (construção propriamente dita), uso (etapa em que o edifício é 

ocupado por seus usuários), manutenção (fase cuja atividade tem origem na necessidade de 

manutenção de equipamentos, na correção de falhas ou na modernização do equipamento) e 

demolição (inutilização do edifício através de um processo de desmonte)
 127

. 

 Para explicar as características de uma construção verde, alguns dos pontos mais 

relevantes serão elencados nos parágrafos seguintes. 

De grande importância é a origem dos produtos e insumos comprados para a obra, 

o que inclui a legalidade do terreno onde o empreendimento será instalado. Segundo o CBCS, 

para garantir a escolha de empresas fornecedoras alinhadas aos princípios da sustentabilidade, 

deve-se verificar seis aspectos básicos. São eles: a formalidade da empresa fabricante e 

fornecedora no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), no sítio eletrônico da Receita 

Federal do Brasil; a licença ambiental do produto; as questões sociais, como a utilização de 

mão de obra escrava ou infantil; a qualidade e normas técnicas do produto; o perfil de 
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responsabilidade socioambiental da empresa; identificar a presença de propaganda 

enganosa
128

. 

Além disso, deve-se atentar para: a disponibilidade de recursos ambientais locais, 

a fim de diminuir os gastos com transporte e aproveitar as condições geoclimáticas do lugar; a 

quantidade de energia e água utilizadas, buscando-se o máximo de eficiência e o mínimo de 

desperdício desses bens; as condições de trabalho e higiene do ambiente ocupacional, 

respeitando-se as normas que regulamentam o assunto; a gestão dos resíduos produzidos, 

introduzindo-se coleta seletiva de lixo; o conforto ambiental da obra
129

; bem como a evolução 

das práticas que levam à sustentabilidade no decorrer do tempo
130

.  

O Guia da Caixa Econômica Federal de Sustentabilidade Ambiental
131

 resume os 

critérios mais relevantes para uma construção sustentável: 

 

Ao se projetar uma habitação, é necessário aproveitar ao máximo as condições 

bioclimáticas e geográficas locais, estimular o uso de construções de baixo impacto 

ambiental, garantir a existência de áreas permeáveis e arborizadas, adotar técnicas e 

sistemas que propiciem o uso eficiente de água e energia, bem como realizar a 

adequada gestão de resíduos. A habitação também deve ser duradoura e adaptar-se 

às necessidades atuais e futuras dos usuários, criando um ambiente interior saudável 

e proporcionando saúde e bem-estar aos moradores. 
 

Percebe-se, assim, quão variadas são as possibilidades de medidas a serem 

adotadas sob o pressuposto ambiental, de modo que o conceito de construção verde não se 

pode apoiar num conjunto estanque e inflexível de métodos, tecnologias e materiais. No 
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entanto, é essencial que de fato sejam pesquisadas e utilizadas técnicas em prol da 

sustentabilidade, e que estas resultem numa maior eficácia ambiental do empreendimento. 

A fim de objetivar o conceito de construções verdes e assim facilitar a concepção 

e o reconhecimento de edificações ambientalmente sustentáveis, organismos nacionais e 

internacionais tem desenvolvido métodos de avaliação do desempenho ambiental de edifícios 

como um todo, ou quanto a um aspecto de considerável relevância para sua eficiência 

ambiental
132

. Os empreedimentos que se submetem a essas análises, se cumprirem 

satisfatoriamente os padrões estabelecidos, podem receber certificados ou etiquetas 

ambientais, assunto que será tratado de maneira pormenorizada a seguir.   

 

3.4 Os selos ambientais para prédios verdes no Brasil  

 

Neste tópico buscar-se-á apresentar, de maneira simples e sucinta, os selos 

ambientais
133

 específicos para construções verdes mais difundidos no país, com o intuito de 

gerar subsídios bastantes para viabilizar o posicionamento acerca das contribuições que eles 

podem representar à implementação do desenvolvimento sustentável e os cuidados 

necessários relacionados ao tema.  

Os métodos de avaliação de edifícios surgiram na década de 90
134

, na Europa, no 

Canadá e nos EUA, como resultado de uma preocupação ambiental que se iniciou com a 

busca por economia de energia, impulsionada pela crise do petróleo de 1973, mas que depois 

foi se diversificando, com o aumento das discussões acerca da questão ecológica ao redor do 

mundo e a identificação das necessidades ambientais regionais
135

.  

Todos eles partilham do escopo de aumentar a demanda mercadológica por níveis 

de desempenho ambiental superiores àqueles exigidos por referências normativas, seja por 

razões de comprometimento ambiental ou de diferenciação no mercado. Realizam avaliações 
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que podem servir para diagnosticar eventuais necessidades de medidas interventivas no 

ambiente construído (avaliações detalhadas) ou para orientar projetistas ou amparar a 

atribuição de selos ambientais (avaliações simplificadas).
136

 

Note-se que os métodos de avaliação do desempenho ambiental não 

necessariamente estão atrelados a um sistema de classificação de edifícios. Contudo, tornou-

se bastante comum a emissão de certificados ou etiquetas após a análise do empreendimento, 

pois assim permite-se ao consumidor identificar aquele que apresenta melhor desempenho, 

assim como às empresas se destacarem no mercado, recebendo distintivo que reconhece a boa 

performance ambiental da nova obra colocada no mercado ou dos edifícios já em 

funcionamento. 

Nesse sentido, os selos ambientais, de acordo com Reinaldo Dias
137

:  

 

[...] constituem elementos tangíveis que acompanham o produto e que constituem 

fonte de informação objetiva aos consumidores, pois são conferidos por 

organizações independentes (externas à organização), assegurando a qualidade 

ambiental do produto e dos processos produtivos a ele associados.  

 

Cumpre esclarecer que os rótulos ou selos ambientais, dos quais fazem parte as 

certificações e as etiquetas voltadas à avaliação de desempenho ambiental de edifícios, dão 

credibilidade a apenas um empreendimento imobiliário ou um insumo deste, não significando 

que a empresa que o concebeu possui um sistema de gestão ambiental (SGA)
138

. Este, por sua 

vez, requer comprometimento a nível gerencial, significando que a empresa atende a normas 

que objetivam a diminuição dos impactos ambientais gerados pela atividade econômica que 

desenvolve, mas não estabelece requisitos de desempenho ambiental
139

.  

Um exemplo de instituição que concede SGA é a ISO (International Organization 

for Standardization), em sua série de normas ISO 14000, as quais “são uma família de normas 

que buscam estabelecer ferramentas e sistemas para a administração ambiental de uma 

organização
140

”.  
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Por essa razão, não serão descritas as metodologias de aplicação dos certificados 

que compõem a família ISO 14000 nesta monografia, haja vista não tratarem do tema ora 

abordado, que se atem à avaliação do desempenho ambiental de empreendimentos 

imobiliários individualmente considerados. 

Desta feita, os sistemas de avaliação de desempenho ambiental tanto podem 

considerar vários aspectos que influenciam nos impactos ambientais causados por um 

edifício, como voltar-se à análise de apenas uma questão importante para o desempenho 

ambiental de uma edificação, como o consumo de energia elétrica, para classificar uma obra 

ambientalmente orientada. No presente trabalho serão expostos os principais pontos 

metodológicos dos selos ambientais mais expressivos no Brasil, quais sejam as certificações 

LEED e Aqua, e a etiqueta Procel Edifica.  

 

3.4.1. Certificação LEED – Leadership in Energy and Environmental Design 

 

 

LEED, ou Leadership in Energy and Environmental Design, segundo informações 

do sítio eletrônico de sua própria instituidora
141

, é um sistema de certificação 

internacionalmente reconhecido, o qual foi desenvolvido em março de 2000 pelo U. S. Green 

Building Council, organização não governamental sediada nos Estados Unidos.  

No Brasil, o selo é representado pelo Green Building Council Brasil. Este, 

instituído em março de 2007 e cujos trabalhos se iniciaram em janeiro de 2008
142

, tem o 

objetivo de contribuir para “o desenvolvimento da indústria da construção sustentável no país, 

utilizando as forças de mercado para conduzir a adoção de práticas de Green Building em um 

processo integrado de concepção, construção e operação de edificações e espaços 

construídos
143

”.
 
 

O procedimento para a obtenção do certificado ocorre por meio do cadastro do 

projeto junto à organização, seguido do preenchimento e envio de formulários e documentos 

verificados durante as fases de planejamento, implantação e uso do edifício
144

. Este é avaliado 

através de sistemas de classificação que pontuam os edifícios segundo critérios de: espaço 
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sustentável, localização, entorno, eficiência no uso de água e energia, qualidade do ar, 

materiais utilizados, qualidade ambiental interna, inovação e processo de projeto
145

.  

A partir da análise dos aspectos acima, que tem como referência as condições 

climáticas e culturais dos Estados Unidos
146

, realiza-se o somatório dos pontos obtidos pelo 

empreendimento ao qual se deseja atribuir a certificação, podendo este enquadrar-se nas 

categorias, em ordem crescente de sustentabilidade: Não Certificado (0-39), Certificado (40-

49 pontos), Prata (50-59 pontos), Ouro (60-79 pontos) e Platina (80-110)
147

. 

Da forma como se apresenta atualmente, o selo pode ser aplicado a qualquer tipo 

de edifício, assim como para bairros inteiros. As certificações são subdivididas em nove 

sistemas de classificação, organizadas da seguinte forma: Novas Construções (NC), Edifícios 

Existentes: operações e manutenção (EB: OM), Projetos de interiores de edifícios 

comerciais (CI), Fachada e Núcleo (CS), LEED para Escolas (SCH), LEED Retalho, LEED 

Saúde (HC), LEED para Residências, LEED para Desenvolvimento de Bairro (ND).
148

 

Destas, a espécie que tem sido mais utilizada no Brasil é a CS, com 44% dos registros 

realizados no site do GBC Brasil até março deste ano.
149

  

Os custos adicionais gerados às empresas que se interessam pela obtenção do 

LEED podem ser considerados sob dois aspectos: o da quantia necessária para o cadastro e 

submissão dos formulários preenchidos on line à certificadora e o da adaptação do prédio aos 

requisitos impostos pelo sistema. Quanto ao primeiro deles, segundo dados fornecidos pela 

revista Téchne em fevereiro de 2010
150

, a taxa de inscrição custa US$ 600, ao passo que os 

valores para a auditoria dos projetos cadastrados variam de US$ 2.250 a US$ 22.500, a 

depender do tamanho do empreendimento.  

Por outro lado, estima-se que a certificação demanda acréscimo de investimento 

de 0,8% para a certificação básica, 3,5% para a Prata, 4,5% para a Ouro e 11,5% para a 
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Platina, em relação a um prédio convencional, tendo como referência os Estados Unidos.
151

 

No Brasil, segundo o gerente técnico do GBC Brasil, Marcos Casado, a tendência é que se 

gaste a mais entre 5% a 10% em edifícios comerciais e 2 a 4% em residenciais, para a 

obtenção de uma construção verde, mas estas porcentagens não se baseiam especificamente 

na adequação aos padrões da certificação LEED
152

.  

Entretanto, o próprio GBC disponibiliza dados a fim de demonstrar que os custos 

inicialmente arcados pelos empreendedores são recompensados em um prazo médio de 3 a 5 

anos, defendendo que o consumo de energia elétrica pode ser reduzido em até 30%, as 

emissões de dióxido de carbono atingem queda de até 35%, o uso de água potável é reduzido 

em média 40%, e os gastos na gestão de resíduos é minimizada de 70 a 80%
153

. 

Atualmente, existem no Brasil 30 empreendimentos certificados em alguma das 

categorias LEED e 245 em processo de Certificação. No Ceará, tem-se três edifícios em 

processo não sigiloso de certificação (agência do Banco do Brasil de Messejana, edifício 

residencial Paço das Águas e edifício comercial LC Corporate Green Tower), conforme dados 

obtidos no site do GBC Brasil.
154

 

 

3.4.2 Processo Aqua – Alta Qualidade Ambiental 

 

O processo Aqua (Alta Qualidade Ambiental), inaugurado em abril de 2008
155

, é 

resultado da adaptação do selo francês Démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) e 

também pode ser aplicado a qualquer tipo de edificação. A certificação foi elaborada por 

pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e é concedida pela 

Fundação Vanzolini.
156

 

Durante o procedimento de obtenção do selo, são avaliadas 14 categorias 

(subdivididas em quatro grupos: ecoconstrução, ecogestão, conforto e saúde) em três etapas 

                                                 
151

 Cf. ANDERSON, Beth. Leed certification program leads to potential profits. 03 dez. 2007. Disponível 

em: <http://www.nuwireinvestor.com/articles/leed-program-leads-to-potential-profits-51367.aspx> Acesso em: 

05 mai. 2011. [Tradução livre] 
152

 SANTOS, Altair. Prédio Verde: o que é isso? Disponível em: <http://www.cimentoitambe.com.br/massa-

cinzenta/predio-verde-o-que-e-isso/>. Acesso em: 05 mai. 2011. 
153

 Green Builindg Council Brasil. Disponível em 

http://www.gbcbrasil.org.br/pt/index.php?pag=imprensa_full.php&id=118 
154

 Green Building Council Brasil. Empreendimentos LEED. Disponível em:  

<http://www.gbcbrasil.org.br/pt/index.php?pag=certificacao.php&certificado=cert_historico.php>. Acesso em 

01 jun. 2011. 
155

 O primeiro complexo comercial certificado com o Processo Aqua foi o Cidade Jardim Corporate Center, 

localizado em São Paulo – SP. A certificação foi concedida em meados de 2010. Informação disponível em 

http://www.vanzolini.org.br/noticias.asp?cod_site=0&id_noticia=172. 
156

 Processo Aqua. Disponível em http://www.processoaqua.com.br/processo.html 

http://www.nuwireinvestor.com/articles/leed-program-leads-to-potential-profits-51367.aspx
http://www.cimentoitambe.com.br/massa-cinzenta/predio-verde-o-que-e-isso/
http://www.cimentoitambe.com.br/massa-cinzenta/predio-verde-o-que-e-isso/
http://www.gbcbrasil.org.br/pt/index.php?pag=certificacao.php&certificado=cert_historico.php
http://www.processoaqua.com.br/processo.html


56 

 

fiscalizadas por auditorias autônomas e presenciais, podendo ser emitida uma certificação em 

cada uma delas. A primeira fiscalização ocorre durante a fase de planejamento do edifício 

(programa), a segunda ao término do projeto (concepção), e a última, após a conclusão da 

obra, quando esta for entregue aos seus usuários (realização). Os empreendimentos, para que 

sejam certificados, devem atingir resultado de desempenho ambiental,  no mínimo com 

padrão “excelente” em três aspectos,  “superior”, em quatro e “bom” em sete critérios, não se 

podendo escolher os quesitos nos quais se deseja pontuar
157

. 

Os certificados, independentes entre si, tem validade até o encerramento da etapa 

seguinte e, quanto ao último, tem duração de um ano, não havendo meios de renová-lo, 

embora esteja em fase de elaboração um quarto certificado, para ser implantado na fase de 

operação do edifício. 
158

  

Segundo o sítio eletrônico oficial da certificação, um empreendimento certificado 

pelo Processo Aqua apresenta benefícios relacionados à qualidade de vida de seus usuários, à 

economia de água e de energia, à disposição de resíduos e ao desenvolvimento social, 

econômico e ambiental da região em que se insere. 
159

  

O valor cobrado pela instituição certificadora, para uma construção de até 

1.500m², é de R$ 17.500, sendo adicionado um custo de R$ 1.609 por metro quadrado, para 

os empreendimentos que ultrapassarem o referencial de tamanho inicial.
160

 

Até meados do mês de março do corrente ano, havia 30 construções com 

certificação Aqua no país, dentre elas um conjunto habitacional com 80 casas.
161

  

 

3.4.3 Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, do Procel Edifica 

 

O Procel Edifica, um dos subprogramas do Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica do Brasil, foi criado em 2003, como decorrência da Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia (Lei n° 10.295/2001), cujo decreto regulamentador 

(Decreto n° 4.059/2001) fixou a regulamentação específica para os indicadores técnicos de 

níveis de eficiência energética no país. 
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A partir de 2003, começaram, então, a ser desenvolvidos mecanismos de 

etiquetagem e inspeção para avaliar e classificar o nível de eficiência energética de edifícios, 

ao lado do processo aplicado a “máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou 

comercializados no país
162

”, que já estava em nível mais avançado de estruturação. 

O programa, que tem como objetivo a sedimentação dos alicerces necessários à 

racionalização do uso da energia nas edificações brasileiras, lançou, no primeiro semestre de 

2009, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), primeiramente voltada para 

edifícios comerciais, de serviços e públicos
163

, os quais, segundo o Ministério de Minas e 

Energia, são responsáveis por cerca de 46% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. 

Recentemente, contudo, esta foi expandida para prédios residenciais.
164

  

O processo de etiquetagem ocorre em duas etapas: a primeira se dá através do 

encaminhamento do pedido de avaliação, juntamente com os documentos exigidos ao 

laboratório de inspeção; e a segunda é concedida depois de liberado o alvará de ocupação de 

edifício, após nova inspeção que verifica se a obra construída está em conformidade com as 

características descritas no projeto.
165

  

A etiqueta somente pode ser aplicada a edifícios que possuam área útil superior a 

500m² e pode ser solicitada para a totalidade do empreendimento, quando são avaliados os 

sistemas de envoltória, a iluminação e condicionamento de ar, ou de forma parcial, sendo que 

o primeiro deles é de exame obrigatório. A eficiência energética é, então, aferida por uma 

instituição acreditada pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial), através de método prescritivo ou de simulação
166

. Deste resulta uma 

classificação geral variante do nível “A” (mais eficiente) até “E” (menos eficiente), a qual 

“pode ser acrescida de bonificações relacionadas ao uso eficiente da água, emprego de fontes 

alternativas de energia, ou qualquer inovação tecnológica que promova a eficiência 

energética
167

”.  Em caráter exemplificativo, tem-se que,  uma das cinco primeiras edificações 

a receber o a etiqueta, a agência Jardim das Américas da Caixa Econômica Federal, de 
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Curitiba/PR, obteve classificação de nível “A” em razão do sistema de reutilização de água 

que possui
168

. 

Conforme afirma Lamberts, engenheiro responsável pelo desenvolvimento da 

base técnica do sistema de etiquetagem, a diferença de consumo entre as classificações pode 

representar uma economia de mais de 35%. Em edificações novas, a economia de energia 

elétrica pode chegar a 50% quando a mesma tiver etiqueta A. No caso de um retrofit, ou seja, 

de prédios que passam por reforma, que contemple os conceitos de eficiência energética em 

edificações, a economia pode ser de 30%.
169

 

O prazo de validade da ENCE é de cinco anos
170

 e é estimado que o valor global 

para sua obtenção varia entre R$15.000 a R$ 20.000. Além disso, ao contrário do que ocorre 

com os aparelhos eletrodomésticos, o selo Procel Edifica ainda é voluntário, dependendo das 

prioridades do construtor e do perfil de consumidor
171

.  

Segundo dados da Revista Téchne
172

, em setembro de 2010, havia dez edifícios 

etiquetados com a ENCE no Brasil e aproximadamente cinquenta em processo de 

etiquetagem.  

 

3.4.4. Breves considerações acerca dos selos ambientais apresentados 

 

De acordo com o exposto, pode-se observar que somente a etiqueta do PROCEL 

Edifica faz parte de uma política governamental, no caso de conservação de energia, apesar de 

ainda ser voluntária. As demais rotulagens demonstradas tiram seu fundamento na propagação 

de uma mudança de valores no setor da construção civil, voltando-se ao mercado de consumo. 

Tal fato pode ser a justificativa para as distorções de sustentabilidade que elas 

podem ocasionar e que devem ser evitadas por ações do Estado. É o que se verifica na 

certificação LEED, que possui sistema de pontuação em que nem sempre os requisitos mais 

pontuados traduzem maior eficácia ambiental ou melhor adequação ao contexto e ao tipo da 

edificação, mas são atendidos somente porque facilitam a obtenção do certificado. Por causa 
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disso, necessita-se desenvolver um censo crítico com relação aos “modismos” da 

sustentabilidade e às formas dispostas pelas certificadoras para concessão desses selos. 
173

 

Além disso, nota-se que a etiqueta do governo tem metodologia bem mais restrita 

do que as privadas, de maneira que estas se prestam a analisar de forma mais completa os 

impactos ambientais de edifícios novos ou sob reforma. Por outro lado, essas certificações 

mais abrangentes, por terem suas raízes em países desenvolvidos, não abordam problemas que 

em seus países de origem são inexistentes, a exemplo das enormes desigualdades sociais 

presentes no Brasil, mas que aqui são de fundamental importância à caracterização de uma 

obra ambientalmente orientada. 

Entretanto, todas elas partilham da possibilidade de aplicação em edificações 

novas ou já existentes, que passam por retrofit. Além disso, conforme menciona Degani
174

:  

 

[...] possuem em comum o fato de seus requisitos serem avaliados através de 

critérios prescritivos (orientados a dispositivos ou estratégias, indicam os meios que 

precisam ser disponibilizados) e também de especificações de desempenho (obtidos 

a partir da realização de medições e cálculos específicos, indicam o fim a ser 

alcançado). 

 

De se ressaltar, ainda, quanto às certificações, que, conforme conclusão estudo 

comparativo realizado entre a LEED e o Processo Aqua
175

, este se mostra um sistema 

uniforme de avaliação de sustentabilidade, haja vista que sua metodologia de aplicação atribui 

o mesmo nível de importância a cada uma das 14 categorias que analisa. A seu turno, a LEED 

prioriza critérios que garantam maior eficiência energética.  

Apresentadas as principais características de uma construção verde e os selos 

ambientais que tem sido desenvolvidos com base neste novo conceito da construção civil, 

serão evidenciados, no capítulo derradeiro desta monografia, os incentivos fiscais que podem 

ser concedidos a fim de difundir a sustentabilidade ambiental nesse relevante setor da 

economia. 
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4 TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL PROMOCIONAL E OS PRÉDIOS VERDES  

 

No presente capítulo, serão evidenciados os incentivos fiscais tributários como 

instrumento plausível a ser aplicado aos prédios verdes, especificando-se aqueles que podem 

ser concedidos a fim de difundir a sustentabilidade ambiental na indústria construtiva, dando-

se exemplos de benefícios tributários já em vigor, bem como ressaltando-se os cuidados 

necessários para que o estímulo dado pelo Estado alcance a finalidade esperada.  

 

4.1 Incentivos Fiscais e a Preservação do Meio Ambiente  

 

Em razão da extrema necessidade de adoção de medidas preventivas e protetoras 

do meio ambiente frente ao fator da atividade econômica, faz-se imperioso que a tecnologia 

represente inovação de métodos e técnicas produtivas em prol da preservação ambiental. 

Nesse esteio, o dever de moderação dentro da esfera privada deve ser imposto pelo Estado, 

respeitando-se os limites da livre iniciativa, da dignidade da pessoa humana e do direito 

fundamental ao meio ambiente equilibrado.  

No que se refere à questão ecológica, conforme demonstrado no capítulo 2, 

encontra-se na utilização do caráter extrafiscal dos tributos, mormente através de técnicas de 

indução, instrumento eficaz de aplicação da política ambiental. Por meio desse instrumento, o 

Estado pode agir tanto estimulando ações que promovam a necessária proteção ambiental, 

quanto desencorajando a prática de condutas nefastas ao meio ambiente. 

O aumento da carga tributária é, portanto, uma das formas de incentivo a condutas 

ambientalmente elogiáveis. No entanto, apresenta-se mais adequada a utilização da indução 

positiva e que esta seja aplicada sobre espécies tributárias já previstas em nosso ordenamento 

jurídico
176

, seja porque a população brasileira se encontra saturada por elevados encargos 

fiscais, ou em razão da função promocional do direito que se defende neste trabalho. 

Não se pretende aqui negar a futura necessidade de previsão tributária agravatória 

para casos de degradação ambiental dentro dos limites da legalidade, porém acima do 

desejável. Com efeito, é a partir da oneração tributária que, além de desestimular esse tipo de 
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criação de tributos verdes pelo fato de que a Constituição Federal vigente, em razão da prolixidade com que 

discrimina o sistema tributário nacional, não deixa espaço para tal inovação. (TÔRRES, Heleno Taveira. In: 

TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 109) 
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situação, se consegue recursos patrimoniais para custear ações reparatórias. Entretanto, num 

primeiro momento, enquanto ainda se precisa incorporar uma nova orientação dos 

contribuintes quanto à questão ecológica, as técnicas de fomento desagravatórias se mostram 

plenamente justificáveis.
177

 

Acredita-se, assim, que os benefícios fiscais, colocados em prática por meio de 

normas de isenção, alteração de alíquota ou base de cálculo, remissão, anistia, renúncia fiscal, 

entre outros, consistem, dentro do contexto brasileiro atual, nos mais aconselháveis 

mecanismos de indução de mudança de comportamento da coletividade em relação ao meio 

ambiente. 

Nesse sentido é a doutrina de Jose Casalta Nabais
178

: 

 

Finalmente, há que se ressaltar que o segmento mais operacional da extrafiscalidade 

é, sem sombra de dúvidas, o dos benefícios fiscais. O que não só resulta da simples 

verificação da realidade contemporânea, como se apresenta em maior consonância 

com o próprio entendimento actual do direito, o qual, no dizer de Norberto Bobbio, 

tem hoje uma importante função promocional.  

 

Assim, diante do favor fiscal despendido pelo Estado, o contribuinte se vê 

propenso a agir da maneira como a política ambiental almeja, em função dos benefícios 

econômicos que esta ação proporciona, o que acaba por aumentar a aplicação do princípio da 

prevenção e consequentemente diminuir os gastos necessários à recuperação de danos e 

manutenção do equilíbrio ecológico.
179

  

Por outro lado, Ronaldo Seroa da Motta
180

 aponta aspectos negativos dos 

subsídios fiscais: por serem formados por saques da arrecadação tributária total, acabariam 

por impor aumentos na carga fiscal ou reduções de gastos em outros setores, levando a outras 

pessoas que podem nada ter a ver com o problema o pagamento da conta ambiental; além 

disso, a longo prazo, eles diminuem o custo privado de degradar, estimulando as atividades 

que mais intensamente utilizam recursos ambientais, retardando o avanço tecnológico. 

                                                 
177

 Quanto ao efeito educativo dos incentivos fiscais, salutares são as palavras de Paulo Amaral: “A 

implementação de políticas tributárias pautadas na concessão de incentivos fiscais para estimular condutas de 

proteção ambiental proporcionará o desenvolvimento de novas tecnologias necessárias para alcançar a redução 

de poluição. Os incentivos fiscais reestruturarão as atividades dos agentes econômicos na medida em que estes 

poderão reduzir seus custos de produção se adotarem tecnologias limpas. (AMARAL, Paulo Henrique. Direito 

tributário ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 195) 
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 NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal e tutela do ambiente em Portugal. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). 

Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 425. 
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 SALIBA, Ricardo Berzosa. op. cit., p. 306-307.  
180

 MOTTA, Ronaldo Seroa da. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 88. 
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Entretanto, o próprio autor assume que, eles “por questões estratégicas possam ser aplicados 

ocasional e temporariamente
181

”. 

Cumpre, neste ponto, estabelecer a diferenciação entre incentivo fiscal tributário e 

incentivo fiscal financeiro. Aquele age nas relações tributárias, extinguindo total ou 

parcialmente o dever de pagar certo tributo, o que gera renúncia necessária de crédito 

tributário pelo Estado. Este, por sua vez, diz respeito a um incentivo que envolve direito 

financeiro, envolvendo obrigação pecuniária e implicando em despesa pública.
182

  

É valido mencionar que a etiqueta do PROCEL Edifica está sendo objeto de 

incentivo governamental financeiro através do programa “ProCopa Turismo”, do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Este beneficiará com desconto 

de 1% na taxa de juros e aumento de 5 anos no prazo de financiamento empresários que 

construírem ou reformarem hotéis para a Copa do Mundo de 2014, desde que o 

empreendimento obtenha classificação a na etiqueta de eficiência energética e siga à risca as 

especificações do projeto ao executar a obra.
183

 

Para fins de delimitação do objeto deste estudo monográfico, serão estudados os 

incentivos fiscais que recaem no âmbito do direito tributário ambiental, os quais formam a 

Tributação Ambiental Promocional. 

Nesse sentido, é possível definir os incentivos tributários como o meio econômico 

pelo qual o Estado, fundado em previsão legal, desonera total ou parcialmente a carga 

tributária de determinados sujeitos passivos, com o escopo de difundir e incentivar 

comportamentos que vão ao encontro da política econômica. 

O fundamento constitucional autorizador da concessão de benefícios fiscais pode 

ser encontrado na já aludida norma do inciso VI do artigo 170, o qual afirma que a defesa do 

meio ambiente estatuída na ordem econômica pode ser alcançada “mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação”. Diante desse preceito legal, inegável a vontade do constituinte de 

permitir que circunstâncias promotoras da sadia qualidade de vida sejam objeto de normas 

tributárias diferenciadas
184

.  

Entretanto, tendo em vista que da concessão de incentivos fiscais tributários 

decorre necessariamente a renúncia de receitas pelo Estado, esses instrumentos não podem ser 
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 Ibidem. 
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 SALIBA, Ricardo Berzosa. op. cit., p. 308-309.  
183

 Sindicato das Indústrias da Construção civil do Estado do Maranhão. Procel Edifica visa reduzir consumo 

de energia nas edificações. 08 nov. 2010. Disponível em: <http://www.sinduscon-

ma.com.br/noticia.asp?cod=429>. Acesso em 23 mai. 2011. 
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 Ibidem. p. 311-312. 

http://www.sinduscon-ma.com.br/noticia.asp?cod=429
http://www.sinduscon-ma.com.br/noticia.asp?cod=429
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concedidos de forma indiscriminada, somente devendo ser aplicados em estrita observância 

das normas que os regulamentam, conforme será visto abaixo. 

 

4.2 Limites da Concessão de Incentivos Fiscais com Fins Ambientais   

 

Ao se apregoar a concessão de benefícios fiscais, deve-se ter em mente que eles 

geram reflexos no orçamento do ente da Federação que o concedeu, de modo que devem ser 

aplicados sob observação criteriosa dos princípios e diretrizes que norteiam uma eficiente 

política pública ambiental.  

Nessa toada, logo se levanta o questionamento acerca do princípio da igualdade, 

que tem sua aplicação na seara tributária consagrada no artigo 150, II, CF/88
185

. A norma, 

resumida no famoso dever de tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na 

medida de sua desigualdade, revela-se no assunto ligado aos incentivos fiscais pelo fato de 

que estes promovem tratamento diferenciado a determinado grupo de contribuintes. Assim, é 

fundamental garantir-se que o benefício atinja os fins econômicos e sociais para que foi 

instituído, não se traduzindo em favoritismo ou privilégio fiscal
186

. 

Para isso, o beneficiário do incentivo de proteção ambiental tem de realmente 

praticar atos em prol do meio ambiente (em sentido amplo), do qual fazem parte, além dos 

recursos naturais, todo o produto da atuação humana na Terra, como o patrimônio cultural, o 

espaço urbano e até o meio ambiente do trabalho
187

. Deve, assim, auxiliar significativamente 

para o atingimento dos fins da política ambiental, dentre os quais se destaca, conforme o 

segundo capítulo desse trabalho, a mudança da estrutura de produção econômica de modo a 

aumentar a eficiência ambiental dos produtos. 

                                                 
185

 Art. 150: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: [...]II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 

situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. Na visão de Ricardo Lobo 

Torres, “o art. 150, II, proíbe, os privilégios odiosos, que são os destituídos de razoabilidade e de apoio na 

capacidade contributiva ou no desenvolvimento econômico”. (TORRES, Ricardo Lobo. Anulação de incentivos 

fiscais – efeitos no tempo. In: Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 121, p, out. 2005. p. 136. 
186

 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. A efetividade e a eficiência ambiental dos instrumentos 

econômico-financeiros e tributários. Ênfase na prevenção. A utilização econômica dos bens ambientais e suas 

implicações. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. 

p. 542-543. 
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 Fiorillo ressalta a importância da divisão do meio ambiente em quatro aspectos: “A divisão do meio ambiente 

em aspectos que o compõem busca facilitar a identificação da atividade degradante e do bem imediatamente 

agredido. [...] E com isso encontramos pelo menos quatro significativos aspectos: meio ambiente natural, 

artificial, cultural e do trabalho. (FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 

11. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 71.) 
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Outrossim, o estímulo fiscal deve observar as demais limitações do poder de 

tributar, como o princípio da legalidade
188

 e da vedação de isenções heterônomas
189

. Ademais, 

por se tratar de espécie de isenção tributária, ainda que por vezes parcial, só pode ser 

instituído por lei específica, que regule especificamente o incentivo fiscal concedido ou o 

tributo correspondente que esteja sendo objeto de privilégio tributário, conforme estabelece o 

artigo 150, I, § 6° da Constituição Federal
190

, com redação dada pela Emenda Constitucional 

n°3/93, combinado com o artigo 97, VI do Código Tributário Nacional
191

.  

Ademais, deverá o incentivo submeter-se ao controle de legitimidade e 

economicidade feito pelo Tribunal de Contas, o que inclui o exame do real proveito das 

renúncias de receita para o crescimento do país (art. 70, CF
192

), deve ter seu orçamento 

acompanhado de demonstrativo dos efeitos de todas as renúncias e subvenções implantadas, 

bem como tem de atender às exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 

(Lei complementar n° 101/2000), em especial seu artigo 14
193

.
194

  

                                                 
188

 O principio da legalidade tributária encontra-se previsto no art. 150, I, CF/88, in verbis: “Sem prejuízo de 

outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.” 
189

 art. 151, III, da CF/88: Art. 151. É vedado à União: III - instituir isenções de tributos da competência dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 
190

 Art. 150, §6°: “qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 

anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 

específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 

correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.” 
191

  Art. 97: “Somente a lei pode estabelecer: [...]VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 

tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.”  
192

 Art. 70: “A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 

da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder”. 
193

 Art. 14: “A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 

de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 

uma das seguintes condições: I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa 

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas 

no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; II - estar acompanhada de medidas de compensação, no 

período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação 

da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. § 1
o
 A renúncia compreende anistia, 

remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 

modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 

benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. § 2
o
 Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou 

benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em 

vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. § 3
o
 O disposto neste artigo não se 

aplica: I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, 

na forma do seu § 1
o
; II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 

cobrança.” 
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 TORRES, Ricardo Lobo. Anulação de incentivos fiscais – efeitos no tempo. In: Revista Dialética de Direito 

Tributário, São Paulo, n. 121, p, out. 2005. p. 136. 
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Finalmente, insta ressaltar a necessidade de ser o incentivo fiscal temporário, 

devendo perdurar somente até que o objetivo para o qual foi instituído seja alcançado, para 

que não tenha sua finalidade desvirtuada. Nas palavras de Roberto Ferraz
195

: 

 

A temporariedade é requisito inafastável da Lei que institua incentivo porque esta 

sempre haverá de identificar um objetivo determinado que se pretende alcançar 

através do incentivo. Uma vez alcançado o objetivo, deixará de existir motivo a 

justificar o incentivo, evidenciando-se portanto a sua necessária temporariedade, 

combinada com a obrigatoriedade de avaliações periódicas quanto ao possível 

esgotamento da função do incentivo. 

 

Todas essas medidas visam evitar a concessão indiscriminada de incentivos 

fiscais, o que acabaria por malferir o princípio da igualdade e da livre concorrência, 

assegurando-se uma vantagem competitiva temporária e a destinação dos recursos públicos 

para setores que atuam de acordo com o que a política ambiental prescreve e objetiva.
196

  

A seguir, apresentar-se-ão os incentivos fiscais que podem ser ou que já foram 

concedidos ao setor da construção civil com o escopo de disseminar práticas sustentáveis de 

planejamento, construção e uso das edificações urbanas, sem que se deixe de alertar para a 

imprescindível cautela que deve ser aplicada para que tal desiderato seja conquistado. 

 

4.3 A Concessão de Benefícios Fiscais às Construções Verdes: cuidados necessários e 

espécies aplicáveis  

 

4.3.1. O uso do termo “sustentável” na indústria da Construção Civil 

 

Conforme demonstrado no Capítulo 3 do presente trabalho, as edificações 

ambientalmente orientadas, ao fomentarem o uso eficiente dos recursos naturais necessários a 

sua construção e operação, diminuem consideravelmente os impactos ambientais causados 

pela indústria da construção civil e pela propriedade urbana em geral. Entretanto, como dantes 

asseverado, elas representam apenas a dimensão ambiental da sustentabilidade. Outrossim,  

não estão atreladas necessariamente a um selo ambiental.  
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 FERRAZ, Roberto. Incentivos Fiscais – um enfoque constitucional. In: Revista de Estudos Tributários, 

Porto Alegre, n. 28, p. 101-107, nov./dez. 2002. Síntese.  
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 Cf. Lobo Torres: “No Brasil, durante muitas décadas, adotou-se a política de concessão indiscriminada de 

isenções e subsídios, instrumentos que permitiam a canalização de recursos públicos para setores atrasados e 

improdutivos da economia, que não chegavam a ser conhecidos e nominados.” (TORRES, Ricardo Lobo. op. 

cit., p. 136.)  
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Esses empreendimentos, reconhecidos por selos ambientais ou não, segundo 

Menegat
197

, podem trazer benefícios estratégicos (evitam riscos e danos ambientais, assim 

como aumentam o valor do imóvel), operacionais (garantem a economia de custos e 

consumos durante a fase de construção), e econômicos (tornam os edifícios mais atraentes, o 

que garante um maior valor agregado, além de reduzirem os custos de operação e 

manutenção). 

Conforme informa o site do Processo Aqua, uma edificação certificada traz 

benefícios ao empreendedor, ao consumidor e, sobretudo, ao meio ambiente, haja vista que, 

dentre outras vantagens, diferencia o portfólio da empresa no mercado, aumenta a velocidade 

de vendas ou locação, mantém ao longo do tempo o valor patrimonial do imóvel, melhora a 

imagem da empresa e o seu relacionamento com órgãos ambientais, diminui os custos de taxa 

de condomínio em função da economia de água e energia, reduz a poluição e os resíduos 

produzidos, além de promover melhores condições de saúde aos que nela residem ou 

desempenham suas atividades profissionais
198

.  

No entanto, cumpre advertir que a certificação ambiental não garante, tampouco 

consiste em peça fundamental para a sustentabilidade ambiental de uma construção. Tanto é 

perfeitamente possível alcançar níveis representativos de economia no consumo de bens 

ambientais sem pagar os altos valores cobrados para a obtenção dessas certificações, como 

elas não estão isentas de questionamento quanto ao aumento de ecoeficiência que podem 

representar.  

A título exemplificativo, no que concerne à metodologia da certificação LEED, 

apesar de sua estrutura de fácil compreensão
199

, mostra-se falha ao atribuir certa quantidade 

de pontos pela simples previsão de certo requisito no projeto do edifício, de modo que não há 

real interesse no desempenho efetivo. Ademais, muitas vezes o quesito que pontua apresenta 

pouca utilidade prática, como é o caso do estacionamento de bicicletas. Tendo em vista o 

clima quente e a má estruturação de ruas e avenidas brasileiras, não há a utilização de 

bicicletas em larga escala no país, principalmente num edifício cujos usuários têm condição 

                                                 
197 MENEGAT, Rualdo. Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental nas Cidades. Porto Alegre: 
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social de adquirir veículo automotor próprio, como regra geral são os capazes de arcar com os 

custos de uma certificação ambiental. As empresas costumam aplicar esse tipo de medida, 

apenas porque constitui meio fácil de alcançar o selo LEED, sem, entretanto, atentar para sua 

ineficácia.
200

 

Outro fator de grande importância está ligado à adequação dos critérios avaliados 

pelas certificadoras às condições climáticas, econômicas e sociais do Brasil. Conforme 

asseverado, o selo ambiental de maior expressão mundial (LEED) avalia os mesmos critérios 

elaborados para padrões dos Estados Unidos. Outrossim, apesar de o Processo Aqua ser 

resultado de uma adaptação do modelo de certificação francês, há que serem levadas em conta 

as dimensões continentais de nosso país, que geram enormes disparidades de necessidades 

socioambientais de uma região para outra, de modo que é essencial que o selo se apresente 

útil também à estratégia de desenvolvimento econômico do país
201

.  

Ademais, não há ainda no Brasil pesquisas confiáveis que endossam os resultados 

positivos das certificações de edifícios ao meio ambiente. Desta feita, há que se considerar a 

possibilidade de um empreendimento que estampa a sustentabilidade ambiental como uma de 

suas prioridades consistir em propaganda enganosa ou, no caso das certificações, no chamado 

greenwashing
202

, não existindo verdadeira preocupação em implementar técnicas e 

mecanismos que diminuam os impactos ambientais gerados pela construção civil, mas que 

sejam de boa qualidade.  

Importante é observar, ainda, o fato de que muitas construções no Brasil são 

geridas por seus próprios proprietários ou inquilinos, sem qualquer orientação de engenheiros 

ou arquitetos,
203

 o que faz mais acentuada a necessidade de educação da população para que 

procure produtos ecologicamente corretos e duradouros, assim como de medidas que os 

tornem mais acessíveis a classes de menor poder aquisitivo.  

Por outro lado, pesquisa do ibope de 2007 dizia que 52% dos consumidores já 

estavam dispostos a comprar produtos de fabricantes que não agridem o meio ambiente, 
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mesmo que fossem mais caros
204

. Tal dado revela que está se consolidando um novo tipo de 

consumidor, que apresenta preocupação com a natureza ao realizar suas compras, valorizando 

produtos que considera causarem menos impactos negativos ao meio ambiente e empresas 

ambientalmente responsáveis
205

. 

Diante do mercado consumidor propenso a adquirir produtos e serviços 

ambientalmente corretos que paulatinamente se levanta no contexto mundial e nacional, o 

Estado deve atuar de forma a desenvolver uma política pública que promova a educação 

ambiental e diminua a possibilidade de ocorrência de práticas condenáveis de marketing 

verde
206

. Como demonstrado nos capítulos anteriores, os instrumentos econômicos, mormente 

os tributários são de grande valia para a concretização dessa estratégia ambiental. 

 

4.3.2 Possíveis formas de aplicação da tributação ambiental promocional nos prédios verdes:  

 

No caso das construções sustentáveis, os incentivos fiscais mostram-se aplicáveis 

não só para difundir a utilização ambientalmente adequada da propriedade privada, mas 

também para assegurar que o mercado absorva e aperfeiçoe técnicas que efetivamente 

direcionem a utilização dos insumos da construção civil e da operação das obras em 

conformidade com o que propugna o desenvolvimento sustentável. Atuando dessa forma, 

evita-se as distorções que pode sofrer o conceito de sustentabilidade das construções em 

função da alta flexibilidade que lhe é inerente.  

Podem ser destinatários da norma que concede benefício tributário os 

fornecedores de insumos, os empreendedores do setor industrial da construção civil, os 

construtores por conta própria, e os usuários finais da obra já concluída, que nelas podem 

habitar, desempenhar atividades profissionais ou realizar reformas. Nessa linha de raciocínio, 

a concessão de incentivos tributários na construção civil pode influenciar em todas as fases do 

ciclo de vida de um empreendimento imobiliário urbano. 

Durante a fase de planejamento, são previstos os materiais, as técnicas e os 

valores necessários para que o projeto seja posto em prática. Por sua vez, o modo como este 

projeto será executado é de suma importância para a diminuição dos impactos gerados pela 

obra, internamente e na vizinhança que o circunda.  

                                                 
204

 COELHO, Laurimar. Carimbo Verde. In: Revista Téchne, São Paulo, n. 155, p. 32-39, fev. 2010. p. 39. 
205

 DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. p. 

139. 
206

 Reinaldo Dias, baseado na doutrina de Coddington, afirma que marketing ambiental, ou verde, “é aquele que 

abrange as atividades de marketing que assumem a gestão ambiental como o desenvolvimento da 

responsabilidade da empresa e uma oportunidade de crescimento para ela”. (Ibidem p. 141)   
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Depois que a edificação é entregue aos seus usuários, a empresa que a realizou 

deixa de ter qualquer ingerência sobre a forma como esta será utilizada, passando ao 

proprietário a responsabilidade de mantê-la sustentável
207

.  

Na busca de tentar impedir diminuição dos índices de ecoeficiência do edifício 

entregue com características sustentáveis, as certificadoras entregam manuais com 

informações para que se tenha uso e operação sustentáveis, e há previsão de referenciais de 

certificação voltadas para essa fase da obra. Entretanto, tais direcionamentos não garantem a 

adoção das medidas necessárias por aqueles que compraram unidades da edificação, havendo 

necessidade de educação da sociedade para que o investimento aplicado não se torne inócuo 

em pouco tempo de uso.
208

 

As empresas que colocam no mercado produtos e serviços utilizados por 

construtoras, incorporadoras ou moradores leigos construtores tem papel basilar no resultado 

sustentável da obra, uma vez que os sistemas que permitirão o reuso de água, produção de 

energia e reciclagem de resíduos, por exemplo, somente terão bom funcionamento se a vida 

útil e a durabilidade
209

 dos produtos que os compõem forem elevadas. 

Insta ressaltar também que a relação custo-benefício é aspecto fundamental na 

escolha de um bem econômico pelos consumidores
210

. Desse modo, é imprescindível que o 

Estado atue em conjunto com as empresas fornecedoras, auxiliando no desenvolvimento de 

pesquisas científicas e tecnológicas e na disseminação de bens de consumo considerados 

ecoeficientes
211

.  

                                                 
207

 Vanessa Gomes cita o exemplo do edifício EastGate Center, no Zimbábue, que não recebeu a manutenção 

necessária após sua entrega e atualmente não consegue reduzir os 90% no consumo de energia para o qual foi 

projetado. (GOMES, Vanessa. Edifícios Sustentáveis. In: Revista Téchne, São Paulo, n. 162. p. 34, set. 2010)   
208

 Cf. CARDOSO, Francisco Ferreira. Escopo de Certificação. In: Revista Téchne, São Paulo, n. 162. p. 37, 

set. 2010. 
209

Os conceitos de vida útil e de durabilidade são fornecidos por Carlos Borges. A vida útil dos sistemas, 

elementos e componentes de uma edificação é o “período de tempo durante o qual os mesmos mantém o 

desempenho esperado, quando submetidos apenas às atividades pré-definidas no projeto.” Por sua vez, 

“durabilidade é a capacidade de uma construção ou de uma parte da construção de desempenhar suas funções, ao 

longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas, até um estado limite de utilização”. 

(BORGES, Carlos. Normas de desempenho. In: Revista Téchne, São Paulo, n. 162. p. 42, set. 2010) 
210

 Cf. Roberto Ferraz, “Na atividade econômica, as decisões são orientadas pelo binômio custo/benefício, e, 

assim, ainda que não seja critério exclusivo, o custo é critério de extrema relevância nas decisões diárias, não 

apenas do empresário mas de todos”. (FERRAZ, Roberto. Tributação Ambientalmente Orientada e as espécies 

tributárias no Brasil. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 342) 
211

 O termo ecoeficiência vem sendo adotado por empresas do mundo inteiro, a fim de assegurar que seus 

sistemas de produção, produtos e serviços comprometam-se com uma performance econômica e ambientalmente 

corretas. A empresa que busca a ecoeficiência passa a dotar condutas como a minimização do consumo de 

matérias-primas virgens e suas substituição por matéria reciclada, concentra esforços para diminuir a toxidade de 

seus produtos e aumentar sua vida útil; reduz o uso de energia elétrica entre os outros. Disponível em: 

<http://cempre.tecnologia.ws/servicos_duvidas11.php> Acesso em: 05 mai. 2011. 

http://cempre.tecnologia.ws/servicos_duvidas11.php
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A carga tributária tem grande influência no valor final dos produtos colocados no 

mercado e foi considerada o principal problema do setor construtivo para 55,3% das empresas 

pesquisadas na sondagem da Construção Civil realizada em janeiro deste ano
212

, de maneira 

que a diminuição das alíquotas de impostos incidentes sobre insumos da construção civil pode 

ser primordial para que produtos ecologicamente corretos sejam produzidos e consumidos em 

larga escala.  

Nas linhas subseqüentes, trar-se-á hipóteses de impostos que podem sofrer 

isenção total ou parcial sob o enfoque de uma política fiscal de incentivo às construções 

verdes, acompanhados dos respectivos exemplos concretos, quando houver.  

Como visto, é de suma importância que a sustentabilidade das edificações seja 

assegurada após sua entrega aos usuários. Enquanto a consciência ambiental da população 

brasileira ainda se encontra em fase de formação, os Municípios podem se valer do Imposto 

Predial Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviços (ISS) para que esta possa ser 

fundada em bases sólidas de conhecimento acerca da degradação ambiental e das possíveis 

formas de se contorná-la
213

.  

O ISS tem como hipótese de incidência a prestação de serviços de qualquer 

natureza (previstos na lista contida na Lei Complementar n° 116/2003), a exceção dos de 

transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação.
214

  

Na lista de serviços sujeitos à contribuição do referido imposto, há um item (7) 

que relaciona diversas atividades relativas à construção civil, tais como a execução de obras 

de construção civil e a reparação, conservação e reforma de edifícios. Ademais, as empresas 

que exercem atividades de consultoria para auxiliar na manutenção dos sistemas de 

                                                 
212

 Sondagem da Construção Civil. Informativo da Confederação Nacional da Indústria. Ano 1. n. 12. dez. 2010. 

Disponível em: 

<http://www.cni.org.br/portal/data/files/FF8080812DD7CDBE012DDC001ADD0D45/Sondagem%20Constru%

C3%A7%C3%A3o%20Civil%20Dezembro%202010.pdf>. Acesso em: 09 mai. 2011.  
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 Denise Lucena e Ana Carolina Vidal trazem opinião relevante nesse mesmo sentido, ao citarem “parte da 

entrevista de Wanick Thassanee, Presidenta do Conselho Deliberativo do capítulo brasileiro de prédios verdes no 

Brasil (GBC Brasil), que assim afirma: ― O papel do governo é extremamente importante. Não existe nenhum 

prédio no mundo que é construído sem o governo. É o governo que autoriza a construção em qualquer lugar. O 

governo tem todo o poder para incentivar. No Rio de Janeiro, estão fazendo um retrofit para ver como dá para 

baixar o custo operacional do próprio governo. Tem coisa que poderia ser dentro de uma lei de incentivo, por 

exemplo, um edifício que aquece a água com o sol, poderia ter IPTU [imposto predial] mais baixo e coisas 

assim.” (CAVALCANTE, Denise Lucena. VIDAL, Ana Carolina Ponte. Compatibilidade da Propriedade... apud  

http://www.revistasustentabilidade.com.br/noticias/certificacao-leed-desconstroi-mitos-sobre-construcao-civil).  
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 Cf. art. 156, III, CF/88, com redação dada pela EC n° 3/93, in verbis: “III - serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”. 
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racionalização de uso de bens ambientais também podem ser sujeitos passivos desta obrigação 

tributária.
215

 

Assim, a utilidade do ISS para o fomento de construções verdes revela-se na 

medida em que esse imposto pode ter sua alíquota reduzida ou ser objeto de isenção tributária 

por determinado período de tempo, nos casos de serviços prestados sob o da geração mínima 

de impactos ambientais.  

No que tange ao IPTU, este se encontra previsto no artigo 156, inciso I, do texto 

constitucional216e consiste no principal tributo incidente sobre a propriedade urbana217. Ademais, 

a Constituição Federal previu a diferenciação de sua alíquota de acordo com o cumprimento 

satisfatório ou não da função social da propriedade, em conformidade com a interpretação 

conjunta das normas contidas nos artigos 182, §4° e 156, § 1°, in litteris: 

  

Art. 182. § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para 

área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 

solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 

em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 

juros legais. 

 

Artigo 156, § 1º - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o Art. 

182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:  

I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e  

II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.  
  

Como explanado no primeiro capitulo desta monografia, a Constituição Federal 

de 1988, além de consagrar o cumprimento da função social como condição para a própria 

existência do direito de propriedade, remeteu ao Estatuto da Cidade e aos planos diretores dos 

municípios o poder regulamentador da política urbana (v. item 1.2, capítulo 1).  

Nesta linha, o Estatuto da Cidade trouxe o artigo 47, o qual estatui que “os 

tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos 

serão diferenciados em função do interesse social”, enquanto que o vigente Plano Diretor de 
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 A lista de serviços sujeitos à ISS que podem se relacionar de alguma forma às construções verdes está 

disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LCP/Lcp116.htm.      
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 Art. 156. “Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I – propriedade predial e territorial urbana”. 
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 Segundo Ricardo Braun, “A média de arrecadação do IPTU nas capitais brasileiras, está em torno de R$ 150 a 

R$ 200 por imóvel registrado”. (BRAUN, Ricardo. Incentivos Verdes – modelo de incentivos verdes para o 

desenvolvimento sustentável – instrumentos econômicos, eco-impostos, motivação social, gestão corporativa. E-

book disponível no endereço eletrônico <http://incentivosverdes.wordpress.com>. Acesso em: 10 mai. 2011. p. 

49). 
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Fortaleza fez figurar dentre as condições de cumprimento da função socioambiental da cidade 

o uso da propriedade em prol do equilíbrio ambiental.  

A Lei federal que regulamenta a política urbana estabeleceu, ainda, em seu artigo 

4°
218

, a possibilidade de utilização de instrumentos tributários e financeiros, e especificamente 

do IPTU e de incentivos e benefícios fiscais como meios para a consecução de cidades mais 

justas e equilibradas. 

Desta feita, o ordenamento jurídico pátrio, quando prevê a aplicação do IPTU com 

finalidade ambiental permite, tanto a oneração do tributo àqueles que utilizam a propriedade 

urbana em desconfomidade com o que a função socioambiental estabelece (IPTU ambiental 

progressivo no tempo), quanto a redução da carga tributária para os proprietários que 

contribuem para a proteção ambiental (IPTU ambiental preservacionista).
219

 

Assim, mostra-se plenamente possível, e até necessário o estímulo fiscal dos 

municípios, para que o uso sustentável da propriedade urbana seja difundido na sociedade 

brasileira. Nessa perspectiva advogam Cavalcante e Vidal, ao afirmarem que “descontos e 

isenções fiscais nos tributos municipais podem ser importantes mecanismos de adequação das 

atividades e do uso das propriedades urbanas de forma ambientalmente correta à preservação 

do meio ambiente”
220

. 

O Município de Fortaleza, seguindo o exemplo de outros municípios 

brasileiros
221

, colocou em prática a previsão legal, sancionando a Lei Complementar nº 73, de 
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 Art. 4°: “Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: [...]IV – institutos tributários e 

financeiros: a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; b) contribuição de melhoria; c) 

incentivos e benefícios fiscais e financeiros”. 
219 Cf. Daniel Souza, Com o escopo de efetuar a proteção ao Meio-Ambiente, pode e deve o Município utilizar o 
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Progressivo no tempo). (SOUZA, Daniel Barbosa Lima Faria Correa de. IPTU ambiental. Jus Navigandi, 

Teresina, ano 14, n. 2079, 11 mar. 2009. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/12450>. Acesso em: 

10 maio 2011. 
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 CAVALCANTE, Denise Lucena; VIDAL, Ana Carolina Ponte. Compatibilidade da Propriedade Urbana com 

a Preservação do Meio Ambiente: um estudo sobre a utilização do IPTU como instrumento fiscal de proteção 

ambiental. In. Direito de Propriedade e meio ambiente: novos desafios para o século XXI. WACHOWICKZ, 

Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (coord). Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 312. CD-ROM. 
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 Denise Cavalcante e Iasna Viana trazem exemplos de leis municipais que estabelecem o IPTU ambiental 
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Vitória – ES (Decreto n° 10.505/2000). (CAVALCANTE, Denise Lucena; VIANA, Iasna Chaves. tributação 

ambiental: possibilidades de intervenção nas diretrizes da política nacional dos resíduos sólidos. In: A 

Efetivação do Direito de Propriedade para o Desenvolvimento Sustentável: relatos e proposições. 

WACHOWICKZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (coord). Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 

133. CD-ROM) 
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28 de dezembro de 2009, que prevê redução de 5% da alíquota de IPTU aos condomínios que 

executarem coleta seletiva de resíduos sólidos e os destinarem a associações e/ou cooperativas 

de catadores de lixo. Entretanto, observando a insuficiência do desconto ofertado. Denise 

Cavalcante e Iasna Viana
222

 propuseram aumento da redução para 10%, a fim de que a 

população possa se sentir de fato estimulada a realizar a coleta seletiva. 

Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, através da Lei complementar n° 150, 

de janeiro de 2010
223

, o Município aprovou o primeiro exemplo de tributação ambiental 

promocional aplicada a construções sustentáveis do Brasil. O Município oferece desconto de 

10% no IPTU e no ISS para empreendimentos residenciais, comerciais e para construtores 

que tenham utilizado sistemas para captação de água de chuva, reuso de água, sistemas de 

aquecimento elétrico e hidráulico solar e materiais sustentáveis certificados.  

Por outro lado, os ecoprodutos utilizados na construção e manutenção de 

habitações sustentáveis podem tornar-se mais atrativos aos consumidores através de descontos 

nas parcelas de cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
224

, na esfera 

federal, e no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)
225

, no 

âmbito estadual. 

Os referidos tributos possuem aspecto constitucional que os particularizam, a 

seletividade
226

. A partir da leitura dos dispositivos constitucionais que disciplinam tal 

princípio, infere-se que esta, para o ICMS é facultativo, enquanto que no caso do IPI, 

constitui-se em obrigação.
227
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 Ibidem. p. 136. 
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 Legislação disponível em: http://contadez.cenofisco.com.br/legislacao.php?id=9693. 
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 Previsto no artigo 153, IV, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 153. Compete à União instituir impostos 

sobre: [...] IV - produtos industrializados”. 
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 Previsto no artigo 155, II, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito 

Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 

iniciem no exterior”. 
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 Segundo Lídia Ribas, “seletividade é um instrumento para frear o consumo de bens indesejáveis ou menos 

necessários e liberar espaços para investimentos merecedores de apoio, o que permite também uma 

redistribuição de rendas e uma maior aproximação da Justiça Fiscal”. (RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. 

Questões de Direito Tributário Ambiental em debate. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito Tributário 

Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 697) 
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 É o que se infere da leitura dos art. 153, §3°, I e 155, § 2°, III, CF/88: “Art. 153. [...] § 3º - O imposto 

previsto no inciso IV: I - será seletivo, em função da essencialidade do produto”; “Art. 155. [...] § 2.º O imposto 

previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços”. 
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O constituinte, ao disciplinar o fato gerador dos impostos em análise, optou por se 

basear na essencialidade do produto, mercadoria ou serviço tributado. Segundo explica 

Tibério Pinto
228

: 

 

Ao eleger a essencialidade como o critério exclusivo da tributação seletiva, o foco 

do legislador estava direcionado unicamente para a idéia da acessibilidade do 

produto ao consumo da população. Quanto mais presente a indispensabilidade do 

produto para atender as necessidades básicas do indivíduo, menor deve ser a 

alíquota incidente, para não acarretar a elevação do custo de vida da população. A 

mesma lógica se aplica no sentido inverso: quanto mais supérfluo for o produto, por 

destinar-se a suprir necessidades meramente voluptuárias, maior deve ser a alíquota. 

Afinal, aquele que adquire produtos supérfluos indica, de maneira indireta, que 

possui elevada capacidade contributiva, justificando uma tributação mais intensa. 
 

No entanto, diante do crescimento da necessidade de preocupação com o 

equilíbrio ecológico, a interpretação do termo “seletividade” deve ser alargada, a fim de 

abranger um critério ambiental no momento da fixação das alíquotas de IPI e de ICMS. 
229

  

Assim, os referidos tributos, que trazem em seu bojo a seletividade como aspecto 

a ser considerado no momento da fixação do quantum debeatur ao governo, podem ter suas 

alíquotas reduzidas, a fim de facilitar a aquisição de produtos e serviços que ajudam na 

consecução da sustentabilidade de uma edificação urbana.  

Nessa perspectiva, o projeto de Lei n° 510/2009, atualmente na comissão de 

assuntos econômicos do Senado Federal
230

, prevê a concessão de redução do IPI incidente 

sobre atividades de reciclagem. Cumpre relembrar, no entanto, que a redução do mesmo 

imposto que já está sendo concedida até o final do corrente ano atinge os produtos 

industrializados usados como materiais de construção de maneira indiscriminada, para 

incentivar o crescimento do setor da construção civil como um todo. Não há, assim qualquer 

viés ambiental na concessão governamental em vigor.    

Finalmente, defende-se também a possibilidade de o Imposto de Renda (IR) ser 

objeto de tributação ambiental. Este é disciplinado no artigo da Constituição Federal
231

 e sua 

instituição é de competência da União.  

O IR pode representar gravame adicional aos contribuintes, se sua 

progressividade
232

 for aplicada de acordo com a idéia do princípio do poluidor-pagador
233

. Já 
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p. 4384. 
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 Ibidem. p. 4391. 
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no sentido promocional da tributação de finalidade ecológica, e mais especificamente quanto 

ao escopo de fomentar construções verdes, a que se busca dar prioridade neste trabalho, a 

afirmação se justifica na medida em que é possível incluir dentre as deduções legais doações 

que influenciam na utilização ambientalmente orientada de edificações. 

Tramita no Congresso Nacional projeto de Lei (PL n° 5.974/2005)
234

 que dispõe 

sobre incentivos fiscais no Imposto de Renda para projetos ambientais, o que pode repercutir 

positivamente na disseminação de habitações que se baseiam no uso racionalizado de recursos 

naturais. Segundo a proposta do Senador Federal Waldeck Ornelas, “pessoas físicas e 

jurídicas poderão deduzir do imposto de renda devido, respectivamente, até 80% (oitenta por 

cento) e até 40% (quarenta por cento) dos valores efetivamente doados a entidades sem fins 

lucrativos, para aplicação em projetos destinados a promover o uso sustentável dos recursos 

naturais e a preservação do meio ambiente”.  

Percebe-se, diante de todo o exposto, que há diversas oportunidades de aplicação 

de incentivos fiscais tributários com o objetivo traçado nesta monografia. No entanto, em 

termos práticos, são poucos os exemplos concretos que se tem de estímulos governamentais 

às construções sustentáveis. Cabe ao Estado sensibilizar-se diante de atitudes que promovem a 

função ambiental da propriedade urbana e o desenvolvimento econômico ambientalmente 

sustentável, atuando com mais rapidez na promulgação de normas indutoras de 

comportamentos que se coadunam com a política ambiental, a fim de que os benefícios 

sociais gerados por essas iniciativas privadas venham a tornar-se prática ordinária na 

sociedade brasileira.   
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 A progressividade, regulada no § 2º do artigo 153, CF/88, pode ser entendida como uma tentativa de onerar 

mais gravosamente os contribuintes que tem uma riqueza tributável maior.  
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 AMARAL, Paulo Henrique. Direito tributário ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 197. 
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 Disponível em http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=301799. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. O contexto mundial de elevado nível de degradação ecológica levou à inclusão do 

viés ambiental no direito de propriedade, o que se manifesta através do princípio da função 

ambiental da propriedade.  

Diante do novo requisito que se reúne às faculdades de usar, gozar, fruir e dispor, 

todo o domínio é direcionado ao escopo de proteção ambiental que foi elevado a nível de 

direito fundamental pela Constituição Federal de 1988 e que também faz parte dos objetivos 

da ordem econômica brasileira.  

2. Submetido a essa nova orientação do direito de propriedade, o proprietário, para 

que assim possa ser considerado, deve utilizar o objeto que domina, e tudo que nele está 

incluso, não só respeitando os direitos sociais, mas segundo os ditames do desenvolvimento 

sustentável, de forma a garantir a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.  

3. As raízes da devastação ambiental que se verifica no mundo hodierno podem ser 

encontradas no modo de produção que teve início na Revolução Industrial e foi fortemente 

impulsionado a partir da segunda metade do século XX.  

O sistema capitalista que ainda reina no mundo atual, através do estímulo ao 

consumo desmedido e supostamente inesgotável dos recursos ambientais, apesar de 

proporcionar um desenvolvimento tecnológico jamais imaginado aos habitantes da Terra, 

apregoa um modo de vida insustentável nas próximas décadas. Tal fato se começa a verificar 

em razão das grandes contradições em que se baseia a sociedade moderna, bem como nos 

riscos constantes de desastres ambientais.  

4. Ao Estado, no decorrer do último século, têm sido atribuídas cada vez mais 

funções. Assim, este abandona o papel eminentemente passivo que tinha no modelo Liberal, 

recebendo responsabilidades no sentido de promover os direitos fundamentais, que atualmente 

são norteados pelo princípio da dignidade da pessoa humana.  

5. O Estado deve intervir na economia, a fim de que as atividades produtivas que 

ensejam custos sociais sejam desestimuladas e as que proporcionam benefícios ambientais 

sejam incentivadas.  

6. Para que a necessária política ambiental possa lograr êxito, essencial que, ao lado 

de normas de caráter prescritivo (de comando-controle), o Estado institua dispositivos legais 

capazes de induzir uma mudança de atitude da sociedade, e que estes sejam retirados do 

próprio sistema econômico, causador da questão ecológica.  
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7. A tributação ambiental, instrumento econômico de política ambiental, utiliza-se 

principalmente da função extrafiscal dos tributos, impulsionando ou condenando atividades 

econômicas, de acordo com as conseqüências que estas trazem ao meio ambiente. 

De se considerar de maior valia a técnica que dá prêmio ao agente que se 

comporta em conformidade com o interesse social, haja vista os benefícios imediatos que o 

traz.  

8. A construção civil, indústria que desenvolve atividades de grande importância 

para a economia nacional e mundial, é causadora de grandes impactos ambientais, haja vista 

os muitos recursos naturais envolvidos em seu processo produtivo.  

Atualmente, o setor, em âmbito nacional, encontra-se bastante aquecido. Por outro 

lado, vê-se pressionado, tanto pelo mercado quanto por exigências legais, a adotar práticas 

que busquem promover o uso sustentável das edificações, seu principal produto. 

9. Nesse contexto despontam as os “prédios verdes”, os quais utilizam em todas as 

fases do ciclo de vida do empreendimento materiais e técnicas menos agressivas à natureza, 

apresentam bom índice de competitividade e ainda acabam elevando o bem estar de quem 

participa de sua execução ou vão usufruir da obra depois de concluída.  

10. Esse novo paradigma da construção civil, ao requerer o uso racional dos bens 

naturais, necessariamente traz benefícios não só ambientais, mas também econômicos e 

sociais. É exemplo concreto de atividade geradora de externalidades positivas, merecedora, 

portanto, de incentivo do Estado. 

11. Alguns problemas pairam sobre a difusão das construções verdes: os meios que 

desembocam na sustentabilidade de um edifício são muitos, não havendo uma fórmula exata a 

ser seguida pelas empresas envolvidas na cadeia produtiva da construção civil; os produtos de 

maior vida útil e durabilidade nem sempre se apresentam a preços acessíveis para os 

consumidores; muitas empresas da área estampam a preocupação ambiental apenas com fins 

de maximizar lucros, tratando a questão de forma superficial ou mesmo enganosa. 

12. Conscientes do surgimento dessa nova maneira de se construir, bem como das 

vantagens econômicas que as edificações ecológicas podem gerar, instituições tem se formado 

no intuito definir padrões de sustentabilidade de produtos e empreendimentos, que se forem 

observados, resultam num selo ambiental.  

13. Através da análise mais pormenorizada (porém dentro dos limites que o pequeno 

conhecimento na área de engenharia e arquitetura permite) da metodologia de avaliação e dos 

custos envolvidos nos dois processos de certificação de edifícios mais adotados no Brasil 
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(LEED e Aqua) e da única etiqueta que avalia especificamente a eficiência energética de 

imóveis (ENCE, do Procel Edifica), pôde-se verificar que: 

 Todas focam no aspecto ambiental, apesar de algumas instituições 

nomearem os empreendimentos que as possuem de sustentáveis. O mais 

apropriado seria chamá-los de “verdes”; 

 Nenhuma das certificações traz critérios perfeitamente adequados às 

condições geográficas, climáticas, sociais e econômicas do Brasil, 

tampouco das especificidades regionais do país; 

  A mais difundida das certificações (LEED) é a que menos garante o bom 

desempenho do edifício em termos ambientais, porque atribui muita 

importância à eficiência energética enquanto deixa de avaliar outros 

aspectos necessários; 

 As certificações demandam investimentos caros, o que dificulta a sua 

aplicação em classes sociais mais baixas 

 Ainda não existem estudos locais confiáveis que assegurem os resultados 

positivos ao meio ambiente  

 Não é possível afirmar a sustentabilidade de uma construção apenas com 

certificado que esta possui 

 A etiqueta de eficiência (ENCE) energética é genuinamente nacional, 

instituída por órgãos governamentais e voltada para a realidade brasileira. 

Parece ser o selo mais adequado atualmente para ser objeto de benefício 

fiscal. 

14. Tendo em vista que a concessão de estímulos fiscais de natureza tributária implica 

em renúncia de receitas publicas, somente deve ser beneficiário desta forma de tributação 

ambiental promocional aqueles que de fato efetuam ações que comunguem com a estratégia 

adotada pelo Governo para a proteção ambiental.   

15. No caso das habitações ambientalmente orientadas, os benefícios tributários 

podem ser concedidos em prol de fornecedores, construtoras, incorporadoras e até dos 

usuários finais desses edifícios (proprietários, inquilinos ou pessoas que neles exercem suas 

atividades profissionais).  

16. Muitos tributos podem ter o quantum cobrado pelo Estado reduzido com o escopo 

de difundir técnicas de construção que produzam poucas conseqüências nefastas ao meio 

ambiente, dentre os quais se destaca: IPTU, ICMS, IPI, ISS e IR.  
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17. As certificações ambientais de atuação no país não se mostram apropriadas para 

serem tomadas como referência estatal de concessão de incentivos fiscais aos contribuintes 

que com elas se relacionam, na forma como vem sendo aplicadas.  

18. No Brasil, ainda que com enfoque na dimensão ambiental do tripé que forma a 

sustentabilidade, aspectos sociais típicos de um país em desenvolvimento, como o sistema de 

esgoto e as profundas desigualdades sociais, têm de ser considerados. 

19. Os incentivos devem atuar de forma a direcionar as certificações para 

incorporarem critérios que atendam melhor as demandas sociais e econômicas do país. 

20. As certificações podem servir como base para estudos locais que levem em conta 

esses aspectos. Só depois de elaborada uma certificação própria para as condições e 

especificidades do Brasil, os incentivos poderiam atuar tendo como referencia uma 

certificação ambiental. 

21. Os incentivos fiscais, como parte de uma política fiscal ambiental, podem ser 

aplicados para fomentar os prédios verdes, até que haja uma formação educacional sólida da 

população e do meio empresarial quanto às questões ecológicas que envolvem o setor da 

construção civil e de habitações no Brasil.  
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