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RESUMO: Uma das metas mais difíceis na questão da proteção ambiental, é 
encontrar o equilíbrio entre o meio ambiente e desenvolvimento econômico, o qual 
deverá  desenvolver através de políticas públicas, da educação para um consumo 
sustentável, e para contribuir de forma efetiva nesta tarefa árdua, porém possível, 
surge a figura da Tributação Ambiental, com objetivo de incentivar posturas 
ambientais sustentáveis através das espécies tributárias existentes. A presente 
pesquisa restringe-se a analisar e a identificar o sentido ambiental atribuído as 
espécies tributárias existentes, desvendando sua viabilidade, bem como analisar sua 
repercussão no âmbito jurídico. No primeiro momento é analisado a evolução 
histórica dos Estados e sua intervenção na ordem Econômica e as consequências 
no âmbito social, referente a cada modelo estatal. Em seguida, a implementação do 
Direito Tributário como políticas públicas ambientais, ao final será observado o 
caráter ambiental de cada espécie tributária, principalmente o sentido extrafiscal do 
tributo. Para tanto, o método utilizado  será o dedutivo, através de pesquisas 
doutrinárias, legislações sobre a proteção do meio ambiente. Assim, a tributação 
ambiental nasce para incentivar as posturas preservacionistas de pessoas jurídicas 
por meio a concessão de incentivos fiscais e controlar (não no sentido de punição) 
as condutas que degradam o meio ambiente através da majoração de tributos.  

 
 PALAVRAS-CHAVE: Tributação Ambiental. Extrafisclidade Ambiental. Preservação 
ambiental. Desenvolvimento Sustentável.  
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ABSTRACT: One of the hardest goals on the issue of environmental protection, is to 
find the balance between the environment and economic development, which should 
be developed through public policy, education for sustainable consumption, and to 
contribute effectively in this arduous task, but possible, the figure of the 
Environmental Taxation arises, in order to encourage sustainable environmental 
attitudes through existing tax species. This research is restricted to analyze and 
identify the environmental sense given the existing tax species, unveiling its viability 
and to examine its impact on the legal framework. At first it analyzed the historical 
evolution of states and its intervention in the Economic order and the consequences 
in social, referring to each state model. Then the implementation of the tax law and 
environmental policies, the end will be subject to the environmental character of each 
tax type, especially extrafiscal sense of tribute. Therefore, the method used is the 
deductive, through doctrinal research, legislation on environmental protection. Thus, 
environmental taxation is born to encourage preservationist postures of legal entities 
through the granting of tax incentives and control (not in the sense of punishment) 
the behaviors that degrade the environment through the increase of taxes. 
 
 
KEYWORDS: Ambient taxation. Environmental. Extrafiscalidade. Protection 
environmental. Sustainable Development. 
 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

   

Quando a noção de direitos e deveres transcende os interesses individuais 

para traduzir uma nova visão de mundo, nasce o despertar para consciência cidadã, 

isto é, nasce a responsabilidade de cada um na construção de valores coletivos 

plenos, plurais e democráticos o bem estar humano e o respeito a todas as formas 

de vida em suas mais variadas manifestações. 

No entanto, a devassidão ambiental a qual se apresenta hodiernamente no 

país, impede que o ser humano vivencie de forma plena esses direitos fundamentais 

e transindividuais garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil em 

seu artigo 225, quais sejam o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e como 

consequência, a sadia qualidade de vida. E para que se desenvolva a 

sustentabilidade, harmonizando-se com o desenvolvimento econômico e a 

preservação dos recursos naturais para a presente e futuras gerações, surge no 

ordenamento jurídico pátrio a figura da tributação ambiental, permitindo através da 

carga tributária o direcionamento das espécies tributárias, já existentes, conduzir a 

sociedade a adotar a proteção ambiental como premissa maior.  
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Neste contexto, a tributação ambiental surge para incentivar as posturas 

preservacionistas de pessoas jurídicas por meio a concessão de incentivos fiscais e 

controlar (não no sentido de punição) as condutas que degradam o meio ambiente 

através da majoração de tributos.  

Diante do exposto, a presente pesquisa restringe-se a analisar e a identificar 

o sentido ambiental atribuído as espécies tributárias existentes, desvendando sua 

fundamentação e viabilidade, bem como analisar sua repercussão no âmbito 

jurídico. Busca-se nesse sentido, demonstrar que os agentes econômicos, 

considerados atualmente os maiores poluidores, podem contemplar a causa 

ambientalista obtendo benefícios em virtude desse posicionamento, seja em razão 

da imagem positiva diante do consumidor, seja em razão da economia no 

pagamento de tributos. Para tanto, o método utilizado  será o dedutivo, através de 

pesquisas doutrinárias, legislações sobre a proteção do meio ambiente. 

Nesse sentido, em um primeiro momento se tem uma breve análise da 

influência do Estado no desenvolvimento econômico e ambiental no contexto 

mundial. Com ênfase na estrutura como os temas são abordados na Constituição 

Federal de 1988, explanando sobre seus princípios e fundamentos, bem como os 

limites, estabelecidos para que o poder público possa intervir no setor privado. 

Na sequência, o objeto se enfocar-se-á no direito ambiental, sendo 

analisado seu histórico, os princípios norteadores, a importância, como se dá a ideia 

da ultrapassagem da esfera individual para atingir a sociedade como um todo.  

Já no terceiro momento, será explorado a implementação das políticas 

públicas ambiental e seu nexo com o Direito Tributário, demonstrando no sentido 

fiscal ou extrafiscal, os elementos tributários existentes que podem ser  direcionados 

a defesa do meio ambiente.  

Dessa forma, serão observadas as espécies tributárias fundamentais na 

efetivação da tutela ambiental. Despontar-se-á nos impostos, taxas, contribuições de 

intervenção do domínio econômico, a viabilidade de sua utilização com objetivo de 

alcançar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Longe de pretender esgotar o assunto, o presente trabalho é de fundamental 

importância para o aquecimento da discussão e apontamento de solução para 

resguardar e assegurar um meio ambiente saudável e equilibrado para o presente, e 

principalmente para as futuras gerações.  
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2 O PAPEL DO ESTADO NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO MEIO 

AMBIENTE 

 

O Estado representa o poder social, o qual se legitima quando exterioriza 

suas finalidades, em outras palavras, quando presta seus serviços à coletividade. E 

por ser o representante social, seu objetivo deve ser sempre à procura do bem estar 

geral da população, buscando se posicionar de forma a conservar e garantir o 

desenvolvimento das instituições econômicas e sociais, intervindo quando 

necessário para reestabelecer o equilíbrio do bem estar geral. 

Nesse sentido, durante todo período da história, diversas foram às tentativas 

de desvendar os fatos econômicos e encontrar a melhor forma de compreendê-los, 

na perspectiva da solução para a problemática geral da economia: saciar as 

necessidades ilimitadas da sociedade tendo como fundamento recursos primários 

escassos. Com o passar do tempo, cada teoria que surgira propriamente 

influenciada pelos fatos e valores sociais de cada período, com as ideias de 

intervenção máxima ou mínima do Estado, colaboraram para atual concepção de 

desenvolvimento econômico. 

No entanto, três grandes sistemas econômicos prevaleceram no decorrer da 

história: o liberal, social e socialista, em seguida o chamado neoliberalismo. E para a 

adequada evolução do raciocínio da presente pesquisa, necessário se faz a breve 

compreensão do surgimento e os conceitos básicos em que se fundamentam esses 

sistemas, examinando principalmente o comportamento do Estado em relação a 

cada um deles. 

 

2.1 O ESTADO LIBERAL 

 

Quando o Estado Moderno começa se formar, principalmente na Europa, no 

final da Idade Média, nesse período de transição ira conjuntamente nascer a ideia de 

um Sistema Econômico Nacional, trazendo junto uma série de políticas que até 

então se encontravam soltas, irão se unificar, atualmente essas políticas são 

denominadas de mercantilismo.  

A partir do século XVII há uma consolidação entre os jogos das trocas, 

dando origem ao capitalismo e as competitivas guerras. É neste momento que a 
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expansão Europeia afora seus limites, a unificação dessas moléculas resulta no 

início dos monopólios dos Estados formulando uma nova Economia política, 

ganhando ares de Sistema Mundial, que nada mais é, do que o encontro do poder 

político com o poder do mercado, estabelecendo as primeiras fronteiras dos Estados 

e das Economias Nacionais. 

Nesse sentindo, afirma o historiador Braudel3(1982) que o capitalismo só 

triunfa quando se identifica com o Estado, é nesse momento que surge o capitalismo 

e o Estado Moderno. Estabelecendo o nascimento do Estado Liberal, com grande 

influência da Revolução Francesa, a qual defendia que a intervenção do Estado 

deveria ser inexistente, pois o que deveria prevalecer era a liberdade individual em 

primeiro lugar. 

Importante ressaltar, que a ideia de Estado Liberal tomou grandes 

proporções com a obra de Adam Smith4, através da teoria da ―mão invisível‖, 

considerada a base da doutrina liberal, a qual centraliza a ideia que as leis do 

mercado poderiam fluir naturalmente, sem qualquer interferência do Estado. 

Qualquer problemas que surgisse o mercado seria auto –regulável, não devendo 

ocorrer intervenção estatal. 

Em sua visão harmônica do mundo real Adam Smith acreditava que se 
deixasse atuar a livre concorrência, uma ―mão invisível‖ levaria a sociedade 
à perfeição. Adam Smith entendia que promover o bem-estar de toda a 
sociedade. Seria como se uma mão invisível orientasse todas as decisões 
da economia, sem necessidade da atuação do Estado. A defesa do 
mercado como regulador das decisões econômicas de uma nação traria 
muitos benefícios para a coletividade, independentemente da ação do 
Estado. É o princípio do liberalismo econômico. (MODÉ, 2013, p.34) 
 

Porém, como demonstra a história este modelo não funcionou, foi um 

período onde a desigualdade empeirava e o capitalismo juntamente com a 

Revolução Industrial se consolidavam. Para o Estado liberal, sua principal função 

era a proteção da sociedade contra os ataques externos a defesa nacional, controlar 

a emissão de papel moeda e taxa de juros. 

Ficou comprovado, que a intervenção mínima do Estado na vida econômica 

da sociedade criou consequências desastrosas, como o abuso do poder econômico 

exorbitante, a criação dos grandes monopólios, e o grande desnivelamento social, 

onde o proletariado era massacrado pela busca desenfreada do lucro e da riqueza. 

                                                 
3
 BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo, Editora Rocco Ltda 1987. 

4
 Considerado o grande pai da Economia, com sua obra mais famosa A Riqueza Das Nações: 

Investigação Sobre sua Natureza e suas causas. 
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2.2 O ESTADO SOCIAL 

 

Na contra mão ao Estado Liberal, surge como consequências desses 

grandes abusos, a Revolução Russa de 19175, o conhecido Estado Social, em que o 

princípio da liberdade fica no plano secundário, sendo o princípio da igualdade 

enfatizado pelo o Estado Social. Em decorrência das desigualdades sociais geradas 

pelo capitalismo selvagem, neste modelo o poder de intervenção do Estado 

aumenta, bem como sua responsabilidade e suas funções.  

O lema do Estado Liberal Leissez-faire, Laisez-passer cede lugar à 
presença do Estado que assume o papel e a responsabilidade de oferecer 
ao homem um mínimo de condições para viver com dignidade. Esta 
presença estatal passa-nos a oferecer uma distinção que hoje assume 
importância capital: enquanto os ‗direitos individuais‘ significam um ‗não 
fazer‘ do Estado e dos demais agentes públicos, os ‗direitos sociais‘ devem 
ser vistos como aqueles que tem por objeto atividades positivas do Estado, 
do próximo e da sociedade, para subministrar aos homens certos bens e 
condições. (DANTAS, 2002, p.38) 
 

Na visão do Estado Social, somente uma intervenção estatal mais 

acentuada seria capaz de corrigir as externalidades negativas geradas pelo sistema 

liberal. Os fundamentos do Estado Social teve como base principal a previsão dos 

direitos sociais de segunda dimensão, o Estado atuando como o grande ‗protetor 

dos necessitados‘. Defendia a intervenção direta do Estado na economia, com a 

justificativa de coibir os abusos e as diferenças gerada pelo capitalismo, e 

principalmente regular a relação capital – trabalho, garantido o direito da propriedade 

e da função social. 

Neste contexto: 

Teve o Estado Social seu apogeu nos países do chamado Primeiro Mundo, 
logo após a Segunda Grande Guerra, servido de uma doutrina 
Constitucional cuja inspiração maior se cifrava na justiça, na igualdade, no 
estabelecimento da paz social na cessação dos conflitos de classes, na 
mudança hegemônica que se traslada o princípio da legalidade para o 
principio da legitimidade. (BONAVIDES, 2007, p.08)  
 

Desse modo, o Estado se colocava como agente de promoção social e 

coordenador da economia. Agindo e regulando toda vida e saúde, social, política e 

econômica do país, assegurando serviços públicos e a proteção à população. Por 

                                                 
5
 A Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos na Rússia, que, após a eliminação 

da autocracia russa, e depois do Governo Provisório (Duma), resultou no estabelecimento do poder 
soviético sob o controle do partido bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União 
Soviética, que durou até 1991. Disponível em <http://www.sohistoria.com.br/ef2/revolucaorussa/>. 
Acesso em 29 de julho em 2015. 

http://www.sohistoria.com.br/ef2/revolucaorussa/
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outro lado, por ter amplo campo de atuação, este tipo de Estado torna-se mais 

oneroso, propiciando a corrupção, transformando-se em um modelo ineficiente. 

Em resumo, o Estado Social tentava atribuir à ordem econômica uma 

finalidade de justiça, isto é, uma distribuição mais igualitária da riqueza como forma 

de assegurar a todos condições dignas de vida. 

No entanto, no início da década de 70, grande foi o movimento empresarial, 

industrial, os grandes possuidores do capital e do meio de produção, encontravam-

se no extremo da insatisfação com o Estado do Bem Estar Social. Pois a carga 

tributária cobrada, para garantir e diminuir as desigualdades sociais, eram 

pesadíssimas, e representavam um número considerável da diminuição dos lucros 

dos grandes empresários. 

Também, é neste período que a antiga União Soviética começa a 

enfraquecer, pois o modelo socialista não conseguia manter os ideias sociais, e não 

mais resistiu às pressões para que houvesse uma flexibilização dos direitos 

trabalhistas. 

 

2.3 O ESTADO NEOLIBERAL 

 

O Estado Neoliberal, resulta dessas pressões ao sistema socialista, 

atendendo as necessidades dos liberais em confrontar as ideias socialistas, surge 

essa nova roupagem para o Liberalismo, o qual defendem a pouca intervenção do 

Estado na economia. 

Um dos grandes nomes defensores do modelo do Estado Neoliberal foi 

Milton Friedman6 o qual lutava pela não intervenção do Estado no mercado livre, 

                                                 
6
 Friedman foi um economista que ficou conhecido por seus trabalhos sobre a análise do consumo e 

sobre a Teoria Monetária. Defensor dos princípios dos liberalismo, lecionou na Universidade de 
Chicago entre 1946 e 1977, foi professor e Cambridge e recebeu em 1976 o Prêmio Nobel de 
Economia, em especial por seu livro ―Capitalismo e Liberdade‖ e por sua influência nas práticas 
atuais das ciências econômicas. Sua maior realização, no entanto, foi a ― Teoria da Função de 
Consumo‖, que ele desenvolveu e publicou em 1957, trabalho mencionado com destaque na citação 
para o Prêmio Nobel. Milton Friedman, sempre foi considerado um economista de teorias 
controversas. Ferrenho defensor da liberalização econômica e entusiasta dos supostos poderes 
mágicos do livre-mercado, Friedman notabilizou-se como pilar de um revisitado ―laissez-faire‖ que, 
rebatizado de ―neoliberalismo‖, abriu caminho na área das ciências econômicas no último século. 
Nesse campo as idéias de Friedman estão associadas às de Adam Smith (Escócia, 1723 -1790), pai 
do liberalismo e da teoria da ―mão invisível‖ do mercado‖. (NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Milton 
Friedman e a História do Pensamento Econômico Contemporâneo. São Paulo: Editora Ferreira, 
2006, p.02. Disponível em 
<https://www.editoraferreira.com.br/Medias/1/Media/Professores/ToqueDeMestre/EdsonRonaldo/edso
n_toque12.pdf> acesso em 28 de julho de 2015. 
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pois responsabilizava o Estado como o grande responsável pelo o aumento dos 

impostos, pela queda da produção o aumento da inflação. 

Com este novo movimento, ocorre um novo direcionamento da burguesia 

para autovalorização de tudo que é capital e a diminuição gradativa do poder do 

Estado, com a redução generalizada dos tributos e intervenção mais branda do 

Estado em regular os preços do mercado. Se estruturando em uma forma de Estado 

para assegurar a coesão   das bases do modo de produção capitalista, e 

consequentemente a desorganização política do proletariado.  

Neste contexto : 

Nos últimos cinco séculos de desenvolvimento e expansão geográfica do 
capitalismo, a concorrência se estabelece como regra. Agora, a 
competitividade toma o lugar da competição. A concorrência atual não é 
mais a velha concorrência, sobretudo porque chega eliminando toda forma 
de compaixão. A competitividade tem a guerra como norma. Há, a todo 
custo, que vencer o outro, esmagando-o, para tomar seu lugar. Os últimos 
anos do século XX foram emblemáticos, porque neles se realizaram grandes 
concentrações, grandes fusões, tanto na órbita da produção como na das 
finanças e da informação. Esse movimento marca um ápice do sistema 
capitalista, mas é também indicador do seu paroxismo, já que a identidade 
dos atores, até então mais ou menos visível, agora finalmente aparece aos 
olhos de todos. (SANTOS, 2001, p. 23) 
 

Dessa forma, com a consolidação dos grandes blocos econômicos, o 

neoliberalismo vem com forte ligação de regime próprio instituído pela globalização, 

embora a doutrina predominante classifique como fato histórico a globalização, e 

como ideologia o neoliberalismo, de forma que não existe uma relação necessária 

de dependência entre eles. Em outras palavras, nada impede que a globalização 

venha mascarada de outras doutrinas econômicas já existentes, como o socialismo, 

por exemplo, ou doutrinas totalmente novas, resultado da realidade que se instala 

em determinado período.  

No entanto, o que se presencia na atualidade é um declínio dos ideias 

neoliberalistas, uma vez que esses ideias pouco contribuíram para o 

desenvolvimento econômico. Considerando, que o se vê cada vez mais são altas 

taxas de desemprego, aumento dos níveis de exclusão social, elevação da 

desigualdade de distribuição de renda, aumento da distância entre as classes 

sociais, além da diminuição das taxas de crescimento e de investimento externo.  

Acerca dessas considerações, argumenta Grau (2012): 

O neoliberalismo é fundamentalmente antissocial. [...] Há marcante 
contradição entre o neoliberalismo – que exclui, marginaliza – e a 
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democracia, que supõe o acesso de um número cada vez maior de pessoas 
aos bens sociais. Por isso dizemos que a racionalidade econômica do 
neoliberalismo já elegeu seu principal inimigo: o Estado Democrático de 
Direito. (GRAU,2012, p.57) 
 

Nesse sentido, importante destacar que durante os períodos de transição 

dos modelos econômicos, principalmente no início do estabelecimento da figura do 

Estado, não existia a preocupação com a preservação do Meio Ambiente, pelo 

contrário à ideia que empeirava era a da inesgotabilidade dos recursos naturais. 

Ideia essa que só veio a começar se modificar nos finais do século XX.    

 

2.4 A RELAÇÃO ENTRE A ECONOMIA E MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL ARTIGOS 170 E 225 

 
Constata-se que o ordenamento jurídico brasileiro, segundo os critérios 

adotados pela Constituição Federal de 1988, mostra-se inovador no sentido de 

aproveitar o que melhor existiu nos sistemas políticos acima mencionados, excluindo 

as características que se apresentaram negativas no decorrer da história. Dessa 

forma, elimina a lei o poder centralizado e controlador do Estado e reconhece na 

parceria entre esse e a sociedade o caminho mais propenso para a consolidação do 

desenvolvimento econômico e social. 

O modelo econômico definido pela Constituição Federal de 1988, é todo 

voltado para o bem -estar social, ilustrado pelo exposto nos artigos 1º, 3º e 1707 da 

referida Carta Magna, totalmente incompatível com o neoliberalismo atual. 

A Ordem Econômica, na Lei Maior é abordada no título VII, nos artigos 170 a 

192, também no artigo 225, o qual trata especificamente do Meio Ambiente. Todos 

esses artigos, estão pautados no desenvolvimento sustentável.  

                                                 
7
 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: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País. 
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Vale ressaltar, neste sentindo a definição por Grau (2012) sobre o conceito 

da Ordem Econômica no texto constitucional: 

Constituição Econômica é um conjunto de preceitos e instituições 
garantidores de um determinado sistema econômico, que institui uma forma 
de organização e funcionamento da economia. A Ordem Econômica do 
Brasil serve para dar dignidade a sociedade, apoiado ao princípio da 
sustentabilidade. (GRAU, 2012, p.) 
 

Justamente desta forma, o artigo 170 da Constituição Federal prescreve que 

a ordem econômica, está fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, com a finalidade de assegurar a todos a existência digna, conforme os 

ditames da justiça social. 

Nesse sentindo, o modelo econômico definido na atual Constituição Federal, 

é um modelo aberto, não acabado, o que justifica o fato de que o legislador ordinário 

é delegada a tarefa e complementá-lo, observadas as regras e princípios 

contemplados na Constituição. Conforme complementa Canotilho (1995): “A 

abertura de uma norma constitucional significa, sob o ponto de vista metódico, que 

ela comporta uma delegação relativa nos órgãos concretizadores”, em outras 

palavras, não se pode interpretar a ordem econômica apenas em seu aspecto 

jurídico, no ―mundo do ser‖, também deve-se observar no ―mundo do dever ser‖.  

Portanto, a Constituição Econômica abrange os preceitos e institutos que 

organizam o funcionamento de uma determinada ordem econômica, sendo 

composta também daquelas normas infraconstitucionais que regem relações de 

mercado, e não somente normas constitucionais. 

Importante ressaltar, que dentre os princípios inseridos no Art. 170 os quais 

norteiam a ordem econômica, o inciso VI da defesa do Meio Ambiente, o qual 

também está protegido pelo Art. 225, demonstra a preocupação do legislador em 

proteger o desenvolvimento econômico saudável, limitando a atuação dos grandes 

exploradores, que visam ao lucro a qualquer custo. 

No entanto, o princípio da defesa do meio ambiente não pode ser definido 

como absoluto, em detrimento a outros princípios fundamentais como o da livre 

iniciativa e o desenvolvimento econômico. Sendo necessário uma harmonização dos 

princípios, em busca de um desenvolvimento econômico equilibrado com o meio 

ambiente, consequentemente gerando qualidade de vida para presente e futuras 

gerações. 
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3 A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA PARA 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

 

 O direcionamento do Sistema Tributário Nacional para auxiliar na proteção 

ambiental apresenta-se viável considerando que as várias possibilidades de 

utilização dos tributos já existentes no ordenamento jurídico, para ação em prol o 

meio ambiente são infinitas. 

Nesta perspectiva nasce o problema principal, que insere no âmbito do 

Direito Ambiental, Constitucional e Tributário, a ser esclarecido por esta pesquisa: 

como a tributação ambiental através das espécies tributárias existentes contribuirá 

para o equilíbrio ecológico, incentivando o desenvolvimento sustentável para o 

presente e futuras gerações? 

Para responder referido questionamento, necessário se faz a análise da 

evolução histórica da proteção ambiental, bem como seus princípios, e fundamentos 

na Constituição Federal, para então compreender as espécies tributárias  e como 

elas podem atuar na proteção ambiental. 

 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

A preocupação com a questão ambiental, pode-se afirmar, tomou 

proporções mundiais a partir da Conferência de Estocolmo em 1972 na capital da 

Suécia, com o objetivo de conscientizar a sociedade a melhorar a relação com meio 

ambiente conciliando com o desenvolvimento econômico. Embora, nesta época 

ainda imperava a ideia de inesgotabilidade dos recursos naturais.  Tanto que dos 

113 países participantes, os denominados países subdesenvolvidos não aprovaram 

as decisões focada na industrialização, inclusive o Brasil,  como destaca : 

Interessante notar que a posição do governo (militar) brasileiro em face das 
discussões sobre a proteção do meio ambiente em Estocolmo era a de 
―desenvolver-se primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde‖, como 
declarou o Ministro Costa Cavalcanti na ocasião. (MODÉ, 2013 p.22) 

 

Dessa forma, a ideia do liberalismo como aliado para o progresso do 

desenvolvimento econômico reinava em nosso país, tardando uma postura 
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sustentável, a qual, já se iniciava nos países da Europa. Motivo este, que a política 

ambiental aqui foi criada diante de pressões externas, ao invés da conscientização 

ambiental interna, que de fato, era primordial. Pois de nada adianta leis garantistas 

de uma postura se na efetivação nada se concretiza.  

Foi somente com advento da Constituição de 1988, que de fato se 

consolidou uma política ambiental toda voltada para a preservação do meio 

ambiente, tanto que é considerada a Constituição ambiental e uma das mais 

respeitada externamente, pois trata -se da proteção do meio ambiente não somente 

nos artigos 225 e 170, como também no decorrer de toda ela. 

Conforme ressalta Bulos (2014): 

Regras explícitas de garantia do meio ambiente - além do art. 225, 
consagram, expressamente, a defesa do meio ambiente os arts. 7-º, XXII 
(meio ambiente do trabalho); 91, § 1 -º, III (preservação dos recursos 
naturais); 170, VI (combate ao impacto ambiental);186, II (uso adequado dos 
recursos naturais); 200, VII I (colaboração na tutela do meio ambiente); 2 1 
6, V (patrimônio nacional); 220, § 3-º, II (repudia práticas nocivas ao meio 
ambiente); 231, § 1 -º (defesa das terras indígenas). • Regras implícitas de 
garantia do meio ambiente - arts. 20, III, V, VI, VII, IX, X; 2 1, XIX, XX, XXIII, 
XXIV, XXV; 22, IV, XII, XXVI; 23, III, IV; 24, II, VII; 26, I; 30, IX; 
196 a 200‖. (BULOS, 2014, p.1609) 
 

Nessa perspectiva, a busca de soluções para o problema da devastação 

ambiental e atenuações de suas consequências no mundo, faz com que o poder 

público, organizações não governamentais, lancem constantemente programas de 

conscientização, da necessidade do consumo sustentável, da preservação do meio 

ambiente.  

Contudo, somente a educação ambiental não tem sido suficiente para de 

fato, informar, esclarecer, frear, a sociedade dos riscos da degradação, do consumo 

desmedido, sobre o desequilíbrio, e os impactos que essas atitudes nos causam 

diretamente. 

Uma outra solução, para assegurar o equilíbrio ecológico, e restabelecer um 

andamento harmonioso com o desenvolvimento econômico, é a criação de leis   que 

venham a explicitar e incentivar condutas ambientais corretas, e também 

estabelecer sanções para aqueles que não a cumprem.  

No entanto, o que se percebe é que somente o poder público não consegue 

estancar os efeitos da degradação, mesmo com implementações de políticas 

públicas de prevenção e recuperação ambiental. É necessário que toda a sociedade 

esteja envolvida nas ações em prol do meio ambiente, possibilitando uma vida 

saudável para o presente e as futuras gerações. 
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Diante do exposto, não se pode esquecer uma forte figura, que deve atuar 

constantemente na busca da proteção ambiental, que é o setor empresarial, 

conhecido por ser um dos maiores poluidores em decorrência da alta produtividade 

e dos diversificados tipos de processos industriais. Embora a falta de incentivo e 

benefícios, para que o setor industrial deixe de usar os recursos naturais de forma 

predatória e adotem uma postura sustentável, ainda é muito escassa.  

É exatamente nesta lacuna que surge o Direito Tributário, como um forte 

instrumento estatal como forma de orientador da conduta da sociedade em geral. 

Através da criação de incentivos fiscais os agentes econômicos, os quais se utilizam 

de uma política sustentável para seus processos de produção, incentiva os 

empresários a adotarem um postura de defesa ambiental. Ainda, terão a economia 

na carga tributária a ser suportada, adequando-se às necessidades mundiais de 

preservação.  

Assim, a tributação ambiental figurará como uma das medidas que deverão 
ser manejadas pelo Poder Público para conferir tratamento com justificáveis 
privilégios, proporcionais aos impactos ambientais causados, ao lado de 
outras, a exemplo dos empréstimos subsidiados e das subvenções. 
(AMADO, 2014, p.890) 
 

Isso tudo, sem a necessidade de criação de novas espécies tributárias, pois 

entende-se que com as existentes, poderá ser reforçadas pela captação de recursos 

que financiem as ações de prevenção, e incentive as condutas ecologicamente 

corretas.   

Nesse sentindo, conclui: 

A implementação da tributação incorpora vantagens à mera utilização de 
instrumentos normativos, proibitivos ou autorizativos de condutas. Dentre as 
principais vantagens, a flexibilidade aos agentes econômicos poluidores pra 
buscarem dentro de sua própria conveniência, o melhor meio de se 
adequarem aos padrões mínimos estabelecidos; a aplicação do princípio da 
preservação, agindo antes da ocorrência do fato danoso ao meio ambiente, 
ou atuando de forma a reduzir os impactos ao meio ambiente e a equidade, 
uma vez que atua como fator de correção dos preços. (MODÉ, 2003, p.123) 
 

Dessa forma, a tributação ambiental age diretamente sobre os 

comportamentos empresariais, promovendo alterações nos moldes ambientalmente 

corretos, podendo ser determinantes para prevenção do futuro danos ao meio 

ambiente.  

 
3.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 
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Os princípios estabelecem fundamentos, os quais impulsionam o intérprete 

em uma direção, mas que não reclama uma decisão específica, única.  No entanto, 

os princípios representam uma ordem, o qual devem ser respeitados. 

De acordo, assevera Mello (2012): 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata 
compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a 
intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por 
nome sistema jurídico positivo. (MELLO, 2012, p.) 

 

Os princípios servem, ainda como importante instrumento na concretização 

de uma orientação sensata e eficaz, essa circunstância se torna mais relevante 

quando se trata das hipóteses de sistemas jurídicos que como o sistema jurídico-

ambiental tem suas normas distribuídas em inúmeros textos de lei, que são 

elaborados ao longo de muito tempo, sem critério especifico, sem método definido. 

 Assim os princípios, ambientais foram definidos e reconhecidos com a 

Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, a qual declarou 26 princípios 

ambientais. Alguns foram acolhidos, expostos no Art. 225 da Constituição Federal, 

tais como princípio da cooperação, princípio da prevenção e da precaução, princípio 

do poluidor pagador, princípio do equilíbrio e o princípio do desenvolvimento 

sustentável.   

 

3.2.1 Princípio da Cooperação 

 

O princípio da cooperação consta no caput Art.225 da Constituição Federal, 

sua principal finalidade é articular a interação do Estado com a sociedade, para que 

atuem juntos no desenvolvimento e na escolha de políticas ambientais, por meio de 

diferente camadas sociais, através da informação e fiscalização das políticas 

públicas. 

Nesse sentido, é de extrema importância a união entre o Estado e a 

sociedade para a preservação do meio ambiente, e consequentemente atingir o 
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almejado desenvolvimento sustentável. Assim como decreta o princípio 7 da 

Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente8: 

Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a 
conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do 
ecossistema terrestre. Considerando as diversas contribuições para a 
degradação do meio ambiente global, os Estados têm responsabilidades 
comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a 
responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento 
sustentável, tendo em vista as pressões exercidas por suas sociedades 
sobre o meio ambiente global e as tecnologias e recursos financeiros que 
controlam.(http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf) 

 

De encontro, Derani (2007) define o princípio da cooperação: 

O princípio da cooperação informa uma atuação conjunta do Estado e 
sociedade, na escolha de prioridades e nos processos decisórios. Ele está 
na base dos instrumentos normativos criados com objetivos de aumento da 
informação e de ampliação de participação nos processos de decisões 
políticas ambientais, bem como de estabilidade no relacionamento entre 
liberdade individual e necessidade social. (DERANI,2001, p.142) 

 

É evidente, a importância deste princípio para a atuação do Estado com a 

participação popular no desenvolvimento, criação e efetivação das políticas públicas 

principalmente para questões ambientais. 

 

3.2.2 Princípio da prevenção e da precaução 

 

O princípio da prevenção é a essência do direito ambiental, ele cuida do 

dever jurídico de se evitar a concretização de danos ao meio ambiente, quando já 

existe provas científicas do dano que causará determinada atividade. 

No texto da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

consta no Princípio 8 da seguinte forma: Para atingir o desenvolvimento sustentável 

e mais alta qualidade de vida para todos, os Estados devem reduzir e eliminar 

padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas 

adequadas. 

                                                 
8
 Na conferência do Rio foram aprovados documentos como a Convenção sobre Mudanças 

Climáticas, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Declaração sobre Manejo da Florestas, a 
Declaração do Rio e a Agenda 21. A Eco-92, realizada conjuntamente com o Fórum Global, 
representa até o momento atual o maior evento de integração das elites transnacionais, que naquela 
época (pós-muro de Berlim e fim da União Soviética) procuravam localizar-se num mundo pós – 
Guerra Fria no qual o capitalismo era o grande vencedor, e anunciava a sua força avassaladora num 
processo de ―globalização‖ (em todos os sentidos um novo metarrelato imperialista) e decaída das 
utopias socialistas. (SARRETA, 2007, p.31) 
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Dessa forma, a aplicação do princípio da prevenção pode ser entendido 

como uma visão de bom senso, em outras palavras, como diz o dito popular ―mais 

vale prevenir do que remediar‖. No ordenamento brasileiro, existem algumas 

medidas que procuram dar efetividade ao princípio da prevenção, entre elas por 

exemplo, o art. 9º da Lei 9.938/81, que trata do estabelecimento de padrões de 

qualidade ambiental; o zoneamento ambiental; a avaliação de impactos ambientais; 

licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras9.  

Já o princípio da precaução refere-se em não permitir que se tomem 

decisões de impacto no meio ambiente sem que haja certeza quanto a suas 

consequências numa análise científica. 

Na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, 

está previsto no princípio 15: 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá 
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 
capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a 
ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o 
adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental.(http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf) 

 

Este princípio, determina que as decisões de política ambiental, sejam 

realizadas em face das incertezas cientificas sobre os danos que poderão ocorre se 

uma atividade especifica possa a vir a causar. 

                                                 
9
 Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II - o zoneamento ambiental; (Regulamento) 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 
voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante 
interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 
municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas 
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção da degradação ambiental. 
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;  (Incluído pela Lei nº 
7.804, de 1989) 
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder 
Público a produzí-las, quando inexistentes;   
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais.   
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e 
outros. 
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Diante do exposto, os princípios da prevenção e precaução, são de 

fundamental importância para a proteção e preservação do equilíbrio ambiental, uma 

vez que, tentam diminuir os riscos ambientais abstratos e concretos e resguardar um 

meio ambiente sadio.  

 

3.2.3 Princípio do poluidor pagador 

 

Este princípio visa aplicar ao agente econômico, que nesta condição, causar 

um problema ambiental, arcar com os custos da diminuição ou afastamento do dano. 

O princípio do poluidor pagador foi inserido aos textos de tratados e 

convenções internacionais a partir da Declaração do Rio em 1992, consta no como o 

princípio número 16 com a seguinte redação: 

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização 
dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista 
a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o 
custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem 
provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais. 
 

No entanto, tal princípio não deve ser entendido como uma autorização para 

poluir, muito pelo contrário deve ser compreendido de forma conjunta ao princípio da 

prevenção, orientando os agentes econômicos para as práticas menos lesivas ao 

meio ambiente. 

 

3.2.4 Princípio do Equilíbrio 

 

Neste princípio deve ser medidas todas as implicações de uma intervenção 

no meio ambiente, procura-se adotar a melhor solução para o caso especifico. Em 

outras palavras, os aplicadores da política ambiental e do direito devem pesar as 

sequelas previsíveis da adoção de uma determinada medida, de maneira que esta 

possa ser proficiente à comunidade e não resultar em gravames excessivos aos 

ecossistemas e à vida, ou seja, deve-se verificar as diferentes repercussões do 

projeto a ser implantado, ser analisadas os impactos econômicos, ambientais e 

sociais. 

 

 

3.2.5 Princípio do desenvolvimento sustentável 
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 O princípio do desenvolvimento sustentável, pode-se afirmar veio como 

objetivo de extirpar a degradação ambiental. Foi durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou estabelecido que o 

referido princípio deve ser visto como a principal meta a ser alcançada para garantir 

o equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente. 

Importante, ressaltar que a Constituição Federal também destaca o 

desenvolvimento sustentável como ponto de orientação da ordem econômica e 

financeira. 

Dessa forma, Derani (2007) salienta: 

Quando se usa a expressão desenvolvimento sustentável, tem-se em mente 
a expansão da atividade econômica vinculada a uma sustentabilidade tanto 
econômica quanto ecológica [...] Desenvolvimento sustentável implica, 
então, no ideal de um desenvolvimento harmônico da economia e ecologia 
que devem ser ajustadas numa correlação de valores onde o máximo 

econômico reflita igualmente um máximo ecológico. (DERANI, 2007, 
p.132) 

 

Assim, o princípio do desenvolvimento sustentável é imprescindível para 

estimular o uso de medidas voltadas à efetivação da proteção ambiental. Estas 

medidas engloba as responsabilizações previstas em legislação e, principalmente, 

as intervenções do Estado na ordem econômica como forma de incentivar as 

condutas que prezam pela ambientalista e de repelir as poluidoras, além de viabilizar 

a captação de recursos para custear projetos que casam com o desenvolvimento 

com a preservação do meio ambiente.  

Nesse sentindo, assevera Sarreta (2007): 

O caminho pra se alcançar o desenvolvimento sustentável também é 
marcado por alguns pressupostos importantes, dos quais se destacam: a 
―eficiência‖ na utilização dos recursos naturais, buscando combater o 
desperdício da base material do desenvolvimento, o que significa a 
instauração da racionalidade econômica, com ênfase no mercado como 
instância reguladora do bem-estar dos indivíduos da sociedade; a ―escala‖ 
associada à sustentabilidade no estabelecimento de limites quantitativos ao 
crescimento econômico; a importância da ―equidade‖ como princípio da 
sustentabilidade para tentar solucionar as necessidades das populações de 
baixa renda ou a consideração de que os pobres são as principais vítimas 
da degradação ambiental ; a ―autossuficiência‖, que implica o 
reconhecimento da necessidade de propostas de preservação e construção 
das condições de autossuficiência econômica de comunidades sejam 
sustentáveis, desenvolvendo relações tradicionais com o meio físico natural 
de que depende sua sobrevivência.(SARRETA, 2007, p.113) 
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Em outras palavras, a necessidade latente de criação de políticas públicas 

que sirvam de orientação para a sociedade recriar uma forma de desenvolvimento 

que alie interesses econômicos e ambientais, não deixando também de utilizar o 

Sistema Tributário Nacional, para direcionar a uso das espécie tributárias com 

finalidades de proteção ambiental. 

 

3.3 A EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E O DIREITO 

TRIBUTÁRIO  

 
As políticas públicas denota-se como meios de orientação da conduta da 

sociedade para a preservação ambiental. Através da execução de projetos com a 

finalidade de preservar, reduzir e recuperar o já foi degradado, e ainda a 

implementação de uma consciência ecológica, pode tornar efetiva a proteção 

ambiental prevista pela legislação constitucional e infraconstitucional. 

Para execução de tais projetos, o Estado deverá agir dentro dos limites 

previstos para a intervenção estatal e os mecanismos que estiverem à sua 

disposição, principalmente medidas econômicas, tributárias e regulamentadoras 

aptas a desenvolver a estruturação de uma sistema de defesa ambiental que 

garanta uma boa qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 

Com o objetivo de viabilizar essas políticas públicas, o Estado vem utilizando 

o Direito Tributário como instrumento de defesa ambiental, concedendo incentivos 

ao agentes econômicos que adotam a política de uso sustentável dos recursos 

naturais e favorecendo a conquista de recursos que financiem programas 

preventivos e de restruturação do meio ambiente degradado. Dessa forma, a 

graduação de tributos surge com forte ligação ambientalista no sentido de extirpar 

atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente e beneficiar aquelas que 

não são. 

Sobre a aplicação da tributação como forma de implementação de políticas 

públicas com a finalidade de proteger o meio ambiente e superar a crise ambiental, 

Modé (2013) preleciona: 

Verificam-se duas finalidades nos tributos ambientais. A primeira delas, 
denominada fiscal, redistributiva, e a segunda, extrafiscal. A primeira 
finalidade visa à obtenção de receitas que se serão aplicadas em ações que 
promovam a defesa do meio ambiente. A segunda finalidade, por sua vez, 
tem por objetivo induzir comportamentos, que, na visão do Estado, sejam 
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ambientalmente desejáveis ou de menor poder ofensivo ao meio ambiente. 
(MODÉ, 2013, p.72) 
 

Nesse sentido, a utilização do Direito Tributário em defesa do meio ambiente 

tem sido explorada através da concessão de estímulos a atividades que não são 

poluentes, subsidiando-as e financiando-as em detrimento e às custas das 

poluidoras. Ocorre assim, a internalização compulsória dos custos ambientais e a 

efetivação dos princípios ambientais, já mencionados do poluidor pagador, do 

desenvolvimento sustentável e da prevenção e precaução. 

Ainda, em explicação Modé (2013) comenta: 

A internalização dos custos ambientais (externalidades negativas), embora 
se apresente à primeira análise como estritamente economicista, não pode 
deixar de ser analisada sob a ótica da realização da justiça. Através da 
internalização compulsória dos custos ambientais, busca-se impedir que um 
determinado agente econômico (poluidor) imponha, de maneira unilateral, a 
toda coletividade, os ônus de suportar tal deseconomia. O ideal de justiça 
igualmente é verificado quando se possibilita, mediante a internalização dos 
custos ambientais não incorporados aos produtos ou aos processos de 
produção que a igualdade de condições entre as diversas empresas se 
recomponha. (MODÉ, 2013, p.71) 

 

Dessa forma, a implementação da política tributária ambiental é habilitada 

em incentivar atividades econômicas não poluidoras e desestimular as ofensivas ao 

meio ambiente, ainda podendo gerar recursos para custear sistemas efetivos à 

degradação ambiental. Cabendo conduzir-se a utilização de incentivos fiscais com o 

objetivo de desonerar a produção que optar por mecanismos limpos e a instituição 

de tributos sobre as que forem desenvolver atividades danosas ao meio ambiente. 

Diante do exposto, é nítido que a utilização dos tributos em defesa do meio 

ambiente representa uma das formas segura e eficaz de assegurar a preservação 

ambiental, contribuindo para que o direito fundamental a uma vida saudável seja 

respeitado garantindo condições de um ambiente sadio para perpetuação da vida.  

 

3.4 TRIBUTO, FISCALIDADE E EXTRAFISCALIDADE 
 

O conceito de tributo, está definido no Código Tributário Nacional: Art. 3º:  

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada.  

Dessa forma, a definição do tributos traz elementos os quais a própria 

doutrina auxilia na compreensão, entende-se como prestação pecuniária 
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compulsória o pagamento assegurando ao Estado os meios financeiros dos quais 

necessita para alcançar seus objetivos. Embora o Estado tenha que receber está 

prestação de forma compulsória, isto é, o contribuinte é obrigado a pagar 

independente da vontade. 

Outro elemento identificado no conceito de tributo é ―em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir‖, significa dizer que a satisfação da dívida no Direito 

Tributário deverá ser sanada em dinheiro. Contudo, existe algumas situações 

especiais que serão permitido a satisfação da dívida através do pagamento com 

bens, que deverá ser convertido em moeda. Fora dessas situações, não se admite o 

pagamento do tributo ―in nature ou in labore‖, ou seja, aquele valor que não possa 

ser expresso em dinheiro. 

Já a parte ―que não constitua sanção de ato ilícito a incidência do tributo‖, 

significa que tributo é diferente de multas, no sentido de que as multas tem 

incidência de atos ilícitos por serem penalidades, e tributo pelo contrário não decorre 

de ato ilícito. No entanto, rendimentos auferidos em atividades ilícitas deverão ser 

tributadas, em razão do fato gerador. 

Também assevera que todo tributo deve ser instituído por Lei, conforme 

consta no Art. 9710 do Código Tributário Nacional, em outras palavras, somente a Lei 

poderá determinar a instituição tributaria.  

 Em última análise, a cobrança deverá se dar ―mediante atividade 

administrativa vinculada‖, ou seja, ocorrendo o fato gerador o Estado não pode 

deixar de instituir o tributo. Atividade vinculada da administração significa que não 

                                                 
10

 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 
3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo; 
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 
26, 39, 57 e 65; 
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para 
outras infrações nela definidas; 
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou 
redução de penalidades. 
§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-
lo mais oneroso. 
§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização 
do valor monetário da respectiva base de cálculo. 
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poderá ser preenchida com juízo pessoal, é obrigatório resguarda o princípio da 

legalidade. 

Dessa forma, o tributo assume no ordenamento jurídico pátrio sua função 

fiscal e extrafiscal. Sendo a função fiscal exclusivamente a principal forma de 

arrecadação de verba para prover ao custeio dos serviços públicos. A fiscalidade 

impregnada no espírito arrecadatório, é interpretada como a função primária do 

tributo e tem como finalidade primordial munir os cofres públicos de recursos, os 

quais financiarão o atendimento das necessidades sociais. 

Nesse sentindo, Sebastião (2007) define a finalidade fiscal: 

É aquela que mais comumente se associa aos tributos, vale dizer, enquanto 
receitas derivadas do Estado. São necessárias para fins de fornecimento de 
recursos financeiros para que o mesmo possa pôr em prática suas 
atividades no cumprimento das metas preestabelecidas de atingimento do 
bem estar comum e da paz social. (SEBASTIÃO, 2007, p.130) 
 

Assim, no aspecto fiscal o importe arrecadado preencherá as reservas 

estatais, habilitando o poder público a ter a verba necessária para manter e garantir 

os direitos individuais e coletivos assegurados na legislação constitucional. 

Já a tributação extrafiscal está direcionada para outros fins, que não a 

captação de dinheiro para o Estado. O objetivo almejado pela extrafiscalidade do 

tributo é percebido quando o Estado, como agente interventor em busca do 

desenvolvimento e do bem estar comum, manuseia as espécies tributárias como 

forma de orientação da conduta da sociedade para adoção de uma postura 

considerada por ele mais conveniente em beneficio geral da coletividade. 

Neste contexto, a extrafiscalidade se configura pelo exercício da cobrança 

para atender a outros interesses, que não meramente arrecadatórios. Adotada pelo 

Estado, para sanar as externalidades negativas geradas pelas atividades, sempre 

com a finalidade de acertar distorções sociais e econômicas.  

Contudo, embora seja feita a diferenciação de conceitos entre fiscalidade e 

extrafiscalidade de um tributo, não há como dissociar os sinais de ambos de um 

tributo. Conforme explica Modé (2013):  

Importante assentar que não há como dissociar os caracteres de fiscalidade 
e extrafiscalidade dos tributos ambientais, assim como de qualquer tributo, 
mesmo que originariamente criado sem preocupação de intervenção na 
economia.[...] Qualquer que seja o tributo, uma vez instituído, qualificará 
obrigação pecuniária que retirará do setor privado em proveito do setor 
público uma determinada quantia de forma tal a implicar a um só tempo, 
duas funções: fiscal (arrecadatória) e extrafiscal (de incentivo ou 
desincentivo de uma dada atividade econômica). (MODÉ, 2013, p.75) 
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Insta salientar, que a extrafiscalidade tenta influir na opção do contribuinte 

pelo exercício desta ou daquela atividade e na forma como ela se desenvolverá, 

sempre voltada a orientar as condutas para o bem estar social e para preservação 

do meio ambiente. 

Deste modo, cumpre ainda observar que os incentivos fiscais, através das 

isenções, a progressividade e até a seletividade dos tributos podem representar o 

meio pelo qual a extrafiscalidade se materializa com o fim de proteger o meio 

ambiente. Estas efígies podem ser consideradas os principais instrumentos a serem 

trabalhados pelo poder público em busca da efetivação do direito ao meio ambiente 

equilibrado, saudável. 

Portanto, a outorga desses incentivos servirá como meio de reestruturação 

das atividades econômicas e direcionamento à defesa ambiental, ao passo em que 

as empresas poderão reduzir seus custos, principalmente no tocante à carga 

tributária, se adotarem, por exemplo, tecnologias limpas, as quais permitam o 

desenvolvimento sem que este ocorra à custa da escassez dos recursos naturais. 

Ao adotar tais posturas, contribui em garantir uma melhor qualidade de vida para 

toda coletividade, como observa Sarreta (2007): 

A qualidade de vida não é só sinônimo somente de bem-estar, mas o 
desenvolvimento com sustentabilidade dispõe de novos indicadores de 
desenvolvimento humano, que entrelaçam os custos do crescimento com os 
valores culturais e os potenciais da natureza. (SARRETA, 2007, p.139) 

 
Desta maneira, as isenções tributárias, principal forma pela qual se 

apresentam esses incentivos fiscais, estão previstos no Art. 151 da Constituição 

Federal, no inciso II, também podem representar importante instrumento na 

viabilização da preservação ambiental. Pois os entes tributantes podem liberar o 

pagamento de tributos aqueles que, por exemplo, utilizem material reciclado para a 

fabricação de produtos, ou que utilizem combustíveis menos poluidores nos veículos 

automotores, enfim, condutas que contribuem para preservação ambiental e o 

desenvolvimento sustentável.  

A isenção apresenta-se como uma limitação ao poder do Estado de tributar, 

ela impede que o tributo brote ou que faz com que surja mitigado, isenções parciais. 

A lei que fixa as isenções, no instante em que é elaborada e passa a ser efetiva, 

retira do campo de incidência das normas tributárias determinadas situações fáticas. 

Dessa forma, a obrigação de pagamento dos tributos não chega a nascer, porque a 

lei isenta e protege tais fatos em relação a qualquer cobrança. 
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Diante do exposto, as isenções quando aliadas à ideia de incentivos fiscais e 

de extrafiscalidade, podem assumir importante apresto para conservação ambiental, 

utilizadas como meio de contemplar posturas sustentáveis que contribuam para a 

efetivação do direito fundamental do meio ambiente saudável.  

Logo, a progressividade dos tributos também pode ser utilizada com caráter 

extrafiscal, no sentindo de desestimular as condutas inadequadas frente às 

disposições legais constitucionais e infraconstitucionais. Tornando-se claro que está 

progressividade não tem como principal objetivo a arrecadação de recursos, mas 

sim a conscientização de direitos e valores que são essenciais para o 

desenvolvimento sustentável. 

A espécie tributária é progressiva quando as alíquotas são fixadas em 

porcentagens variáveis e crescentes, de acordo com a elevação do valor da matéria 

tributável. Na Constituição Federal, consta a progressividade extrafiscal no Art.156, 

inciso II, e no parágrafo quarto do Art. 182, o qual dispõe que o efeito progressivo 

para o imposto predial territorial urbano quando a propriedade não atender sua 

função social. E um dos requisitos essenciais para o cumprimento dessa função 

social é o respeito às normas ambientais. 

Também se tem a seletividade prevista nos artigos 153, parágrafo terceiro, 

inciso I e artigo 155, parágrafo segundo, inciso II, da Constituição Federal, os quais 

fundamentam a utilização do tributo seletivo, no sentido que podem ser onerados 

diferentemente os bens sobre os quais incide em razão de certos critérios. A 

seletividade é aplicada levando em consideração a essencialidade dos produtos, 

mercadorias e serviços.  

Nesse sentido, Carraza (2014) ressalta que esses tributos seletivos devem 

ser instrumentos de ordenação político-econômica, incentivando práticas de 

operações ou serviços tidos por necessários, úteis ou convenientes à sociedade, em 

contrapartida, onerando outros que não atendam ao interesse coletivo ao bem estar 

social.  

  
 
 
 
3.5 CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS E SUA IMPORTANCIA PARA PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 
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Conforme já mencionado, o tributo é gênero e está conceituado no Art. 3º do 

Código Tributário Nacional. Enquanto que o sistema constitucional tributário 

brasileiro compõe-se de cinco espécies tributarias, os impostos, as taxas, 

contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e contribuições especiais.  

Os impostos, está definido no Art.16 do Código Tributário Nacional, e na 

Constituição Federal está estabelecido nos Arts. 153 e 154, onde consta os 

impostos instituídos pela União, o Art. 155 que se refere aos dos Estados e do 

Distrito Federal e Art. 156 que caracteriza dos Municípios e também do Distrito 

Federal. Segundo o conceito do Código Tributário Nacional, o imposto é o tributo 

cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal, especifica, relativa ao contribuinte, em outras palavras os impostos 

não gera contraprestação do Estado no sentido de aplicar em um serviço especifico 

para população. 

Nesse sentindo: 

O fato gerador do imposto é uma situação (por exemplo, aquisição de 
renda, prestação de serviços etc.) que não supõe nem se conecta com 
nenhuma atividade do Estado especificamente dirigida ao contribuinte. Ou 
seja, para exigir imposto de certo indivíduo, não é preciso que o Estado lhe 
preste algo determinado. A atuação do Estado dirigida a prover o bem 
comum beneficia o contribuinte, mas este frui das utilidades que o Estado 
fornece porque é membro da comunidade e não por ser contribuinte. 
(AMARO, 2010, p.52) 

 

A principal finalidade, do imposto é a arrecadação de receitas para cobrir as 

despesas públicas, cabendo ao administrador público determinar a destinação 

desses recursos, conforme a realidade que se apresenta. Pois, o imposto por ser um 

tributo não vinculado a uma prestação estatal é o que diferencia das demais 

espécies tributárias. 

Dessa forma, por ser um tributo não vinculado a uma contraprestação, torna-

se mais difícil sua aplicabilidade para proteção do meio ambiente, devido sua receita 

ter por objetivo somente arrecadação, e não custear ou financiar a proteção 

ambiental, em nenhuma de suas formas.  

Somente nas hipótese expressamente previstas no Art. 16711, inciso IV da 

Constituição Federal é que se admite a vinculação de receita obtida através da 

cobrança de impostos a um fim específico.  

                                                 
11 

Art. 167. São vedados: [...] 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos 
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Contudo, o imposto é a figura tributária que mais oferece campo para se 

atuar no sentido extrafiscal, seja os impostos em geral e principalmente os indiretos, 

aqueles que incidem sobre a produção e consumo, podem ser utilizados como 

instrumentos de tributação no campo ambiental através de mecanismos e 

graduações de alíquotas, redução de base de cálculo e seletividade, isenções e 

restituições, dependendo da natureza dos produtos. 

Nesse sentindo, tem como exemplo o Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), o qual tem objetivo fiscal arrecadatório, contudo 

quando foi instituído em alguns estados a alíquota zero para os veículos elétricos12 

não poluentes, nasceu juntamente a natureza extrafiscal, representando essa 

diminuição da alíquota um incentivo à diminuição da poluição causada pela emissão 

de gases dos veículos tradicionais. Significa, em outras palavras, que a 

diferenciação de alíquotas em determinados impostos podem efetuar importantes 

influências a favor do meio ambiente.  

Outro exemplo, bem sucedido diz respeito ao ICMS ecológico, conforme 

limita a Constituição Federal nos Arts. 155 e 158 estabelece que é de 

responsabilidade dos Estados e Distrito Federal, tributar sobre as operações 

relativas a circulação de mercadorias e prestação de serviços interestaduais e 

intermunicipais, sendo responsáveis também pela repartição da arrecadação, 

devendo repassar determinada percentagem para os Municípios localizados nos 

seus respectivos territórios. Com base nesta determinação, alguns Estados 

passaram adotar uma política ambiental no sentido de transferir maior percentagem 

para o Municípios que tiverem uma postura ambiental em relação a proteção dos 

mananciais de reabastecimento público devem receber recursos do referido imposto. 

                                                                                                                                                         
para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 
realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 
198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; 
12

A exemplo, em São Paulo a Lei 6.606 no inciso III do Art. 7 determina a alíquota de 3% para 
automóveis de passeio, de esporte, de corrida e camionetas de uso misto movidos a eletricidade, 
alíquota essa 25% inferior a dos automóveis a gasolina. O município de São Paulo também isentou 
da lei de rodízio, os proprietários de veículos elétricos, consta no inciso X do Art.2 da Lei Estadual nº 
9690 de junho de 1997 e inciso I do Art. 4 do Decreto Estadual 41,858 de 12 de junho de 1997. 
(Disponível em <http://www.vezdobrasil.com.br/sobre-o-carro-eletrico/incentivos-fiscais-estaduais/> 
acesso em 25 de julho de 2015. 

http://www.vezdobrasil.com.br/sobre-o-carro-eletrico/incentivos-fiscais-estaduais/


27 

 

O Estado do  Paraná foi o primeiro a adotar tal postura, Lei Complementar n.º 59, de 

30 de setembro de 199113.   

Já as taxas, são capazes de serem cobradas pela pessoa política tributante, 

no âmbito de suas competências, toda vez que ocorrer no exercício do poder de 

polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, proporcionado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. Isto é, as 

taxas têm sua hipótese de incidência num fato gerador vinculado a uma 

contraprestação estatal.  

Conforme leciona Amaro (2010): 

As taxas de serviço têm por fato gerador uma atuação estatal consistente 
na execução de um serviço público, específico e divisível, efetivamente 
prestado ou posto à disposição do contribuinte (CF, art. 145, II). 
O Código Tributário Nacional (art. 77) reproduz o mesmo conceito que, na 
época de edição desse diploma, figurava no art. 18 da Emenda 
Constitucional n. 18/65 e procura definir os termos utilizados na 
configuração constitucional das taxas: ―Os serviços a que se refere o art. 77 
consideram-se: I — utilizados pelo contribuinte: a) efetivamente, quando 
usufruídos por ele a qualquer título; b) potencialmente, quando, sendo de 
utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade 
administrativa em efetivo funcionamento', II — específicos, quando possam 
ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de 
necessidade públicas; III — divisíveis, quando suscetíveis de utilização, 
separadamente, por parte de cada um dos seus usuários‖.(AMARO, 2010, 
p.55 -56)  
 

No entanto, a criação de taxas para a preservação do meio ambiente é uma 

tarefa um tanto árdua, uma vez que ao instituir uma taxa ambiental deverá ter o 

cuidado para não ferir as garantias constitucionais em relação as outras espécies 

tributárias. 

A exemplo, o que ocorreu no ano 2000 quando por meio da Lei 

n.9.960/2000, o poder público criou a Taxa de Fiscalização Ambiental - TFA, porém 

foi declarada inconstitucional pelo STF, pois o fato gerador não estava ligado a uma 

atividade do estatal, ou seja, não estava relacionada a um serviço prestado pelo 

Estado e sim o exercício pelo contribuinte, de atividades com grande potencial para 

poluir ou utilizadoras de recursos ambientais. 

Devido a inconstitucionalidade desta lei, no mesmo ano foi instituída a Taxa 

de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, a Lei nº10.165/2000, em que o fato 

                                                 
13

 Lei n.º 59 de 30 de setembro de 1991, dispõe sobre a repartição de 5% do ICMS, a que alude o 
art.2º da Lei 9.491/90, aos municípios com mananciais de abastecimento e unidades de conservação 
ambiental, assim como adota outras providências.( Disponível em 
www.iap.pr.gov.br/.../LEIS/LEI_COMPLEMENTAR_59_1991.pdf>. Acesso em 29 de julho 2015). 
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gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA, para fiscalização e controle das 

atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos naturais. Também 

houve pedido de inconstitucionalidade desta, porém continua válida até o 

momento14. 

A cerca dessas críticas que recaem sobre as taxas ambientais, Tupiassu 

(2006) esclarece: 

Por um lado, questiona-se a pouca capacidade incentivadora da taxa, 
normalmente calculada com base em valores extremamente reduzidos se 
comparados à gravidade do dano ambiental, vez que vinculada ao valor da 
contraprestação estatal exigida, não servindo a impor uma mudança ao 
comportamento poluente, e distanciando-se do princípio do poluidor 
pagador. De outra parte, exatamente em função da possibilidade de 
cobrança de taxas pelas autoridades de exploração de recursos naturais, ou 
pela liberação de atividades poluentes, o instituto é mais diretamente 
considerado como responsável pela venda de autorizações para poluir. 
(TUPIASSU, 2006, p.140-141) 

 
No entanto, as taxas ambientais são de grande valor, principalmente levando 

em conta a enorme abrangência estrutural que permite incidir sobre uma grande 

variedade de hipóteses. Um exemplo eficiente da implementação da taxa ambiental, 

é Fernando de Noronha, onde é cobrado a taxa de preservação ambiental, que é 

reservada a assegurar e manter as condições ambientais e ecológicas, desde de 

1998. O fato gerador para cobrança desta taxa, se dá, devido a utilização da 

infraestrutura física e o acesso ao patrimônio natural e histórico por parte dos 

hóspedes. 

  Os valores arrecadados são utilizados conforme uma tabela progressiva 

em relação aos dias de permanência dos turistas e destinados para a manutenção 

das condições gerais de acesso ao arquipélago15.  

É de grande relevância o uso da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

como mecanismo controlador, fiscalizador e conservacionista do meio ambiente. 

Restando ao Estado, exercer sua função de tributação, e utilizar formas inteligentes 

para vinculá-las aspectos ambientais positivos, resultando em uma ação a mais para 

proteção ambiental.  

A outra espécie de tributo é a Contribuição de melhoria, que está definida no  

                                                 
14

 A Lei Federal n.º 10.165/2000 não padece dos vícios apontados na Lei Federal nº 9.960/2000, pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADIn/MC nº 2.178-8, Rel. Min. Ilmar Galvão) 
15

Mais informações sobre os procedimentos e valores das taxas cobradas, estão disponíveis em 
<http://www.noronha.pe.gov.br/> acesso em 25 de julho de 2015.  

http://www.jusbrasil.com/legislacao/102972/lei-10165-00
http://www.jusbrasil.com/legislacao/101499/lei-9960-00
http://www.noronha.pe.gov.br/
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Art. 8116 do Código Tributário Nacional, o qual esclarece que se trata de um tributo 

voltado para as hipótese em que ocorra uma valorização de um imóvel particular por 

meio de obra pública. 

Dessa forma, assim como a taxa, o fato gerador da Contribuição de melhoria 

é vinculada em uma contraprestação estatal. Encontrando um campo restrito para o 

direcionamento ambiental desta figura tributária. 

Porém, este tributo pode ser empregado através da extrafiscalidade, no 

sentindo da preservação ambiental tendo sua alíquota majoradas, para incentiva 

posturas adequadas nas obras públicas. 

Assim, utilizando a contribuição de melhoria com efeitos ambientais, o 

Estado pode viabilizar projetos voltados à proteção do meio ambiente com a 

construção de obras públicas sem a necessidade de onerar os cofres públicos. Isto 

é, uma vez que os proprietários dos imóveis valorizados por essas edificações serão 

obrigados a pagar a contribuição, já que o dinheiro público foi usado em benefício do 

mesmo.  

A outra figura tributária, instituída no Art. 148 da Constituição Federal é o 

Empréstimo compulsório, mesmo não estando elencado no artigo 145 da Magna 

Carta, sua definição atende perfeitamente o enquadramento como espécie tributária. 

Contudo, o empréstimo compulsório independe de qualquer acordo ou vontade do 

contribuinte para ser estipulado, ele nasce apenas da vontade da lei que o cria e o 

impõe ao sujeito passivo, para que esse cumpra sua obrigação. 

Os empréstimos compulsórios são estabelecidos sempre por lei 

complementar, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua iminência, ou em casos de investimentos públicos 

em caráter urgente de relevante interesse nacional, devendo-se respeitar o princípio 

da anterioridade tributária. 

Dessa forma, mesmo restrita não se afasta a possibilidade de instituir 

empréstimo compulsório em prol do meio ambiente, desde que para isso exista o 

interesse difuso e sejam respeitados os preceitos constitucionais para efetuar as 

despesas extraordinária, como determinada calamidade. 

                                                 
16

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 
pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de 
obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e 
como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 
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A última espécie tributária elencada é a Contribuição especial, definida no 

Art. 149 da Constituição Federal, trata-se da intervenção no domínio econômico, 

realizado pela União, pode ser graduado conforme a utilização ou degradação do 

meio ambiente, atendendo assim o princípio do poluidor – pagador. 

Nesse sentido, as contribuições especiais podem ser utilizadas como meios 

de controle da atividade econômica, bem como instrumentos de controle da 

atividade que degradam o meio ambiente. 

Trata-se portanto, de uma espécie tributária que melhor pode atuar na 

proteção ambiental, tendo em vista a possibilidade da finalidade, ser alcançada 

através do domínio econômico, uma ação social do Poder Público, de interesse 

difuso, qual seja, a preservação e a proteção do meio ambiente. 

Assim, esclarece: 

O domínio ambiental parece ser, assim, campo muito propício para o 
emprego da CIDE

17
, como instrumento de garantia do princípio contido no 

art. 170, ao reclamar que a ordem econômica, ao ter por fim assegurar a  
todos a existência digna, observe a: ‗VI – defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação‘ 
(redação dada pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003), desde 
que se limitando sempre ao grupo vinculado à materialidade eleita, a partir 
do motivo constitucional. (TORRES, 2005, p.146) 

 

Em outras palavras significa dizer, que determinados setores do mercado 

responsáveis por causar certo dano ambiental, terão que introduzir ao seu processo 

de produção ou valor final de seu produto, através desta contribuição, os custos dos 

efeitos negativos os quais toda sociedade suporta, em decorrência da pratica dos 

empreendimentos econômicos prejudiciais ao meio ambiente. 

Um exemplo, é a Lei 10.336/0118, que criou a CIDE combustível, a qual visa 

no seu Art. 5º, implementar um sistema de tributação graduada de acordo com os 

                                                 
17

 Significa, Contribuição de Intervenção no domínio Econômico. 
18

 Está lei teve seu texto alterado com a nova Lei nº 10.636, de 2002, a qual dispõe: 
"Art. 5o A Cide terá, na importação e na comercialização no mercado interno, as seguintes alíquotas 
específicas; 
I – gasolina, R$ 860,00 por m³; 
II – diesel, R$ 390,00 por m³; 
III – querosene de aviação, R$ 92,10 por m³; 
IV – outros querosenes, R$ 92,10 por m³; 
V – óleos combustíveis com alto teor de enxofre, R$ 40,90 por t; 
VI – óleos combustíveis com baixo teor de enxofre, R$ 40,90 por t; 
VII – gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e da nafta, R$ 250,00 por t; 
VIII – álcool etílico combustível, R$ 37,20 por m³ 
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danos ambientais de cada combustível, isto é, a finalidade dessa CIDE é 

desestimular o consumo daqueles mais nocivos ao meio ambiente.  

Nesse sentido, pode-se concluir que a intervenção estatal por meio deste 

tributo em relação a todas as atividade que venham a degradar o meio ambiente, 

pode representar uma boa forma de regular o exercício de tais atividade nocivas, 

pois atinge somente esses setores que estiverem causando danos ambientais, além 

de vincular a receita obtida à proteção da causa ambiental. 

Assim, diante do exposto é evidente que o mecanismo ideal para proteção 

ambiental não é a instituição de novos tributos, mas sim, a utilização dos tributos já 

existentes principalmente através da extrafiscalidade para que de fato, possa 

garantir efetivamente o meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

O Meio Ambiente é de relevância fundamental para a nossa sobrevivência e 

para qualquer espécie de vida, inclusive do próprio globo terrestre. 

Consequentemente o poder público deve projetar suas políticas públicas toda 

voltada para harmonizar o desenvolvimento econômico com o meio ambiente, 

juntamente com a participação de toda sociedade. Pois a manutenção da vida e 

preservação de um ambiente saudável para as futuras gerações, é responsabilidade 

de todos. 

 Nesse sentindo, mesmo existindo determinações legais, constitucionais e 

infraconstitucionais, que reafirmam e tentam garantir a preservação do meio 

ambiente, como condição primordial a existência humana e para o próprio 

desenvolvimento socioeconômico, o que ocorre é um certame entre os interesses 

econômicos individuais e os interesses ambientais sociais. O lucro e o acumulo de 

riquezas permanecem se fundamentando, muitas vezes, às custas da devastação 

ambiental.  

O ponto de equilíbrio aos interesses econômicos individuais e a satisfação 

das necessidades coletivas encontra-se na intervenção estatal, uma vez que, o 

Estado é a instituição criada para promoção do bem estar de todos.  

Nesse sentido, com a implementação da tributação ambiental para o 

direcionamento ambiental, todos são beneficiados. Através da extrafiscalidade, as 
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espécies tributárias existentes, deixam apenas de ter o sentido arrecadatório e 

atuam também como incentivo para uma postura sustentável dos agentes 

econômicos. 

Mesmo os impostos, os quais tem a proibição legal da vinculação, pode 

atuar como um grande instrumento, através da isenção, redução e ou graduação 

das alíquotas, estimulando assim as condutas ecologicamente corretas. 

As taxas podem se adequarem na proteção ambiental, por serem vinculadas 

a um serviço específico, também podem ser exigidas através do exercício regular do 

poder de polícia, por meio das expedição de licenças de explorações de recursos 

naturais, por exemplo.  

Já a contribuição de melhoria apresenta-se com um grande potencial na 

proteção do meio ambiente, por mais que seja pouca explorada. Pois, este tributo 

deve ser exigido dos contribuintes beneficiados com a obra realizada estar ligado à 

preservação ambiental, podendo dessa forma a arrecadação ser vinculada, 

diretamente ao meio ambiente. 

As contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, também 

mostram-se com viabilidade para proteção ambiental. As contribuições especiais, 

por serem graduadas de acordo com a devastação ou utilização dos recursos 

ambientais, respondendo nesse sentido ao princípio do poluidor – pagador. 

Os empréstimos compulsórios, também demostra viabilidade na proteção 

ambiental, desde que para isso exista o interesse difuso e sejam respeitados os 

preceitos constitucionais para efetuar as despesas extraordinária, com determinada 

calamidade. Portanto, espera-se não precisar utilizar deste recurso, porque na 

realidade melhor que não ocorra calamidades. 

Dessa forma, é nítido que o mecanismo ideal para proteção ambiental não é 

a criação de novos tributos, e sim o redirecionamento dos já existentes através da 

extrafiscalidade com a finalidade da conservação ambiental. Porém, essa utilização 

dos tributos devem ser feitos de forma tal que não sufoquem ainda mais a economia 

brasileira. 

Ressalta-se, que através da isenções e reduções de alíquotas dos tributos, o 

poluidor se conscientizara sobre necessidade, a importância vital da preservação 

ambiental. 

Conclui-se que a proteção do meio ambiente, através da tributação 

ambiental tem como principal objetivo modificar efetivamente o relacionamento entre 



33 

 

a sociedade e a natureza, através da educação ambiental, da conscientização, a fim 

de melhorar a qualidade de vida, garantindo o meio ambiente equilibrado para as 

presente e futuras gerações. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1999. 
 
BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. 
Acesso em 20de julho de 2015. 
 
BRASIL. Lei nº 10.561, de 27 de dezembro de 1991. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10561.htm>. Acesso em 20 de Julho 
de 2015.  
 
BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm>. Acesso em 12 de julho de 

2015. 

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 2 ed.São Paulo: Saraiva, 

2011. 

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22 ed. 
São, 2006. 
 
DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 1995. 
 
Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente. Disponível em 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf> Acesso em 25 de julho de 2015. 
 
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.  
 
Fernando de Noronha. Disponivel em <http://www.noronha.pe.gov.br/> acesso em 
25 de julho de 2015.  
 
Governo Federal, O que é Consumo Sustentável, 2014. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-
sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel . Acesso em: 25julho 2015. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10561.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm
http://www.noronha.pe.gov.br/


34 

 

PARANÁ. Lei complementar nº 59, de 01 de outubro de 1991. Disponível em 
www.iap.pr.gov.br/.../LEIS/LEI_COMPLEMENTAR_59_1991.pdf>. Acesso em 29 de 
julho 2015. 
 
PRADO, Antonio. Neoliberalismo e desenvolvimento: a desconexão trágica. 
2007.Tese (Política Econômica). 203 pl Instituto de Economia da Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 2007. 
 
NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Milton Friedman e a História do Pensamento 
Econômico Contemporâneo. São Paulo: Editora Ferreira, 2006, p.02. Disponível 
em 
<https://www.editoraferreira.com.br/Medias/1/Media/Professores/ToqueDeMestre/Ed
sonRonaldo/edson_toque12.pdf> acesso em 28 de julho de 2015. 
 
 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 
consciência universal. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.  
 
SÃO PAULO (Estado).  Lei 6.606 , de 20 de dezembro de 1989. Disponível em 
<http://www.vezdobrasil.com.br/sobre-o-carro-eletrico/incentivos-fiscais-estaduais/> 
acesso em 25 de julho de 2015. 
 
SARRETA, Cátia Rejane Liczbinski. Meio ambiente e consumo sustentável: 
direitos e deveres do consumidor. Rio Grande do Sul. Editora Universitária, 2007. 
 
SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo Ambiental – extrafiscalidade e função 
promocional do direito. Curitiba: Juruá, 2007. 
 
SÓ HISTÓRIA. Disponível em <http://www.sohistoria.com.br/ef2/revolucaorussa/> 
acesso em 29 de julho de 2015. 
 
TORRES, Heleno Taveira. Da Relação entre Competências Constitucionais 
Tributária e Ambiental – oslimites dos chamados tributos ambientais. In 
TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vezdobrasil.com.br/sobre-o-carro-eletrico/incentivos-fiscais-estaduais/
http://www.sohistoria.com.br/ef2/revolucaorussa/

