


Segurança Jurídica em 
Soluções Sustentáveis e 

Ecotributação



Segurança Jurídica
✓ Princípio Geral do Estado Democrático de Direito

tem o intuito de trazer estabilidade para as relações
jurídicas, seja pela irretroatividade de nova
interpretação de lei no âmbito da Administração
Pública, seja pela confiança da sociedade nos atos,
procedimentos e condutas proferidas pelo Estado.



Políticas Públicas Ambientais
“A política ambiental é o conjunto 

de metas e instrumentos que 
visam reduzir os impactos 

negativos da ação antrópica –
aqueles resultantes da ação 

humana – sobre o meio 
ambiente.”



Instrumentos Existentes

Comando 
e Controle

Econô
micos

Volunt
ários



Ecotributação
✓ Tributação como estímulo à proteção em

atendimento à função socioambiental da
propriedade.

✓ É a chamada extra fiscalidade: que pode se dar pela
fixação de alíquotas seletivas, concessões de
benefícios, incentivos extrafiscais, isenção, etc.



Mapeamento dos Incentivos
✓ Identificar os instrumentos econômicos e de

comunicação ou voluntários existentes no
Brasil e que podem contribuir para a adoção
de práticas socioambientais pelo setor de
construção civil.



Destaques!
✓ Aumento significativo das normas de IPTU Verde nos

Municípios e maior representatividade nos incentivos
atualmente existentes. IPTU Verde, Amarelo e Outorga Verde
(Lajeado -1996 e Município de Salvador);

✓ Região sudeste se destaca na criação de incentivos ao setor
de construção sustentável;

✓ As propostas legislativas federais predominam.



Legislação: principais resultados
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Legislação: principais resultados 
por temas

8%

15%

56%

11%

10%

Pagamentos por Serviços Ambientais -
PSAs

Produção Mais Limpa (P+L) e
Ecoeficiência

IPTU Verde e Amarelo

Políticas Estaduais de Mudanças 
Climáticas (PEMC’s)

Preservação, Conservação e Recuperação
do Meio Ambiente



Legislação: resultados por região
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Federal
62%

Estadual
11%

Municipal
27%

Propostas: principais resultados



Considerações Finais
✓ Embora existam normativas que busquem o equilíbrio

econômico/ambiental, a participação do Poder Público
ainda é tímida em relação ao seu papel neste novo
cenário.

✓ É imprescindível a criação de políticas públicas sólidas de
incentivos econômicos, para, assim, garantir maior
segurança jurídica ao setor de construção.



Muito obrigada!

Gabriela Giacomolli

gabriela@buzaglodantas.adv.br




