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“Mestre, (...) dize-nos, então, o que pensas: é lícito ou não é, pagar imposto a César? Jesus 
percebeu a maldade deles, e disse: hipócritas! Por que vocês me tentam? Mostrem a moeda 

do imposto. Levaram então a ele a moeda. E Jesus perguntou: de quem é a figura e a 
inscrição nesta moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: pois devolvam a 

César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” 
(BÍBLIA SAGRADA, Mateus 22, 15-22) 
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RESUMO 
 
 
 

 
O presente trabalho, atento às novas tendências de utilização de tributos na linha da 
extrafiscalidade, fornece base teórica para a utilização de políticas tributárias no âmbito 
municipal para a consecução de políticas públicas na área ambiental. No Brasil, a experiência 
mais relevante no campo da tributação ambiental é, sem dúvida, o chamado ICMS ecológico, 
implementado por alguns Estados. Alguns municípios brasileiros passaram a ter normativos 
vinculando o direito tributário ao meio ambiente, o chamado direito tributário ambiental, e é 
nessa linha que o estudo avança no sentido de fornecer instrumentos de política tributária para 
a gestão ambiental municipal, com ênfase nas zonas de interesse ambiental, áreas de relevante 
importância ambiental que se encontram, muitas delas, em precário estado de proteção, 
principalmente nas proximidades de habitações marginais nos assentamentos existentes. No 
centro do tema desenvolvido está a análise de instrumentos legais no âmbito tributário para 
afastar ou minimizar a pressão de atividades econômicas e do processo de urbanização sobre 
os ecossistemas municipais. Os mecanismos de tributação ambiental integram os chamados 
instrumentos econômicos de política ambiental, cuja adoção se entende necessária diante das 
limitações evidentes dos instrumentos tradicionais de proteção ambiental existentes. Para 
tanto, procurou-se evidenciar o estudo utilizando o exemplo de Recife, suas realidades 
ambientais e sua legislação, bem como oferecer um modelo para modelagem de dados e 
construção de um futuro Sistema de Informações Georeferenciadas (SIG).    

 
 
 

Palavras-chaves: gestão ambiental municipal; instrumentos econômicos de política ambiental; 
tributação ambiental.  
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ABSTRACT 
 
 

The present work, intent to the new trends of use of tributes in the line of the extrafiscal 
organization, supplies to theoretical base the use of politics taxes in the municipal scope for 
the achievement of public politics in the ambient area. In Brazil, the experience most 
excellent in the field of the ambient taxation is, without a doubt, ecological call ICMS, 
implemented for some States. Some Brazilian cities had started to have normative tying to the 
tax law with the half environment, the call ambient tax law, and are in this line that the study 
advances in the direction to supply to politics instruments ambient tax the municipal 
management, with emphasis in the zones of ambient interest, areas of excellent ambient 
importance that if they find, many of them, in precarious state of protection, mainly in the 
neighborhoods of habitations delinquents in the existing nestings. In the center of the 
developed subject it is the analysis of legal instruments in the scope tributary to move away or 
to minimize the pressure of economic activities and the process of urbanization on municipal 
ecosystems. The mechanisms of ambient taxation integrate the calls economic instruments of 
ambient politics, whose adoption if understands necessary ahead of the evidences limitations 
of existing the traditional instruments of ambient protection. For in such a way, it was looked 
to evidence the study using the ambient example of Recife, its realities and its legislation, as 
well as offering to a model for modeling of data and construction of a future Geographical 
Information System (GIS).   
 
Keywords: municipal ambient management; economic instruments of ambient politics; 
ambient taxation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Na sociedade contemporânea os temas preservação, conservação e recuperação 

ambiental1 – o que se pode resumir em proteção ambiental – constituem-se de absoluta 

relevância, tendo que na origem da referida questão aparece de forma inafastável um 

fenômeno de natureza socioeconômica, que é aquele segundo o qual as necessidades humanas 

se renovam a cada dia e exigem contínuo suprimento de bens para atendê-las. 

A visão primordial do meio ambiente era o da natureza intocável ou, no mínimo o da 

natureza equilibrada, quer dizer onde a intervenção humana respeitava a harmonia ambiental. 

As grandes concentrações humanas, a diversidade de atividades econômicas e seu modo de 

produção, dentre outros aspectos, mudaram drasticamente essa visão. A degradação ambiental 

nos seus múltiplos aspectos passou a ser o foco principal de preocupação.2 Meio ambiente que 

aqui considera e absorve todas as suas dimensões, extrapolando a visão ecológica e abraçando 

a histórico-cultural, a social, a econômica e a política. 

Nesse contexto surge a necessidade de implementação de instrumentos de política 

ambiental para disciplinar os principais temas de gestão ambiental (expansão urbana, 

saneamento, resíduos sólidos, poluição, áreas verdes, comércio e prestação de serviços 

impactantes) nos quais estão inseridos os mecanismos de tributação ambiental, como política 

governamental indutora capaz de ações que objetivem influenciar o comportamento de 

indivíduos e grupos sociais. 

Já era vocação do direito ambiental estimular outros ramos do direito, de forma 

transversal, derrubando as fronteiras entre as participações isoladas, agora surge o direito 

tributário com preocupação ambiental, mesclando-se com a ciência econômica, o que se pode 

chamar de direito econômico ambiental, forma indireta de tutela do meio ambiente. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) é clara ao dispor, em seu 

artigo 225, que cabe ao poder público e à coletividade a defesa e preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 2008). Nesse sentido o Direito, enquanto 

                                                 
1Preservação é a ação de proteger contra a destruição e qualquer forma de dano ou degradação de um 
ecossistema, uma área geográfica ou espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção, adotando-se as medidas 
preventivas legalmente necessárias e as medidas de vigilância adequadas; Conservação é a utilização racional de 
um recurso qualquer, de modo a se obter um rendimento considerado bom, garantindo-se, entretanto, sua 
renovação ou a sua auto-sustentação; Recuperação pressupõe o restabelecimento das características do ambiente 
original em área degradada (BRASIL, 2001, p. 35-37).  
2 No Brasil, a expressão “meio ambiente” consagrou-se, apesar de “meio” e “ambiente” acabarem resultando em 
redundância. 
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ciência social, vem adquirir uma extrema importância na medida em que é algo essencial para 

a construção do equilíbrio sociedade-natureza, como instrumento de transformação social, 

determinando ações positivas e negativas do Estado em relação à questão ambiental, 

regulando a atuação da iniciativa privada para a efetivação de direitos dispostos na expressão 

sustentabilidade e ordenando a fluição econômica dos recursos naturais.  

A realização de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada, tendo como um 

dos instrumentos possíveis para atingir esse fim o direito tributário3, é muito relevante para a 

concretização da proteção ambiental das diversas áreas de interesse nos municípios 

brasileiros, e deve ser regulamentada. 

Vários municípios estão implementando suas políticas tributárias ambientais, a exemplo 

de Macaé (RJ), Manaus (AM), Montes Claros (MG), Porto Alegre (RS), e Vitória (ES), só 

para citar alguns, que implantaram ou estão implantando o “IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) ecológico”4 como instrumento tributário que estimula a preservação 

ambiental. Daí resulta um reforço à atualidade do tema em comento e a relevância e urgência 

do estudo proposto. 

Reforce-se, ainda, que a preocupação com a tributação ambiental vem ganhando força, 

nos últimos tempos, com várias iniciativas do Congresso Nacional, a saber: o Projeto de Lei 

n. 1.351/2003, da Deputada Ann Pontes, que estabelece normas para a qualificação de 

organizações de responsabilidade socioambiental; o Projeto de Lei n. 5.162/2005, do 

Deputado Paulo Feijó, que dispõe sobre mecanismos de incentivo a projetos de proteção ao 

meio ambiente e doações ao Fundo Nacional de Meio Ambiente instituído pela Lei n. 

7.797/1989 (“Imposto de Renda Ecológico”); Projeto de Lei n. 5.974/2005, do Senador Renan 

Calheiros, que dispõe sobre incentivos fiscais para projetos ambientais. Sem contar que há 

várias iniciativas no âmbito dos estados brasileiros, a exemplo de Paraná, São Paulo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rondônia, na 

                                                 
3A Lei n. 11.079 de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada, não se aplica nesse caso, tendo em vista a proibição expressa de não cessão de créditos 
tributários como contraprestação da Administração Pública nos referidos contratos (art. 6º, inciso II). 
4Disponível a partir de: <http://www.macae.rj.gov.br/legislacao/codigos/novocodigotributario.pdf> 
<http://manaus.am.gov.br>, <http://montesclaros.mg.gov.br>, <http://www.portoalegre.rs.gov.br> e 
<http://vitoria.es.gov.br>. Acesso em: 16 jun. 2008. 
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implantação do ICMS5 socioambiental (ou “ICMS Ecológico”, como ficou conhecido). Nesse 

contexto, os municípios não devem ficar de fora no que tange à concepção de mecanismos de 

tributação ambiental e a utilização de instrumentos econômicos e fiscais, valendo-se dos 

tributos de sua esfera de competência, na implementação do direito ao meio ambiente 

saudável. 

No centro do tema “Instrumentos de Política Tributária Municipal com vistas à Proteção 

Ambiental” está a análise de instrumentos legais no âmbito tributário para afastar ou 

minimizar a pressão de atividades econômicas e do processo de urbanização sobre os 

ecossistemas municipais, quais sejam, as unidades de conservação e os espaços verdes 

existentes, dentro da relação sociedade-natureza na perspectiva de gestão ambiental dessas 

áreas. 

O estudo dará uma grande contribuição ao mundo acadêmico, visto serem escassos 

trabalhos semelhantes e bibliografia sobre o assunto. Da mesma forma, a sociedade como um 

todo e as instituições que lidam com a temática ambiental terão em mãos, ao final do estudo, 

elementos de forte consistência para implementação de modelos semelhantes em outros 

municípios. 

Destaca-se a interdisciplinaridade do estudo tendo em vista a interação de diferentes 

disciplinas científicas: Economia Ambiental, Direito Econômico Ambiental, Ecologia, 

Engenharia Cartográfica, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Ciência Política, 

Direito Financeiro, Direito Tributário, Direito Ambiental, Geografia, dentre outras. 

O presente trabalho, atento às novas tendências de utilização dos tributos na linha da 

extrafiscalidade, fornece a base teórica de utilização da política tributária para a 

implementação de políticas públicas na área ambiental. Objetiva discutir a compatibilização 

do sistema tributário nacional com as diretrizes da política ambiental brasileira tendo, como 

pano de fundo, a análise pormenorizada dos princípios jurídicos a serem observados para a 

sua real efetivação. 

Os mecanismos de tributação ambiental integram os chamados instrumentos 

econômicos de política ambiental, cuja adoção se entende como necessária para, junto com 

outros instrumentos existentes (fiscalização, licença ambiental, avalização de impacto 
                                                 
5 Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de Comunicação.  
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ambiental, via sancionatória penal ambiental, dentre outros) auxiliar na proteção do meio 

ambiente. 

O tema em tela, que arvora o direito tributário a ser utilizado como instrumento para a 

consecução de políticas públicas na área ambiental (e não apenas na noção histórica de 

instrumento de arrecadação e controle das relações Estado-sociedade civil), descortina a 

possibilidade e a oportunidade para que a instituição do tributo tenha finalidade diversa de sua 

função tradicional de angariar recursos para os cofres públicos, buscando, por meio dessa 

tributação diversificada, atingir a justiça fiscal. 

O problema é relevante por tratar de tema que envolve a tutela ambiental levando em 

conta a qualidade de vida e a dignidade da pessoa dentro de um ambiente ecologicamente 

equilibrado e sendo a tutela do meio ambiente, no âmbito nacional, bem de uso comum do 

povo, difuso e indivisível, foco das políticas para o meio ambiente que estão bem delineadas 

na Constituição da República brasileira (art. 225) e na Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981 

que instituiu a política nacional do meio ambiente6. 

Vários instrumentos jurídicos têm perfeitas condições de compatibilizar interesses 

trabalhando para a proteção do meio ambiente, no entanto, eles precisam ser empregados de 

uma forma distinta da que hoje detêm. É forçoso admitir, via de conseqüência, a possibilidade 

de associação das políticas públicas tributárias ao incentivo ao meio ambiente equilibrado.  

Como procedimento inicial, dentro de uma abordagem exploratória do problema em 

tela, adotou-se a pesquisa bibliográfica, notadamente livros, artigos científicos e publicações 

diversas sobre a matéria abordada.   

Não se deixará de dar enfoque a um estudo da doutrina pátria sobre o assunto-tema, sem 

desprezo a qualquer corrente de pensamento e sempre ressaltando as principais contribuições 

teóricas de cada autor. Nesse sentido e sem qualquer vestígio de dúvida, seguir-se-á o 

caminho do contraditório com base no método dialético. Gil (2007, p.32) afirma que “a 

dialética fornece as bases para a interpretação dinâmica e totalizante da realidade” e 

                                                 
6 Importante fazer distinção neste momento entre lei nacional e lei federal.  A lei nacional é aquela que atinge os 
três entes federados: União, Estados e Municípios. Já a lei federal é aquela que tem aplicação restrita ao âmbito 
federal, como é o caso paradigmático da lei que incide sobre o funcionário federal. Ambas são de competência 
do Congresso Nacional e, formalmente, identificam-se. Contudo, seu âmbito de incidência é distinto. Vale o 
comentário tendo em vista o Brasil ser um país de grande extensão territorial o que dificulta, comumente, a 
aplicação de determinadas leis de caráter nacional.  
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“privilegia as mudanças qualitativas, opõe-se normalmente a qualquer modo de pensar em que 

a ordem quantitativa se torne norma”. Complementarmente, serão apresentadas a norma 

constitucional e as normas ordinárias sobre a matéria em comento, tomando por base a 

legislação brasileira, perseguindo o método dogmático sob a ótica de sugerir estratégias de 

argumentação e decisão diante de conflitos a partir de normas jurídicas estabelecidas.  

Não se desprezará a pesquisa documental visto que esta será a base para o diagnóstico 

dos problemas ambientais focados no estudo e para a coleta de dados relativos aos tributos 

municipais. Esta pesquisa se dará, prioritariamente, através dos documentos existentes na 

Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

(SEPLAN) e Secretaria de Finanças (SEFIN) ambas da Prefeitura do Recife, Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), Confederação Nacional dos Municípios 

(CNM), sem se desprezar a coleta de dados existentes nos seguintes órgãos estaduais: 

Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) e Agência Estadual de 

Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM), bem como, em 

complemento, aqueles existentes na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entidades federais. 

O Capítulo 2 traz a análise do Estado e seu papel como promotor da proteção ambiental, 

no cumprimento de sua função social e na manutenção da ordem econômica, no tocante ao 

disciplinamento de atividades e posturas, a partir de intervenção no domínio econômico no 

tocante ao alcance da almejada sustentabilidade ambiental. 

Trata-se no capítulo seguinte do conceito jurídico de meio ambiente e da 

constitucionalização do tema no Brasil, das competências ambientais e tributárias, da 

concretização do município como ente autônomo na federação e das políticas brasileiras no 

âmbito tributário e ambiental, bem como dos fundamentos econômicos e dos princípios 

ambiental e tributário da proteção ambiental. 

No Capítulo 4 o conceito de extrafiscalidade tributária e sua compatibilização com 

tributo ambiental, responsabilidade fiscal e vinculação da receita de impostos são 

apresentados. Esboçam-se, ainda, as espécies tributárias de competência municipal que podem 

ser harmonizados com os objetivos de uma política ambiental.     
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Ainda, com o objetivo de servir como exemplo, o estudo enfatiza a cidade do Recife, 

sua legislação tributária e ambiental, seus programas ambientais e suas unidades de 

conservação (Capítulo 5). São apresentados, com o auxílio de fotografias aéreas e imagens de 

alta resolução, mapas representativos da área verde e ocupação antrópica de duas áreas de 

interesse – as unidades ambientais Campo do Jiquiá e Ilha Joana Bezerra – como modelo para 

melhor avaliar a hipótese de que políticas públicas tributárias podem ser compatibilizadas 

com a proteção ambiental em Recife (Capítulo 6). Com a concepção da modelagem de dados 

e implementação de um futuro SIG (Sistema de Informações Geográficas) o gestor público 

municipal poderá aferir o resultado da política tributária ambiental a partir de análise 

intertemporal da cobertura vegetal e outros parâmetros ambientais de interesse nessas áreas ou 

em outras de qualquer município, partindo-se de metodologia semelhante. O SIG 

consubstanciará, no decorrer do tempo, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA – Lei 

n. 6.938 de 31 de agosto de 1981) no que concerne à ampla divulgação de dados e 

informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 

preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico (inciso V do art. 4º da PNMA). 

Consolida-se em importante contribuição pessoal para o estudo. 

Em conclusão, no Capítulo 7, afirma-se o possível e desejável entrelaçamento do 

sistema tributário municipal e os objetivos traçados pela ordem social constitucional no que 

tange ao alcance do bem-estar e justiça sociais através do direito ao meio ambiente protegido 

e ecologicamente equilibrado.  
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2 O ESTADO CONTEMPORÂNEO E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

 
 
2.1 A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO: DO LIBERALISMO 

AO NEOLIBERALISMO 

 
O absentismo ou ausentismo do Estado liberal7 e sua idéia de proteção às liberdades 

individuais revelaram-se ineficazes no seu ideal de justiça social. O livre jogo do mercado sob 

a “mão invisível”8 revelaram a insuficiência das liberdades burguesas. Derani (2001, p. 203-

205), nessa linha, assinala que a estrutura do Estado no modelo liberal era incapaz de atender 

aos anseios sociais, de forma a que o Estado deveria intervir, formando o Estado social 

intervencionista ou assistencial ou, ainda, o do bem-estar social (welfare state).     

Bursztyn (1994, p. 83-101) aponta que a tese liberal volta com toda força diante do 

colapso do mundo socialista e apoiada na justificativa da ineficiência do Estado e no alto 

custo da máquina burocrática estatal, revivem-se as teses liberais. Mas no mundo com essa 

força liberal revigorada, até os neoliberais admitem uma importante exceção à regra: a 

questão ambiental representa, no mundo todo, uma ação estatal no que diz respeito à 

regulamentação e à fiscalização das atividades causadoras de danos ambientais, ditando, dessa 

forma, as regras do jogo econômico. O crescimento do Estado moderno reflete dois padrões 

distintos: no mundo desenvolvido se metarfoseia com o welfare state e, nos países não 

desenvolvidos, essa tendência segue a lógica da tradição cartorial e clientelista, cujo padrão de 

crescimento requer a hipertrofia do aparato burocrático do Estado. O autor aponta a existência 

de instrumentos de caráter econômico para a implementação de políticas ambientais, como é o 

caso de um imposto progressivo, proporcional ao grau de dano causado por alguma atividade, 

ou normativo, como um novo aparato legislativo. É preciso vencer o argumento de que, para 

se desenvolver, há de se afastar qualquer tentativa de intervenção estatal na atividade privada 

que só impõe novos custos ao sistema produtivo. O meio ambiente envolve uma categoria de 

riscos que deve impor uma série de regras e restrições públicas. 

                                                 
7 O movimento liberal, surgido das vascas do regime absolutista e diametralmente contrário a este, apregoava o 
liberalismo, seu crescimento e sua jurisdicização constitucional com a afirmação das liberdades individuais e 
econômicas, pautadas na economia do livre mercado. 
8 Ver nota de rodapé n. 27 no item 3.4.2.  
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O crescimento da consciência ecológica na sociedade, nos governos e nas empresas, a 

partir dos anos 60, resultou numa mudança de mentalidade: onde antes o foco das 

organizações empresariais era unicamente na eficiência dos sistemas produtivos, refletindo a 

noção errônea dos mercados e recursos ilimitados, caminhou para a incorporação da variável 

ecológica em suas estratégias (MAXIMIANO, 1999, p. 11-12). 

Donaire (1999, p. 13-17) apregoa que a economia surgiu para resolver os problemas 

econômicos básicos: o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir, diante das 

ilimitadas necessidades e dos limitados recursos. Diante da chamada “lei da escassez” a 

problemática econômica está em produzir o máximo de bens e serviços a partir de recursos 

escassos disponíveis a cada sociedade e em cada época. Mas a economia é, principalmente, 

uma ciência que deverá ter como escopo a distribuição de renda, quer dizer, não basta o 

crescimento do PNB (Produto Nacional Bruto) para avaliar a eficiência da economia e sua 

performance social. Se o sistema capitalista foi eficiente do ponto de vista de combinar 

ciência e tecnologia para obtenção de lucros, não o foi nos resultados sociais, tais como: 

degradação de áreas urbanas, controle de poluição e diminuição da pobreza. A visão 

empresarial, portanto, diante da complexidade do sistema econômico que se apresenta, é de 

uma instituição sociopolítica e isso tem pressionado as organizações a incorporar a variável 

ambiental nos seus negócios. E isso é peremptório. 

E, continua o autor: evidencia-se que o crescimento econômico não está ligado, como 

historicamente se apregoava, ao progresso social. Isso é um engano. Basta ver os problemas 

sociais como se apresentam no mundo e a degradação física do meio ambiente, que as 

corporações ajudaram a criar (DONAIRE, 1999, p. 20). 

No capítulo dedicado à atividade econômica a Constituição brasileira, já no seu art. 170, 

determina que a ordem econômica seja fundada em princípios, dentre os quais destacamos a 

função social da propriedade e a defesa do meio ambiente. Nesse último item destaca o texto 

constitucional que tal mister – a compatibilidade da atividade econômica com a proteção 

ambiental – será atingida, inclusive, através de tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental causado pela atividade econômica e de seus processos produtivos. 

O art. 174, por sua vez, traz o Estado como agente normativo e regulador da atividade 

econômica e o planejamento dela um indicativo para o setor privado.  
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Pela leitura do texto constitucional vê-se, claramente, que o sistema de mercado 

continua a ditar as regras da economia nacional, no entanto, o Estado aparece na posição de 

indutor ou refreador da atividade econômica, sobrepujando, em determinadas situações, os 

mecanismos de auto-regulação do mercado. Nessa linha, dentre os vários instrumentos 

possíveis de serem utilizados está a política tributária, com o intuito de obrigar, por indução 

ou direção, os agentes econômicos privados a terem uma postura ambientalmente correta. 

Segundo Grau (2002, p.174) o Estado intervém na economia por indução quando, ao 

manipular os instrumentos de intervenção, o faz em consonância com as leis de mercado; 

poderá, entretanto, intervir por direção quando estabelece posturas compulsórias dos agentes 

econômicos privados, através de mecanismos e normas diversos, para atingir os fins 

colimados inscritos na ordem econômica constitucional.     

Os instrumentos de política tributária emprestam seu poder nessas duas vertentes de 

intervenção estatal na atividade econômica: ao incitar os agentes econômicos privados a 

atuarem de maneira a garantir a devida proteção ao meio ambiente por meio da instituição de 

tributos, estar-se-á intervindo por direção; quando, incentiva ou estimula, por meio de 

desoneração tributária, determinada atividade de natureza privada compatível com a proteção 

ambiental estará praticando a intervenção por indução. 

O art. 174 da Carta Constitucional agrega-se ao art. 225, adequando determinada 

atividade econômica, por meio da intervenção estatal, aos ditames dos princípios 

constitucionais basilares da proteção ambiental como forma de salvaguardar o interesse de 

natureza erga omnes.  

2.2 O ESTADO, O PODER DE TRIBUTAR, SUA FINALIDADE VOLTADA AO BEM 

COMUM E COMO PROMOTOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

O Estado se faz presente na vida jurídica de um povo, pois Direito e Estado estão a 

formar um elo indissociável. Maquiavel (2002) escreveu em “O Príncipe” os fundamentos da 

política como arte de governar os Estados, ou arte de conservar o poder de governar. 

Conforme leciona Azambuja (2001, p. 48; p. 66-67; p. 95) sociedade e poder estão 

irremediavelmente ligados e na forma política da sociedade – o Estado – ainda mais, pois 

ordem e hierarquia são ainda mais essenciais. O poder do Estado se autolimita por seu 
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exercício normal, quer dizer, a destruição da ordem jurídica estabelecida pode até ser posta 

em prática, mas haverá sua necessária substituição por força da indissociável relação entre 

Estado e ordem jurídica. A causa última do poder é a manutenção da ordem, assegurando a 

defesa da sociedade e promovendo o bem-estar. A imagem da ordem é, portanto, o próprio 

fundamento do poder.  

O poder de tributar do Estado se manifesta como condição necessária e essencial da sua 

própria existência. É a prerrogativa que viabiliza a sua estrutura funcional, ou seja, o seu 

aparato administrativo, assegurando, via de conseqüência, pela arrecadação de tributos, 

receitas necessárias para viabilizar os objetivos estatais. Observa-se que este poder dá ao 

Estado a possibilidade de legislar sobre matéria tributária o que, segundo Torres (1996, p. 13) 

deve ser conformado com os direitos e garantias fundamentais constitucionais e é o “preço 

pela proteção do Estado consubstanciada em bens e serviços públicos” (p. 4).  

No Estado Democrático de Direito que se fundamenta na dignidade da pessoa humana 

(inciso III do art. 1º da Constituição da República do Brasil) impõe-se a conjugação entre o 

direito tributário e as políticas sociais, numa efetiva conciliação do Sistema Tributário 

Nacional com as diretrizes ambientais (Capítulo I do Título VI da Carta constitucional), 

atuando na promoção dos direitos difusos, dentre os quais se encontra o direito ao meio 

ambiente equilibrado, e do desenvolvimento sustentado. O desenvolvimento requer o 

sepultamento das tiranias. O Estado repressivo há de dar lugar ao Estado que forneça 

condições iguais a todos de acesso aos serviços públicos, que remova a pobreza e as 

principais fontes de privação de liberdade (VEIGA, 2005, p. 34). Nesse diapasão há de se 

ponderar os princípios constitucionais tributários e a sua relação com a função ambiental do 

Estado, posto que a Constituição consagra o direito à livre iniciativa, à propriedade privada e 

ao livre exercício da atividade econômica e, conforme salienta Dallari (1993, p.87), 

A falta de consciência das finalidades é que faz com que, não raro, algumas funções 
importantes, mas que representam apenas uma parte do que o Estado deve objetivar, 
sejam tomadas como finalidade única ou primordial, em prejuízo de tudo o mais. 
Dois exemplos atuais, ilustrativos dessa deformação, são representados pela 
superexaltação das funções econômico-financeiras do Estado e pela obsessão da 
ordem, uma e outra exigindo disciplina férrea, que elimina, inevitavelmente a 
liberdade. E como a liberdade é um dos valores fundamentais da pessoa humana, é 
óbvio que a preponderância daquelas funções, ainda que leve a muito bons 
resultados naquelas áreas, contraria os fins do Estado.   
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O Direito é algo vívido e necessário para romper as desigualdades sociais, pois é 

instrumento de transformação social sendo mesmo o instrumento para conferir certeza à 

incerteza das relações sociais e, compulsando os ensinamentos de Domingues de Oliveira 

(2007, p. 15-16), tem-se que o regramento jurídico das condutas dos responsáveis pela 

proteção do meio ambiente é imperativo. Nesse rol de responsáveis estão a sociedade, as 

entidades empresariais e o Estado, sendo este último o ente dotado de poder político que não 

pode olvidar da promoção do bem comum, utilizando-se nessa prática, do princípio da 

intervenção estatal na defesa do meio ambiente como corolário da supremacia do interesse 

público e da indisponibilidade do interesse ambiental. 

Conforme bem observa Reali (2006, p. 23) o Estado, sendo sociedade política, 

necessário o questionamento dos seus fins, pois ele primeiro determina politicamente o que 

fazer para, depois, edificar os meios para atingir seus objetivos. E acrescenta: 

[...] o Estado é uma sociedade política, com seu poder garantido pela juridicidade, 
que tem por finalidade a realização do bem comum e que esse bem é trabalho 
próprio da política, por intermédio dos atos de governo. Considerando-se, então, que 
o Estado conta com um instrumento adequado para sustentar sua atuação política, 
que é o Direito, a questão que se coloca é se essa condição de agir resulta, 
efetivamente, na garantia do bem comum à sociedade, aqui representado, mesmo 
que parcialmente, pelo direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(p.24). 

Esse autor acrescenta que o Brasil conta com vários instrumentos legais para assegurar 

o direito ao meio ambiente saudável e traz os exemplos da Lei n. 6.938 de 31 de agosto 1981 

(Política Nacional do Meio Ambiente), da Lei n. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos 

Crimes Ambientais) e a própria Constituição Federal que dedica um capítulo inteiro ao tema 

(Cap. VI). Não obstante a existência desses instrumentos, o meio ambiente saudável continua 

a ser uma utopia para significativa parcela da população brasileira, cabendo assinalar, em 

análise, que o Estado está falhando na sua missão de assegurar o bem comum. A população, 

por seus meios e mediante pacto social independente do Estado, não pode assegurar o 

almejado meio ambiente saudável. A tributação ambiental, por seu turno, vista como um novo 

mecanismo de política ambiental, juntamente com os demais existentes, poderá contribuir de 

forma decisiva para promover uma postura adequada à proteção ambiental (REALI, 2006, p. 

26; p. 28). 
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O Estado, enquanto sociedade política que tem como finalidade a realização do bem 

comum por intermédio dos atos de governo, conta com um instrumento adequado para dar 

sustentação a esse fim, o Direito. A questão colocada é a efetivação do direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado com esse instrumento (REALI, 2006, p. 24). 

O Estado democrático brasileiro desenhou em sua Constituição o direito fundamental ao 

meio ambiente e deu a dimensão objetivo-subjetiva do meio ambiente, superando a proteção 

ambiental em função do interesse exclusivo do indivíduo e do seu tempo, para dar lugar à 

proteção ética-antropocêntria alargada, erga omnes e intergeracional. Tutelou no art. 225 o 

bem ambiental no âmbito da proteção constitucional, como direito fundamental. 
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3 O MEIO AMBIENTE DO PONTO DE VISTA LEGAL E NUMA PERSPECTIVA 
ECONÔMICA 
 
3.1 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO TEMA MEIO AMBIENTE NO BRASIL: O MEIO 
AMBIENTE E SEU CONCEITO JURÍDICO COMO NOVO PARADIGMA 
CONSTITUCIONAL DE DIREITO FUNDAMENTAL 

A proteção do ambiente, partindo de uma evolução dos direitos humanos de primeira 

geração (os que incluem as garantias individuais do ser humano), para os direitos humanos de 

segunda geração (os que incluem as garantias coletivas), chega-se aos direitos humanos de 

terceira geração, aí incluídas as proteções aos direitos difusos, ou seja, aqueles de interesse, 

não individuais, não de uma parcela da coletividade, mas de uma universalidade. A proteção 

ambiental passa a ser considerada um direito humano em si, estando intrínseco nele, o direito 

à vida. 

Direitos fundamentais e democracia têm, nas sociedades modernas, uma relação direta.  

Segundo Paulo Gustavo Gonet Branco (MENDES; COELHO; BRANCO, 2002, p. 104): 

Os direitos fundamentais são hoje o parâmetro de aferição do grau de democracia de 
uma sociedade. Ao mesmo tempo, a sociedade democrática é condição 
imprescindível para a eficácia dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais 
eficazes e democracia são conceitos indissociáveis, não subsistindo aqueles fora do 
contexto desse regime político. 

Os direitos fundamentais têm sua base na natureza do homem e, como tal, são naturais, 

inatos e inalienáveis e, por isso, põem limites ao poder do Estado que tem o seu fundamento e 

razão de ser na própria Constituição. 

Nos dizeres de Canotilho (CANOTILHO, apud MORAES, 2002, p. 58): 
 

A função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) 
constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa para os 
poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera 
jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos 
poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos 
(liberdade negativa). 

Os direitos fundamentais estão vinculados, contudo, a um contexto histórico, traço 

revelador de sua índole evolutiva, conforme observa Paulo Branco (MENDES; COELHO; 

BRANCO, 2002, p. 115): 
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De fato o catálogo de direitos fundamentais vem-se avolumando, conforme as 
exigências específicas de cada momento histórico. A classe dos direitos que são 
considerados fundamentais não tende à homogeneidade, o que dificulta uma 
conceituação material ampla e vantajosa que alcance todos eles. A própria estrutura 
normativa dos diversos direitos fundamentais não é coincidente em todos os casos. 

Qual seja a época histórica, no entanto, os direitos fundamentais sempre têm a ver com 

a vida, a dignidade, a liberdade, a segurança, a igualdade e a participação política. Por isso 

mesmo é que no conjunto desses direitos vamos encontrar formando suas características: a 

universalidade (compreendida nos termos de que a qualidade de ser humano9 constitui 

condição suficiente para sua titularidade), a historicidade (como já visto), a indisponibilidade 

(resguardada a relação razoável com a finalidade que se tem em vista com a renúncia de tais 

direitos10), a constitucionalização11 e a aplicabilidade imediata12. 

No art. 225 da Constituição Federal há a seguinte frase: “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de 

vida impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. 

O § 2º do art. 5º da Constituição brasileira13 autoriza o reconhecimento de direitos 

fundamentais que não estejam expressos no art. 5º, conforme indica Paulo Branco (MENDES; 

COELHO; BRANCO, 2002, p. 160): 

O art. 5º, § 2º, da Lei Maior, [...]. Esta norma vem animando a doutrina a aludir a 
direitos humanos fundamentais expressos, direitos fundamentais implícitos e direitos 
decorrentes do regime e de tratados internacionais. 

A norma do art. 225 (caput) da Constituição Federal brasileira14 demonstra claramente a 

concepção do direito ao ambiente como direito fundamental, típico direito de terceira geração. 

                                                 
9Os direitos fundamentais suscetíveis, por sua natureza, de serem exercidos por pessoas jurídicas podem tê-las 
por titular. 
10Sobre a relativização da característica da indisponibilidade dos direitos fundamentais temos que, conforme 
afirma Moraes (2002, p. 61): “Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, 
portanto, não são ilimitados um vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados na 
Carta Magna [...]”.  
11No direito brasileiro os direitos fundamentais se definem como direitos constitucionais que vinculam os 
poderes constituídos, inclusive o poder de reforma da Constituição, sendo legítimo cogitar de direitos 
fundamentais não expressamente rotulados com esse título na Carta Magna, conforme dispõe o seu § 2º do art. 
5º. 
12§ 1º do art. 5o da Constituição Federal Brasileira. 
13 § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) diz que toda pessoa tem direito à 

vida. Quando afirma isso – ter direito à vida – significa incluir o meio ambiente. Vida – e 

qualidade de vida – quer dizer ambiente equilibrado, sendo esta a condição indispensável. 

Quando se fala em direitos humanos, é oportuno discorrer sobre um dos seus pilares 

mais importantes é que o respeito à cidadania e à dignidade da pessoa humana, 

sobreprincípios insculpidos, respectivamente, nos incisos II e III do art. 1º da Constituição. 

Cidadania que “representa um status e apresenta-se simultaneamente como objeto e um 

direito fundamental das pessoas” (MORAES, 2002, p. 50) e a dignidade da pessoa humana: 

[...] concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às 
personalidades humanas. [...] A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e                      
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 
deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a 
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos 
(MORAES, 2002, p. 50, grifos do autor). 

Ao definir meio ambiente como bem de uso comum ordinário o legislador 

constitucional conferiu a ele status de coletividade e universalidade (bem garantido a todos 

em igualdade de condições). (STF, 1995a, p. 39206; STF, 1995b, p. 30597).  Nestas 

condições, o art. 225 correlaciona-se estreitamente com outros valores fundamentais 

consagrados pela Carta Magna. 

Para José Rubens Morato Leite (CANOTILHO; LEITE (org.), 2007, p. 195-196): 

A análise do caput do art. 225 da Carta Magna, já referido, demonstra, de maneira 
clara, a concepção jurídica conferida ao bem ambiental pelo Estado brasileiro. 
Diferentemente do que fizeram outras Constituições, não se restringiu a conferir o 
meio ambiente saudável como direito subjetivo. Em que pese o fato de também ter 
adotado tal aspecto (“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado”), a Constituição brasileira contemplou o meio ambiente como bem que 
perpassa a concepção individualista dos direitos subjetivos, pois o reputou como 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

                                                                                                                                                         
14 Art. 225. 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 para as presentes e futuras gerações.  
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O art. 3º da Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981 traz que meio ambiente é “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” e considera o meio ambiente como patrimônio 

público (art. 2º, I). 

Na esteira dos ensinamentos de Torres (1996, p. 32-37) temos que a concepção dos 

direitos humanos, entendidos como valores essenciais – e, no Brasil, não apenas os direitos 

reconhecidos positivamente pela Carta Constitucional de 1988, mas também os decorrentes 

do regime e princípios por ela adotados – está na base das transformações históricas que 

influenciaram a atuação do Estado. Historicamente tais direitos se afirmaram identificados 

com as carências identificadas com o almejado desenvolvimento social. Em um primeiro 

termo, com a política do Estado Liberal instaurado pelas revoluções burguesas do séc. XVIII 

nascia os direitos de primeira geração que representavam, em sua maioria, direitos civis e 

políticos. Com a Revolução Industrial e a decadência do Estado Liberal, adveio o Estado 

Social alternando a concepção de individualista para coletivista, carecedora de intervenção 

estatal. Esses são os chamados direitos integrantes da segunda geração. A partir daí, emergem, 

ainda carreados pela busca incessante do desenvolvimento social, os direitos voltados para a 

fraternidade e solidariedade, não mais pertencentes a um indivíduo ou grupo deles, mas cuja 

titularidade é transindividual. Delineiam-se, então, os direitos de terceira geração. 

3.2 A POLÍTICA AMBIENTAL E TRIBUTÁRIA BRASILEIRA: INSTRUMENTOS E 

DIRETRIZES 

A análise da legislação ambiental brasileira, nos últimos anos, conduz rapidamente à 

falsa impressão de que toda sua produção só aconteceu neste século, mais precisamente, nas 

últimas três décadas. 

No entanto, é preciso resgatar o registro histórico da legislação brasileira na fase 

colonial, bem como no período do Império. Ademais, cabe ressaltar o reconhecimento de um 

ordenamento jurídico protetivo na Corte Portuguesa, conforme Wainer (1991, p. 5): 

Podemos afirmar que a legislação ambiental portuguesa era extremamente evoluída. 
O corte deliberado de árvores frutíferas foi proibido através da ordenação 
determinada pelo rei D. Afonso IV, aos 12 de março de 1393, tendo sido 
posteriormente compilada no livro V, título LVIIII, das Ordenações Afonsinas.  
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Na verdade, segundo a autora, a Corte Portuguesa viveu um período de grave falta de 

alimentos e as Ordenações Manuelinas, compiladas naquela época, refletiram esse fato, 

trazendo uma série de normas protecionistas e detalhadas sobre o meio ambiente. 

Em 11 de janeiro de 1603, é expedida a lei pela qual ficam aprovadas as Ordenações do 

Reino de Portugal, conhecidas como Ordenações Filipinas, que se constituiu numa 

sistematização, incorporando livros das ordenações Manuelinas e Afonsinas, além de trazer 

normas protecionistas ao meio ambiente: 

Título LXXV – mantém a proibição relativa ao corte de fruto, tipificado como 
crime, para incluir o Brasil como local para o cumprimento da pena de degredo 
definitivo pelo infrator que cortasse as referidas árvores [...] (WAINER, 1991, p. 18) 

O processo de colonização do Brasil registra a vinda de pessoas nocivas ao meio natural 

e estas trouxeram valores culturais indesejáveis para a formação da sociedade brasileira. O 

período holandês, no Brasil, também deixou registrada uma marca, no tocante ao meio 

ambiente. Por meio de diversos atos, os holandeses estabeleceram normas de proteção ao 

meio ambiente, destacando-se aquela que protegia o cajueiro árvore frutífera muito comum na 

região nordeste. Além disso, outras normas tratavam da pesca e proibiam o lançamento de 

bagaços de cana nos rios. No Brasil-colônia foi instituído o cargo de juiz para proteger o meio 

natural, especificamente as matas. Assim, foi criado pela carta régia de março de 1796 e 

citado nos livros de Euclides da Cunha o cargo de “juiz conservador das matas”, que tinha 

função policial, preventiva, bem como judicante, aplicando penas, inclusive a de prisão 

(MATOS, 2001, p. 20-24). 

Merece destaque, ainda no século XVIII, as normas voltadas à proteção aos 

manguezais, sobre as quais Wainer (1991, p. 22-23) observa: 

Interessante verificar a proteção dos manguezais nas capitanias do Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Santos e Ceará, decretada através do alvará datado de 09 de julho de 
1760 [...]. 

Continua Matos (2001, p. 24), trazendo a informação histórica de que, na fase em que a 

família real portuguesa estabeleceu-se na Colônia, um fato está historicamente registrado e 

documentado até os dias atuais: a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por ato 

editado em 13 de junho de 1808, com a finalidade de aclimatar algumas espécies de flora 

brasileira e especiarias que vinham da Índia. Mas os últimos anos que antecederam à 
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proclamação da independência foram marcados por uma grande destruição das matas 

principalmente para utilização da madeira na construção naval e na reconstrução de Lisboa, 

que tinha sido destruída por um terremoto.  

Trazendo um breve relato das Constituições brasileiras o autor traz que a Constituição 

de 1824 não trouxe nenhuma norma sobre meio ambiente que mereça destaque. Já, no final da 

década de 30, ocorreu a proclamação da República, e o Brasil tornou-se uma República 

Federalista e a Assembléia Constituinte, eleita em 1890, produziu a Carta de 1891, que 

consagrava o novo modelo de Estado. Na Carta de 1934 ocorreu avanço, mesmo que pequeno, 

em termos de legislação ambiental, pois o artigo 10 determinava a competência da União e 

dos Estados para proteger as belezas naturais, os monumentos de valor histórico e as obras de 

arte. No que diz respeito à competência legislativa, ficou estatuída a competência da União 

para legislar sobre bens de domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, 

águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca. Em 1937, durante o Estado Novo, amplia a 

competência da União e cria competências para Estados e Municípios no tocante à proteção 

dos monumentos históricos, artísticos, naturais e paisagens. No ano de 1946, com a volta da 

democracia, é editada a quarta Constituição republicana, mantendo a competência da União 

para legislar sobre riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, 

florestas, caça e pesca e atribuindo à União, Estados e Municípios a competência concorrente 

em relação ao tombamento. No ano de 1964, com a ruptura mais uma vez do regime 

democrático, a Carta editada (1967) foi de cunho autoritário, que consignava a competência 

da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais, metalurgia, floresta, 

caça e pesca, água, energia elétrica e telecomunicações. Essa época gerou a edição da Emenda 

01 (1969), considerada por alguns como uma nova Constituição. No que diz respeito ao meio 

ambiente, mantiveram-se as competências da União (MATOS, 2001, p. 25-26). 

A política ambiental brasileira nasceu como resultado de pressões de movimentos 

sociais e de organismos internacionais. Até a Conferência da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em Estocolmo (1972) não havia uma política ambiental e a legislação dava conta 

apenas dos seguintes códigos: das águas (1934), florestal (1965) e da caça e pesca (1967).  

Acertada é a informação trazida por Gusmão (2006, p.120) quando diz que no Brasil o 

tratamento conferido à proteção do patrimônio ambiental não era sistematizado até a 
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instituição da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), através do Decreto n. 

73.030/73.15 A SEMA representa a primeira manifestação da política ambiental no país, no 

sentido de harmonizar leis esparsas já existentes sobre a matéria, a exemplo de: Código da 

águas (de 10 de julho de 1034), Código Florestal (de 15 de setembro de 1965), Código de 

Caça (de 3 de janeiro de 1967), Código de Pesca (de 28 de fevereiro de 1967), Política 

Nacional de Saneamento (de 26 de setembro de 1967 e 13 de outubro de 1969), Código de 

Mineração (de 28 de fevereiro de 1967) e Estatuto da Terra (de 30 de novembro de 1964).    

Só em 1981, através da Lei Federal n. 6.938 de 31 de agosto de 1981 (Política Nacional 

do Meio Ambiente – PNMA), surgiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Essa lei estabeleceu os princípios e 

diretrizes para a política ambiental brasileira, tendo como objetivo maior a preservação 

ambiental como condição para assegurar o desenvolvimento socioeconômico e a proteção da 

dignidade humana, tendo introduzido a obrigatoriedade de avaliação de impacto ambiental 

para atividades potencialmente poluidoras. Quase dez anos depois, através do Decreto n. 

99.274 de 6 de junho de 1990, é que foi regulamentada essa lei, o que demonstra, nesse 

período, uma ausência de prioridade da questão ambiental para as políticas públicas, fato que 

só veio a ser reforçado com a Carta Constitucional de 1988, pois fundamenta-se no art. 23, 

incisos VI e VII e no art. 225.16 Pode-se dizer, sem resquícios de dúvidas, que resultou dessa 

nova visão do Estado democrático um importante e consistente salto qualitativo para o que 

existe hoje em termos de legislação ambiental no Brasil, partindo de seus princípios, 

objetivos, diretrizes e instrumentos. Nela há uma nítida preocupação de promover a proteção 

ambiental em compatibilidade com o desenvolvimento social e econômico (art. 2º).  

No governo do presidente José Sarney (1985 – 1989) foi criado o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA)17 e a nova Carta Constitucional surgida 

nesse período (1988) trouxe a constitucionalização definitiva do tema meio ambiente, abrindo 

um capítulo inteiro dedicado ao assunto. 

                                                 
15 Em 1973 foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministério do Interior, e 
cuja ação era tratar os assuntos ambientais com foco no controle da poluição, na criação de unidades de 
conservação, na gestão do crescimento populacional e no saneamento básico. 
16 Não se pode deixar de destacar as resoluções do CONAMA que permitiram, antes da promulgação da nova 
Carta Política, avanços importantes em termos de legislação ambiental no Brasil, como é o caso da Resolução do 
CONAMA n. 1, de 23 de janeiro de 1986, que dispõe sobre a Avaliação de Impacto Ambiental. 
17 Hoje com o nome de Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. 



 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL COM VISTAS À PROTEÇÃO AMBIENTAL 

                
              20 
 

 
             

    

Em 1992 foi realizada no Brasil a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – a ECO-92 – cuja preocupação central foi a nova concepção de desenvolvimento 

que estava em voga no plano internacional a partir da definição de “desenvolvimento 

sustentável” do “Relatório Brundtland”. O principal documento resultante da Conferência 

Rio-92 foi a “Agenda 21” que apresentou um rol de programas que podem ser considerados 

instrumento fundamental para a elaboração de políticas públicas.  

A Lei n. 8.746, de 9 de dezembro de 1993, cria, mediante transformação, o Ministério 

do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e, no ano de 1995, através da Medida Provisória n. 

813, de 1º de janeiro, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 

Ministérios, no seu art. 16, inciso X, traz que são órgãos específicos: Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA); Conselho Nacional da Amazônia Legal (CONAMAZ); 

Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis (CONAREN) e Comitê do Fundo 

Nacional do Meio Ambiente (CFNMA). E no art. 17, inciso IV, que fica transformado o 

Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal em Ministério do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.  

Em 1999, através da Medida Provisória n. 1.795, de 1º de janeiro, transforma o 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal em Ministério do 

Meio Ambiente. 

A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e a Lei n. 9.795 

de 27 de abril de 1999, que instituiu a política nacional de educação ambiental, surgem como 

importantes instrumentos de avanço da política ambiental brasileira. 

A Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SENUC), estabelecendo critérios e normas para a implantação e 

gestão dessas áreas.  

A “Rio+10”, Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 

Johannesburg, aconteceu trinta anos depois da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente Humano, que teve lugar em Estocolmo em 1972 e objetivou dar continuidade à 

Rio-92. A Conferência de Estocolmo levou à criação do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) e a uma maior compreensão da necessidade de direcionar o modo 
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como olhamos para o meio ambiente. Ela uniu, pela primeira vez em um grande evento 

internacional, países industrializados e em desenvolvimento e iniciou uma série de 

Conferências da ONU que viriam a tratar de áreas específicas, como alimentação, moradia, 

população, direitos humanos e mulheres. 

Segundo Freitas (2007, p. 201-206) a ordem urbanística está integrada na política 

nacional do meio ambiente, pois o espaço urbano é considerado meio ambiente artificial 

(espaço urbano construído) em que é expressão do pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade (art. 182 da Constituição Federal) e do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257 de 10 de 

julho de 2001). 

A ordem urbanística se perfaz com o Estatuto da Cidade, sendo conceito amplo que 

abrange questões de planejamento, uso e ocupação do solo, zoneamento urbano, ordenação 

edilícia, racionalização da distribuição demográfica, funcionamento de serviços públicos, 

estudo do traçado das vias, oferta de empregos, distribuição das atividades econômicas e 

segurança urbana. Ordem urbanística abarca as funções vitais da cidade: habitação, trabalho, 

circulação e recreação. Insere-se aí a categoria de interesses difusos, interesses que a todos 

pertencem indistintamente (art. 225 da Constituição Federal do Brasil). O Estatuto da Cidade 

traz as diretrizes gerais de política urbana impostas pelo art. 182 da Constituição Federal18. 

São normas onde prevalece o interesse público se sobrepondo ao interesse particular e a 

cidade é tida como de natureza de bem ambiental. Dessa forma é que o art. 1º do referido 

Estatuto traz explicitamente o uso da propriedade urbana em prol do equilíbrio ambiental.  

O objetivo exposto nessa lei é a disposição de se estabelecer, por parte dos municípios, 

a política urbana para o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana 

nela inserida. 

O texto da lei inovou em alguns aspectos, pois não se limitou a normatizar aspectos 

constitucionais ditados pelo art. 182 da Carta, mas instituiu, além do parcelamento e 

edificação compulsórios, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo 

                                                 
18 Art. 182 (CF/88). A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento da funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. 
§ 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor. [...]  
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e a desapropriação, os direitos de superfície, de preempção e a outorga onerosa do direito de 

construir (NEVES, 2004, p. 235). 

O Estatuto tratou de regulamentar os instrumentos que já estavam contidos no texto 

constitucional para a adequação social da propriedade urbana não utilizada ou subutilizada, 

fixada por outra lei a ser editada pela municipalidade, qual seja o plano diretor municipal, 

disciplinando posturas urbanas que podem culminar na desapropriação do imóvel para fins 

urbanísticos. 

O Estatuto da Cidade traz as diretrizes de disciplinamento urbano, com ênfase ao 

planejamento urbanístico como mola propulsora do desenvolvimento assente em bases 

sustentáveis. Traz o princípio da remissão ao plano urbanístico sempre como fundamento para 

o desenvolvimento das cidades e norteador das ações do administrador público municipal. 

O Estatuto da Cidade pode ser visto como sendo a “lei do meio ambiente artificial”, 

mormente por trazer uma nova visão sobre as cidades, que passaram a ser vistas como bem 

ambiental e, também, por inserirem uma denotação ambiental ao IPTU, pelo regramento a ele 

conferido pelo Estatuto (FERREIRA FILHO; SILVA JÚNIOR, 2007, p. 561). 

A Lei 10.257/01 revela o sentido e a essência da política urbana voltada para a 

consagração do direito fundamental de propriedade no exercício de sua função social e não 

apartada dos princípios constitucionais que enaltecem o desenvolvimento urbano com 

sustentabilidade.  

O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana, previsto nos artigos 39 e 40 do Estatuto da Cidade19.  

Segundo Freitas (2007, p. 205), 

O plano diretor é o instrumento básico de planejamento de uma cidade, que dispõe 
sobre sua política de desenvolvimento, ordenamento territorial e expansão urbana 
(art. 182, § 1º, CF; art. 40, EC). Sua elaboração implica, ao mesmo tempo, um 
processo destrutivo, porque propõe a ruptura dos padrões de desenvolvimento de 
“status quo”, e outro construtivo, com a idealização de uma nova realidade 
urbanística. Demanda um diagnóstico do objeto (os problemas da cidade), projeto, 

                                                 
19Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, [...]. 
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana. [...] 
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estudos técnicos para aferir os benefícios e prejuízos das mudanças propostas, 
debates (audiências públicas), aprovação e implementação (grifos do autor). 

As alíquotas progressivas no tempo do IPTU não podem ser impostas se o imóvel 

preencher os requisitos ditados pelo plano diretor. Em atendendo a esses requisitos o imóvel 

estará cumprindo a sua função social. Será inconstitucional tal imposição se extrapolar os 

limites da razoabilidade, o que seria a agressão ao direito de propriedade pela ação 

confiscatória (FURLAN, 2000, p. 143; p. 147). 

Assegura José Souto Maior Borges (1994, p. 77) que a função social é inerente ao 

direito de propriedade, ou seja, a função social não é um atributo da propriedade, ela é a 

essência do direito de propriedade, sem alternativas de com ou sem função social. 

Tupinambá Nascimento (1997, p. 144), ao refletir sobre o direito de propriedade, afirma 

que 

Face à função social da propriedade, o dominus exerce os direitos de propriedade, 
com exercício limitado de conformidade com os interesses sociais. A função social 
tem, por isso, o objetivo de restringir o exercício, afastando o exclusivo interesse 
individual e dando primazia ao interesse social. Esta é a compreensão moderna de 
propriedade. 

Não se pode enxergar o chamado direito de propriedade como sendo tão-somente o 

direito à propriedade do solo, mas também àquele que se refere à propriedade inerente à 

atividade econômica e a livre iniciativa conforme estabelece o artigo 170, caput, e incisos II e 

III, da Constituição Republicana do Brasil de 1988, onde se reafirma a propriedade, não como 

uma função social, mas, sim, como um direito que tem uma função social. Isso se depreende 

da leitura do artigo 174 (PINTO, 2005, p. 185). 

Carraza (1996, p. 101) assegura o caráter sancionatório da progressividade no tempo do 

IPTU aplicado sobre o mau uso da propriedade urbana, o que o faz incidir sobre fato lícito de 

uma pessoa ser proprietária de imóvel urbano.    

O plano diretor é uma lei municipal, aprovado por lei de iniciativa do Poder Executivo, 

sendo instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do município. Nele, de 

forma democrática, se planeja a cidade que se quer para o futuro, identificando cada detalhe 

do ordenamento urbano: características físicas, atividades predominantes, distribuição das 

populações, vocações econômicas e potencialidades. 
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A primeira referência infraconstitucional ao plano diretor está contida no Código 

Florestal, Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965, que, em seu parágrafo único do artigo 2º 

(redação dada pela Lei n. 7.803 de 18 de julho de 1989) estabelece que o plano diretor deverá 

delimitar as áreas de preservação no âmbito urbano municipal.   

Como instrumento de gestão urbana o plano diretor traz os princípios fundamentais para 

este fim: diretrizes gerais, política de desenvolvimento econômico, política social, política 

ambiental, política de acessibilidade urbana, ordenamento territorial, parâmetros e 

instrumentos urbanísticos. 

A política de gestão urbana contida do plano diretor municipal sempre dará ênfase à 

função social da cidade e da propriedade urbana, à sustentabilidade e à gestão democrática. 

O plano diretor não é obrigatório para todas as cidades20, mas elas não estão isentas de 

promover o seu planejamento territorial. As diretrizes do art. 2º do Estatuto da Cidade são 

normas gerais que apontam o rumo da política urbana e vinculam a ação do administrador 

público. Essas diretrizes trazem o status de normas gerais diretoras vinculantes (MEDAUAR; 

ALMEIDA, 2005, p. 15-23). 

Ademais, os princípios da política urbana estão na Carta Constitucional (art. 182) a que 

todos devem se submeter. Assim é que Dias (2002, p. 148) afirma, 

Nos Municípios em que não existir plano diretor ou norma urbanística equivalente 
para o tratamento do uso e ocupação do solo urbano, não haverá delimitação dos 
contornos jurídicos quanto à função social da propriedade, por conseguinte, não 
haverá limitação ao direito de propriedade privada, em decorrência da definição 
desse direito por meio do ordenamento jurídico. Contudo, sabe-se que o princípio da 
função social da propriedade, por ser princípio de caráter constitucional, sempre 
prevalecerá para a realização das políticas urbanas [...]. 

                                                 
20 Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I – com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da 
Constituição Federal. 
(Caso o Poder Público municipal queira aplicar sanções – desapropriação, parcelamento ou edificação 
compulsórios ou imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo – ao 
proprietário do imóvel sem aproveitamento adequado) 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico. 
  V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 
âmbito regional ou nacional.  
[...] 
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O plano diretor não é o único instrumento que dispõe a municipalidade para o 

planejamento e implementação de políticas urbanas. O ordenamento jurídico brasileiro dispõe 

de vários comandos normativos que se prestam a este fim e, mesmo antes do advento do 

Estatuto da Cidade já existiam normas urbanísticas. 

Importante fazer menção que são poucas as iniciativas no que concerne a uma política 

brasileira de tributação ambiental, como já foi citado na introdução deste trabalho, muito 

embora a Política Nacional do Meio Ambiente instituída pela Lei n. 6.938/81 traga, 

expressamente, a possibilidade de utilização de instrumentos fiscais para a obtenção dos fins 

nela colimados (art. 9º, inciso I: “incentivos à produção e instalação de equipamentos e a 

criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental”; art. 14, 

inciso II: imposição da perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais para aquele que 

não cumprir as medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 

ambientais). Ainda nessa lei ficou instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

(TCFA) para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras (art. 17-A, com 

redação dada pela Lei n. 10.165 de 27 de dezembro de 2000), sinalizando de forma clara a 

necessidade de integração das políticas ambientais e tributárias.21 

Segundo Trennepohl (2006, p. 223) “a criação de uma tributação proibitiva relativa a 

determinados recursos naturais, além de necessária, é deveras coerente com as determinações 

da Carta Magna” e continua: “além das taxas repressivas, comumente utilizadas com matizes 

de preservação, é de ponderar a utilidade de desestimular certas atividades”. 

Em termos de política de tributação ambiental, no Brasil, podem-se citar algumas 

iniciativas em nível federal: 

•  A Lei n. 5.106 de 2 de setembro de 1966: que dispõe sobre incentivos fiscais do 

Imposto de Renda (IR) para empreendimentos florestais; 

•  A Lei n. 9.393 de 19 de dezembro de 1996: que dispõe sobre o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR) que exclui da base de cálculo (valor da terra nua) as áreas 

de reserva legal, de preservação, de reserva natural e de interesse ecológico para a proteção 

dos ecossistemas e sob regime de servidão ambiental; 

                                                 
21 No Estado de Pernambuco temos um exemplo da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), instituída pela Lei n. 
10.430 de 20 de dezembro de 1989, destinada a assegurar a manutenção das condições ambientais e ecológicas 
do Arquipélago de Fernando de Noronha. 
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•  Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI): alíquotas 

diferenciadas para veículos automotores movidos a combustível gasolina ou álcool e para os 

populares (até 1000 cilindradas); 

•  Legislação do Imposto de Importação (II) e do Imposto de Exportação (IE): 

possibilidade de variação das alíquotas por serem impostos de natureza eminentemente 

extrafiscal (§ 1º do art. 153 da Constituição Federal).  

• A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico relativa às atividades de 

importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e 

álcool combustível (CIDE-Combustíveis), instituída pela Lei n. 10.336 de 19 de dezembro de 

200122, que acompanha a competência do art. 149 da Constituição brasileira que, com a 

Emenda Constitucional n. 33 de 11 de dezembro de 2001, introduziu o destino desse tributo 

para financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás 

(art. 177, § 4º, II, b).   

Cumpre aqui fazer referência ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias, de 

competência estadual. O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação) que 

ganhou contornos ambientais quando foi instituído, por alguns estados brasileiros, o ICMS 

socioambiental – ou ICMS ecológico – com base na previsão constitucional que determina, 

em seu art. 158, inciso IV, a repartição de 25% da arrecadação do ICMS aos municípios. 

Ainda no mesmo artigo, temos os critérios que deverão ser seguidos para o respectivo rateio, 

fixando em até um quarto dos 25% da arrecadação do ICMS (inciso II, parágrafo único), de 

acordo com o que dispuser lei estadual e, o restante (três quartos dos 25% do imposto) pelo 

critério econômico, privilegiando, assim, aqueles municípios mais desenvolvidos, capazes de 

maiores receitas tributárias provenientes do ICMS (inciso I, parágrafo único).  

Vemos pelas regras supracitadas que a tradição na repartição das receitas tributárias do 

ICMS sempre privilegiou o aspecto econômico, dando maiores receitas aos municípios mais 

populosos ou os que mais geram riquezas pela circulação de mercadorias em seus territórios. 

Esse raciocínio traz, em contrapartida o estímulo a atividades econômicas que, 

                                                 
22 A Lei n. 10.636 de 30 de dezembro de 2002 disciplina a aplicação dos recursos advindos da CIDE-
Combustíveis e estabeleceu requisitos e condições para que os projetos ambientais fossem contemplados pelos 
recursos advindos desse tributo. 
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inevitavelmente, trazem externalidades ecológicas que não se conformam com a requerida 

proteção constitucional conferida ao meio ambiente. A intervenção do Estado via 

interferência direta da administração estadual no desenvolvimento municipal, buscando 

corrigir falhas trazidas por essas externalidades negativas através da adoção de critérios de 

repasse do ICMS que contemplem políticas públicas municipais voltadas à proteção 

ambiental, é que deu margem ao surgimento das legislações relativas ao ICMS ecológico. 

Passa-se a ter uma visão que orienta políticas municipais, aproveitando a faculdade conferida 

constitucionalmente para a distribuição do ICMS, cujos parâmetros estabelecidos para o 

repasse fiscal são de ordem notadamente ambiental.    

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

celebrada no Rio de Janeiro, cujos resultados foram consubstanciados na Agenda 21, por 

exemplo, foram estabelecidas metas programáticas dinâmicas e a destinação de recursos 

financeiros com vistas à garantia do desenvolvimento sustentável, que em muito se 

assemelham, lato sensu, aos objetivos visados com a instituição do ICMS ecológico. 

Lê-se na Introdução do texto que compõe a Agenda 21: 

Para fazer frente aos desafios do meio ambiente e do desenvolvimento, os Estados 
decidiram estabelecer uma nova parceria mundial. Essa parceria compromete todos 
os Estados a estabelecer um diálogo permanente e construtivo, inspirado na 
necessidade de atingir uma economia em nível mundial mais eficiente e eqüitativa, 
sem perder de vista a interdependência crescente da comunidade das nações e o fato 
de que o desenvolvimento sustentável deve tornar-se um item prioritário na agenda 
da comunidade internacional. Reconhece-se que, para que essa nova parceria tenha 
êxito, é importante superar os confrontos e promover um clima de cooperação e 
solidariedade genuínos. É igualmente importante fortalecer as políticas nacionais e 
internacionais, bem como a cooperação multinacional, para acomodar-se às novas 
circunstâncias (SENADO FEDERAL, 2003, p. 13). 

A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu um marco novo para a ação municipal no 

que diz respeito ao tema meio ambiente. Destacam-se a consagração do tema ambiental como 

matéria constitucional, objeto da competência comum de todos os entes federados, e a 

inclusão dos municípios como ente federado, dotado de autonomia. 

No que tange à reforma tributária, tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda 

à Constituição, PEC n. 233/2008 que altera o Sistema Tributário Nacional. Importante trazer à 
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colação o manifesto em defesa da reforma ambiental23. O documento contém 43 assinaturas. 

Nele, os procuradores da República, procuradores estaduais e promotores de Justiça defendem 

a aprovação das alterações na PEC da Reforma Tributária apresentada pelo Governo Federal, 

a fim de contemplar normas que direcionem a tributação à proteção ambiental, incentivando 

atividades — públicas ou privadas — que proporcionem ganhos ambientais e desestimulando 

as atividades socioambientalmente inadequadas. Dentre algumas propostas, destacam-se: a 

determinação ao legislador ordinário do IPTU para que deduza áreas verdes da base de 

cálculo desses impostos; a previsão de que a repartição de receita do ICMS entre os 

municípios seja feita com base em critérios ambientais, elevando-se ao altiplano 

constitucional a experiência do ICMS ecológico, que logrou sucesso em diversos estados; o 

estabelecimento da repartição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) com base nos 

mesmos critérios do ICMS ecológico. 

3.3 COMPETÊNCIAS AMBIENTAIS E TRIBUTÁRIAS NA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA DO BRASIL 

3.3.1 Repartição das competências ambiental e tributária 

 
O federalismo, como forma de Estado (federação) e como expressão do Direito 

Constitucional, nasceu com a Constituição norte-americana de 1787 e, no Brasil, com a Carta 

republicana de 1889 e consiste na união de coletividades públicas dotadas de autonomias: 

órgãos governamentais próprios e posse de competências exclusivas (SILVA, 2007, p. 99).    

A natureza do sistema federativo praticado no Brasil não é um modismo como para 

muitos parece ser, ao contrário, não se pode desconsiderar o fato de que existem nos 

princípios da ordem jurídica e, no próprio texto constitucional brasileiro, relevantes aspectos 

relacionados com o sistema federativo, que persistem há muito tempo. 

A federação é uma forma de organização do Estado que se opõe ao Estado unitário e à 

confederação. No Estado unitário, todo poder é centralizado e na confederação as partes 

componentes do Estado, que sobrevivem unidas por um pacto dissolúvel, são detentoras de 

poder próximo ao da soberania. Na federação, em contrapartida, existe um poder central 

                                                 
23 Disponível em: <https://www2.prac.mpf.gov.br/atosmpf/manifesto.pdf>. Acesso em: 6 de nov. 2008. 
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soberano e diversas subdivisões internas dotadas de autonomia, tendo como característica a 

indissolubilidade. 

A adoção da espécie federal de Estado gravita em torno dos princípios da autonomia, da 

participação política e da indissolubilidade. A autonomia é a capacidade de cada entidade 

estatal (no caso brasileiro, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios) gerir seus 

interesses dentro de um âmbito jurídico territorial. Tem como aspectos essenciais: as 

capacidades de auto-organização, autogoverno, autolegislação e auto-administração. 

Acrescente-se, ainda, à autonomia, a capacidade tributária, essencial à necessidade de cada 

ente federativo ter renda própria para se autogerir. No entanto, a formação do regime 

republicano brasileiro, a histórica tendência à centralização, a repartição constitucional de 

competências e o desequilíbrio do sistema tributário têm enfraquecido a federação brasileira 

com acinte ao núcleo pétreo constitucional (art. 60, § 4º, I, da Constituição Federal). 

Para Moraes (2002, p. 266-267) a autonomia das entidades federativas pressupõe, dentre 

outras, a repartição das competências tributárias para a segurança do essencial convívio no 

Estado federal.  

A adoção pela Constituição brasileira de 1988 do sistema federativo convive com uma 

remanescente contradição histórica desde tempos remotos da promoção de intervenções e 

invasões de tropas federais nos estados promovidas pelo governo de Hermes da Fonseca 

(1910-1914), passando pelo Estado Novo de Vargas (1937-1945): a centralização de funções 

pela União – seja no próprio texto constitucional, seja por medidas administrativas e 

legislativas – e a autonomia consagrada pelo art. 18 da Lei Maior. Representa, tudo isso, uma 

verdadeira temeridade ao sistema federativo que se quer afirmar formalmente através da 

consagração da autonomia constitucional por meio de atribuição de competências de seus 

membros.  

Está na Constituição brasileira o princípio do federalismo (art. 1º), constituindo em que 

a repartição dos poderes e competências entre os entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios), constitui o núcleo do conceito do Estado Federal.  

Dessa forma é a Constituição que reparte as áreas de competências dessas entidades e, 

em matéria ambiental, temos que a Constituição outorgou o dever de defesa e preservação 
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ambiental ao Poder Público (art. 225) e distribuiu, nos artigos 21 a 30, as respectivas 

competências.  

Na leitura de alguns desses dispositivos temos que, no art. 21, IX, compete à União 

elaborar e executar planos regionais de ordenação do território e de desenvolvimento. Já no 

inciso XX no mesmo artigo, cabe à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. 

No art. 23 temos que compete a todos os entes federados: proteger o meio ambiente 

(inciso VI) preservar as florestas, a fauna e a flora (inciso VII) e promover a melhoria do 

saneamento básico (inciso IX). 

O art. 24 traz as competências legislativas concorrentes de responsabilidade de todos os 

entes federados e dita as competências de matérias pertinentes ao direito tributário e ao direito 

urbanístico nesse rol (inciso I), além de estabelecer essas competências no que tange à 

conservação da natureza e proteção do meio ambiente (inciso VI), a proteção do patrimônio 

histórico, artístico, cultural, paisagístico e turístico (inciso VII) e a responsabilidade por dano 

ambiental (inciso VIII).  

Aos Municípios brasileiros, pelo art. 30, competem legislar sobre assuntos interesse 

local (inciso I), promover o ordenamento territorial, uso e ocupação do solo urbano (inciso 

VIII) e promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local (inciso IX).  

Interessante classificação, que não poderia deixar de ser citada, nos traz Ferreira (2007, 

p. 205-207). Aponta que, considerando a natureza das competências ambientais, essas podem 

ser classificadas como: executivas, administrativas e legislativas; e, considerando a extensão, 

essas podem ser: exclusivas, comuns, concorrentes e suplementares. Segundo o autor, têm-se:  

• Competência executiva exclusiva: da União, no art. 21, incisos IX, XVIII, XIX, XX 

e XXIII; dos Estados e Distrito Federal, no art. 25, parágrafos 1º ao 3º; e dos Municípios e 

Distrito Federal, no art. 30, incisos VIII e IX; 

• Competência administrativa comum: da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

Municípios, no art. 23, incisos III, IV, VI, VII e XI; 

• Competência legislativa privativa: da União, no art. 22, incisos IV, XII e XXVI; 

• Competência legislativa exclusiva: dos Estados, no art. 25, parágrafo 1º; dos 

Municípios, no art. 30, inciso I;  



 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL COM VISTAS À PROTEÇÃO AMBIENTAL 

                
              31 
 

 
             

    

• Competência legislativa concorrente: entre União, Estados e Distrito Federal, no art. 

24, incisos VI, VII e VIII; 

• Competência legislativa suplementar: dos Municípios, no art. 30, inciso II. 

Depreende-se desses dispositivos que todos os entes federados têm competência para 

atuar na proteção ambiental dentro dos limites que a Constituição determina. Da mesma 

forma, a Constituição Federal também fixa a competência tributária. Isso nos revela o caráter 

de “dupla competência” em nossa legislação pátria o que quer dizer que, em matéria de 

tributação ambiental, conforme observa Amaral (2007, p. 61-62), a competência será ditada 

pela tributária e não pela legislativa comum. Em outras palavras: a instituição de tributos 

ambientais vem a reboque da competência legislativa tributária. O assunto é relevante tendo 

que é importante perceber, além do grau de autonomia reservado aos Municípios em matéria 

tributária, a sua real compatibilização com a competência ambiental para a instrução finalista 

dos tributos extrafiscais ambientais. 

Algumas das competências tributárias estão ditadas nos artigos 145 (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), 153 e 154 (União), 155 (Estados e Distrito Federal) e 156 

(Municípios). Para os objetivos deste estudo, interessa afinar o estudo com as competências 

municipais. Aos municípios cabe instituir taxas (art. 145, II), contribuição de melhoria (art. 

145, III), imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (art. 156, I), imposto de 

transmissão inter vivos, de bens imóveis (art. 156, II) e impostos sobre serviços de qualquer 

natureza (art. 156, III).  

 

3.3.2 O município no sistema jurídico brasileiro: autonomia municipal e meio ambiente 

 
A população urbana da Terra já ultrapassa a rural e isso é um dado espantoso tendo em 

vista o que previra o Clube de Roma em seu relatório de 1972 – “Limites do crescimento” 

(Limits of Growth) – de previsão malthusiana24.  

Comemora-se o florescimento de novas cidades ou megacidades com mais de oito 

milhões de habitantes ou hipercidades de mais de vinte milhões de habitantes. Ou seja, hoje 

                                                 
24 Thomas Malthus elaborou a hipótese (1798) de que as populações humanas cresceriam a taxas geométricas, 
enquanto que os meios de subsistência cresceriam a taxas aritméticas. 
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vemos numa só cidade um contingente populacional maior que a população mundial na época 

da Revolução Francesa (DAVIS, 2006). 

No mundo em geral, a população vivendo em cidades com mais de 5 mil habitantes 
cresceu, entre 1850 e 1950, de 7 para 30%. Mas importante ainda: na primeira 
metade do século XX, a população morando em cidades de mais de 100 mil 
habitantes aumentou em 250%. Em muitas partes do mundo, velhas cidades 
transformaram-se em metrópoles, durante um período em que a população total 
aumentou rapidamente. Não era apenas uma transformação fundamental dos padrões 
de habitação, mas também o surgimento de novos tipos de problemas: problemas de 
relações entre população e alimentos; problemas de utilização da terra e poluição. 
(WILLIAMS, 1989, p. 370). 

Tudo isso tem um preço, um alto preço social, onde cada vez mais a desigualdade dentro 

das cidades e entre elas se assevera. A dinâmica da urbanização no Terceiro Mundo, em 

particular, recapitula e confunde os precedentes da Europa e da América do Norte no século 

XIX e início do século XX.  

Um fato se sobressai dessa urbanização: o crescimento das favelas em todo o hemisfério 

sul ultrapassou os índices de urbanização propriamente ditos e a favelização dos centros 

urbanos é um marco incontestável, havendo uma verdadeira generalização das favelas. Há 

décadas que o crescimento urbano mundial vem se concentrando nas favelas das periferias das 

cidades. Isso porque, afirma Davis (2006, p. 49), “a ocupação stricto sensu continua 

primariamente em terra urbana de baixo valor, em geral em lugares de risco ou extremamente 

marginais, como planícies sujeitas a cheias, encostas, pântanos ou antigas instalações 

industriais poluídas.” 

Surgem nas cidades um novo ordenamento urbano, uma nova racionalidade habitacional 

calcada numa privatização das invasões, que “planeja” a localização suburbana com elevada 

segurança da posse, malgrada a desobediência aos planos de desenvolvimento urbano e o 

baixo nível de infraestrutura pública oferecida. A democracia urbana ainda é exceção. 

Urbanismo no sentido etimológico vem do latim urbis (cidade), mas há outras acepções 

da palavra. Do ponto de vista técnico, podemos dizer que compreende a técnica de 

ordenamento dos espaços habitáveis ou, como arte, podemos defini-lo como apelo estético 

para o embelezamento das cidades. Podemos, porém, definir urbanismo como sendo um 

conjunto de medidas estatais, administrativas, econômicas e sociais destinadas a organizar os 

espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem e à 
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comunidade. É nessa conceituação que vamos mergulhar para analisar a atuação estatal no 

ordenamento das cidades, no que tange a restrições do estado sobre a propriedade privada e 

no intervencionismo para a implementação da propriedade-função.  

Graves problemas são provocados pela forma de evolução espontânea dos grandes 

centros urbanos, principalmente a localização concentrada dos serviços e dos equipamentos o 

que provoca uma série de fluxos da periferia esses locais centrais das cidades, gerando  

problemas de tráfego e de poluição.  

O movimento ambientalista é unânime em afirmar e reafirmar o local para o 

desenvolvimento mais adequado de ações que visem a promover a proteção do meio 

ambiente. O famoso “pensar globalmente, agir localmente” coloca os municípios em posição 

de destaque quando se aponta, dentre outras razões, a ação a nível municipal como sendo mais 

sensível às demandas, interesses e necessidades da sociedade. Não obstante a gestão 

descentralizada seja apontada como forte componente para a solução dos problemas 

ambientais, os municípios, em sua grande maioria, ainda não conseguiram implementar 

políticas públicas ambientais que, ao mesmo tempo, respondam às necessidades locais e seja 

compatível e coerente com as políticas estabelecidas em nível nacional. A institucionalização 

de uma Política Municipal de Meio Ambiente (PMMA) é um dos mecanismos do poder 

público local para definir diretrizes e estabelecer regras que regulamentem as questões 

ambientais locais, respeitadas as competências federal e estadual. Sua estrutura é a seguinte: 

Conselho Municipal de Meio Ambiente (órgão superior), Secretaria ou Departamento 

Municipal de Meio Ambiente (órgão executor) e órgãos seccionais. Para a sua viabilização os 

municípios têm a possibilidade de criar um Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), 

que constitui a unidade orçamentária para onde são canalizados recursos advindos de multas, 

penalidades, doações ou por dotação orçamentária. O FMMA tem como finalidade financiar 

programas, projetos e ações de iniciativas públicas e privadas, uso racional e sustentado dos 

recursos naturais, controle, fiscalização, defesa e recuperação do meio ambiente e a educação 

ambiental. 

A autonomia municipal, em verdade, segundo Meirelles (1993, p. 37) 

oscilou ao sabor do regime impostos ao longo da história do Brasil. Ora alargava, 
ora comprimia suas franquias. A autonomia municipal foi apenas nominal até a 
Carta de 1946. No regime monárquico, não existiu, pois a descentralização não era a 
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pretensão do imperador. Na primeira República, o coronelismo a sufocou. De 1930 a 
1934, chamado de período revolucionário, não a teve. Com a Constituição de 1934 
não a usufruiu e com a Carta outorgada de 1937 também não a teve, porque todas as 
Câmaras foram dissolvidas e os prefeitos estavam subordinados aos Estados.  

O texto constitucional brasileiro afirma explicitamente a autonomia dos entes federados. 

(o art. 18 da Constituição de 1988 nos traz elencados os componentes da estrutura federativa 

brasileira: “A organização político administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 

termos desta Constituição.” Em primeiro enfoque, vale ressaltar que, pela primeira vez no 

ordenamento constitucional brasileiro, o Município foi elevado ao status de entidade federada 

autônoma, dotado de atribuições próprias, inseridas no texto constitucional. Essa inovação, 

com todos os seus desdobramentos, é um fator extremamente importante na discussão do 

pacto federativo. As contradições no próprio texto constitucional começam a se tornar mais 

claras quando se examina a repartição de competências entre os membros da Federação.  

Em confronto ao que foi exposto, José Afonso da Silva (2007, p. 475) afirma que os 

municípios não têm natureza de entidade federada, pelo que ensina: 

[...] Não é porque uma entidade territorial tenha autonomia político-constitucional 
que necessariamente integre o conceito de entidade federativa. Nem o Município é 
essência ao conceito de federação brasileira. Não existe federação de Municípios. 
[...] Passaram os Municípios a ser entidades federativas? Certamente que não, [...]. 
[...] Não resta dúvidas que ficamos com uma federação muito complexa, com 
entidades superpostas. 

Em contraponto, Bonavides (1996, p. 311) afirma que, ao contrário, para os municípios 

“as prescrições do novo estatuto fundamental de 1988 a respeito da autonomia municipal 

configuram indubitavelmente o mais considerável avanço de proteção e abrangência já 

recebido por esse instituto em todas as épocas constitucionais da história”  

O Estado Federal brasileiro tem uma característica que é essencial para o 

aprofundamento do processo democrático: confere autonomia política a organizações estatais 

territorialmente menores, e por isso mais próximas e mais sensíveis às diretrizes apontadas 

pela comunidade (MAGALHÃES, 1997, p. 50). 
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O federalismo brasileiro, entretanto, tem como característica essencial a autonomia 

político-legislativa dos entes da federação e aos Municípios competem assuntos de interesse 

local, o que está plenamente conforme sua natureza.  

“Interesse local”, no entanto, é termo de difícil conceituação, mesmo tendo lugar 

comum no art. 30 da Constituição brasileira atual, consagrando a importância e o respeito ao 

ente município dentro da federação. Há, pois, no artigo 30, inciso I, da referida Carta 

Constitucional, a definição da competência exclusiva do município para as matérias que 

tenham vinculação com o interesse local que, segundo o Superior Tribunal de Justiça25 é 

aquela matéria sobre a qual predomina o interesse do Município sobre os interesses da União 

e do Estado, aditando ser do Município a competência para legislar sobre as atividades 

urbanas estritamente ligadas à vida da cidade e ao bem estar de seus habitantes. Para tanto, 

precisa de recursos e, por isso que o inciso III do mesmo dispositivo constitucional traz a 

autonomia financeira e orçamentária (“instituir e arrecadar tributos de sua competência...”), 

especificando que tem o Município o poder de tributar e aplicar suas receitas, tendo espeque 

também no art. 156 da Carta Constitucional.  

No plano financeiro-tributário, a autonomia significa que cada ente tributante tem a 

liberdade de definir quais tributos, dentre os previstos, serão instituídos em seu território, bem 

como quanto e de que forma a riqueza tributável sofrerá a incidência das respectivas espécies 

tributárias de competência de cada ente federado. O municipalismo brasileiro só conseguiu se 

firmar quando os Municípios tiveram essa capacidade financeira própria. 

Paulo Bonavides (1996, p. 314) afirma 

Não conhecemos uma única forma de união federativa contemporânea onde o 
princípio da autonomia municipal tenha alcançado grau de caracterização política e 
jurídica tão alto e expressivo quanto aquele que consta da definição constitucional 
do novo modelo implantado no País com a Carta de 1988. 

O princípio do federalismo brasileiro é integrado com o princípio da repartição das 

competências tributárias, expresso no art. 145 da Constituição Federal, e que pressupõe no 

                                                 
25 Cf. RESP (Recurso Especial) n. 167299, Relator: Min. Garcia Vieira e RESP (Recurso Especial) n. 6969, 
Relator: Min. Luiz Vicente Cernicchiaro. Disponíveis a partir de <http://stf.gov.br/jurisprudencia>. Acesso em: 8 
nov. 2008. 
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âmbito tributário que cada ente federado possua rendas que lhe assegurem a capacidade de 

auto-organização É decorrência a vedação de iniciativa de leis que atentem contra esse 

princípio constitucional, retirando, por exemplo, do Município, a sua capacidade de auto-

gestão pela supressão de seus meios de subsistência (incluindo suas receitas próprias), 

tornando-os mais dependentes do Governo Federal, com afronta ao equilíbrio federativo 

(FERREIRA FILHO; SILVA JÚNIOR, 2007, p. 113-114).  

Sobre o pacto federativo, ainda temos a visão de Dayse Coelho de Almeida (2008, p. 1) 

que diz 

Estado Federal brasileiro é o modelo em que se preconiza a descentralização política 
(repartição de competências), a participação dos Estados membros nas decisões do 
Governo Federal e a possibilidade dos estados membros da federação estabelecerem 
suas próprias constituições, desde que não destoantes da Constituição Federal, base 
de todo o ordenamento jurídico e sustentáculo do Estado Democrático. Dois são os 
principais requisitos para a fortificação e manutenção do sistema federativo: o 
primeiro é a existência de uma Constituição rígida, e o segundo a existência e 
viabilidade de um controle das leis, para não haver afronta à Lei Maior.                    
A rigidez constitucional não significa um corpo sólido, onde seja, impossível 
qualquer alteração, mas uma proteção para evitar o desnaturamento, a dissolução dos 
princípios estruturais, por alguns chamados de cláusulas pétreas. Estas seriam a 
parcela inegociável, irrevogável, imutável e inabalável do texto, representando a 
garantia mínima necessária para a manutenção da federação, porque ficaria 
impossível alterar qualquer fundamento da mesma, tal qual o Contrato Social criado 
por Rousseau. 

E, ainda, completa Rogério Lobo (2005, p. 64): 

Se a autonomia dos integrantes da federação é condictio sine qua non para a 
caracterização do Estado Federal em sua feição moderna – no molde cooperativo e 
animado pelo Princípio da Subsidiariedade –, é no aspecto financeiro dessa 
autonomia que repousarão, em última análise, os esteios mais profundos dos 
garantes da autuação autônoma dos entes federativos, principalmente dos Estados-
membros e dos Municípios.  

A amplitude do poder legislativo municipal brasileiro está consagrada no atual sistema 

constitucional, sendo necessária a sua utilização para regular assuntos de interesse local. 

Existindo o código municipal ambiental – outro instrumento fundamental de proteção do meio 

ambiente – as demais leis só precisarão ser integradas ao sistema adotado por ele, 

complementando todo sistema municipal de proteção ambiental. Assim, afirma Matos (2001, 

p. 170), o meio ambiente será indubitavelmente uma preocupação das políticas públicas, e 

continua: 
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A política tributária do Município é um instrumento extraordinário na efetivação de 
uma política ambiental, pois a municipalidade pode instituir incentivos para todos os 
que contribuem com a preservação ou conservação do meio ambiente; isso em todas 
as esferas, ou seja, tanto no aspecto da vida doméstica, quanto na comercial e 
industrial. Talvez seja o primeiro passo: estabelecer uma política fiscal de incentivo 
à proteção do meio ambiente (p. 169-170). 

Landislau Dowbor (1994, p. 103-114) reforça esta tese. O autor sustenta que é no nível 

local que as políticas públicas são mais eficientes. No município as pessoas conhecem de mais 

perto seus problemas, os investimentos públicos são mais facilmente aferidos e fiscalizados. 

No nível local, ainda, as pessoas podem enfrentar os problemas de forma mais organizada. As 

ações de proteção ambiental passam, necessariamente, pelo espaço local e “enquanto não se 

der muito mais força ao espaço local, ao chamado espaço de vida, dificilmente se obterá uma 

mudança profunda em termos globais” (p. 110-111). A mudança não se realiza senão pelas 

pessoas e não simplesmente por leis e regulamentos, daí a necessidade de descentralização da 

problemática ambiental. 

Não é por menos que numa leitura da Agenda 21 (SENADO FEDERAL, 2003) se 

encontra a afirmação política dos municípios: 

Como muitos dos problemas e soluções tratados na Agenda 21 têm suas raízes nas 
atividades locais, a participação e cooperação das autoridades locais será um fator 
determinante na realização de seus objetivos. As autoridades locais constroem, 
operam e mantêm a infra-estrutura econômica, social e ambiental, supervisionam os 
processos de planejamento, estabelecem as políticas e regulamentações ambientais 
locais e contribuem para a implementação de políticas ambientais nacionais e 
subnacionais. Como nível de governo mais próximo do povo, desempenham um 
papel essencial na educação, mobilização e resposta ao público, em favor de um 
desenvolvimento sustentável (p. 473). 
Cada autoridade local deve iniciar um diálogo com seus cidadãos, organizações 
locais e empresas privadas e aprovar um Agenda 21 local. Por meio de consultas e 
da promoção de consenso, as autoridade locais ouvirão os cidadãos, e as 
organizações cívicas, comunitárias, empresariais, industriais locais, obtendo, assim 
as informações necessárias para formular as melhores estratégias. O processo de 
consulta aumentará a consciência das famílias em relação às questões do 
desenvolvimento sustentável. Os programas, as políticas, as leis e os regulamentos 
das autoridades locais destinados a cumprir objetivos da Agenda 21 serão avaliados 
e modificados com base nos programas locais adotados (p. 473-474).  

    

3.4 OS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

3.4.1 A ordem econômica na Constituição brasileira 
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No ano de 1981, através da Resolução n. 36/133, as Organizações das Nações Unidas 

estabeleceram que o direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, o que 

inspirou, em 1986, à edição da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, cujo art. 1º 

traz: 

O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do qual 
toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do 
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele 
desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser 
plenamente realizados (TRINDADE, 1993, p. 267). 

Ao afirmar desenvolvimento como direito humano, estabelece que é o homem o foco 

das políticas de desenvolvimento. Dessa forma, as políticas de proteção do meio ambiente, 

que se traduzem em qualidade de vida, estão consagradas nessa definição. Não é por menos 

que a Resolução n. 41/128 da ONU dispõe que o desenvolvimento é um processo que abrange 

o econômico, o social, o cultural e o político, visando ao bem-estar de todos na distribuição 

com eqüidade dos benefícios resultantes.  

Como já se expôs alhures, no capítulo dedicado à atividade econômica, a Constituição 

brasileira de 1988, no seu art. 170 e como reflexo da ordem mundial, determina que a ordem 

econômica seja fundada em princípios, dentre os quais se destaca a proteção do meio 

ambiente, o que orienta que o desenvolvimento nacional se expressa na melhoria permanente 

da qualidade de vida de toda a população. Carrega a norma constitucional o sentido de 

desenvolvimento social e não, simplesmente, crescimento econômico. Corroborando, 

conforme observa Faria (1990, p. 87) “o simples crescimento preserva a estrutura 

fundamental da economia, aumenta-lhe as dimensões e provoca o que chamamos de 

‘desenvolvimento do subdesenvolvimento’”.  

Desenvolvimento que não expresse um meio ambiente equilibrado não pode ser 

considerado desenvolvimento por não conter as expressões máximas de sua acepção: 

dignidade humana e qualidade de vida. Por essa razão é que o art. 170 da Carta constitucional 

se condensa com o art. 225, pois ambos tratam de direitos de dimensão social. Por seu caráter 

difuso e universal o meio ambiente não pode ser apropriado individualmente e dessa 

prerrogativa o exercício das atividades econômicas não pode se apartar. 
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O legislador constituinte brasileiro elegeu como fundamento da República a garantia do 

desenvolvimento nacional (art. 3º, inciso II) e esse princípio deve ser interpretado 

conjuntamente aos demais princípios constitucionais, contendo, na análise econômica da 

expressão “desenvolvimento nacional” o imperativo de que a produção de riquezas venha no 

esteio do princípio da justiça social e na proteção do meio ambiente. Mais ainda: a ordem 

econômica está fundada na livre iniciativa e na livre concorrência, afastando, como regra, o 

Estado prestador direto da atividade econômica e clamando por uma co-responsabilidade 

entre Estado, iniciativa econômica privada e sociedade para a consecução dos direitos 

constitucionais. Cabe ao Estado nesse novo modelo de expressa previsão constitucional o 

papel de agente indutor, regulador, fiscalizador e promotor do desenvolvimento nacional.     

A ordem econômica na Constituição brasileira é a expressão para a construção do 

Estado Democrático de Direito (art. 1º), indicando a legitimidade popular para exigir do 

Estado políticas públicas para a proteção ambiental. Isso porque a defesa do meio ambiente é 

princípio impositivo, justificando a reivindicação de qualquer interessado para a realização de 

políticas públicas nessa direção. Mesmo diante de uma suposta escassez de recursos públicos 

para a efetivação de direitos sociais, o Estado não poderá ficar inerte, isentando-se de suas 

responsabilidades nesse campo. Cumpre ao gestor público a implementação de parcerias com 

a iniciativa privada em prol desse intento, desenvolvendo projetos e políticas públicas que 

garantam, na ponta, o pleno gozo da totalidade dos direitos constitucionais, notadamente do 

rol de direitos fundamentais, por todos os membros da coletividade.   

3.4.2 Meio ambiente, desenvolvimento e sustentabilidade: as falhas de mercado e as 

externalidades ambientais 

Josué de Castro (1967, p. 281-290) expôs o seguinte pensamento e, com ele, inaugura-

se este capítulo que trata dos temas meio ambiente, desenvolvimento e sustentabilidade. 

Tenho a impressão de que o povo brasileiro hoje imbuído da idéia do 
desenvolvimento e do progresso social está disposto a dar sua cota de sacrifício, a 
fim de que o país se desenvolva e se emancipe economicamente. Mas é preciso que 
este povo esteja convicto de que o sacrifício está igualmente distribuído por todos os 
grupos e classes sociais que compõem a nacionalidade.  
[...]  
O que é necessário por parte dos poderes públicos é condicionar o desenvolvimento 
e orientá-lo para fins bem definidos, dos quais nenhum se sobrepõe ao da 
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emancipação alimentar do povo. É dirigir nossa economia tendo como meta o bem-
estar social da coletividade [...]. 

O homem, em sua visão egocentrista, não está em equilíbrio com o meio: precisa 

sempre transformá-lo como medida de sua realização coletiva e individual, sobretudo. Nesse 

empenho de efetivar suas potencialidades, ele transforma o mundo e engendra o 

desenvolvimento. Para cunhar o termo desenvolvimento o homem logra satisfazer suas 

necessidades sob o manto da renovação de suas próprias aspirações. Lógico está que a 

concepção de desenvolvimento de uma sociedade e sua estrutura social não estão apartadas. 

Ao contrário, a formulação de uma política de desenvolvimento e sua implantação só são 

cabíveis a partir de uma preparação ideológica (FURTADO, 1980, p. IX; p. 16).  

Comumente, o termo “desenvolver” vem associado, por um lado e como sua 

justificativa, à superação de questões sociais graves. Isso fica claro quando se entende que 

desenvolvimento só se concretiza pelo seu projeto social subjacente. Por outro lado, no 

entanto, o social passa a ser o esteio quando para implementá-lo recriam-se e reproduzem-se o 

mesmo modelo civilizatório. Para Rohde (2001, p. 41) “a questão do desenvolvimento 

sustentável é a questão que envolve um novo modelo civilizatório que atinge mudanças nos 

paradigmas das ciências e nas teorias do conhecimento em geral”.  

O crescimento econômico, como sinônimo do desenvolvimento econômico, não 

expressa o bem-estar e o desenvolvimento social, manifestações máximas da sustentabilidade. 

Uma elevada renda per capita não se traduz, per se, em qualidade de vida, pois os indicadores 

financeiros e econômicos devem ser analisados juntamente com indicadores sociais, só assim 

poderá haver desenvolvimento pleno, onde se imiscuem crescimento econômico com justa e 

equânime distribuição de seus benefícios a todos, indistintamente. E mais: crescimento 

econômico com proteção ambiental que é a expressão do bem-estar social e da qualidade de 

vida. 

Não existe um paradigma, um modelo universal ou um conceito abrangente que abarque 

uma definição de desenvolvimento sustentável aplicável a todos os casos. Cada cidade, por 

exemplo, tem certo perfil, uma singularidade, uma particularidade, uma economia e uma 

cultura próprios, que determinam esse conceito. 
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O crescimento da produtividade em termos quantitativos que é comumente apresentado 

como indicador principal do desenvolvimento, pode ser condição necessária, mas de longe é 

condição suficiente para que sejam melhor satisfeitas as necessidades. “Tem-se mesmo 

observado a degradação das condições de vida de uma massa populacional como 

conseqüência da introdução de técnicas mais sofisticadas” (FURTADO, 1980, p. 17). 

Crescimento e desenvolvimento, conforme afirma Furtado (2004, p. 2), não são a mesma 

coisa. O crescimento econômico vem se fundando na manutenção dos privilégios das elites 

sem qualquer interesse com um projeto social. E é quando existe o projeto social e este 

prioriza a efetiva melhoria das condições de vida, que crescimento e desenvolvimento se 

encontram em simbiose, o que faz Boff (1995, p. 25) afirmar que 

A sustentabilidade é um conceito que integra e unifica. Produz, dessa forma, um 
impacto devastador sobre a noção tradicional de progresso, infinito e linear, bem 
como apaga a cosmovisão dualista que separa o homem da natureza, o mundo 
material do espiritual, a natureza da cultura, a razão da emoção, Deus do mundo.  

Importante citar as reflexões de Mark Mawhinney. Esse autor desenvolve seu estudo 

partindo da dúvida se haveria uma definição geral, aplicável a todos os casos, de 

desenvolvimento sustentável. Se haveria, por assim dizer, uma única definição abrangente que 

poderia ser aplicável a todos os casos ou se qualquer definição depende de um ponto de vista 

político.  

A preocupação é válida tendo que o desenvolvimento sustentável resulta em um 

complexo de temas transdisciplinares que desencadeia conceitos múltiplos, dependendo do 

ponto de vista da abordagem: política governamental, estratégia de negócios ou decisões 

concernentes ao modo de vida moderno. 

Traz o referido autor várias definições para desenvolvimento sustentável, as quais se 

seguem.  

A Nacional Strategies for Sustainable Development (Estratégias Nacionais para o 

Desenvolvimento Sustentável), assim define: “desenvolvimento econômico e social que provê 

as necessidades da geração atual sem solapar a capacidade das futuras gerações de prover suas 

próprias necessidades” (MAWHINNEY, 2005, p. 11).  

A World Wildlife Fund (Fundo Mundial para a Vida Selvagem) (IUCN et al., apud 

MAWHINNEY, 2005, p. 11-12) traz a seguinte definição: “desenvolvimento sustentável 
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significa a melhoria da qualidade de vida como respeito aos limites da capacidade dos 

ecossistemas”. 

Fornece, ainda, as seguintes definições: “desenvolvimento sustentável significa que as 

condições necessárias para um acesso eqüitativo aos recursos disponíveis devem suprir as 

necessidades de todas as gerações” (PEARCE et al., apud MAWHINNEY, 2005, p. 13) e “o 

desenvolvimento sustentável não poderá ser mensurável per capita, devido ao seu evidente 

apelo como um critério de eqüidade intergeracional” (PEZZEY et. al., apud MAWHINNEY, 

2005, p. 13).  

A definição mais famosa é a que traz o Relatório Brundtland26: “desenvolvimento 

sustentável é aquele que provê as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de prover as suas próprias necessidades” (MAWHINNEY, 2005, p. 11).  

Outra definição trazida pelo autor é aquela utilizada pelo Reino Unido e elaborada pelo 

Department of Environment, Transport and Regions (DETR): “o progresso social que 

reconhece as necessidades de todos, a proteção efetiva do meio ambiente, o uso prudente dos 

recursos naturais e a manutenção de um crescimento econômico e do emprego elevado e 

estável” (DETR, apud  MAWHINNEY, 2005, p. 15). 

Por fim, arremata o autor a definição: “uma cidade sustentável é organizada de modo a 

permitir que seus cidadãos supram suas próprias necessidades e a aumentar seu bem-estar sem 

prejudicar o mundo natural ou sem colocar em risco as condições de vida de outras pessoas, 

seja no presente ou no futuro” (GIRADERT, apud MAWHINNEY, 2005, p. 18).   

Por todas essas definições vemos que definir desenvolvimento sustentável não é tarefa 

fácil. Relacionar sustentabilidade apenas a questões ambientais é restringir a visão. Hoje, 

devem-se levar em conta, além das questões ambientais, considerações sobre os aspectos 

sociais e econômicos e não há uma definição completamente aceita (MAWHINEY, 2005, p. 

37).  

Leff (2001, p. 15-19) afirma que no mundo globalizado, onde o capitalismo se apresenta 

cada vez mais negando a natureza em prol do crescimento econômico a qualquer custo, o 

princípio da sustentabilidade surge como um novo signo do desenvolvimento diante da crise 

                                                 
26 No ano de 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), 
presidida por Gro Harlem Brundtland e Mansour Khalid, apresentou um documento chamado Our Common 
Future, mais conhecido por Relatório Brundtland. 
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ambiental que veio questionar essa racionalidade. É que a sustentabilidade ecológica se 

apresenta como um novo paradigma para a reconstrução da ordem econômica que contemple 

as condições indispensáveis à sobrevivência humana e o suporte para chegar a um 

desenvolvimento duradouro. Com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 

em Estocolmo (1972) foram assinalados os limites da racionalidade econômica até então 

existente. Mas é certo que essa consciência ambiental e o discurso do desenvolvimento 

sustentável surgiram antes disso, na década de 60, com a “Primavera Silenciosa”, de Rachel 

Carson. A consciência da degradação ambiental fruto do dogma de crescer a qualquer custo, 

onde a razão tecnológica sobrepõe-se à racionalidade ambiental, se manifesta, a partir desses 

marcos históricos, como sintoma da crise civilizatória que culminou com o novo discurso da 

sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável foi definido como “um processo que permite 

satisfazer as necessidades da população atual sem comprometer a capacidade de atender as 

gerações futuras” (“Nosso futuro comum”, ou “Informe Brundtland”). 

Althusser (1999) traz que foi justamente, Marx que mostrou, para compreendermos como 

funciona determinada formação social e o que se passa aí (inclusive as transformações revolucionárias 

que a levam a passar de um modo de produção para outro), seria necessário fazer intervir o conceito 

central de modo de produção (p. 42, grifo do autor). 

E continua esse autor: toda formação social concreta depende de um modo de produção 

dominante. No conjunto dos modos de produção que coexistem em determinada época, um 

deles é dito dominante e os outros dominados.  A unidade entre forças produtivas (processos 

de produção: insumos, transformação e produto final) e relações de produção (relações entre 

sociedades de classes: agentes de produção e personagens que detêm os meios de produção) é 

que constitui o modo de produção capitalista, que é, o modo de exploração capitalista, uma 

luta de classe ideológica com alcance político (ALTHUSSER, 1999, p. 41-69). 

As condições da produção econômica, para se concretizarem e se reproduzirem, 

pressupõem, por sua vez, a reprodução de condições econômicas, políticas e ideológicas. Não 

é no campo das idéias que as ideologias existem, elas têm existência material e é necessária a 

visão de vê-las como um conjunto de práticas necessárias à reprodução das relações de 

produção (ALTHUSSER, 1985). 

O embate entre racionalidade econômica e racionalidade ambiental, afirma Leff (2001, 

p. 23-26), está na proporção em que a primeira desconhece toda lei de conservação e 
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reprodução social, ignora as leis da entropia e as futuras gerações e promove, em sua corrida 

desenfreada ao lucro, uma degradação ambiental sem precedentes. Mas a retórica do 

desenvolvimento sustentável converteu o discurso crítico sobre os problemas ambientais 

numa proclamação de políticas neoliberais e enquanto as estratégias do neoliberalismo 

preparam condições ideológicas para a capitalização da natureza e à redução do ambiente à 

razão econômica, o discurso da sustentabilidade tem como escopo (re)conciliar os contrários 

da dialética do desenvolvimento: o meio ambiente e o crescimento econômico. 

O meio ambiente é alvo de danos devido à sua livre disponibilidade. Itens da natureza 

não têm valor econômico direto mensurável. Por isso são explorados até, às vezes, à exaustão 

sem nenhuma restrição. A economia ortodoxa traz como pressupostos básicos da definição de 

desenvolvimento sustentável o “crescimento sustentável” e o “gerenciamento sustentável” 

(MAWHINNEY, 2005, p. 64). 

A ponte da sustentabilidade – propósito que contém o mundo dos valores – se ergue 

sobre dois pilares: o da democracia e o da busca da eqüidade. (KRAUSE, 1997, p. 18). 

A questão ambiental que deve sempre ser examinada à luz de iniciativas de 

desenvolvimento, ou melhor, de escolha entre alternativas de desenvolvimento, que não se 

reduz simplesmente a explorar recursos não-renováveis de maneira parcimoniosa. É a 

necessidade de se acoplar uma visão distinta do processo econômico, levando em conta a 

dimensão biofísica, as leis e os princípios da natureza. A concepção desse novo modelo de 

desenvolvimento, que adiciona o qualitativo “sustentável” em seus propósitos tem que 

reconhecer, em suas regras, o fato de que a ciência econômica convencional não considera a 

base ecológica do sistema econômico dentro de seu arcabouço analítico, levando assim à 

crença no crescimento ilimitado. A idéia de sustentabilidade, por sua vez, implica uma 

limitação definida nas possibilidades de crescimento. É sobre esse fundamento que é 

indispensável agregar preocupações ecossociais às políticas públicas no Brasil, que devam 

elevar a melhoria real das condições de vida da população como um todo e manter a 

preocupação com o padrão de vida futuro. Em resumo, a política de desenvolvimento, na 

montagem de uma sociedade sustentável, não pode desprezar as relações entre o homem e a 

natureza que ditam o que é possível em face do que é desejável (CAVALCANTI, 2001, p. 24; 

p. 25).  
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O que se pode chamar de política de governo para a sustentabilidade? Significa uma 

orientação das ações públicas por força do reconhecimento das limitações de recursos 

naturais. A política de governo para o desenvolvimento sustentável deve conter medidas para 

estimular setores da economia que, efetivamente, contribuam menos para a depleção dos 

ecossistemas e a degradação ambiental, redirecionando o curso dos eventos econômicos de tal 

maneira que as atividades que destroem o capital natural ou dissipam recursos renováveis e 

que perturbam a harmonia do planeta, sejam freadas. 

Crescimento é expansão quantitativa do capital enquanto desenvolvimento é a 

realização de um potencial mais amplo, ou seja, confunde-se com melhoria qualitativa. O 

crescimento econômico associa-se ao aumento contínuo do produto interno bruto em termos 

global e per capita, em contraponto o desenvolvimento é um processo de aperfeiçoamento em 

relação a um conjunto de valores desejáveis pela sociedade. A avaliação do desenvolvimento 

deve considerar: a pobreza, o desemprego e as desigualdades. Para avaliar um processo de 

desenvolvimento econômico deve-se observar, ao longo do tempo, a existência do 

crescimento do bem-estar econômico, de diminuição do nível de pobreza, desemprego e 

desigualdade e de melhoria das condições de saúde, nutrição, educação, moradia e transporte, 

observação apoiada em medidas que reflitam situações econômicas, sociais, políticas e 

institucionais.  

Crescimento significa irrefutavelmente degradação do meio ambiente por perda física. 

Nicholas Georgescu-Roegen, economista romeno, escreveu sobre este assunto no livro “The 

Entropy Law and the Economic Process”, de 1971. Para além de ter procurado integrar a 

economia e a termodinâmica, Georgescu-Roegen também o fez com a biologia evolutiva e a 

ecologia, pelo que é conhecido como o pai da economia ecológica. Para o autor, as atividades 

econômicas inexoravelmente transformam energia em formas de calor dissipado de forma tão 

difusa que são inutilizáveis, o que implicará numa fatalidade: a humanidade deverá apoiar seu 

desenvolvimento na retração.  

Afirma Cavalcanti (1997, p. 41): “desenvolvimento sustentável significa qualificar o 

crescimento e reconciliar o desenvolvimento econômico com a necessidade de se preservar o 

meio ambiente” e conforme bem observa Derani (2001, p. 61; p. 71) a consecução do 

chamado desenvolvimento sustentável é a obrigatória inserção em suas regras da necessária 
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conciliação entre a limitação dos recursos naturais e o ilimitado afã do crescimento 

econômico, sob o signo da observância do aumento da renda como medida do aumento do 

bem-estar.  

Conforme observa Daly (1997, p.182): “em algum instante o crescimento quantitativo 

deve ceder passagem ao desenvolvimento qualitativo como caminho do progresso”. 

Há uma preocupação mundial crescente em torno do desenvolvimento de instrumentos 

de política econômica para minimizar os efeitos nefastos contra o meio ambiente advindos 

dos processos produtivos. Essa preocupação demonstra que o mercado fracassou na 

consolidação de uma sociedade sustentável, pois a distribuição de recursos naturais 

disponíveis sob o comando do mercado sob a égide da “mão invisível”27, na hipótese das 

escolas da economia clássica28 e neoclássica29 e, até mesmo, a escola keynesiana30 que aponta 

para a intervenção estatal, não lograram êxito nesse intento.  Os economistas advogam há 

tempo a internalização de custos externos por meio do cálculo e da cobrança de impostos 

pigouvianos. Arthur C. Pigou sustentou a necessidade de que as externalidades negativas31 

fossem, sob a forma de taxação, contempladas pelo Estado. Dessa maneira, na sua ótica, se 

corrigiriam as falhas do mercado, que continuaria sendo o mecanismo alocador de recursos. 

Ronald Harry Coase defende que os problemas ambientais estão mais para uma solução 

jurídica que econômica. Descartando a participação estatal e entendo ainda o mercado como 

                                                 
27 Mão invisível foi um termo introduzido por Adam Smith em "A Riqueza das nações" para descrever como 
numa economia de mercado, apesar da inexistência de uma entidade coordenadora do interesse comunal, a 
interação dos indivíduos parece resultar numa determinada ordem, como se houvesse uma "mão invisível" que os 
orientasse. 
28 O modelo teórico de desenvolvimento econômico de Adam Smith constituía parte integrante de sua política 
econômica. Ao contestar o padrão mercantilista de regulamentação estatal e controle, apoiava a suposição de que 
a concorrência maximiza o desenvolvimento econômico e de que os benefícios do desenvolvimento seriam 
partilhados por toda a sociedade.   
29 Conforme a Teoria Neoclássica, o homem saberia racionalizar e, portanto, equilibraria seus ganhos e seus 
gastos. É nela que se dá a consolidação do pensamento liberal. Doutrinava um sistema econômico competitivo 
tendendo automaticamente para o equilíbrio, a um nível pleno de emprego dos fatores de produção. 
30 A escola keynesiana se fundamenta no princípio de que o ciclo econômico não é auto-regulador como 
pensavam os neoclássicos, uma vez que é determinado pelo "espírito animal" dos empresários. É por esse 
motivo, e pela ineficiência do sistema capitalista em empregar todos que querem trabalhar que Keynes defende a 
intervenção do Estado na economia. 
31 A concorrência perfeita é uma visão idealizada do sistema de mercado que não se configura, na prática, devido 
à existência de “falhas de mercado” que impedem a ocorrência do que se chama na literatura econômica de 
“ótimo de pareto” (teoria criada por Wilfredo Pareto de ideal de máxima eficiência na alocação de recursos que, 
aplicado à utilização dos recursos naturais, significa que os bens ambientais não são negativamente afetados pela 
produção). As externalidades são inerentes da atividade econômica e podem ser positivas – quando geram efeitos 
positivos causados pela produção privada com benefícios ao bem-estar social – ou negativas.    
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alocador dos recursos disponíveis, a proposta de Coase consiste em que poluidores e afetados 

se utilizem de meios jurídicos adequados para solucionar externalidades negativas do sistema 

econômico. As hipóteses pigouviana e coasiana só se aplicam quando bens não considerados 

no mercado adquiram preço e aí reside a dificuldade. A internalização das externalidades 

confronta-se com a certeza de que não existe preço que possa refletir o ritmo de entropia32, 

pois os ritmos naturais da biosfera não têm nada a ver com os ritmos econômicos. E mesmo 

que houvesse uma compatibilidade sobre esses ritmos qual seriam essas externalidades a 

considerar? Determinar quando ela é negativa ou positiva nem sempre é tão óbvio e a 

valorização de um recurso natural que não tem seu preço fixado espontaneamente pelos 

mecanismos de mercado é sempre arbitrária. Também, a fixação de preço com o propósito de 

alcançar o desenvolvimento sustentável para futuras gerações é eticamente discutível por 

outorgar aos agentes econômicos do presente a disciplina de preços ao grau de exploração de 

recursos que serão utilizados por gerações ausentes da negociação. Georgescu-Roegen em sua 

publicação “A lei da entropia e o processo econômico”, insiste em afirmar que a utilização de 

recursos naturais não renováveis, e a entropia resultante, ameaça a sustentabilidade dos 

processos econômicos. A economia ecológica aponta críticas à concepção tradicional e 

defende a economia como um sistema aberto, inserido em um ecossistema, cuja atividade 

econômica deve contemplar as externalidades, reconhecendo os ritmos naturais e as 

possibilidades de substituição de recursos nos processos produtivos (FOLADORI, 2001, p. 

141-162). 

Há três dívidas na perspectiva da sustentabilidade, segundo Leff (2001, p. 32-41): a 

dívida financeira, a dívida ecológica e a divida da razão. A primeira criou condições de 

desigualdade entre os países, tornando os países pobres dependentes cada vez mais dos países 

ricos, e isso levou uma crise que afeta as condições de produção sustentável. A segunda são as 

externalidades do sistema econômico acumuladas ao longo do tempo. A dívida da razão, esta 

é fundada na racionalidade econômico-tecnológica, globalizante e homogeneizante, do 

sistema produtivo de onde resultaram as duas primeiras dívidas, subjugando saberes e 

degradando a qualidade de vida das minorias. 

                                                 
32 A enunciação das principais leis da termodinâmica foi cristalizada em 1824 quando Sadi Carnot escreveu os 
resultados da sua investigação dos fluxos energéticos. A energia, concluiu, flui em uma única direção e tende a 
se dissipar em calor não aproveitável. Essa energia livre se chama entropia.  
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E continua: é necessária uma “nova teoria” capaz de orientar o desenvolvimento 

sustentável e desvincular as políticas ambientais das políticas neoliberais. Essa “nova teoria” 

– ou um novo saber – tem que refundar as bases da produção nos potenciais da natureza e da 

diversidade cultural. O neoliberalismo ambiental que surge tem como discurso o crescimento 

sustentável, mas apenas incorpora à mesma racionalidade econômica a variável ambiental; 

mas, se a economia se define como o processo de produção e distribuição de riqueza, a 

mudança desse paradigma de modo de produção é impostergável (LEFF, 2001, p. 44; 59). 

A lógica do capital tem gerado efeitos nefastos para o meio ambiente. Essa questão 

estabelece a necessidade de introdução de reformas democráticas no Estado, quer dizer, de 

usar o seu poder legiferante para incorporar normas ambientais aos processos econômicos. O 

embate entre meio ambiente e lógica capitalista só será superado pela assimilação de um novo 

conhecimento – a racionalidade ambiental – que oriente a transição para o desenvolvimento 

sustentável. A possível e premente desconstrução da racionalidade capitalista e a construção 

de uma racionalidade ambiental passa, necessariamente e inevitavelmente, pelo confronto de 

interesses opostos e pela conciliação de objetivos comuns de diversos atores da sociedade e 

do Estado. A racionalidade ambiental implica a formação de um saber ambiental que unifica o 

saber fragmentado e que desconstrói o “saber único” da racionalidade capitalista dominante 

de toda ordem e que rearticula as relações entre sociedade e natureza (LEFF, 2001, p. 133-

154). 

A partir dessa percepção devem-se tirar conseqüências relativas aos arranjos 

institucionais da ordem econômica que envolvem o sistema de tributação e a política 

financeira para a necessária proteção ambiental. 

3.5 OS PRINCÍPIOS DE DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL NORTEADORES DA 

POLÍTICA EXTRAFISCAL TRIBUTÁRIA PARA O MEIO AMBIENTE 

3.5.1 Princípio da legalidade 

 
A legalidade é um dos princípios basilares do ordenamento pátrio, sendo um dos 

sustentáculos do Estado Democrático de Direito posto que o império e a submissão ao mesmo 

refletem uma situação de segurança jurídica assegurada no preâmbulo da Carta Política 
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brasileira. Também é uma forma de proteção da liberdade e prerrogativa do Estado 

Democrático, visto que impede uma intervenção leviana do Estado sobre o particular, tendo 

este a prerrogativa do exercício dos direitos naturais inerentes a cada pessoa, cujos limites não 

podem ser estabelecidos senão pela lei. 

Em termos gerais o princípio da legalidade nos remete ao art. 5º, inciso II, da 

Constituição da República que enuncia: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”. Quer dizer, no âmbito do particular é lícito fazer tudo 

que a lei não proíbe.  

Bem diferente é a legalidade como princípio da administração pública (art. 37, caput, da 

Constituição Federal33), que significa que o administrador público está, em toda a sua 

atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei. A eficácia de toda atividade 

administrativa está condicionada ao atendimento da lei, não havendo liberdade ou vontade 

pessoal. Diferentemente da esfera privada, na administração pública só é permitido fazer o 

que a lei autoriza. A lei para o particular significa poder-fazer, enquanto que para o ente 

público é um dever-fazer. Não é por demais lembrar que na seara tributária a atividade de 

lançamento é vinculada, ex vi do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional 

(CTN). 

Importa mais propriamente trazer à baila o princípio da legalidade tributária. A 

legalidade é a própria essência da tributação e não é por acaso que a Constituição de 1988, no 

capítulo que trata das limitações do poder de tributar, o referido princípio aparece em 

primeiríssimo lugar34 como garantia do contribuinte sobre o poder do Estado, limitando a sua 

ação. Celso Ribeiro Bastos (2002) ensina que o princípio da legalidade mais se aproxima de 

uma garantia constitucional do que de um direito individual. Ives Gandra (MARTINS, 2005, 

p. 1) afirma que 

Em outras palavras, a legalidade, isto é, a produção de lei com todo o perfil da 
imposição bem definido, tipificado, sem generalidades ou abrangências 
convenientes ou coniventes, é uma garantia do contribuinte contra a voracidade 
fiscal, que, no Brasil, o tempo, infelizmente, não consegue atenuar, mas exacerbar. 

                                                 
33Art. 37. A administração pública [...] obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, [...]. 
34Art. 150. 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; [...]. 
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O princípio da estrita legalidade tributária em comento, tendo em vista as suas bases 

constitucionais relatadas, afasta o uso da analogia para a exigência de tributo não previsto em 

lei (disposição prevista no art. 108, § 1°, do CTN). 

Exigir um tributo é sinônimo de criar um tributo, e isto é estabelecer todos os critérios 

pertinentes ao tributo, vale dizer, o que a lei deve prever não é apenas a hipótese de 

incidência, em todos os seus aspectos, deve, também, estabelecer tudo o quanto seja 

necessário à existência da relação obrigacional tributária. 

Aumentar tributo é majorar a exação por meio de ampliação da base de cálculo ou da 

alíquota e isso só é possível através de lei. Não obstante a necessidade de lei em sentido 

formal e material para a regulamentação de tributos é certo que há algumas exceções à regra 

da reserva de lei em sentido formal, nas quais a Constituição se contenta com a simples 

reserva material, ou seja, possibilita a alteração de alíquotas por mero ato do Poder Executivo. 

Este é o caso para os impostos de importação, de exportação, sobre produtos industrializados 

e sobre operações de crédito, câmbio e seguros ou relativos a títulos ou valores mobiliários 

(art. 153, § 1º, da Constituição) e, ainda, sobre a contribuição de intervenção no domínio 

econômico, capitulada no § 4º do art. 177 da CRFB, onde, por ato do poder executivo, a 

alíquota de tal contribuição pode ser restabelecida. Tal flexibilidade facultada ao Poder 

Executivo, que não tem a incumbência de criar tributos por mera liberalidade (essa é tarefa do 

poder legiferante), deve-se ao caráter de extrafiscalidade35 desses tributos. Essa prerrogativa 

não fere o princípio da legalidade, tendo em vista o próprio mandamento conter a expressão 

“atendidas às condições e os limites estabelecidos em lei”. 

Importante discorrer neste momento acerca do vocábulo lei, dado a especial relevância 

para o adequado entendimento do princípio da legalidade. Em sentido formal, lei é o ato 

jurídico produzido pelo Poder competente para o exercício da função legislativa, nos termos 

estabelecidos pela Constituição. Em sentido material, lei é uma prestação jurídica hipotética. 

Para o direito tributário a palavra lei é usada em seu sentido restrito (lei no sentido formal e 

material, ao mesmo tempo), significando regra jurídica de caráter geral e abstrato, emanada 

do poder ao qual a Constituição atribuiu competência legislativa, com observâncias às regras 

constitucionais pertinentes à elaboração das leis. 
                                                 
35 Uma abordagem mais completa sobre o conceito de extrafiscalidade tributária o leitor poderá obter numa 
leitura do item 4.1.  
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Vale, ainda, fazer uma distinção entre o princípio da legalidade e o da reserva legal, 

sendo que este trata de competência sobre determinadas matérias que só podem ser tratadas 

mediante lei e, portanto, vedado o uso de qualquer outra espécie normativa.    

No nosso sistema jurídico, existem leis ordinárias e complementares, que se diferenciam 

do ponto de vista substancial ou material, já que as leis complementares devem ser editadas 

nos casos em que a Constituição Federal determina expressamente. Assim determina, por 

exemplo, os artigos. 146, 148, 153, inciso VII e 154 e seus incisos. Há também uma 

diferenciação do ponto de vista formal, tendo a lei complementar numeração própria e 

caracterizando-se pela exigência de quórum especial (maioria absoluta) para sua aprovação 

(art. 69 da Constituição Federal). 

A Constituição, portanto, delimita o âmbito material reservado às leis complementares. 

E, na seara tributária, o âmbito por excelência das leis complementares está no 

estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, além da regulação dos 

conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios e das limitações constitucionais ao poder de tributar, conforme se percebe da 

leitura do artigo 146 da Constituição Federal. É nesse artigo e seus incisos que se concentra o 

âmbito de atuação das leis complementares em matéria tributária, que devem tratar de normas 

gerais em matéria de legislação tributária, regulando as disposições da Constituição.  

A lei complementar apenas pode facilitar a compreensão das normas constitucionais 
pertinentes. Mal comparado, podemos dizer que, aqui, a lei complementar funciona, 
em relação à Carta Magna, como o regulamento em relação à lei, estabelecendo os 
pormenores normativos que vão ensejar a correta aplicação da regra superior 
(CARRAZA, 1990, p. 356). 

Deve-se ressaltar, e isso é muito importante em matéria tributária, que só é lei 

complementar aquela que trata de matérias a ela reservadas pela Constituição. Se tratar de 

matéria não reservada pela Constituição a essa espécie normativa será ela, nesse ponto, uma 

lei ordinária36. 

                                                 
36 É certo que há tese defendendo que a Constituição não define as leis complementares, nem diz que estas estão 
reservadas a determinadas matérias. Não contêm norma dizendo que são leis complementares aquelas que tratem 
das matérias que indica. Defende-se, então, que o que caracteriza as leis complementares é a exigência de 
quórum especial para sua aprovação (art. 69). Deste modo, alega-se que, sem dispositivo expresso da 
Constituição que afirme o contrário, caracteriza-se a lei complementar por seu aspecto formal. Nada obstante a 
essa tese, sustentada por Hugo de Brito Machado (2003, p. 82-83), não é esse o entendimento do Supremo 
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 Os alicerces do direito tributário brasileiro foram estabelecidos no Código Tributário 

Nacional, e dentre as partes consideradas fundamentais, cabe destaque o tratamento que o 

CTN concedeu à questão do princípio da legalidade. 

 O princípio da legalidade no direito tributário adquire contornos diferenciados, pois na 

relação jurídica tributária ocorrem interesses opostos: o Estado buscando fontes de recursos 

através da tributação, e o povo buscando meios de fugir à carga tributária. Trata-se de 

divergência que percorre a história do homem, desde que se iniciou a cobrança do tributo. 

 O princípio da legalidade tributária busca, antes de tudo, estabelecer regras claras, 

dirigidas aos entes que detenham competência tributária e que sirvam de garantia para que a 

sociedade tenha clareza dos limites sobre a tributação. 

 O CTN assegura, no art. 9o, inciso I, a lei prévia para instituição, ou majoração do 

tributo, e a Constituição Federal, no art. 150, garantiu a reserva legal para esta previsão e 

ampliou-a, de tal sorte que retira da esfera do Poder Executivo a possibilidade de criar ou 

aumentar tributo sem lei. 

 Cabe ainda ressaltar que o CTN faz distinção precisa entre lei e legislação. Esta é 

ampla, corresponde a leis, tratados, convenções decretos e as normas complementares, 

enquanto aquela é restrita, a lei formal, correspondendo às espécies produzidas pelo 

parlamento, como se verifica no art. 96 do CTN. 

 A reserva legal estabelecida pelo art. 97 do CTN é a verdadeira proteção aos direitos 

subjetivos dos particulares, uma garantia contra o arbítrio dos órgãos de aplicação do direito, 

quer sejam do Executivo, quer sejam do Judiciário. O CTN optou pela formulação mais 

restritiva do princípio da legalidade, convertendo-a numa reserva absoluta da lei. A lei deve 

conter não só o fundamento da conduta da Administração, mas também o critério da decisão 

no caso concreto. 

 O princípio da reserva legal constante no art. 97 do CTN deve ser observado por todas 

as pessoas jurídicas de direito público interno que possuam competência tributária, uma vez 

que o comando estabelecido evidentemente é aplicado conjugado com o art. 150 da 

Constituição Federal, pois este se refere à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
                                                                                                                                                         
Tribunal Federal, que entende que só é lei complementar aquela que trata de matérias a ela reservadas pela 
Constituição. Se tratar de matéria não reservada pela Constituição a essa espécie normativa será ela, nesse ponto, 
uma lei ordinária. 
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 Vale ressaltar que no âmbito do direito tributário o princípio da legalidade é ainda 

conjugado com outros princípios, e dentre estes merece destaque o da irretroatividade das leis, 

que está insculpido no art. 150, III, da Constituição.  

 Cumpre observar que as obrigações acessórias não estão adstritas ao princípio da 

legalidade restrita, podendo ser estabelecidas pela legislação, no sentido amplo do CTN, nos 

termos do art. 113, § 2°. 

Há entendimento doutrinário de que há ressalvas ao legislador do princípio da reserva 

restrita da lei, é o caso dos impostos que podem ser majorados sem necessidade de lei. Mas, 

em verdade, não há fragilidade ou exceção à regra, mas sim a permissão para que o 

Executivo, nas condições e limites estabelecidos na lei, altere alíquotas do Imposto de 

Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários. Esta 

flexibilidade funda-se no fato de que estes impostos têm função extrafiscal, portanto, o Estado 

se vale deste instrumento para intervir no domínio econômico e busca a resolução de 

problemas conjunturais através de rápido manejo das alíquotas. 

Da mesma forma que há expressa reserva legal para proteger o particular de investidas 

autoritárias, o princípio da reserva restrita da lei alcança os benefícios tributários: isenção, 

anistia, remissão e outros, que só podem ser concedidos por lei específica, nos termos do art. 

150, § 6° da CF. O que inequivocamente é uma garantia para a sociedade, pois o orçamento 

do ente não pode ser reduzido ou comprometido por políticas aventureiras de concessão 

desenfreada de benefícios fiscais aleatórios. 

3.5.2 Princípio da igualdade 

Afirma Mello (2006, p. 9-41) que lei alguma pode ser fonte de privilégios, de distinções 

levianas ou perseguições, deve, outrossim, servir como instrumento regulador da vida social, 

tratando a todos de modo isonômico e parificado. Ao legislador e, via de conseqüência à lei, é 

defeso conferir disciplinas diversas para situações semelhantes. Ainda que se pegue carona no 

dorso da clássica afirmação de Aristóteles de que igualdade consiste em tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, sem lhe contestar a inteira procedência, paira a dúvida de 

quem são os iguais e desiguais para serem legitimamente manipuláveis pela lei a ponto de lhe 
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estabelecerem tratamento diferenciado. Salienta o autor que regra simplesmente geral nunca 

poderá ofender à isonomia pelo aspecto da individualização abstrata do seu destinatário. 

Complementa, ensinando que, quanto ao critério especificador escolhido pela lei a fim de 

circunscrever os atingidos por uma situação jurídica – o fator de descriminação – esse deve 

guardar perfeita reação de pertinência lógica com a diferenciação que ele resulta. Se isso não 

acontecer a distinção estabelecida afronta o princípio da isonomia. 

Como afirma o mesmo autor, há de haver consonância da discriminação com os 

interesses protegido na Constituição e para que o discrímen legal seja convivente com a 

isonomia deve ocorrer, simultaneamente: a desequiparação não deve atingir de modo atual e 

absoluto um só indivíduo; a situação ou pessoas desequiparadas possuam características nelas 

existente que efetivamente as tornem distintas; haja correlação lógica entre os fatores 

diferenciais existentes e a distinção do regime jurídico estabelecido pela norma; não haja 

afronta do vínculo de correlação fator diferencial-distinção jurídica com o texto 

constitucional.  

E continua: 

Assim, poder-se-ia demonstrar a existência de supedâneo racional, a dizer, nexo 
lógico, em desequiparação entre grandes grupos empresariais e empresas de porte 
médio, de sorte a configurar situação detrimentosa para estas últimas e privilegiada 
para os primeiros, aos quais se outorgariam, por exemplo, favores fiscais sob 
fundamento de que, graças à concentração de capital operam com maior nível de 
produtividade, ensejando desenvolvimento econômico realizado com menores 
desperdícios. A distinção estaria apoiada em real diferença entre umas e outras. 
Demais disso, existiria, no caso, um critério lógico suscetível de ser invocado, não se 
podendo falar em discrímen aleatório. Sem embargo a desequiparação em pauta 
seria ofensiva ao preceito isonômico por adversar um valor constitucionalmente 
prestigiado e prestigiar um elemento constitucionalmente desvalorado. 
Com efeito, o art. 173, § 4º, da Lei Maior, hostiliza as situações propiciatórias do 
domínio dos mercados e da eliminação da livre concorrência, posto que, ademais, 
por tal meio, longe de se concorrer para a justiça social (art. 170, caput), tende-se a 
fugir dela (p. 43). 

       

O art. 150, II, da Constituição Republicana de 1988 prescreve que: “Sem prejuízo de 

outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado [...] instituir tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente”. A tributação extrafiscal ambiental, 

por sua vez, deve resguardar sempre que possível a igualdade via afirmação do princípio da 

capacidade contributiva, mas, em se tendo a convicção de que a proteção do meio ambiente se 
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constitui em interesse público relevante e que existe relativação da aplicação desse princípio, 

no caso de impostos ambientais, comportará o afastamento dos limites do princípio da 

isonomia tributária. Com efeito, o comportamento do contribuinte em prol do meio ambiente 

é critério justo para diferenciá-los em razão do despojamento de toda a coletividade do seu 

direito ao meio ambiente equilibrado. Por isso é que afirma Amaral (2007, p. 85) que “o 

princípio da igualdade tributária, embora não tenha relação direta com a extrafiscalidade, 

serve-lhe de baliza para conter o excesso e o arbítrio na tributação ambiental”. 

Com mais ímpeto sobre a questão, vem o pensamento de Soares (2001, p. 288) ao 

firmar que 

A defesa do meio ambiente visa promover a justiça social e assegurar a igualdade de 
oportunidades, que na sua máxima generalizante ou igualitária (todos os indivíduos 
devem ter acesso às utilidades ambientais) que na sua máxima individualizante ou 
diferenciante (quem não polui não pode ser objecto do mesmo tratamento que quem 
polui). 

 

3.5.3 Princípio da capacidade contributiva 

 
A Constituição da República promulgada em 1988 devolveu ao relevante princípio da 

capacidade contributiva a estatura constitucional que sempre mereceu.37 Está vazado no § 1º 

do art. 145, aplicado unicamente a impostos.38 Identifica-se com o preceito segundo o qual os 

impostos devem ser graduados conforme a capacidade econômica dos contribuintes. 

Rubens Gomes de Sousa (1981, p. 95) definiu assim capacidade contributiva: “soma de 

riqueza disponível depois de satisfeitas as necessidades elementares de existência, riqueza 

essa que não pode ser absorvida pelo Estado sem reduzir o padrão de vida do contribuinte”. 

Nesse sentido pode-se eleger a capacidade contributiva objetiva quando se refere o termo à 

eleição, pelo legislador, dos eventos econômicos que demonstrem riqueza e são possíveis de 

tributação. Apontam para a existência de um sujeito passivo em potencial. Já a capacidade 

                                                 
37 A Emenda Constitucional  n. 18, de 1 de dez. de 1965, retirou este princípio do texto constitucional da Carta 
de 1946.  
38 O art. 202 da Constituição de 1946 trazia a seguinte disposição: “os tributos terão caráter pessoal sempre que 
isso for possível, e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte”. 
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contributiva subjetiva expressa, para uma determinada pessoa, a aptidão de contribuir, via 

tributação,  na medida das suas possibilidades econômicas.  

A capacidade contributiva exprime uma “faixa de graduação dos tributos”, de forma a 

não permitir a retirada da riqueza do particular que servirá para atender a sua sobrevivência e, 

tampouco, solapar o direito de propriedade pelo confisco. Daí resulta a distinção entre 

capacidade econômica e capacidade contributiva. 

A Constituição Federal de 1988 traz, em seu art. 145, § 1º, a ressalva na expressão 

“sempre que possível” a possibilidade de sua não aplicação do princípio da capacidade 

contributiva a todos os impostos. Essa ressalva constitucional deve ser interpretada no sentido 

de que apenas não estão submetidos aqueles impostos cuja natureza e estrutura sejam 

incompatíveis com o caráter pessoal e sua graduação pela capacidade contributiva.  

O interesse ambiental, quando introduzido no ordenamento jurídico brasileiro com 

status constitucional não pode criar restrições a outros direitos fundamentais. Já no preâmbulo 

da Carta de 1988 temos a orientação que para a sustentação do Estado Democrático 

necessário se faz assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Assim a proteção ao meio 

ambiente, sendo um dos objetivos perseguidos pela Constituição deve se articular com os 

critérios de justiça do direito fundamental de pagar tributos de acordo com a capacidade 

contributiva do cidadão. 

Conti (1996, p. 90) assevera que na relação entre extrafiscalidade tributária e o princípio 

da capacidade contributiva, muito embora não haja necessidade de se observar estritamente a 

capacidade econômica, este não há de ser violado, mormente porque devem sempre ser 

respeitados os limites da não tributação do mínimo vital e da não utilização do tributo com 

efeito de confisco. 

Regina Costa (2003, p. 73) compartilha dessa opinião ao dizer que: 

Nesses casos [cumprimento da função social da propriedade, a proteção ao meio 
ambiente, o incentivo à cultura, etc.] temos derrogações parciais do princípio, pois o 
postulado da capacidade contributiva não resta completamente afastado da 
tributação extrafiscal. O legislador não poderá descuidar-se da preservação dos 
limites que o próprio princípio exige. 
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3.5.4 Princípio da progressividade 

 
Progressividade é o “fenômeno pelo qual as alíquotas de um imposto crescem à medida 

que aumentam as dimensões ou intensidade da circunstância considerada pela norma como 

condição de sua aplicabilidade” (DERZI et al., 1982, p. 296).  

Em tributação ambiental trata-se da utilização da progressividade como instrumento de 

política fiscal pela ferramenta da extrafiscalidade tributária. A progressividade, vista por esse 

viés, permite levar em consideração detalhes subjetivos do contribuinte, qual sejam, seus 

comportamentos perante a proteção ambiental que justificam a maior ou menor exação.  

Outro não é o objetivo do Estado se não a defesa do interesse público, devendo sempre 

atuar na esteira da indisponibilidade desse interesse em prol da coletividade. O interesse 

público primário, isto é, a promoção dos direitos fundamentais – no qual se inclui o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado – sobrepuja o interesse público secundário de 

arrecadar para o erário. A arrecadação de recursos via sistema tributário é apenas o meio para 

o atingimento dos direitos fundamentais, in casu da proteção ambiental, bem alçado a partir 

da edição da Carta Política de 1988 como direito fundamental.  

Daí podermos falar da relação da capacidade contributiva com a tributação ambiental, 

não pela tradicional conotação desse princípio com a manifestação de riqueza dos 

contribuintes, mas, sim, pelo viés qualitativo, tributando mais, via progressividade, aquele que 

não se coaduna com os deveres constitucionais de preservação e defesa do meio ambiente, 

ditados pela norma do art. 225.    

     
3.5.5 Princípio da seletividade 

 
Uma classificação é a que divide os tributos em diretos e indiretos. Os primeiros, 

quando se confunde o contribuinte de direito e o contribuinte de fato, ou seja, quem pratica o 

fato gerador é a mesma pessoa que suporta o tributo. Os indiretos, ao contrário, são devidos, 

"de direito", por uma pessoa (contribuinte de direito), mas suportados por outra (contribuinte 

de fato), é que o contribuinte de jure recolhe o tributo, mas repassa o respectivo encargo 

financeiro para o contribuinte de fato. Está aí incluído o imposto sobre serviços (ISS). 

A seletividade tributária é mecanismo que impõe medidas ao consumo de bens e 

serviços pela essencialidade dos mesmos. Essencialidade essa medida pelos ditames 



 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL COM VISTAS À PROTEÇÃO AMBIENTAL 

                
              58 
 

 
             

    

ambientais exatamente naquilo que se considera valor informativo de todo o sistema, numa 

hermenêutica de harmonia entre os fundamentos da Carta. Sob o ponto de vista de política 

ambiental a seletividade pode contemplar todos aqueles tributos que sejam utilizados como 

instrumento a favor do meio ambiente equilibrado. 

Os impostos sobre a produção e o consumo podem ser amplamente utilizados como 

instrumentos de tributação ambiental, utilizando um sistema de graduação de alíquotas, 

desestimulando os que sejam contrários às políticas de proteção ambiental. Nessa trilha, 

Amaral (2007, p. 112) vaticina que 

[...] os tributos sobre a produção e o consumo guardam íntima relação com a 
proteção ambiental, pois em suas estruturas se podem encontrar elementos que 
estimulem o consumo sustentável ou a produção limpa. Os tributos sobre o consumo 
[...] podem modificar ou orientar a conduta dos consumidores. Os tributos sobre a 
produção poderão promover atividades econômicas não-poluidoras ou incentivar a 
adoção de tecnologias capazes de neutralizar ou minimizar o impacto que seus 
produtos poderão causar ao meio ambiente.   

 
3.5.6 Princípios da prevenção e precaução 

 
Rodrigues (2002, p. 148-149) afirma que 
 

O princípio da prevenção constitui um dos mais importantes axiomas do Direito 
Ambiental. A sua importância está diretamente relacionada ao fato de que, se 
ocorrido o dano ambiental, a sua reconstituição é praticamente impossível. O mesmo 
ecossistema jamais pode ser revivido. Uma espécie extinta é um dano irreparável. 
Uma floresta desmatada causa uma lesão irreversível, pela impossibilidade de 
reconstituição da fauna e da flora e de todos os componentes ambientais em 
profundo e constante processo de equilíbrio, como antes se apresentavam. Enfim, 
com o meio ambiente, decididamente, é melhor prevenir do que remediar. 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Rio de Janeiro, em 1992), 

traz o princípio da precaução em seu Princípio 15, quando utiliza expressamente a palavra 

“precaução” e a expressão “ameaça de danos sérios e irreversíveis”, que traz um significado 

específico, diferindo do simples prevenir (que é evitar a consumação de danos ao meio 

ambiente, reduzindo e eliminando posturas não viáveis para a sadia qualidade de vida), vai 

além, quando exorta a necessidade de tomada de decisões diante de efeitos ainda não 

plenamente conhecidos sobre o meio ambiente de determinada atividade. (MACHADO, 2002, 

p. 53-72). 
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O princípio da precaução não deve ser encarado como um óbice ao desenvolvimento 

econômico, pois, ao contrário, age em conjunto com a política econômica de forma a 

resguardar os reais interesses da sociedade na medida em que reconhece antecipadamente a 

possibilidade de ocorrência de danos ao meio ambiente, incluídas aí a saúde e a qualidade de 

vida. Aporta na noção de prevenção, mas vai além dela no sentido de que busca evitar o 

próprio risco ainda não previsto. Havendo certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido; 

havendo dúvida, também se deve prevenir, mas sob o postulado do princípio da precaução, 

que leva em conta a probabilidade do dano ambiental com enfoque na necessária prudência e 

vigilância em detrimento da tolerância. 

3.5.7 Princípio do poluidor-pagador 

O princípio do poluidor-pagador foi cristalizado no Princípio n. 16 da Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (SENADO FEDERAL, 2003, p. 596): 

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização 
[internalização] dos custos ambientais e o uso dos 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. 

A doutrina pátria se refere ao princípio do poluidor-pagador como sendo aquele que 

surge exatamente para corrigir as falhas de mercado geradas pela degradação ambiental, 

acabando com quaisquer direitos adquiridos em matéria de poluição ambiental (concepção ex-

post). Mas se refere também ao princípio do usuário-pagador quando se relaciona ao 

pagamento pelo uso dos recursos ambientais como depósito, matéria-prima ou insumo 

(concepção ex-ante). Certo é que a maioria entende e identifica o segundo princípio como 

estando contido no primeiro (AMARAL, 2007, p. 116-120). 

Foi Arthur Cecil Pigou, considerado o fundador da economia do bem-estar (wellfare 

state) e principal precursor do movimento ecologista, que advogou pela intervenção do 

Estado, mediante subsídios e impostos, para corrigir as falhas de mercado e internalizar as 

externalidades.39 Pigou formulou, na década de 20, a teoria da taxa pigouviana como 

                                                 
39 Disponível em: <http://www.eumed.net/cursecon/economistas/pigou.htm>. Acesso em: 15 ago. 2005. 
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instrumento de política ambiental de imposição de um sobrepreço ao uso do recurso natural, à 

semelhança do que determina o princípio do poluidor-pagador: quanto mais o agente faça uso 

do recurso natural, mas terá de pagar por ele. Na prática, porém, a proposição de Pigou 

encontra dificuldades de implementação por não ser tarefa fácil estabelecer preços de um bem 

ambiental, em face da ausência de valor econômico desses bens. Em razão dessa dificuldade é 

que surgiu a idéia da tributação ambiental (FIGUEIRA, 2002, p. 13). 

Mais tarde, ao final da década de 60, Ronald H. Coase demonstra, em contraponto à 

teoria pigouviana, que a intervenção do Estado não seria a solução adequada. O chamado 

teorema de Coase demonstra que o mercado privado chegará a encontrar os custos sociais das 

externalidades, buscando seu valor na dinâmica de otimização do mercado.40 

 Mas a certeza das últimas décadas de que o uso dos recursos naturais deve respeitar 

limites de segurança, bem como a natureza intergeracional de sua utilização, levam, 

indubitavelmente, a uma repristinação aos ensinamentos de Pigou.  

O princípio do usuário-pagador foi utilizado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), na década de 70 e o Programa de Ação Ambiental 

aprovado pela União Européia, em 1973, adotou esse princípio com ênfase à utilização de 

tributos como instrumento de ação do Poder Público para evitar a poluição ambiental. A 

Comissão Européia aposta na utilização de políticas tributárias para fazer frente aos 

problemas ambientais, levando à prática o princípio do poluidor-pagador por esse mecanismo 

ao incluir os custos ambientais no preço de bens e serviços.  

Após incursionar um pouco pelo direito comparado marcamos o pensamento de José 

Marcos Domingues de Oliveira (2007, p. 31) para quem o princípio do poluidor-pagador pode 

muito bem realizar-se através da cobrança de tributos, utilizado como fonte de recursos para 

custeio da proteção ambiental.  

Amaral (2007, p. 122-123) entende que a responsabilidade civil pelos danos ambientais 

(§ 3º do art. 225 da Constituição Federal e artigos. 4º, VII, e 14 da Lei n. 6.938/81) é apenas 

uma das formas de manifestação do princípio do poluidor-pagador. Surge a tributação 

ambiental como mais uma possível forma de operacionalizar esse princípio. 

Nessa linha é que Affonso Machado (2002, p. 51-52) entende que o uso gratuito dos 
                                                 
40Disponível em: <http://www.eumed.net/cursecon/economistas/coase.htm>. Acesso em: 24 ago. 2005. 
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recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a 

comunidade que não usa dos recursos ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O 

poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a 

propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito da propriedade 

alheia. Ao poluidor imputam-se dois momentos distintos da aplicação do princípio do 

poluidor-pagador: um, na prevenção; outro, na responsabilidade residual de reparar o dano já 

causado. O pagamento efetivamente realizado para prevenir ou a imposição de tarifa ou 

tributo, no entanto, não isentam o poluidor de ser responsabilizado pelo dano. 

Uma medida do tipo “poluidor-pagador” é uma medida justa no tocante a ser um dever 

da coletividade colaborar com a preservação do meio ambiente, inclusive pela via tributária, e 

não seria justo cobrar mais de quem não causa danos ao meio ambiente; tal obrigação – a de 

arcar com uma carga tributária mais alta – deve vir recair sobre os sujeitos cuja atividade 

tenha causado danos ambientais ou ameaça iminente de danos. 

 
 
3.5.8 Princípio da proporcionalidade 

 
Nas palavras de Marcos Domingues de Oliveira (2007, p. 110-114) o princípio da 

proporcionalidade é corolário da legalidade e consiste na adequação dos atos estatais aos fins 

colimados na Constituição. Permite a conformação dos fins e dos meios da ação estatal, 

realizando um controle material e finalístico da justiça dos atos do poder público em face do 

Estado de Direito. Nesse sentido o pressuposto da tributação, diante do critério de graduação e 

limite do tributo – a capacidade contributiva – a proporcionalidade tem sido evocada como 

referência de razoabilidade na aplicação do tributo extrafiscal ambiental. 

Em face do Sistema Tributário, entende-se que a Constituição consagrou a 

proporcionalidade proibiu a tributação com efeito de confisco (artigo 150, IV), pois a carga 

tributária   não pode  ser onerosa a ponto de fulminar ao  particular o direito de propriedade. 

As alíquotas dos tributos devam, sempre que possível, ser proporcionais à capacidade 

econômica do contribuinte (princípio da capacidade contributiva inserto no artigo 145, §1º).  

Nos termos valorização e justiça, incutidos nos artigos 170 e 173, encontra-se embutida 

a noção de proporcionalidade no âmbito dos princípios gerais da ordem econômica.  
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Assim é que, segundo Figueira (2002, p. 12), o princípio da proporcionalidade se aplica, 

também, quando houver colisão entre interesses econômicos e ambientais, preservando 

ambos, mas priorizando aqueles mais relevantes. 
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4 PROTEÇÃO AMBIENTAL VIA SISTEMA TRIBUTÁRIO 

 
4.1 EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA E TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL: TRIBUTO 

AMBIENTAL OU TRIBUTO COM EFEITOS AMBIENTAIS? 

 
A função das finanças públicas, muito embora se nutram da tributação fiscal para 

assegurar as despesas da administração, constituem também um meio de intervir na vida 

social. Se o objetivo histórico da tributação é o de angariar recursos financeiros para o Estado, 

que certamente visa à arrecadação de tributos cuja finalidade é custear os serviços fornecidos 

pelo poder público, a Constituição Federal, por seu turno, em seu art. 151, inciso I, expõe que 

a instituição do tributo pode ter objetivos que não sejam o de arrecadação financeira ao erário, 

admitindo a concessão de incentivos fiscais que visem à promoção do desenvolvimento 

socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Abre-se a oportunidade para uma nova 

vocação tributária, buscando, por meio dessa tributação diversificada, atingir a justiça fiscal, 

tendo o uso dos tributos um instrumento auxiliar do poder regulatório do Estado sobre a 

propriedade particular e as atividades privadas. Assim é que por meio da agravação do 

imposto, podem-se afastar certas atividades reputadas contrárias ao interesse público. Por 

outro lado, com o abrandamento da tributação, pode-se incentivar a conduta individual, 

conveniente à comunidade (ARAÚJO et al., 2003, p. 29-30). 

Nabais (2008, p. 260) traz importante contribuição quando elucida que a utilização 

ambiental dos tributos se insere, não propriamente no direito tributário, mas no direito 

econômico tributário, concretizando-se tanto em tributos ambientais quanto em benefícios 

fiscais. É que o campo propício para a efetivação da proteção ambiental via tributos é a 

extrafiscalidade e, esta, assenta-se no campo econômico, quer dizer tem como escopo, não o 

direito fiscal no seu viés arrecadatório, mas sua finalidade principal ou dominante é a 

consecução de resultados econômicos ou sociais. 

É o incentivo à preservação o foco das normas sobre meio ambiente no Brasil. Isso se 

pode vislumbrar, como exemplo, no artigo 13 da Política Nacional de Meio Ambiente em que 

há a previsão para o incentivo às atividades voltadas para o meio ambiente, visando 
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primordialmente ao desenvolvimento sustentável. Isso se coaduna com a extrafiscalidade dos 

tributos e seu uso na preservação do meio ambiente. 

Helly Lopes Meirelles (1999, p. 30; 45) afirma que: 

A extrafiscalidade é a utilização do tributo como meio de fomento ou desestímulo a 
atividades reputadas convenientes ou inconvenientes à comunidade. É ato de política 
fiscal, isto é, de ação de governo para o atingimento de fins sociais, através de maior 
ou menor imposição tributária. 
Esta visão moderna do tributo denomina-se extrafiscalidade que consiste em utilizar-
se o tributo em função diversa da arrecadatória, ou seja, para estimular ou 
desestimular comportamentos sociais. 

Verifica-se que há certa dualidade na tributação ambiental, pois enquanto possa servir 

para suprir a necessidade de recursos ao erário público, deverá servir tanto como sanção às 

empresas degradadoras como também forma de incentivo às empresas que empregam 

tecnologias limpas em sua produção. Os incentivos fiscais seriam uma forma de estimular os 

contribuintes a fazer algo que a ordem jurídica considere conveniente, interessante e 

oportuno, como, por exemplo, criar mecanismos que poluam menos o meio ambiente. Isso é 

alcançado por intermédio da diminuição, ou até mesmo da supressão, da carga tributária. 

Esses incentivos, na extrafiscalidade ambiental, manifestam-se sob a forma de estímulo fiscal 

ou subsídios fiscais, os quais induzem e ensejam os contribuintes a diminuir a agressão ao 

meio ambiente (ARAÚJO et al., 2003, p. 31). 

Na leitura de Séguin (1999, p. 25) a extrafiscalidade  

[...] se traduz, pois, pela deliberada utilização, pelo poder público, de tributos para 
regular comportamentos sociais. Com isso, a finalidade financeira da tributação 
assume plano secundário e o Estado até pretende que, adotando comportamentos por 
ele, Estado, preconizados, o sujeito passivo da obrigação tributária não lhe pague 
tributo algum. Destarte, o legislador adota um regime segundo o qual o contribuinte, 
conforme se comporte, será tributariamente mais onerado ou menos onerado, até 
isento.  

Domingues de Oliveira (2007, p. 1-13) pondera que o direito ambiental traz como 

escopo a preservação da vida humana na Terra através do desenvolvimento sustentável e, 

nesse contexto os chamados instrumentos econômicos para a proteção do meio ambiente se 

põem como um caminho interdisciplinar, propondo alternativas – ora de mercado, ora de 

intervenção estatal – com vistas a maximizar o equilíbrio ambiental. Um dos ramos jurídicos 
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que se apresenta como poderosa ferramenta para esse fim é o direito tributário, mas 

precisamente a sua junção com o direito ambiental, o chamado direito tributário ambiental, no 

qual avulta o tributo como ferramenta especialmente hábil ao múnus estatal de defesa 

ambiental.  

Afere o autor que haveria, sim, uma conciliação entre tributação extrafiscal e 

capacidade contributiva. A existência de fatos geradores tributários que, a um só tempo, 

incidem sobre as manifestações de riqueza suscetíveis de tributação com base na conduta dos 

entes econômicos, induzindo ou desestimulando comportamentos e justifiquem uma 

ponderada participação desses no rateio dos custos de manutenção do Estado, dão curso à 

aludida harmonização (OLIVEIRA, 2007, p. 22). 

Destaca ainda o autor que tributo é, historicamente, um meio de transferência de 

recursos da sociedade para o Estado. Essa é sua função fiscal. A política ambiental é apenas 

uma nova forma de tradução das potencialidades do tributo, ou seja, são inúmeras as 

possibilidades de utilização dos tributos em sua face extrafiscal e a novel tributação ambiental 

há de servir à função política, econômica e sanitária dos governos, na força de que, sem a 

exigida atenção ecológica, não haverá desenvolvimento, quiçá crescimento econômico 

(OLIVEIRA, 2007, p. 22-23). 

Na vertente extrafiscal a função arrecadatória fica em segundo plano, ainda que exista 

concomitantemente. A função extrafiscal surge, assim, do fenômeno da atuação estatal 

relacionada ao crescimento da atividade intervencionista do Estado com força de adoção de 

políticas sociais e econômicas, com o objetivo de corrigir falhas do mercado, e com a 

finalidade de levar a cabo os fins constitucionais, cujo texto colocou na ordem social, como 

um de seus pilares, a proteção ao meio ambiente (art. 225). 

Nabais (2008, p. 261) ao se referir ao assunto, afirma que 

[...] é de referir que toda fiscalidade tem inerente uma certa dose de extrafiscalidade. 
Isto mesmo quando a extrafiscalidade esteve em todo ausente dos propósitos do 
legislador fiscal ao moldar a disciplina dos tributos. [...] os impostos, quaisquer que 
eles sejam, não são neutros do ponto de vista econômico e social. Pois, mesmo que o 
legislador se tenha preocupado exclusivamente com a obtenção de receitas 
tributárias, com a obtenção de meios para fazer face às despesas públicas, ainda 
assim os tributos com destaque para os impostos não são assépticos face à realidade 
econômica e social que tributam e, por conseguinte, moldam. 
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Em artigo publicado na Universidade Waseda (Japão) Domingues de Oliveira (2002)41 

nos traz uma excelente contribuição ao conceito de tributos ambientais. Segundo o autor, 

tributos verdes é expressão leiga que se refere a tributos que têm uma motivação ambiental e 

são institutos financeiros derivados do poder de tributar. Têm um sentido amplo – tributo 

ambiental ordinário ou já existente no sistema jurídico adaptado a um contexto ambiental – e 

um sentido estrito – um tributo novo, criado em razão do uso do meio ambiente. Os tributos 

ambientais podem ter uma função fiscal (que corresponde ao sentido positivo do princípio 

poluidor-pagador) e uma função extrafiscal (que corresponde ao sentido seletivo do 

princípio), não obstante serem eles basicamente regulatórios, porque seu principal objetivo é a 

mudança de atitude dos contribuintes (empresas e consumidores), impregnando-os da idéia de 

proteção ambiental. Claro que taxas e contribuições de melhoria têm basicamente uma função 

fiscal, mas os impostos, tanto no Brasil, como no resto do mundo, dimensionados que são em 

face do capital, renda e consumo, são os mais eficientes não só visando à arrecadação como a 

regulação da ordem econômica. 

Podemos dizer, compulsando a doutrina, que a definição de tributos ambientais não é 

uniforme. Para alguns, como é o caso de Rosembuj (apud AMARAL, 2007, p. 204), o tributo 

ambiental se configura na previsão da hipótese de incidência tributária. Já para Domingo 

Vasco (apud AMARAL, 2007, p. 204), não é a hipótese de incidência que determina o tributo 

ser ou não ambiental; sustenta, ao contrário, que é a finalidade do tributo que o configura ou 

não como tal. Tupiassu (2006, p. 149-150) pondera que a mera afetação da receita tributária a 

finalidades ambientais não empresta ao tributo o qualitativo de tributo ambiental. Afere que 

os verdadeiros tributos ambientais são o que carregam em sua estrutura normativa a imperiosa 

ligação da hipótese de incidência com a proteção ambiental.  

O que vale, em verdade, para designar um tributo ambiental é a sua relação com a 

proteção ambiental, quer na origem – finalidade prevista na hipótese de incidência tributária – 

quer no destino – destinação de sua receita – ou, mesmo, no sentido impositivo da aplicação 

do tributo na imputação dos custos da defesa ambiental ao causador do dano (princípio do 

poluidor-pagador) que é assinalado pela tributação fiscal ou, ainda, na seara da tributação 

extrafiscal, pelo estímulo ou desestímulo de determinadas posturas, pelos incentivos 
                                                 
41 Disponivel em: <http//www.japonartesescenicas.org/estudiosjaponeses/artículos/sistematributario.pdf>. 
Acesso em: 7 nov. 2008. 
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adquiridos pelo sentido seletivo de graduação da tributação, incitando atividades compatíveis 

com a proteção ambiental e desencorajando as contrárias. 

Amaral (2007, p. 67) afirma que é a identificação dos objetivos tributários que 

configurará a tributação ambiental, o estímulo ou desestímulo das atividades poluidoras ou 

degradantes do meio ambiente (efeito extrafiscal), a incorporação dos custos ambientais 

(efeito compensatório) e a arrecadação de recursos para programas ambientais (efeito fiscal). 

Lastro teórico a esse pensar adveio da doutrina de Alfredo Augusto Becker (1988, p. 

586-597) quando trouxe no conceito da extrafiscalidade o seu caráter de comprometimento 

com o “ser social” associado ao dever fundamental de pagar tributo. Essa coexistência entre 

finalismo fiscal e extrafiscal fará com que a receita tributária não seja um “peso morto”, pois 

será utilizada para a redução gradativa do desequilíbrio econômico-social, onde se identifica o 

deficit ambiental.   

A extrafiscalidade, confira-se, não tem o condão de impedir ou proibir qualquer 

atividade, apenas condiciona a atuação dos agentes econômicos, através da graduação da 

carga tributária em função de critérios ambientais. Não é, por assim dizer, uma penalidade; 

diferentemente, pretende influir na liberdade de escolha do contribuinte por essa ou aquela 

postura que a lei permite. Se é sanção, está mais para a sanção premial, doutrina difundida 

pelos escritos de Miguel Reale (1998, p. 75-76) e que os tomamos de empréstimo, sem querer 

ser por demais alongados na citação: 

Podemos dizer que, atualmente, excogitam-se técnicas aperfeiçoadas para obter-se o 
cumprimento das normas jurídicas, através não de sanções intimidativas, mas sim 
através de processos que possam influir no sentido da adesão espontânea dos 
obrigados, como os que propiciam incentivos e vantagens. Assim, ao lado das 
sanções penais, temos as sanções premiais que oferecem um benefício ao 
destinatário, como, por exemplo, um desconto ao contribuinte que paga o tributo 
antes da data do vencimento. 

 É que o gênero humano costuma ser mais sensível a promessas de recompensa do que a 

ameaças de castigo. Por isso que o direito às vezes prefere operar pela técnica do estímulo ao 

comportamento socialmente desejável, abrindo ao seu destinatário a possibilidade de obtenção 

de uma dada recompensa. 

Nabais (2008, p. 266-267) faz distinção entre benefícios fiscais estáticos dos benefícios 

fiscais dinâmicos, sendo que naqueles a causa estabelecida para o benefício é de caráter geral, 
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uma atividade qualquer que por razões políticas deva ser beneficiada; já na vertente dinâmica, 

o benefício fiscal se compatibiliza com a adoção de posturas futuras que os agentes 

econômicos devam empreender para consegui-lo. Visam, portanto, estimular determinados 

comportamentos. 

Bezerra Falcão (1981, p. 45-49), que também reafirma a idéia da sanção premial e a 

extrafiscalidade, entende difícil a separação conceitual entre tributação fiscal e extrafiscal e 

afirma: 

Para se ter uma idéia de quando um tributo é fiscal ou extrafiscal, é imprescindível 
que se tenha em conta qual a inspiração predominante quando de sua criação ou 
posterior aplicação. E que, não obstante possível a separação conceitual, é um pouco 
complicada a distinção prática. Com freqüência, ocorre de se suportarem as duas 
conotações. Em tal hipótese, só o critério da predominância salvará a distinção fática 
(p. 49).  

Os limites da tutela ambiental via utilização de tributos, conforme afirma Nabais (2008, 

p. 263-264), não se findam na tributação extrafiscal, o que ocorre porque a instrumentalização 

ambiental se faz tanto na utilização dos tributos quanto na concessão de benefícios fiscais. O 

autor afere que a utilização de instrumentos fiscais com objetivos ambientais tem positivação 

no direito constitucional, a exemplo da Constituição Portuguesa, que dita que, para assegurar 

o direito ao ambiente no quadro do desenvolvimento sustentável, a política fiscal deverá ser 

compatibilizada com o desenvolvimento econômico com proteção ao meio ambiente e 

qualidade de vida.  

Santana (2004, p. 11) afirma que o Brasil já possui uma elevada carga tributária42 de 

modo que a instituição de um novo tributo pode parecer destituída de qualquer legitimidade. 

Um aspecto importante da carga tributária brasileira é a incidência majoritária sobre a renda 

consumida na contramão de um bom sistema tributário que privilegie menos a renda recebida. 

Isso faz com que a carga tributária brasileira seja extremamente mal distribuída. Mas Gusmão 

(2006, p. 123) pondera que alguns países europeus possuem carga mais elevada que a 

brasileira (em torno de 40% em alguns países) e a diferença está na real concretização dos 

                                                 
42 Evolução da carga tributária no Brasil: em 2000 igual a 33,18% do PIB; em 2001 igual a 34,7% do PIB;  em 
2002 igual a 36,45% do PIB;  em 2003 igual a 34,92% do PIB; em 2004igual a 35,88% do PIB;  em 2005 igual a 
37,37% do PIB. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_tribut%C3%A1ria>. Acesso em: 14 dez. 
2008. 
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direitos sociais (leia-se incluído o direito ambiental) nesses países. O discurso da carga 

tributária elevada tende a esvaziar-se quando se pensa na questão ambiental como prioridade e 

[...] a tributação é fundamental aos interesses do Estado por duas óticas: a primeira 
para por meio dela extrair as receitas indispensáveis à consecução de seus fins, e a 
segunda, para utilização do tributo como forma indutora e comportamentos 
(instrumento extrafiscal) (p.127). 

A função do tributo ambiental, continua a autora, não é a sanção de ato ilícito, isso seria 

mesmo incongruente com a própria definição de tributo data pelo art. 3º do CTN. O tributo 

voltado ao meio ambiente exerce, pelo menos, as funções de compensação de custos 

socioambientais e indutor, positiva ou negativamente, de comportamentos no sentido de 

proteção ao meio ambiente (GUSMÃO, 2006, p. 125-126). 

A ineficácia do Estado em cobrar tributos, isto porque temos uma elevada 

inadimplência tributária e uma boa soma de tributos não pagos por sonegação fiscal (evasão 

fraudulenta ou dolosa) no Brasil, não pode servir de empecilho para uma adequação aos 

princípios ambientais dos tributos existentes ou, até mesmo, a criação de novos tributos. Isso 

porque, cabe ao Estado promover com mais eficiência a execução fiscal e dotar seus quadros 

com servidores habilitados em matéria de auditoria e fiscalização tributárias, da mesma forma 

que cabe ao mesmo Estado proporcionar meios para uma política ambiental eficaz. 

Dando retoques finais ao tema Tupiassu (2006, p. 123-128) nos traz importante 

distinção entre fins e efeitos extrafiscais. É que, dando novo contorno à questão da definição 

de tributos ambientais, informa que, tanto pelo caráter impositivo tributário que responde pela 

aquisição de receitas públicas financiadoras das políticas de proteção ambiental, quanto pelo 

aspecto direcionador da conduta dos contribuintes satisfazendo o espírito constitucional de 

direito ao meio ambiente saudável, o tributo é ambiental.  
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4.2 REFLEXOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DAS PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADAS NA EXTRAFISCALIDADE 

 
O poder público tem utilizado os instrumentos fiscais e financeiros de intervenção 

indireta para atingir os objetivos das políticas de desenvolvimento equilibrado. Quando a 

atividade ou empreendimento gera “externalidades negativas” na implantação ou operação, 

nesses casos, recorre-se, com certa freqüência, a mudanças na política tributária (alíquotas 

diferenciadas de impostos e taxas, desonerações, isenções), para apoiar ações de 

desenvolvimento e corrigir "falhas de mercado". Os incentivos fiscais se apresentam como o 

instrumento mais utilizado na promoção de soluções. Uma vez utilizados para implementar 

programas e projetos de desenvolvimento sustentável propostos na Agenda 21 Brasileira, 

esses incentivos devem evitar os vícios de concepção já registrados, tais como: 

• A falta de interesse da maioria dos investidores, que exercem o direito de optar pela 

aplicação de parcela do imposto devido para investimentos, nos resultados de sua aplicação, 

com exceção de alguns poucos que executam projetos próprios; 

• A atitude passiva do poder público com respeito ao uso dos recursos proporcionados 

pela renúncia fiscal; 

• A frouxidão dos critérios aplicados à aprovação dos projetos; 

• A interferência na gestão da política de incentivos; 

• A enorme ineficiência na aplicação desse instrumento (BRASIL, 2004, p. 95-96). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar n. 101 de 4 de maio de 

2000) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal. Sedimenta, nas suas normas, a austeridade financeira para coibir a malversação do 

dinheiro público. Prevê, dentre outras coisas, que a responsabilidade fiscal pressupõe a ação 

planejada e transparente, baseadas no cumprimento de metas de resultados entre receitas e 

despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita.  

Ao município é garantida sua autonomia financeira (art. 165 da Constituição da 

República), permitindo-se o desenvolvimento de uma política tributária para a garantia dos 

princípios gerais da atividade econômica local, em particular da conciliação entre a ordem 

econômica e financeira com a defesa do meio ambiente (art. 170, inciso VI, da Constituição 
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Republicana vigente). Permite-se ao município essa prática, mas, para tanto o projeto de lei 

orçamentária deve ser acompanhado de demonstrativo regionalizado dos efeitos decorrentes 

de isenções, anistias, remissões e outros benefícios de natureza tributária e financeira (art. 

165, § 6º, da Constituição), ou seja, o município tem a faculdade de renunciar receitas, 

concedendo ou implementando benefícios fiscais de natureza tributária, desde que elabore 

uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, tendo que a renúncia de receita não pode 

ser concedida arbitrariamente (art. 14 da Lei n. 101/2000). 

No que tange à renúncia de receita, Pires (2001, p.176-177) leciona: 

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 ocorrer sua vigência e nos dois 
seguintes [...] [deve] estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado [...].  

As medidas de compensação referidas no inciso II do art. 14 da LRF não afetará, 

necessariamente, a tributação ambiental com base a extrafiscalidade tributária, tendo em vista 

que, se por um lado se pratique a instituição de incentivos fiscais através, por exemplo, da 

redução de alíquotas dos impostos; por outro, a compensação virá no aumento de alíquotas 

sobre aquelas atividades onde não ocorra a mudança de comportamento desejada em prol do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado ou da sobretaxação sobre aquelas atividades onde 

sua prática per se já seja incongruente com a proteção ambiental. Doutra sorte, jamais a 

norma em comento poderá se confrontar com os valores entalhados na Constituição, com 

afronta ao princípio federativo, ao preceito do art. 165 e à autogestão financeira e a 

governabilidade dos entes políticos de direito público. 

A expressão “renúncia fiscal” decorre geralmente da finalidade extrafiscal do tributo, 

pois, na realidade, ao renunciar uma receita tributária o Estado visa a atender outros fins, 

como, por exemplo, a solução de problemas sociais (SANTOS JÚNIOR, 2008, p. 192-193). 

O art. 14 da LRF traz como sinônimo de “renúncia de receita” a anistia, a remissão, o 

subsídio ou crédito presumido, a concessão de isenção, a alteração de alíquota ou modificação 

da base de cálculo que impliquem redução de tributos ou contribuições. 

 As chances de implementação de uma política pública ambiental seriam reduzidas se as 

soluções dos problemas de desenvolvimento sustentável dependessem apenas de recursos 
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públicos. Necessário de faz a geração de sinergias de recursos, a partir da formação de 

parcerias governo/sociedade. 

Nesse sentido surge a Lei n. 11.079 de 30 de dezembro de 2004, que institui as parcerias 

público-privadas. No entanto, conforme a previsão do art. 6º, inciso II, o parceiro público não 

pode usar créditos tributários como contraprestação ao parceiro privado.  

4.3 A VINCULAÇÃO DA RECEITA EM MATÉRIA AMBIENTAL: ÓBICE 

CONSTITUCIONAL? 

Muito se discute acerca da possibilidade de vinculação da receita tributária para 

programas específicos para o meio ambiente. 

O artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal, dispõe que a destinação das receitas 

advindas dos impostos não pode ser específica (a não ser nas hipóteses de exceção 

elencadas).43 

Os impostos são tributos cujo fato gerador não se vincula a qualquer contraprestação 

específica do Estado. Ao contrário, as taxas e contribuições melhorias relacionam-se a alguma 

atividade estatal específica. Podemos fazer distinção com os tributos que têm sua arrecadação 

vinculada – sua receita deve ser utilizada especificamente para objetivo para o qual foi criado 

– ou arrecadação não vinculada – quando acorre ser livre a aplicação de suas receitas.              

 O texto constitucional não deixa margem a dúvidas. Afora os casos previstos, não se 

admite a vinculação de receitas tributárias decorrentes de impostos. Mas, muito embora não 

seja possível a vinculação legal das receitas para financiamento de programas ambientais, 

                                                 
43 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 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. 
[...] 
 § 4º - É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e 
dos recursos e que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à 
União e para pagamento de débitos para com esta. 
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dentro da proposta do ICMS ecológico, por exemplo, encontramos a vinculação do repasse 

com base em critérios de investimentos em programas ambientais. 

Sabe-se que a matéria de aplicação das receitas orçamentárias transpassa o direito 

tributário, sendo alvo mesmo do direito financeiro. Trata-se aqui, porém, do estudo de 

políticas tributárias lato sensu, voltada à análise de tal objeto com vistas a programas 

ambientais. O direito tributário é sub-ramo do direito financeiro e, conforme observa Tupiassu 

(2006, p. 150), “a vinculação do produto da arrecadação de determinado tributo constitui-se, 

efetivamente, em um instrumento de política ambiental, representado pela utilização dos 

institutos do Direito Financeiro em prol do meio ambiente”.  

Tupiassu (2006, p. 150) argumenta que em estudo realizado pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a afetação das receitas tributárias para 

programas ambientais constitui um grande perigo, pois, de um lado, a receita para esses 

programas ficariam vinculados ao produto daquela arrecadação com o temor de que, se 

superado o valor arrecadado, os programas não se viabilizariam; por outro lado, caso 

houvesse a ocorrência da hipótese contrária, não haveria a possibilidade de aplicação desses 

recursos excedentes em outros programas.             

A tributação ambiental, visando à proteção ambiental, é de natureza nitidamente 

extrafiscal. A arrecadação via espécie tributária imposto não possui uma finalidade específica, 

uma vez que visa apenas angariar fundos para os cofres públicos. Forma-se dessa vedação 

constitucional a certeza da impossibilidade de alocação do produto da arrecadação do imposto 

para programas ambientais, já que sua natureza e finalidade contrariam a especificidade que o 

tributo ambiental requer. Isso não quer dizer da impossibilidade de utilização dos impostos 

tendo em vista a construção de políticas públicas ambientais, posto que, na sua vertente 

extrafiscal, os impostos servirão para induzir a prática de posturas ambientalmente 

compatíveis com os ditames constitucionais. A prática de incentivos ou benefícios fiscais 

colocariam essa espécie tributária em consonância com a preservação ambiental, o que 

ocorreria sempre na forma indireta através de um sistema de graduação de alíquotas, de 

isenções e incentivos fiscais, para aqueles que estivessem adotando práticas ambientalmente 

corretas. 

Amostra dessa tendência nos vem de Araújo et al. (2003, p. 22-23) quando afirma que 
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[...] O princípio da não- afetação da receita consiste na ausência de vinculação de 
um imposto, haja vista que as taxas e as contribuições de melhoria estão sempre 
interligadas à utilização de serviços públicos e à construção ou melhoramento de 
obras públicas, respectivamente. Ela baseia-se no fato de que a cobrança de 
impostos fiscais se destina a suprir os cofres do erário, ou seja, há uma destinação 
genérica, descaracterizada de uma finalidade específica, uma vez que visa a custear 
despesas gerais. 
O mesmo não ocorre, todavia, com a tributação extrafiscal [...]. O imposto 
extrafiscal, para atingir o fim colimado, deve ter uma finalidade já objetivada. 
Como a tributação ambiental tem um objetivo predeterminado e específico, ou seja, 
a defesa do meio ambiente, é incontestável sua natureza extrafiscal, tornando-se, 
assim, perfeitamente possível a afetação de sua receita (grifos dos autores). 

Outro respaldo teórico nos vem de Domingues de Oliveira (2007, p. 161) em 

pensamento assim bem exposto: “porque a tributação extrafiscal, ao contrário da tributação 

fiscal, já nasce atrelada a uma finalidade específica explícita ou implícita na Constituição 

(grifo do autor)” e continua o autor a referir que a finalidade implícita aporta em vincular a 

exação a um conjunto de ações estatais em prol da defesa do meio ambiente que vem no art. 

225 da Carta. 

Há, verdadeiramente, uma barreira constitucional no que tange à vinculação das receitas 

tributárias da espécie imposto a finalidades específicas, conforme o art. 167, inciso IV, da 

Constituição exposto alhures.  É assim que enxerga também Tupiassu (2006, p. 152) ao 

afirmar que 

[...] em se tratando do ordenamento jurídico brasileiro, a contraposição de 
argumentos acerca da conveniência ou não da afetação das receitas tributárias 
adquire um caráter muito complexo, uma vez que, nos termos do art. 167, IV da 
Constituição Federal de 1988, a destinação da receita dos impostos não pode ser 
específica (exceto nas hipóteses ali elencadas), não podendo vincular a receita obtida 
com gastos da mesma natureza da base imponível do tributo. [...] 
Um meio de superar esta questão seria a instituição de contribuições de intervenção 
no domínio econômico, tributação qualificada pela específica destinação ambiental 
de suas receitas, amparada pelo art. 149 da Constituição Federal, ressalvado o 
argumento acerca da necessidade de reformulação global do sistema tributário para a 
inserção de nova figura impositiva, [...]. 

Essa visão não é compartilhada por autores como Domingues de Oliveira (2007, p. 162) 

e Bezerra Falcão (1981, p. 49) ao afirmarem que a afetação da receita por tributo extrafiscal 

se tem por necessária. 

Essa transmudação de pensamento irrompida pelos autores muito bem está representada 

na seguinte passagem:  
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A vinculação da receita é instrumento jurídico (meio) que permite assegurar, no 
plano da instituição do tributo, a (finalidade) material legitimada pela Constituição, 
sem quê não se pode dar o respectivo controle jurisdicional de proporcionalidade. 
[...] 
A nosso ver, o cânone da proporcionalidade incide para determinar que onde houver 
tributação extrafiscal deverá haver vinculação da receita, mesmo quando 
proveniente de impostos extrafiscais. 
Sendo extrafiscal como é, e em face da interpretação teleológica da Constituição, a 
tributação ambiental sempre será vinculada à defesa do meio ambiente, que a 
justifica constitucionalmente, mesmo quando oriunda de impostos ambientais 
(OLIVEIRA, 2007, p. 161-162, grifos do autor).  
 
 

O autor aposta, como se deduz, no princípio da proporcionalidade como corolário da 

vinculação da exação de impostos à proteção ambiental, na medida em que os recursos 

obtidos com essas exações são normalmente vinculados às políticas estatais visadas. 

Gusmão (2006, p. 133) traz a seguinte advertência: 

Não cabe, portanto, no atual ordenamento jurídico brasileiro a instituição de imposto 
cuja totalidade da arrecadação seja voltada especificamente para custear despesas 
ambientais. [...] há a possibilidade, mediante as necessárias alterações 
constitucionais na competência impositiva dos entes federados, conjugada com a 
inclusão da ressalva ao art. 167, IV, da Constituição, de se efetuar uma imposição 
específica visando atingir as atividades nocivas ao meio ambiente, vinculando a 
arrecadação a fundo destinado à proteção ambiental [...]. 

Negar por completo, conforme afirma Gusmão (2006, p. 131-133), que os impostos não 

servem para a tributação ambiental é um grande equívoco. Na vertente extrafiscal, pois 

impostos possuem dupla função (fiscal e extrafiscal), é que a vocação ambiental se concretiza 

por meio de indução de condutas positivas ou negativas. 

 

4.4 TRIBUTOS MUNICIPAIS COMO EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 
4.4.1 A reforma constitucional como medida necessária para a efetivação da tributação 
ambiental municipal 

 
A Agenda 21 (SENADO FEDERAL, 2003, p. 501-507) recomenda o uso de incentivos 

e mecanismos econômicos e fiscais para a promoção do desenvolvimento sustentável. Já a 

Agenda 21 brasileira (BRASIL, 2004, p. 105) nos traz a seguinte passagem:  
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Muitos países, que vêm adotando alguma forma do imposto verde, sabem dessas 
limitações, mas, ainda assim, consideram o uso de impostos e taxas uma intervenção 
mais apropriada do que o uso intensivo de regulamentações, como o Brasil, que 
estabelece padrões quantitativos de emissões de poluentes, acompanhados por 
multas para os que desrespeitarem esses padrões. 

Dessa maneira é que, sendo tema recorrente, não só no Brasil, mas no mundo44, 

necessária a sua inserção constitucional. O meio ambiente ganhou status constitucional na 

Carta de 1988 que o dedicou o Capítulo VI inteiramente. Em tom de interpretação sistêmica 

da Constituição é que não podemos apartar o art. 225, em seu inciso V, da inclusão de 

mecanismos de tributação ambiental no Sistema Tributário Nacional, tratado no Capítulo I do 

Título VI do texto constitucional. O reforço a esse pensamento vem, novamente, da Agenda 

21 nacional, que colacionamos: 

O debate sobre o conteúdo de uma reforma tributária será uma oportunidade muito 
especial para avaliar os custos e benefícios sociais da introdução dos chamados 
impostos verdes no sistema tributário brasileiro. Estes apresentam as seguintes 
características de eficiência para as políticas ambientais: 
•  os impostos ou taxas são administrados pelas estruturas burocráticas existentes nos 
três níveis de governo e com menor risco relativo de evasão, o que é mais eficiente 
do que o risco de que os padrões fixos de emissão, por exemplo, sejam 
desrespeitados por falta de uma fiscalização permanente e onerosa in loco; 

                                                 
44 Apenas para fazer referência a algumas iniciativas mundiais sobre a tributação ambiental selecionamos os 
seguintes instrumentos: imposto sobre o enxofre (Suécia), Imposto sobre o CO2 (Suécia), Imposto sobre o CO2 
(Noruega), imposto sobre vôos domésticos (Suécia), imposto sobre resíduos (Dinamarca), diferenciação fiscal da 
gasolina sem chumbo (Suécia), diferenciação fiscal da gasolina menos poluente (Suécia), taxas sobre resíduos 
tóxicos (Alemanha), taxa sobre NOx (Suécia), taxa sobre a poluição dos recursos hídricos (Alemanha e França), 
taxa sobre os adubos (Suécia), taxa de descarga em meio aquático (Holanda), taxa sobre resíduos domésticos 
(Holanda), taxa sobre pilhas (Suécia) e taxa sobre o ruído de aviões (Holanda) (Disponível a partir de: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina>. Acesso em: 13 out. 2008). A Suécia foi precursora na tributação ambiental 
com sua “reforma fiscal verde”, com uma ampla imposição fiscal de caráter ambiental, sobretudo com a taxação 
sobre energia e combustíveis, que revolucionou comportamentos e consumo. Também Noruega, Dinamarca e 
Finlândia realizaram reformas em seus sistemas fiscais, inserindo mecanismos de tributação ambiental. Outros 
mecanismos econômicos, além dos tributos, foram contemplados, com destaque para as “licenças 
comercializáveis” (são os tidos como verdadeiras permissões de poluir com base na Teoria de Coase) e os 
“depósitos-reembolsos” (vinculados notadamente à reciclagem da qual se obriga à devolução de embalagens de 
vidro, pilhas, plásticos e outros produtos) cuja implementação se deu nos países ligados à OCDE (Organização 
para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica). Nos Estados Unidos da América, houve a tributação sobre o 
lixo doméstico, estimulando à reciclagem, e “licenças comercializáveis” sobre produtos químicos maléficos à 
camada de ozônio. Lá também se utiliza de subsídios e fundos ambientais (superfund), que é um fundo público 
constituído de várias fontes de receitas, principalmente dos impostos do petróleo e matérias-primas, cujos 
recursos são destinados à recuperação de áreas degradadas (TUPIASSU, 2006, p. 163-175). Basicamente a 
tributação ambiental sobre produtos no direito comparado divide-se em duas categorias: a) impostos incidentes 
sobre componentes inseridos na cadeia produtiva de produtos finais poluidores ou potencialmente poluidores; b) 
impostos incidentes diretamente sobre produtos poluidores ou potencialmente poluidores (GUSMÃO, 2006, p. 
118).   



 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL COM VISTAS À PROTEÇÃO AMBIENTAL 

                
              77 
 

 
             

    

• desde que um padrão de poluição tenha sido definido, uma empresa não tem 
incentivo para reduzir as emissões abaixo deste padrão; diferentemente dos impostos 
e taxas, os quais quanto mais elevados mais estimulam a empresa a reduzir a 
emissões; 
• impostos e taxas incentivam as empresas a aplicar fundos próprios ou de 
empréstimos em pesquisa e desenvolvimento nas tecnologias de redução da poluição 
ou em processos de produção menos poluentes; 
• impostos e taxas sobre determinados produtos podem reduzir a emissão de 
poluentes associados (BRASIL, 2004, p. 106-107). 

A política ambiental no Brasil traz a possibilidade de utilização de instrumentos 

econômicos da gestão ambiental em três vertentes: auto-regulação, liderada pela comunidade 

empresarial; comando e controle e instrumentos econômicos - manejadas pelo Estado; A Lei 

n. 6.938/81: instrumentos de mercado influentes sobre a função de custo dos produtores-

usuários de meio ambiente e indutores de racionalidade ecológica desses agentes sociais 

através de incentivos fiscais e apoio governamental à produção de equipamentos antipoluição. 

Importante para a efetivação da política tributária ambiental em nível municipal fazer 

modificações no texto constitucional, precisamente nos seus artigos 145, 146-A, 149-A, 156, 

167 e 225. O Quadro 6 (Apêndice A) fornece as sugestões de alterações constitucionais. 

4.4.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 

  
A função social da cidade corresponde o direito de todos ao acesso à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, ao transporte, à saúde, à educação, à assistência social, ao 

lazer, ao trabalho e à renda, bem como aos espaços públicos, aos equipamentos, à 

infraestrutura e aos serviços urbanos, ao patrimônio ambiental e cultural da cidade. 

O direito de propriedade é antigo e estava previsto na Lei das XII Tábuas no direito 

romano (450 a. C. – República Romana). No Brasil está contemplado na Constituição Federal 

no seu 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 [...]” (grifos nossos). 

Traz o Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406 de 10 janeiro 2002) no seu 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.” Direito de propriedade é o exercício do 
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domínio (jus dominni) que são os poderes plenos sobre a propriedade: usar (jus utendi), gozar 

(jus fruendi) e dispor (jus abutendi). 

Após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789) surgiu o 

Código Civil de Napoleão (1804) que já conclamava restrições ao uso da propriedade 

(NOBRE JÚNIOR, 2002): “a propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas de modo 

absoluto, conquanto que isso não se torne uso proibido pelas leis ou pelos regulamentos.” 

O direito de propriedade não é ilimitado nem absoluto e o ordenamento jurídico 

brasileiro consagra a propriedade-função, inserindo o conceito de propriedade na função 

social do proprietário da riqueza. 

Nobre Júnior (2002, p. 52) afirma que, em se tratando da exploração da coisa, 

o abandono da exploração da coisa, ou a sua destruição, outrora faculdade do titular 
do domínio, passou a ser reputada como ilícito, haja vista a carência de bens pela 
grande maioria das pessoas, destinatários finais da ordem jurídica, para a satisfação 
de suas necessidades básicas de produção, moradia e consumo. 

A função social da propriedade se perfaz através de: relativização do jus dominni, 

normas específicas para o exercício do direito de propriedade e obrigações impostas pelo 

poder público.  

A lei denominada Estatuto da Cidade, que veio integrar o ordenamento constitucional, 

detalha o conceito de função social da propriedade urbana (art. 39, caput45). Dispõe as 

exigências essenciais ao ordenamento urbano que devem voltar-se ao atendimento das 

necessidades das comunidades no que concerne à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento de atividades econômicas. 

Acrescenta Nobre Júnior (2002, p. 54-55) que 

Mas não é só. Embora tenha o art. 182 da Lei Máxima sido omisso, contrariamente 
ao que sucedera com o seu art. 186, II, relativo à missão da propriedade rural, não se 
pode perder de vista que, no plano urbanístico, tal não é integralizado sem a 
observância da preservação ambiental, imposta pelo art. 225 daquele diploma. 

                                                 
45Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 
diretrizes previstas no art. 2º desta Lei. 
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Não se observa contraposição entre o direito de propriedade (art. 5º, CRFB) e a sua 

função social. É mister a congruência de interesses do direito à propriedade como os 

princípios da atividade econômica e a sustentabilidade.   

A função extrafiscal do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) está bem delineada 

no capítulo que trata da política urbana no texto constitucional.46   

O IPTU progressivo no tempo é, portanto, a forma de intervenção estatal para 

implementar a função social da propriedade (CRFB, art. 182, § 4º) por meio de imposição de 

alíquotas progressivas no tempo desse tributo (art. 7º do Estatuto da Cidade). Tem natureza 

punitiva (sancionatória com vistas a coibir práticas do inadequado aproveitamento do imóvel 

urbano)47 onde o Estado se vale da extrafiscalidade tributária para forçar o proprietário do 

imóvel subutilizado a dar-lhe destinação social, nos termos do plano diretor e urbanístico 

municipal. 

Tendo na doutrina pátria uma divisão entre o entendimento do IPTU como imposto 

pessoal ou real, importante trazer algumas considerações sobre essa classificação. O 

entendimento majoritário é de que o IPTU se situa naquele conceito de imposto real, tendo 

que o aspecto material da incidência do tributo – a propriedade – é o mais relevante. No 

entanto, autores como Sacha Calmon (COÊLHO, 1990, p. 249-250) rejeita a posição 

tradicional da doutrina ao afirmar que a pessoa do proprietário do imóvel é que importa, 

sendo o IPTU, portanto, imposto pessoal por recair sobre o “ser proprietário”. Alinham-se a 

essa corrente de pensamento Carlos Valder do Nascimento (2000, p. 69-80) que afirma que é 

a pessoa que é detentora de um valor econômico para se subordinar à obrigação tributária e 

Alfredo Augusto Becker (1998, p. 337-339) quando diz que na obrigação jurídica (tributária) 

só há dois pólos: o positivo e o negativo, ambos ocupados por pessoas e, por isso, toda e 

qualquer relação jurídica é sempre pessoal. 
                                                 
46 Art. 182, § 4º (CF/88). 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: 
[...] 
II – Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
[...] 
47 No que tange ao conflito de normas, temos que o art. 3º do Código Tributário Nacional47 diz que tributo não 
pode se confundir com “sanção de ato ilícito” e vemos, claramente, que este dispositivo foi confrontado, tendo 
em vista o que dispõe o art. 182, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. A progressividade do IPTU dar-se-á 
mediante a majoração de sua alíquota ao longo do tempo, respeitada a alíquota máxima de 15%. 
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Após o advento da Emenda Constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000, o IPTU 

passou explicitamente a ter natureza de imposto pessoal, tendo que fez inserir no § 1º do art. 

156 a possibilidade de ser graduado em razão da capacidade econômica do contribuinte 

(inciso I), sendo tanto maior a carga tributária quanto maior o valor do imóvel. Assim é que 

esse imposto se harmoniza com o § 1º do art. 145 do texto constitucional que trata do 

princípio da capacidade contributiva.     

Outra possibilidade de uso do IPTU no que tange à sua aplicação em prol das políticas 

voltadas à proteção ambiental está, sem dúvida, no “IPTU ambiental” ou “IPTU ecológico”. 

A implantação dessa tributação se constitui em um poderoso instrumento para as políticas 

ambientais municipais. Em legislação pertinente deverá haver a previsão para isenção do 

imposto para áreas de interesse ambiental no município.  

A implementação de benefícios ou incentivos do IPTU para propriedades que protejam 

o meio ambiente é uma prática contemporânea que vem sendo debatida como instrumento 

fiscal dentro do direito financeiro e tributário e na ciência da economia ecológica. Pressupõe a 

prática de desonerar tributariamente determinada porção de propriedade privada que cumpre 

sua função social em benefício da coletividade. 

A isenção do IPTU, por exemplo, poderia alcançar terrenos e prédios de interesse 

ecológico relevante para a preservação ou ampliação de áreas verdes e preservação 

paisagística.  

Dando destaque ao assunto, trazemos a seguinte passagem: 

Outra interessante forma de aplicação do IPTU, desta vez em defesa da paisagem 
urbana, poderia ser feita por meio do sistema de incentivos e isenções aos 
proprietários que se comprometessem e, efetivamente, cumprissem a obrigação de 
reformar, pintar e manter a fachada de seus imóveis em perfeito estado de 
conservação, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida nas áreas 
urbanas. 
Além disso, a isenção ou não-incidência do IPTU podem também ser utilizadas para 
a preservação e a manutenção de áreas de interesse ecológico e paisagístico, 
devendo a lei que as instituir prever, expressamente, a obrigatoriedade de 
comprovação de que tais áreas estejam sendo corretamente mantidas e preservadas 
pelo proprietário (ARAÚJO et al., 2003, p. 56). 

Assim, o IPTU pode ter sua alíquota graduada de acordo com o ideal aproveitamento do 

solo urbano ou da área destinada a preservação ou ampliação do verde da cidade. 
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Segundo Reali (2006, p. 129) se uma pessoa possui área, em meio urbano, de interesse 

florestal para o município, poderá ser desestimulada a transformar a área em loteamento e 

promover o corte das árvores pelo incremento do IPTU. Se o município não dispõe de 

recursos para desapropriar a citada área, poderia, por ouro lado, desonerar o IPTU, 

estimulando a sua preservação.   

Importante destacar neste momento a tensão que se estabelece entre proteção ambiental 

urbana e renovação urbana, entendida esta como sendo a adequação da cidade aos valores do 

progresso. Com o crescimento das cidades, certas áreas adquirem o status de área nobre e a 

especulação imobiliária se dá quando os chamados investidores compram terrenos em áreas 

potencialmente valorizáveis e os mantêm por algum tempo, até que sejam instalados os 

serviços públicos que vão aumentar o preço de suas propriedades. Muitos destes serviços, 

entretanto, são implantados total ou parcialmente com recursos públicos, provenientes dos 

impostos de toda a população. Estimular o proprietário de área urbana, por meio de tributação 

menos onerosa, a manter ou ampliar área verde ou área de solo natural e conter, na outra 

ponta, a especulação imobiliária não é certamente tarefa das mais fáceis. No entanto somente 

com uma real conscientização ecológica por parte da sociedade e mecanismos jurídicos de 

harmonização do crescimento da cidade, previstas no plano diretor – outorga onerosa, 

limitações de áreas construídas e IPTU progressivo – é que se pode vislumbrar uma solução 

que compatibilize o crescimento econômico com a proteção ambiental. 

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) representa, para a maioria dos 

municípios, uma das fontes de receita própria de maior expressão econômica. “Sua base de 

cálculo é o valor venal do imóvel.” (Artigo 33 do Código Tributário Nacional – Lei no 

5.172/66). Para o cálculo desse valor, os municípios organizam as plantas de valores. As 

plantas de valores são plantas da zona urbana e/ou expansão urbana da cidade, por zonas 

homogêneas, onde são assinalados, em cada face de quadra da malha urbana, os valores do 

metro quadrado dos terrenos, devidamente homogeneizados quanto aos seus diversos 

atributos, atendendo critérios técnicos e uniformes para toda a cidade. O aperfeiçoamento da 

planta de valores, de modo a atender os interesses ambientais, faz-se necessário e isto é outro 

critério importante para a harmonização entre proteção ambiental e crescimento imobiliário. 
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4.4.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 

 
O ISS também pode colaborar na conservação ambiental, estabelecendo, por exemplo, 

concessão de incentivos fiscais para aqueles que tenham, em sua prestação de serviços, uma 

preocupação e uma consciência ambiental (ARAÚJO et al.,2003, p. 38).  

Embora tributo de competência municipal as suas regras gerais estão ditadas em Lei 

Complementar, por força do inciso III do art. 156 da Constituição Republicana de 1988. A 

dita norma é a Lei n. 116 de 31 de julho de 2003. 

De que forma, então, esse tributo poderia contribuir para a proteção ambiental? Uma 

forma eficiente seria a prática da seletividade, que é a aplicação de alíquotas diferenciadas em 

relação aos serviços elencados na lei complementar de acordo com sua essencialidade para a 

questão ambiental. 

O princípio da seletividade não está constitucionalmente previsto para o ISS, no entanto 

se pode, sem a necessidade de alterações radicais no sistema constitucional tributário, inseri-

lo.48  

Segundo Vargas (1998, p. 72), 

[...] o princípio da seletividade [...] pode e deve ser utilizado em questões 
ambientais, pois nada pode ser considerado mais essencial do que a proteção ao 
meio ambiente, através do qual se protege a saúde, o bem-estar e a própria vida. 

Pode-se subtrair, a partir de uma releitura do princípio da seletividade com base nos 

critérios e preceitos ambientais, sua nova aplicação: aquela que vise à “essencialidade 

ambiental” para os serviços, através da reclassificação deles no que diz respeito à sua 

incidência sobre o meio ambiente e o impacto que determina, permitindo graduar alíquotas 

desse imposto (respeitados os limites máximos e mínimos49) e elevando a carga tributária 

sobre aqueles que sejam incompatíveis com a proteção ambiental. Tal viés importaria na 

aplicação direta no princípio do poluidor-pagador, servindo de instrumento para a 

internalização dos custos ambientais em consonância com o princípio da capacidade 

contributiva dos agentes prestadores de serviço.  
                                                 
48 Proposta nesse sentido incluímos no Apêndice A. 
49 O Município tem a competência para tributar, utilizando alíquotas variáveis entre de 2% a 5% sobre a base de 
cálculo que é o valor do serviço.  
. 
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Tupiassu (2006, p. 147-148) entende que  

[...] seguindo uma interpretação sistemática dos dispositivos da Constituição 
Federal, no intuito de harmonizar os preceitos do sistema tributário nacional com as 
funções do Estado, deve a essencialidade ambiental pautar as alíquotas não apenas 
dos impostos incidentes sobre mercadorias, mas de todos outros impostos, sejam 
federais, estaduais ou municipais. Isto permitirá incentivar a observação de critérios 
de desenvolvimento sustentável em todas as áreas, seja através da prestação de 
serviços vinculados à proteção ambiental (ISS) [...] (grifos nossos). 

A regra no âmbito municipal é a elaboração de legislações tributárias exclusivamente 

fiscais, ou seja, com finalidade meramente arrecadatória, visando unicamente angariar 

recursos para os cofres públicos, deixando no esquecimento a política extrafiscal. Os 

programas ambientais, quando existem, são desvinculados, na sua expressiva maioria, da 

política tributária. A receita municipal via arrecadação tributária é a meta quase que exclusiva 

dos agentes públicos. Tal concepção talvez tenha como pano de fundo alguns fatores, tais 

como: políticas sociais ineficientes, descrédito dos contribuintes, falta de transparência das 

ações municipais, endividamento e desequilíbrio orçamentário. 

A necessidade de renovação de políticas tributárias integradas ao desenvolvimento 

social está largamente demonstrada na necessidade premente de proteção do meio ambiente, 

tendo que os ecossistemas municipais estão sendo rapidamente e irreversivelmente 

degradados. 

É possível e desejável se utilizar o ISS extrafiscal, com implantação da seletividade de 

suas alíquotas e atendendo aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, como 

instrumento de intervenção na economia privada e substituindo a arrecadação de tributos e sua 

posterior aplicação por medidas antecipatórias de cunho extrafiscal, tendo que esse imposto 

tem, no âmbito municipal, extremada importância pelo seu alcance. 

 

4.4.4 Imposto sobre a Transmissão inter vivos de Bens Imóveis e direitos a eles relativos 
– ITBI 

O imposto de transmissão intervivos está previsto no artigo 156, inciso II, da 

Constituição brasileira. 

Este tributo, ao lado do IPTU, pode perfeitamente se harmonizar com uma política de 

proteção ambiental. É que, poderão ser beneficiados, por meio de alíquotas decrescentes ou, 
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até mesmo, isenção deste imposto, aqueles imóveis em que foram realizadas obras de 

conservação, recuperação ou restauração do patrimônio artístico-cultural ou aqueles em que 

se preservem, restaurem ou ampliem a sua área de cobertura vegetal. Quem adquirir um 

imóvel nessas condições arcará com uma carga tributária menor ou mesmo inexistente, dando, 

por esse aspecto, um incentivo à consciência de proteção ambiental.   

4.4.5 Taxas 

 
Preceitua o artigo 145, inciso II, da Constituição Republicana brasileira que as taxas 

serão cobradas em razão do poder de polícia (cuja definição encontra-se no art. 78 do CTN) 

ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados 

ao contribuinte ou postos a sua disposição (cuja definição encontra-se no art. 79 do CTN).  

Não poderão as taxas ter mesma base de cálculo dos impostos (§ 2º do art. 145) nem, 

tampouco, que não meça ou dimensione, em termos de equivalência razoável, o serviço de 

atuação estatal50.    

Os serviços públicos se traduzem em prestações de utilidade ou comodidade oferecidas 

aos contribuintes das taxas. Em se tratando de taxas ambientais, tendo como hipótese de 

incidência a prestação serviços públicos de natureza ambiental, os critérios de especificidade e 

divisibilidade são de difícil verificação. Serviço específico é o serviço individual ou 

particular, ou seja, proporciona vantagem aos contribuintes e, neste caso, é possível 

determinar-se quem consome e quem fornece. Quanto ao serviço divisível este é suscetível de 

divisão, ou seja, permite-se dividir seu custo a fim de se verificar a utilização separada por 

cada contribuinte. 

O poder de polícia corresponde à atividade estatal que não almeja outra cosia senão uma 

abstenção dos particulares. Neste caso, a instituição de taxas de fiscalização e licenciamento 

ambiental é perfeitamente compatível com os objetivos de uma política ambiental. 

                                                 
50 Nesse sentido o Recurso Extraordinário, RE n. 416-601/SC, oriundo de decisão do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, se discutia a constitucionalidade ou não da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental criada pela 
Lei n. 10.165 de 27 de dezembro de 2000. O voto de relator, Min. Mário Velloso foi o de acolher o entendimento 
de que a base de cálculo das taxas pode ser mensurada de foram indireta, vale dizer, o fato gerador com base no 
preço do serviço matematicamente aferido como dimensão da própria atuação estatal pode ter como parâmetros 
de aferição, na impossibilidade desta se realizar de forma direta do custo de atuação do Estado, a equivalência 
razoável entre o custo do serviço e a potencial carga poluidora gerada pelos contribuintes.    
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  4.4.6 Contribuição de Melhoria 

Não existe um tributo específico para financiar as ações urbanísticas voltadas ao meio 

ambiente. Vislumbra-se, no entanto, a cobrança da contribuição de melhoria pode ser exigida 

dos proprietários de imóveis valorizados por obras realizadas em favor da proteção do meio 

ambiente. 

Segundo Afonso da Silva (2008, p. 462) a contribuição de melhoria “seria o instrumento 

mais adequado para a recuperação da mais-valia decorrente da execução de obras”. No 

entanto, afirma o autor, seu mecanismo de cobrança é muito complicado a ponto de nenhum 

município cobrá-la. 

A contribuição de melhoria é uma espécie do gênero tributo relacionada com uma 

atuação estatal, qual seja, a construção de obra pública que acarrete valorização imobiliária no 

patrimônio do particular. Nas palavras de Lima (2009, p. 2),  

o instituto é antigo e de larga aplicação em outros países, com efeito, remonta ao ano 
de 1250, ao ser cobrada em Londres pela construção de diques para o rio Tâmisa, 
bem como a retificação e o saneamento de suas margens que permitiram sua 
navegabilidade e o incremento da vida econômica da população ribeirinha. 

Sob a sua hipótese de incidência, sua determinação está no art. 81 do CTN que 

trascrevemos: “... a contribuição de melhoria cobrada [...] pelos municípios, é instituída para 

fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária...” 

Tupiassu (2006, p. 143) garante que a instituição da contribuição de melhoria é uma 

maneira simples e direta da aplicação do princípio do poluidor-pagador, sendo possível a 

agregação de efeitos extrafiscais a tal tributo. É nessa linha que Nusdeo (apud Tupiassu, 2006, 

p. 143) afirma ser da natureza desse tributo a captura das externalidades negativas quando, à 

guisa de compensação financeira por danos ambientais, os particulares promovem o 

ressarcimento dos cofres públicos que aplicaram recursos em obras de proteção ambiental. 

O Decreto-lei n. 195, de 24 de fevereiro de 1967, dispõe sobre a cobrança de 

contribuição de melhoria51 e lá, no seu artigo 2º o referido tributo é devido para fazer frente á 

valorização de imóveis privados decorrentes de obras públicas de arborização, construção e 

                                                 
51 Não houve legislação posterior que disciplinasse essa matéria, assim sendo, mesmo depois da EC n. 23/83, as 
normas do CTN e do decreto citado é que devem prevalecer, porquanto as prescrições constitucionais de eficácia 
contida só revogam a legislação após lei que as regulamente. 
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ampliação de parques, obras de abastecimento d’água e saneamento, proteção contra 

inundações, realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropriações em 

desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico. 

No entanto, Vargas (1998, p. 62-75) se posiciona contra a cobrança da contribuição de 

melhoria para fins ambientais, alegando que tal cobrança tem como requisito a valorização de 

imóveis particulares, incompatível com os objetivos ambientais, que protegem bem de uso 

comum de todos.   

O objetivo principal da instituição da contribuição de melhoria ambiental municipal 

seria a de, ignorando a fiscalidade pela obtenção de recursos para financiamento de obras 

públicas, sobrelevar a natureza extrafiscal da cobrança, ao incentivar do Poder Público a 

realizar obras de natureza ambiental.   
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5 A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL EM FOCO: A CIDADE DO RECIFE, 
REALIDADES E PERSPECTIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA 
TRIBUTÁRIA AMBIENTAL 
 
5.1 AS UNIDADES AMBIENTAIS DO RECIFE 
 

As Unidades de Conservação Municipal foram criadas com o objetivo de proteger áreas 

de valor natural e paisagístico da cidade, tendo em vista a preservação ambiental de habitats 

naturais ou sítios histórico-culturais (RECIFE, 2000, p. 84).  

São 25 áreas que, em sua quase totalidade (21) foram instituídas pela Lei Municipal n. 

16.176 de 9 de abril de 1996 (Lei do Uso e Ocupação do Solo de Recife – LUOS). Apenas as 

Unidades de 22 a 25 foram instituídas por legislação posterior. O Quadro 1 identifica cada 

uma dessas áreas e sua respectiva legislação52.  

 

No Nome Legislação (criação) Legislação 
(regulamentação) 

RPA 

01 UC Lagoa do Araçá Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 18.029/98 6 

02 Parque dos Manguezais Lei Municipal n. 16.176/96  6 

03 UCN Tamandaré Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.820/08 5 

04 UCN Jordão  Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.812/08 6 

05 UCN São Miguel Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.817/08 5 

06 UCN Campo do Jiquiá Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 21.828/06 5 

07 UCN Joana Bezerra Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.811/08 1 

08 UCN Mata do Barro Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.813/08 5 

09 APA Engenho Uchoa Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 17.548/96 6 

10 APA Mata da Várzea Lei Municipal n. 16.176/96 Decretos n. 20.629/04 e n. 
22.154/06 

4 

11 UCN Curado Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.806/08 5 

12 UCN Dois Unidos Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.808/08 2 

13 UCN Dois Irmãos Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.807/08 3 

14 UCN Beberibe Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.804/08 3 

15 UCN Caxangá Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.805/08 4 

16 UCN Orla Marítima Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.816/08 6 

17 UCN Sítio dos Pintos Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.818/08 3 

                                                 
52 Importante destacar que as unidades de conservação criadas pelo município do Recife não estão, muitas delas, 
harmonizadas com a Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). 
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No Nome Legislação (criação) Legislação 
(regulamentação) 

RPA 

18 UCN Matas dos Curado Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.815/08 5 

19 UCN Mata das Nascentes Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.814/08 4 

20 UCN Iputinga Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.810/08 3 

21 UCN Estuário do Rio Capibaribe Lei Municipal n. 16.176/96 Decreto n. 23.809/08  

22 APA Açude de Apipucos Lei Municipal n. 16.609/00 Decreto n. 22.406/06 3 

23 UCN Sítio Grande Lei Municipal n. 16.751/02 Decreto n. 23.819/08 6 

24 APA da Capivaras Lei Municipal n. 16.719/01 Decreto n. 22.326/06 3 

25 ZEPA 2 Ilha do Zeca Lei Municipal n. 16.869/03 Decreto n. 23.825/08 1 

 
 

 

A Fig. 1 traz um mapa onde se pode observar a localização de cada uma dessas áreas. 

 
 
 

Quadro 1: Unidades Ambientais de Recife  
Fonte: RECIFE, Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental  
(SEPLAN), 2008 

Figura 1 – Mapa das Unidades Ambientais de Recife. 
Fonte: Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental do 
Recife (SEPLAN), 2008. 
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Dentre essas áreas, existem algumas com estado de preservação razoável, como é o caso 

da UC Lagoa do Araçá, enquanto outras, como a UCN Tamandaré a degradação é visível. O 

Fundo Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei n. 16.047 de 29 de junho de 1995, com o 

fim de angariar recursos para investimentos de proteção ambiental das zonas ambientais em 

Recife não cumpre o seu papel (ver Anexo A, com considerações acerca das dotações 

orçamentárias desse Fundo). 

Com área total de 14,5 ha, o local onde hoje se encontra o Parque da Lagoa do 

Araçá ou Unidade Lagoa do Araçá / Imbiribeira53 aparece na cartografia holandesa já 

no século XVII como área de vegetação arbórea, provavelmente densa, entre os rios 

Jordão e Tejipió, antes da confluência deste com o rio Jiquiá (RECIFE, 1996).  

A proximidade dos manguezais assinalados à margem esquerda do rio Tejipió é o 

encontro da vegetação da mata atlântica com a vegetação arbórea ciliar dos mangues, 

tendo a lagoa que se constituiria, no passado, um dos inumeráveis baixios ribeirinhos iguais a 

tantos outros da planície recifense, sem forma definida, à mercê dos fluxos das marés, 

drenando para o rio Tejipió as águas das nascentes que para si convergiam (RECIFE, 1996). 

Somente em meados do século passado se encontram registros reveladores de que a 

urbanização principiava a avizinhar-se, não ainda da Imbiribeira, mas de amplos espaços de 

Afogados, na outra margem do rio Tejipió. Também se evidenciava a consolidação da Estrada 

do Sul que, dando continuidade à de Motocolombó, do outro lado da ponte de mesmo nome, 

seguia em demanda das terras do sul (RECIFE, 1996). 

É dessa época um projeto para ordenar o crescimento urbano do Recife, de José 

Mamede Alves Ferreira, plotado na planta de 1855, de sua autoria. Nesta proposta 

merece destaque o loteamento de toda a margem esquerda da bacia do Pina, tudo de acordo 

com a tradição portuguesa dos aterros dos alagados. Tal projeto não alcançava à margem 

direita daquela bacia, poupando-se, em conseqüência, o local da Lagoa do Araçá (RECIFE, 

1996). 

Uma outra planta da cidade, de 1876, assinala a presença de alguns 

assentamentos, provavelmente viveiros de peixes, como também algumas edificações na 

bifurcação observada da Estrada do Sul, a leste (RECIFE, 1996). 

                                                 
53 Passou a se chamar UC Lagoa do Araçá – Dec. n. 18.029/98. 
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Em 1914 a urbanização ainda se detinha em Afogados, à margem direita do rio Jiquiá. 

Somente em 1924 uma planta da Cidade executada pelo Departamento de Saúde e 

Assistência, registra a nascente comunidade da Ilha do Pina, com uma dezena de ruas e várias 

travessas. Na época a Estrada do Sul passa a chamar-se Estrada da Imbiribeira, tendo surgido, 

perpendicular a esta uma pequena nucleação denominada Mira Mar, com umas 25 casas, a 

menos de 500 m da ponte de Motocolombó e mais uma dezena de casas, dispersas, 

aproximando-se do local onde hoje se encontra a Av. Pinheiro, provavelmente habitações de 

baixa renda (RECIFE, 1996). 

Ao que tudo indica a ocupação da área entre a Estrada da Imbiribeira e a margem 

direita do Tejipió só viria a consumar-se na década de 1960, sobretudo após os estímulos 

trazidos à construção civil pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) (RECIFE, 1996). 

Segundo consta, a Lagoa do Araçá, conhecida naquela década como Lagoa do Pilar, 

teria sido escavada quando da execução das obras de dragagem e aterro daquele sítio, 

precedendo a execução dos loteamentos de classe média que ali se instalaram (RECIFE, 

1996). 

O que parece indiscutível é que, até então, as características primitivas do seu sítio se 

conservaram e mesmo possuindo uma forma indefinida deveria ser ampla e profunda, capaz 

de justificar a sua conservação. Ou porque o custo do aterro não fosse coberto pelos terrenos 

obtidos ou por razões técnico-sanitárias em face de sua utilidade na drenagem das águas 

pluviais, como bacia de decantação de esgotos, como lagoa de pulsação nas enchentes, 

entre outras possibilidades, inclusive, estético-paisagísticas. O fato é que lhe foi preservado 

o espaço e assegurado o canal de ligação ao rio Tejipió (RECIFE, 1996). 

Seja como for, em 1979 todo o espaço adjacente à Lagoa do Araçá se achava ocupado 

pelos loteamentos de Nossa Senhora do Pilar, do Jardim Europa e pelo “Conjunto 

Residencial do INOCOOP-Guararapes”, assumindo aquela a sua configuração atual. 

Levantamentos realizados pela Prefeitura da Cidade do Recife neste ano, tendo em vista o 

seu tratamento paisagístico indicaram os altos níveis de poluição ambiental da Lagoa, 

contaminada pelos esgotos e convertida em opaco espelho de águas negras. Por isso a 

insatisfação dos habitantes da sua circunvizinhança já se fazia sentir e começava a estruturar-

se (RECIFE, 1996). 
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A insatisfação da comunidade eclodiu na forma de um irreversível movimento de 

insatisfação, por fim, com o apoio da Prefeitura da Cidade do Recife, a luta da 

comunidade foi coroada de êxito quando, a partir de 1994, recebeu infraestrutura adequada, 

cobertura vegetal e tratamento paisagístico cuidadoso - apoiado em proveitoso trabalho 

de educação ambiental - convertendo-se aquele espaço no Parque da Lagoa do Araçá (Foto 1) 

(RECIFE, 1996). 

 

 
 
 
 
 
 

Situada na bacia hidrográfica do rio Tejipió, tem área de 8,5 ha, a Unidade Vila 

Tamandaré / Areias54 caracteriza-se pela presença marcante da água. Possui ligação 

hídrica com o rio Tejipió. O mapeamento da cobertura vegetal elaborado pela FIDEM 

(Fundação de Desenvolvimento Municipal), em 1978 e 1984, indica a formação 

vegetal de mangue (RECIFE, 1996).   

Os assentamentos do entorno imediato (ZEIS – Zona Especial de Interesse Social e 

Favelas) (RECIFE, 1996): 

• Beirinha (ZEIS): A ocupação de deu entre os anos de 1972 e 1976. O terreno, 

antes da ocupação, era baldio, que sofreu aterro em meio à planície alagável. 

                                                 
54 Passou a se chamar UCN Tamandaré – Dec. n. 23.820/08. 

Foto 1 – Lagoa do Araçá / Imbiribeira. 
Fonte: Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental do Recife (SEPLAN), 1996.
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• Sítio Grande (ZEIS): A ocupação remonta a data de 1943 a 1947. O terreno era de 

maré e repleto de árvores frutíferas (principalmente cajueiros). Houve aterro em áreas 

alagadas. 

• Rua do Rio Iraque (ZEIS): Área de 18,43 ha com uma população de 1.080 

habitantes.  

Essa Unidade de Conservação (Foto 2)  teve intervenção do poder público com a 

instalação de um parque urbano. Nela se encontram equipamentos de recreação, área 

para eventos. pier, além de um exemplar de baobá e uma placa indicativa da avifauna 

existente, a qual apresenta sinais de vandalismo (RECIFE, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à regulamentação, foi instituída pela Lei Municipal n. 16.176 de 9 de abril de 

1996 (Lei do Uso e Ocupação do Solo), foi regulamentada através do Decreto municipal n. 

23.820 de 23 de julho de 2008, como Unidade de Conservação da Natureza (UCN) em 

conformidade com o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza) 

instituída através da Lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000. 

As disposições do Decreto são, em resumo, as seguintes:  

 

Foto 2 – Vila Tamandaré / Areias. 
Fonte: Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Recife 
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• O Poder Público deverá definir o zoneamento e elaborar “Plano de Manejo” da 

UCN que deverá ser coordenado pelo órgão gestor ambiental municipal e sociedade civil. 

• Na UCN não são permitidos: a- Parcelamento do solo; b- Atividades de 

mineração; c- Retirada de vegetação remanescente da Mata Atlântica ou de outro ecossistema; 

d- Atividades incompatíveis com a preservação dos sistemas naturais. 

• Só serão permitidos usos, ocupações e intervenções físicas em faixa de terra firme 

e que visem ao atendimento dos objetivos básicos da UCN e dependerão de anuência prévia 

do órgão gestor ambiental municipal, o qual analisará, através de “memorial justificativo” 

apresentado, dentre outros aspectos, o mapeamento georeferenciado da cobertura vegetal e 

dos recursos hídricos. 

A preocupação com a proteção ambiental nessas unidades fez valer o movimento para 

criação do Parque Natural Municipal dos Manguezais com a participação ativa de vários 

atores: Associação de Pescadores de Brasília Teimosa, Centro de Estudos e Pesquisas Josué 

de Castro, Escola Mangue de Brasília Teimosa, Associação Ecológica de Cooperação Social 

(ECOS), Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), Fórum de 

Reforma Urbana (FERU), Câmara de Vereadores do Recife, Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Universidade de Pernambuco (UPE), Instituto Bioma Brasil, Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE). O 

resultado desse movimento está apresentado de forma sucinta no Anexo A, onde se inclui o 

Projeto de Lei n. 186/2007. 

No capítulo 6 (Modelagem de dados para um sistema de informações geográficas – 

SIG) foram escolhidas duas áreas – APA Campo do Jiquiá (Unidade 06) e UCN – Ilha Joana 

Bezerra (Unidade 07) com o objetivo de gerar um aplicativo para monitoramento dos recursos 

advindos da política tributária ambiental adotada em Recife e seus resultados nas áreas de 

interesse ambiental da cidade, particularmente nas unidades de conservação, para posterior 

elaboração de um SIG para fornecer subsídios às Secretarias de Planejamento e Finanças do 

Recife.  

Já em 1648, registra-se no local hoje denominado de Campo do Jequiá55 ou do 

Zeppelin a existência do Engenho Novo, instalado à margem esquerda do rio Jiquiá. Seria 

                                                 
55 Passou a se chamar APA Campo do Jiquiá – Dec. 21.828/06. 
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um dos primeiros assentamentos humanos surgidos na várzea daquele rio, em terreno 

plano e em parte alagadiço, abrindo clareira na parcela aparentemente menos densa da mata 

atlântica (RECIFE, 1996). 

Durante todo o século XIX e nas primeiras décadas do atual, o Campo do Jiquiá 

manteve suas características rurais, permanecendo à margem dos loteamentos urbanos 

surgidos sobretudo em meados do ano de 1800. Por volta de 1930 aquele espaço amplo e 

plano, que se mantinha intocado pela urbanização, foi escolhido para abrigar o campo de 

pouso do dirigível Graff Zeppelin, onde foi erguida no dia 13 de maio de 1930, a respectiva 

torre de atracação - hoje a única existente no mundo, com seus 19 metros de altura (RECIFE, 

1996).  

Várias propostas surgiram tendo em vista sua preservação, inclusive vinculando-a à 

transformação do Campo de Jiquiá em parque público. De concreto, porém, resultou o 

tombamento da Torre e do espaço circular em torno de um raio de 50 m, como sítio de 

preservação, por iniciativa da Prefeitura. Ademais a Lei de Tombamento do Conselho 

Estadual de Cultura de 14 de setembro de 1981 até hoje carece de homologação (RECIFE, 

1996). 

Os assentamentos do entorno imediato (ZEIS e FAVELAS), são os seguintes (RECIFE, 

1996): 

• Mangueira (ZEIS): O início da ocupação se deu em 1940 e, prosseguiu através da 

venda e ou invasão de lotes e de aterro de mangues. À época, a área apresentava várias 

barreiras que foram aplanaidas. 

• Vila do Siri (ZEIS): Com a maioria das habitações em madeira ocupa os 

espaços destinados a ruas e praças. Tem área de 1,75 ha e situa-se próxima ao rio Jiquiá. 

• Beirinha (ZEIS): com área de 10,70 ha e uma população de 1.600 habitantes. 

• Cabeça de Vaca (Favela): A ocupação se deu de forma gradual durante o 

período de 1950 a 1957, quando, segundo os moradores, "era tudo mangue, maré". Os 

mocambos eram de tábuas e cobertos com palhas e ou lona assentados em planície 

alagável.  

• Estância Dois (Favela): O assentamento foi se formando a partir de 1947 

até 1953. Local de mangues onde existiam viveiros. 
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• Av. Central Jiquiá (Favela): A ocupação se deu por volta de 1927 e 1942 de 

forma gradual. Na época havia um campo de pouso do Graff Zeppelin e um número 

pequeno de casas, que foram desapropriadas para a construção do metrô. Algumas 

casas, porém, foram reconstruídas em parte do terreno que não foi utilizado nessa mesma 

obra. 

• João Leite (Favela): A ocupação foi iniciada em 1950. Na época a área "era 

toda de mangue", um braço de maré com viveiro de peixes que foi transformado em depósito 

de lixo. 

Observações no local indicam que a área vem sendo invadida por habitações 

em alvenaria (Foto 3), portanto, de caráter permanente. A torre do Zeppelin, que se 

encontra em estado precário de conservação, deverá ser restaurada pelo Centro 

Cultural Brasil-Alemanha (RECIFE, 1996). 

Segundo o Anexo 13 da LUOS (Lei do Uso e Ocupação do Solo de Recife) a descrição 

dos limites da área é a seguinte: “Inicia-se no encontro do eixo da Avenida Central como o 

eixo do Rio Jiquiá, segue por este eixo por aproximadamente 686 metros, onde se localiza o 

ponto R1; deflete à direita seguindo por esta linha até encontrar o cruzamento do 

prolongamento do eixo da Rua Comendador Franco ferreira com o eixo da Rua Tenente 

Mindelo; deflete à direita seguindo por este eixo até encontrar o eixo da Rua Bom Jardim; 

deflete à direita seguindo por este eixo até encontrar o eixo da Avenida Central, completando, 

deste modo, o limite da área em apreço. (Coordenadas [SAD 69]56: R1 = mN9.106.938; mE 

287.377)”. 

 

 

 

 

                                                 
56 SAD 69 é a sigla para South American Datum 1969, o datum horizontal do Sistema Geodésico Brasileiro, 
definido no Vértice de Triangulação Chuá (MG), com orientação para o Vértice de Triangulação Uberaba (MG), 
tendo como superfície de referência o elipsóide recomendado pela União Geodésica e Geofísica Internacional de 
1967, com os parâmetros: Latitude = 19º 45' 41.6527" S, Longitude = 48º 06' 04.0639" W,  Azimute de Uberaba 
= 271º 30' 04.05". Disponível em : <http:// http://geodesia.ufsc.br/wikidesia/index.php/SAD69>. Acesso em: 12 
jan. 2009.  
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Situada na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, a Unidade Ilha Joana Bezerra57, 

caracteriza-se pela presença de manguezal (RECIFE, 1996) (Foto 4).  

Os assentamentos do entorno imediato (ZEIS e Favelas) são os seguintes (RECIFE, 

1996):  

• Coque (ZEIS): A ocupação teve início em 1940 por pessoas oriundas da zona 

rural e se desenvolveu ao longo da ferrovia, concentrando-se de acordo com o Cadastro de 

ZEIS de 1988 a oeste da Ilha Joana Bezerra. A tipologia habitacional é 24.4% formada de 

casas de alvenaria, 51% casas de madeira e 22,3% de casas de madeira aproveitada. Através 

do Programa Habitacional PROMORAR a área recebeu um novo desenho sendo dotada de 

novas habitações, infra-estrutura e equipamentos urbanos. 

• Coelhos (ZEIS): Com mais de 50 anos de ocupação, a área tem alta densidade 

habitacional. A área da ZEIS acrescida do Beco do Esparadrapo tem 25,1 ha. O Cadastro de 

ZEIS de 1988 apresenta a intervenção do Projeto PROMORAR Coelhos, executado pela 

URB-Recife (Empresa de Urbanização do Recife). 

• Vila Jesus (Favela): A ocupação se deu de forma gradual entre 1933/65. Era área 

de mangue com quatro viveiros que eram utilizados pelos pescadores. Ali se encontravam 

                                                 
57 Passou a ser chamada UCN Joana Bezerra – Dec. n. 23.811/08. 

Foto 3 – Campo do Jiquiá. 
Fonte: Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental do Recife (SEPLAN), 1996.
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cerca de 800 casas, todas de madeira. Muitas delas foram derrubadas para possibilitar a 

construção da linha férrea do metrô, recebendo, seus moradores, a respectiva indenização. 

Segundo a LUOS a descrição dos limites da área é a seguinte: “Inicia no ponto G’104, 

localizado no cruzamento do eixo do viaduto Papa João Paulo II com o eixo do Rio 

Capibaribe, segue por este eixo até encontrar o ponto G’105; deflete à direita seguindo a linha 

que une este ao ponto G’106; deflete à direita e segue pela linha que une este ao ponto G’107; 

deflete à direita seguindo por este eixo até encontrar o ponto G’104, completando, deste 

modo, o limite da área em apreço. (Coordenadas: G’104 = mN 9.107.739; mE 291.031 / 

G’105 = mN 9.107.503; mE 291.570 / G’ 106 = mN 9.107.429; mE 291.552 / G’ 107 = mN 

9.107.684; mE 291.038)”.     

 
 

 
 
 
 
 
5.2 REALIDADES E PERSPECTIVAS DE UMA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VOLTADA 
PARA A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL  
 

5.2.1 Tributação ambiental no Brasil: realidades municipais 

 
De acordo com Lei Federal n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, os municípios integram o 

SISNAMA por meio de seus órgãos e entidades responsáveis pela gestão ambiental, 

Foto 4 – Ilha Joana Bezerra. 
Fonte: Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e 
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juntamente com os Estados e a União. O estabelecimento de estruturas organizacionais 

constitui, portanto, um dos requisitos para a ação municipal sobre o meio ambiente. 

Um órgão municipal de meio ambiente pode se adequar a diversos modelos 

organizacionais, tais como órgãos típicos de administração direta (secretarias, autarquias, 

fundações e agências) ou como órgãos de administração indireta que mantêm vínculos 

administrativos com o poder executivo municipal, conservando significativa autonomia. As 

secretarias são órgãos diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo  que acumulam 

funções de coordenação, controle, planejamento e execução de políticas. Sua criação depende 

de aprovação de lei municipal, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. 

Resultados de pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)58 (2005, p. 22-23) revelam a existência de órgãos ambientais de vários formatos 

organizacionais.  Cerca de 6% dos municípios brasileiros possuíam, em 2002, secretarias 

encarregadas exclusivamente de meio ambiente, enquanto em 26% dos municípios a questão 

ambiental é tratada em secretarias conjuntas com outras áreas, e ainda, em 36% dos 

municípios a questão ambiental foi instituída no interior de organizações pré-existentes, 

unidades administrativas subordinadas e/ou associadas a outras secretarias, departamentos ou 

órgão similar. A análise por faixas de população mostra que todos os municípios com mais de 

500.000 habitantes têm algum órgão de meio ambiente, sendo que 45% possuem secretarias 

exclusivas, 24% têm secretaria conjunta e os 31% restantes possuem órgão subordinado a 

uma secretaria de outro setor. No outro extremo, entre os municípios com até 5 000 

habitantes, apenas 2% têm secretaria exclusiva para meio ambiente, enquanto 49% não 

apresentam nenhuma estrutura institucional respondendo pelas questões ambientais 

(Gráfico1). 

Antes da Constituição Federal de 1988 a competência dada aos municípios para legislar 

em matéria ambiental já vinha expressa na Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981 (§ 2º do art. 

                                                 
58 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em parceria com a Secretaria de Políticas para 
o Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, divulgou os resultados do 
Suplemento de Meio Ambiente da Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC 2002. A 
pesquisa, em sua terceira edição, focaliza pela primeira vez a questão ambiental no âmbito municipal, 
investigando todos os 5.560 municípios existentes no país até dezembro de 2001. 
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6º). Assim aos municípios cabe estabelecer normas ambientais em suas legislações, mesmo 

sendo boa parte das legislações ambientais, federal e estadual, aplicável na esfera municipal. 

                             

 

 

  
     % 

 
 

    LEGENDA: 
    Secretaria                 Secretaria                          Outro órgão                   Não tem 

                                               exclusiva                  não-exclusiva   
 

 
 

   
 

                                                  Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais,                          
                                                             Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2002. 

 
 

 

Há normas, no entanto, que, pela especificidade local, requerem regulamentação 

municipal. Essa podem estar contidas na Lei Orgânica do Município (a sua lei maior), no 

Plano Diretor (um dos componentes-chave do planejamento municipal), consolidada em 

códigos ambientais ou em leis esparsas. 

Os resultados apontados no Gráfico 2 revelam que 43% do total de municípios tinham 

pelo menos um tipo de norma ambiental, do total de municípios com algum tipo de legislação 

ambiental, 81% dispõem de capítulo ou artigo da Lei Orgânica e 13% dispõem de capítulo ou 

artigo do Plano Diretor, ambos tratando do meio ambiente. Cerca de 17%  dispõem de Código 

Gráfico 1 - Municípios, por tipo de Órgãos Municipais de Meio
Ambiente, segundo classes de tamanho da população dos
municípios e Grandes Regiões – 2002 
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Gráfico 2 - Percentual de municípios por tipo de
legislação ambiental dentre os que informaram a
existência de legislação ambiental, segundo classes de
tamanho da população - 2002 

Ambiental e 15% criaram Unidades de Conservação por meio de leis municipais. A análise 

dos resultados segundo as faixas de população mostra que a incidência de normas que 

dispõem sobre matéria ambiental cresce com o porte populacional do município, variando 

entre 78% nos municípios com até 5 000 habitantes e até 91% nos municípios com mais de 

500.000 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005, 

p. 28). 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

LEGENDA: 

                      Lei Orgânica             

                      Código Ambiental            

                      Lei de Unidades de Conservação        

                      Plano Diretor 

  Nota: Legislação pode ser uma lei, código ou artigo lei ou código 

     

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores 
Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2002. 

 

É possível verificar, também, que somente uma minoria dos municípios brasileiros 

(17% ou menos) incorporou algum tipo de legislação específica na área ambiental, afora 
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algum item na Lei Orgânica do município (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2005, p. 29). 

Os resultados da pesquisa (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2005, p. 49) indicam que as fontes mais freqüentes de recursos 

financeiros para o meio ambiente entre os municípios que receberam esses recursos foram: 

o ICMS Ecológico (cerca de 40%), repasse do governo federal ou estadual (25%), 

convênio, cooperação técnica ou outro tipo de parceria (24%) e multa ambiental (22%). 

Os recursos provenientes de financiamento a fundo perdido, royalties ou compensação 

financeira, concessão de licença ambiental, e empréstimos foram recebidos por menos de 

15% dos municípios contemplados com algum recurso financeiro para o meio ambiente. 

O Gráfico 3 apresenta esses resultados segundo a participação relativa de cada fonte de 

recursos financeiros para o meio ambiente, organizados segundo as grandes regiões 

geográficas. 

 

 

LEGENDA: 
ICMS Ecológico  Repasse dos Governos Federal e/ou Estadual  Convênio de cooperação 

técnica ou outro tipo de parceria  Multa ambiental     Financiamento a fundo perdido        

Concessão de licença ambiental  Royalties  Outras fontes  Empréstimos 

 Gráfico 3 - Proporção de municípios, dentre os que receberam recursos financeiros específicos para o 
meio ambiente, por tipo de fonte do recurso, segundo Grandes Regiões – 2002 
 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2002. 
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O cálculo das proporções levou em conta o total de municípios que informaram 

cada uma das fontes, em relação ao total de municípios que receberam recursos 

financeiros específicos para o meio ambiente. 

Fácil aferir que as políticas tributárias ambientais a nível municipal, embora seja 

significativa a parcela referente aos repasses do ICMS, não fazem parte das receitas 

municipais para o meio ambiente.  

Encontram-se algumas iniciativas louváveis no campo da tributação ambiental 

municipal, como as que se exemplificam pelo Quadro 2. Essas iniciativas, porém, estão 

longe de se configurarem como solução definitiva para a implementação de uma política 

tributária ambiental municipal. Ademais, como se pode perceber, são pouquíssimos 

municípios que adotaram essa postura. 
 MUNICÍPIO DISPOSITIVO LEGAL MATÉRIA 

Montes Claros – MG Lei Municipal n. 3.545, de 12 de abril de 
2006. 

Ecocrédito: O objetivo central da Lei do 
Ecocrédito é o de incentivar os produtores 
rurais a conservar a biodiversidade, 
delimitando áreas de preservação ambiental 
em suas propriedades. O Ecocrédito 
recebido pelo produtor é utilizado para 
pagamento de impostos e taxas municipais 
como IPTU, ISS e ITBI. 

 Porto Alegre-RS Decreto Municipal n. 14.265, de 11 de 
agosto de 2003, que regulamenta o inciso 
XIX do artigo 70 da Lei Complementar n. 7, 
de 7 de dezembro de 1973, conforme 
alteração constante no inciso V do art. 1o da 
Lei Complementar n. 482/02, no que tange 
à concessão de incentivos à preservação 
ambiental no município. 
Lei Complementar Municipal n. 113, de 21 
de dezembro de 1984 (incluída na Lei 
Complementar Municipal n. 556, de 8 de 
dezembro de 2006). 

IPTU Ecológico: O IPTU Ecológico é um 
instrumento tributário que estimula a 
preservação ambiental em Porto Alegre 
através da isenção de Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU) para áreas de 
interesse ambiental, Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPNs). 

Vitória-ES Decreto Municipal n.10.505, de 13 de 
janeiro de 2000.  

Isenção de IPTU: Estabelece normas e 
procedimentos para a obtenção da isenção 
do IPTU, estabelecida nos  incisos I e II, do 
artigo 4º,  da Lei nº 4.476, de 18 de agosto 
de 1997 para imóveis urbanos ocupados por 
florestas e demais formas de vegetação, 
declaradas de preservação permanente e os 
monumentos naturais identificados de 
acordo com a legislação pertinente e aqueles 
tombados ou sujeitos às restrições impostas 
pelo tombamento vizinho, bem como 
aqueles identificados como de interesse de 
preservação, na forma da legislação 
pertinente. 

São Bernardo do Campo-SP Lei Municipal n. 4.558, de 11 de dezembro 
de 1997. 

Isenção de IPTU: Altera a lei municipal nº 
1802, de 26 de dezembro de 1969 (nova 
redação dada pela Lei n. 4.817/99), isenta o 
imóvel com cobertura vegetal, uma vez 
preenchidos alguns requisitos e concede 
desconto, exclusivamente no imposto a que 
se refere o artigo 103 da Lei Municipal n. 
1.802/69 
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Quadro 2 – Iniciativas municipais em matéria de tributação ambiental 
Fonte: Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, 2008 

 MUNICÍPIO DISPOSITIVO LEGAL MATÉRIA 
Uberlândia-MG Lei Complementar Municipal n. 17, de 4 de 

dezembro de 1991. 
Isenção de impostos: Os impostos 
municipais que recaírem sobre áreas 
urbanas plantadas, ou mantidas com 
essências nativas arbóreas, poderão ser 
reduzidos em até cinqüenta por cento do seu 
valor, desde que contemple cinqüenta por 
cento da área do imóvel. 

Belém-PA Lei Municipal n. 7.933, de  29 de dezembro 
de 1998. 

Isenção de IPTU: O imóvel cujo 
ecossistema natural seja preservado ou 
restaurado no todo ou em parte, e que tenha 
relevância para o equilíbrio ecológico, 
atendendo a interesse público e da 
coletividade. 

Manaus-AM Lei Municipal n. 1.091 de 29 de dezembro 
de 2006. 
Lei Municipal n. 886 de 14 de outubro de 
2005.  

Isenção de IPTU: Isenta do IPTU 
proprietário de imóvel na área urbana do 
município que crie Reserva Particular de 
Patrimônio Natural  

Florianópolis-SC Decreto Municipal n. 5.156, de 24 de 
setembro de 2007.
 

Isenção de IPTU: A isenção de que trata o 
inciso XII do art. 225 da Lei Complementar 
n. 7/97 será de 50% (cinqüenta por cento) 
para os imóveis enquadrados como Áreas de 
Preservação com Uso Limitado (APL) e de 
100% para os enquadrados como Áreas de 
Preservação Permanente (APP), apenas em 
relação à parcela do terreno assim 
enquadrada. 

Rio de Janeiro-RJ Lei Municipal n. 691, de 24 de dezembro de 
1984. 

Isenção de IPTU: Isenta de pagamento do 
IPTU: terrenos e prédios de interesse 
ecológico ou  relevantes para a preservação 
paisagística ou ambiental; áreas declaradas 
pelo poder público como reservas florestais; 
qualquer terreno de área superior a 10 mil 
metros quadrados efetivamente cobertos por 
florestas. 
 

Macaé-RJ Lei Municipal n. 53 de setembro de 2005. Isenção de IPTU: imóveis que sirvam a 
associações ligadas ao meio ambiente e de 
interesse histórico, cultural, ecológico ou de 
preservação paisagística ou ambiental, 
assim reconhecido pelo Poder Executivo 
Municipal, observada a legislação 
específica e respeitadas as características do 
prédio. 

  

 Em importante estudo realizado pelo Ministério das Cidades e pelo Conselho Federal 

de Engenharia, Agronomia e Arquitetura (CONFEA)59 pode-se perceber que existe uma 

preocupação, em nível municipal, para a inserção de instrumentos de tributação ambiental 

(IPTU progressivo no tempo e Contribuição de Melhoria) ou outros instrumentos de política 

urbana, tal qual o Estudo prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), previstos no Estatuto das 

                                                 
59 Disponível a partir de <http://www.cidades.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2008. 
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Cidades (Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001). Na Tabela 1 estão tabuladas as informações 

por Estado da Federação brasileira sobre estes instrumentos previstos em Plano Diretor ou Lei 

específica municipal ou em ambos. 

 

5.2.2 A tributação ambiental em Recife: legislação e programas ambientais existentes e 

instrumentos de política tributária ambiental atuais e propostos 

Tabela 1 - Instrumentos previstos no Plano Diretor, em Lei Específica, ou no Plano Diretor e em Lei 
Específica. 

Estado IPTU progressivo 
no tempo 

Contribuição de 
Melhoria 

Critérios para 
aplicação de EIV 

Total de 
municípios 
pesquisados 

Acre 3 75,0% 1 25,0% 2 50,0% 4 0,3% 
Alagoas 28 65,1% 23 53,5% 27 62,8% 43 3,2% 
Amapá 3 100,0% 2 66,7% 3 100,0% 3 0,2% 
Amazonas 17 63,0% 12 44,4% 17 63,0% 27 2,0% 
Bahia 101 62,0% 85 52,1% 93 57,1% 163 12,1% 
Ceará 17 19,3% 14 15,9% 19 21,6% 88 6,6% 
Distrito Federal 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 0,1% 
Espírito Santo 30 93,8% 18 56,3% 28 87,5% 32 2,4% 
Goiás 46 78,0% 36 61,0% 37 62,7% 59 4,4% 
Maranhão 52 71,2% 46 63,0% 43 58,9% 73 5,4% 
Mato Grosso 18 85,7% 17 81,0% 17 81,0% 21 1,6% 
Mato Grosso do Sul 14 87,5% 8 50,0% 14 87,5% 16 1,2% 
Minas Gerais 109 72,2% 84 55,6% 101 66,9% 151 11,2% 
Pará 63 92,6% 43 63,2% 53 77,9% 68 5,1% 
Paraíba 20 66,7% 15 50,0% 11 36,7% 30 2,2% 
Paraná 65 64,4% 66 65,3% 56 55,4% 101 7,5% 
Pernambuco 63 67,0% 52 55,3% 53 56,4% 94 7,0% 
Piauí 9 52,9% 4 23,5% 7 41,2% 17 1,3% 
Rio de Janeiro 41 70,7% 29 50,0% 42 72,4% 58 4,3% 
Rio Grande do Norte 17 89,5% 6 31,6% 13 68,4% 19 1,4% 
Rio Grande do Sul 89 74,8% 82 68,9% 91 76,5% 119 8,9% 
Rondônia 15 88,2% 14 82,4% 14 82,4% 17 1,3% 
Roraima 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 0,1% 
Santa Catarina 80 73,4% 64 58,7% 74 67,9% 109 8,1% 
São Paulo NÃO INFORMOU 
Sergipe 13 65,0% 8 40,0% 13 65,0% 20 1,5% 
Tocantins 4 44,4% 3 33,3% 5 55,6% 9 0,7% 
Brasil 919 68,4% 734 54,7% 835 62,2% 1343 100,0% 
Fonte: Ministério das Cidades, 2008 
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É vasta a legislação municipal do Recife em matéria ambiental. Esta legislação impõe a 

obrigatoriedade do Poder Público municipal instituir uma política ambiental da cidade do 

Recife. Dessa forma não é uma mera liberalidade dentro da discricionariedade do Poder 

Público implantar uma política tributária voltada aos interesses ambientais do Recife, mas, 

antes, uma exigência legal.  

   A tutela do meio ambiente, bem de uso comum do povo, difuso e indivisível, 

representado pela cidade do Recife, levando-se em conta a dignidade e a qualidade de vida da 

sociedade através de políticas públicas, está bem delineada no projeto preliminar, elaborado 

em 1991 pela Prefeitura da Cidade do Recife, “Política de meio ambiente para o município do 

Recife”60, que traz várias diretrizes de ação ecológica, como a criação, pelo Governo 

Municipal, dos meios, instrumentos e mecanismos que assegurem eficácia na implantação e 

controle de políticas, programas e projetos relativos ao meio ambiente para: 

• Estabelecer dispositivos legais pertinentes à preservação e controle da qualidade 

ambiental, indispensável à vida; 

• Criar, adequar e fortalecer as estruturas institucionais destinadas à formulação, 

execução, avaliação e monitoramento das políticas, planos e projetos ambientalistas; 

• Esquematizar as bases para a formação de uma cultura e tecnologia locais de sentido 

ecológico-ambientalista; 

• Articular mecanismos e instrumentos socioeconômicos e financeiros diversos para a 

conservação do meio, na forma de taxações, fundos, contribuições, etc., garantida a 

convergência de propósitos e resultados. 

Nesse contexto, o projeto traz como diretrizes gerais, dentre outras: 

• Empreender a gestão de incentivos fiscais, econômicos e financeiros como 

instrumentos de contenção e controle de atividades e empreendimentos causadores de 

exaustão dos recursos naturais e de impactos adversos sobre o meio, pondo em risco a saúde 

humana, da fauna e da flora em Recife; 

• Estabelecer as condições e os dispositivos legais, institucionais, técnico-científicos e 

de participação social essenciais à preservação dos ecossistemas especiais remanescentes, 

                                                 
60 O documento pode ser consultado na Diretoria de Meio Ambiente (DIRMAM) da Prefeitura do Recife. 
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bem como para controle da degradação ambiental em geral e da poluição, em particular, em 

todo o território do município do Recife. 

A adoção de medidas preventivas e corretivas nas áreas de interesse ambiental do 

Recife61 tem ainda o seguinte suporte normativo: 

• Art. 125 da Lei Orgânica do Recife (LOMR) (promulgada em 4 de abril de 1990): 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Município e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, garantindo-se a proteção dos 

ecossistemas e o uso racional dos recursos naturais.” 

• Art. 2º da Lei Municipal n. 15.547/91 (Plano Diretor do Recife - PDCR)62: “São 

objetivos da política urbana: [...] a proteção, valorização e uso adequado do meio ambiente 

[...].” 

•  Art. 3º da mesma Lei: “Constituem diretrizes gerais da política da cidade do Recife: 

[...] VI - a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, da paisagem urbana e do 

patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade.” 

• Art. 4º da mesma Lei: “A propriedade urbana cumpre sua função social quando nela 

se realizam atividades de interesse urbano, atendidos conjuntamente os seguintes requisitos: 

[...] II - uso compatível com as condições de preservação da qualidade do meio ambiente e da 

paisagem urbana. Parágrafo único. São atividades de interesse urbano aquelas inerentes às 

funções sociais da cidade e ao bem-estar coletivo, incluindo: [...] V - a preservação do 

patrimônio histórico, cultural, ambiental e paisagístico; VI - a preservação dos recursos 

necessários à vida urbana, tais como os mananciais, as áreas arborizadas, os cursos d'água, os 

manguezais, estuários e a faixa litorânea; VII - a  revitalização de áreas não edificadas, 

subutilizadas ou não utilizadas com a instalação de usos indutores de desenvolvimento [...].” 

                                                 
61 Pela atual Lei do Uso e Ocupação do Solo do Recife (Lei n. 16.176 de 9 de abr. de 1996) as Zonas Especiais 
de Proteção Ambiental (ZEPA), classificam-se em (art. 20): I- Zona Especial de Proteção Ambiental 1 – ZEPA 
1, constituída por todas as áreas verdes públicas, inclusive aquelas áreas destinadas a recreação e lazer de uso 
comum e outras previstas em Lei; II – Zona Especial de Proteção Ambiental 2 – ZEPA 2, constituída por áreas 
públicas ou privadas com características excepcionais de matas, mangues, açudes e cursos d’água.  
62 Foi aprovado o Projeto de Lei (PL) n. 6/2006 de autoria do Poder Executivo (Diário Oficial do Município – 
DOM de 13 dez. 2008, Edição 142, Poder Legislativo, Câmara de Vereadores do Recife) que trata da revisão do 
Plano Diretor do Município do Recife, pela imposição do disposto no art. 182, § 1º, da Constituição Federal, do 
art. 104 da Lei Orgânica do Recife e das disposições constantes na Lei n. 10.257 de 1º de junho de 2001. No 
Apêndice B deste trabalho, apresentamos as principais disposições dessa legislação sobre a matéria ambiental.  
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• O art. 4º da Lei n. 16.243 de 13 de setembro de 1996 (Código do Meio Ambiente e 

do Equilíbrio Ecológico da Cidade do Recife): “Ao Município do Recife, no exercício de sua 

competência constitucional relacionada com o meio ambiente e nos termos da LOMR e do 

PDCR, caberá a criação de meios, instrumentos e mecanismos que assegurem eficácia na 

implantação e controle de políticas, programas e projetos, relativos ao meio ambiente e, em 

especial: [...] VIII - promover a conscientização pública para a questão ecológica, com a 

participação popular, no que concerne à formulação, execução e controle das ações e 

atividades que afetam o meio ambiente recifense; IX - promover a conscientização de todos 

os cidadãos para as características do Recife, como meio ambiente e comunidade, levando-os 

a assumir seus direitos e deveres, isto é, seu nicho ou função ecológica na preservação 

daquelas características, com o apoio dos diversos setores da sociedade; [...]”. 

• Art. 8º da mesma Lei: “Para os fins previstos neste Código, são estabelecidas as 

definições a seguir indicadas: [...] XLIII - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - São áreas do 

território municipal, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

de domínio público ou privado, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos e 

limites definidos, sob regimes especiais de administração, às quais se aplicam garantias 

adequadas de proteção.” 
Temos, ainda, alguns exemplos onde a política tributária ambiental foi transformada em 

norma legal. Esses exemplos estão contidos na Lei n. 15.563 de 27 de dezembro de 1991 

(Código Tributário Municipal – CTM). São dispositivos que traduzem muito bem a 

preocupação do legislador municipal em garantir a proteção ao meio ambiente urbano do 

Recife. Estão todos eles contidos nas disposições do Livro Quarto (Tributos Imobiliários), 

Título I: do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, que 

transcrevemos a seguir: 

• Art. 17 – São isentos do imposto: [...] VI – o proprietário que realizar obras de 

restauração em imóvel em zona de preservação rigorosa, nos termos da lei aplicável, pelo 

prazo de 03 (três) anos, contados da conclusão da obra; [...]. 

• Art. 18 – Será concedida isenção parcial do IPTU em relação aos imóveis de valor 

venal não superior a 20.000 UFIRs [Unidade Fiscal de Referência], nos seguintes percentuais: 

I – 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto devido: [...] d) ao proprietário que realizar 
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obra de recuperação em imóvel localizado em zona de preservação rigorosa, nos termos da lei 

aplicável, pelo prazo de 02 (dois) anos, contados a partir da conclusão da obra. II – 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor do imposto devido: [...] b) ao proprietário que realizar obra 

de conservação em imóvel localizado em zona de preservação rigorosa, nos termos da lei 

aplicável, pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir da conclusão da obra. 
A Lei n. 16.290 de 29 de janeiro de 1997, trata de incentivos fiscais à revitalização do 

Sítio Histórico do Bairro do Recife, e assim dispõe: 

• Art. 26 – Serão concedidos incentivos fiscais para a realização de investimentos 

privados na recuperação ou conservação dos imóveis, bem como na instalação ou manutenção 

de atividades produtivas voltadas à cultura, ao lazer e ao fluxo turístico decorrente dessas 

atividades. 

• Art. 27 – Os incentivos fiscais de que trata o artigo anterior compreenderão a isenção 

total ou parcial dos seguintes tributos: 

I – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; 

II – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS; 

III – Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI; 

IV – Taxas de Licença de Localização e Funcionamento. 

A Lei n. 16.930 de 17 de dezembro de 2003, que modifica o Código de Meio Ambiente 

e Equilíbrio Ecológico do Recife, define critérios para o estabelecimento da Área de 

Preservação Permanente no Recife e cria o Setor de Sustentabilidade Ambiental. 

A Lei n. 17.488 de 23 de julho de 2008 cria incentivos fiscais de IPTU e ITBI para a 

realização de investimentos privados nos bairros de Santo Antônio e São José. 

Importante destacar o “Plano de Parques” que vai articular ações de diversos órgãos da 

Prefeitura para viabilizar a implantação e ou revitalização de sete parques no Recife: 

Apipucos, Jiquiá, Manguezais, Engenho Uchôa, Caiara, Santana e Boa Viagem.63 O 

investimento necessário é de R$ 24,4 milhões, totalizando 645 hectares de área, para 

beneficiar 690,5 mil pessoas, estando assim distribuídos: 

• Apipucos:  

• Área: 89 hectares.  

                                                 
63 Disponível a partir de <http://www.recife.pe.gov.br>. Acesso em: 10 de dez. 2008. 
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• População beneficiada: 92 mil habitantes.  

• Orçamento: R$ 5,4 milhões.  

• Atributos: nascentes, açudes e matas.  

• Situação fundiária: pública e privada.  

• Projetos: Janela para o Capibaribe, dragagem do açude, escola de educação 

ambiental, requalificação de margens e calçadas.  

• Parcerias propostas: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -

BIRD (Capibaribe Melhor) e operações urbanas.  

• Boa Viagem:  

• Área: 3,5 hectares.  

• População beneficiada: 100 mil habitantes.  

• Orçamento: a definir.  

• Atributos: grande vazio urbano em área muito adensada.  

• Situação fundiária: solicitado domínio útil ao Serviço de Patrimônio da União (SPU).  

• Projetos: parque público, equipamentos de esporte e lazer, Academia da Cidade, 

pista de cooper, ciclovia, parque infantil.  

• Parcerias propostas: operações urbanas.  

• Caiara:  

• Área: 11 hectares.  

• População beneficiada: 115 mil habitantes.  

• Orçamento: R$ 6,8 milhões.  

• Atributos: área de preservação permanente, equipamentos de esporte, lazer e cultura.  

• Situação fundiária: pública.  

• Projetos: centro popular de esporte e lazer, refinaria multicultural, recuperação de 

mata ciliar.  

• Parcerias propostas: (BIRD) (Capibaribe Melhor) e Petrobrás.  

• Engenho Uchôa:  

• Área: 192 hectares.  

• População beneficiada: 208,5 mil habitantes.  

• Orçamento: 900 mil (desapropriação – 1ª etapa).  
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• Atributos: matas, mangues, alagados e morros.  

• Situação fundiária: predomina o privado.  

• Projetos: parque ecológico, escola de educação ambiental, trilhas ecológicas e 

pesquisas científicas.  

• Parcerias propostas: operações urbanas.  

• Jiquiá:  

• Área: 43 hectares.  

• População beneficiada: 115 mil habitantes.  

• Orçamento: R$ 6 milhões (estimado).  

• Atributos: campos abertos, alagados, mangues. Monumento tombado: torre de 

atracação do Zeppelin.  

• Situação fundiária: pública (Caixa Econômica Federal - CEF).  

• Projetos: parque temático, com museu do Zeppelin, trilhas, pista de cooper e 

ciclovia.  

• Parcerias propostas: Infraero, CEF, Governo e empresas da Alemanha  

• Manguezais64:  

• Área: 300 hectares.  

• População beneficiada: 231 mil habitantes.  

• Orçamento: R$ 4 milhões (Via Mangue).  

• Atributos: Rios Pina e Jordão, maior manguezal urbano do mundo . 

• Situação fundiária: Pública (Marinha).  

• Projetos: Parque dos Manguezais, escola de educação ambiental, trilhas, 

pesquisas científicas.  

• Parcerias propostas: Parceria Público-Privada (PPP) e financiamentos.  

• Santana:  

• Área: 6,5 hectares.  

• População beneficiada: 72 mil habitantes.  

• Orçamento: R$ 1,3 milhão.  

• Atributos: área de preservação permanente, equipamentos de esporte e lazer.  

                                                 
64 O Anexo B traz a minuta de Lei da criação do Parque Natural municipal dos Manguezais.  
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• Situação fundiária: pública.  

• Projetos: ampliação, infra-estrutura, campos de futebol, novo terminal de 

ônibus.  

• Parcerias propostas: BIRD (Capibaribe Melhor).  

O “Programa Adote o Verde” que instituiu a parceria entre o poder público municipal e 

a iniciativa privada no sentido de ampliar e manter os espaços verdes da cidade do Recife, 

com contribuição efetiva na conservação e preservação do meio ambiente.65 

Na vanguarda da proteção do patrimônio natural o Recife criou, através da Lei n. 16.176 

de 9 de abril de 1996, os Imóveis de Proteção de Área Verde (IPAV), considerados aqueles 

que “... isolados ou em conjunto, possuam área verde contínua e significativa para a 

amenização do clima e qualidade paisagística da cidade, e cuja manutenção atende ao 

interesse do Município e ao bem-estar da coletividade, nos termos da LOMR e do PDCR.” 

(art. 101). 

Importante mencionar, por fim, minuta do projeto de Lei que cria o Sistema Municipal 

de Unidades Protegidas (SMUP) do Recife, cuja última versão data de 11 de junho de 2008. O 

art. 3º traz a constituição do SMUP: I – Jardins Botânicos (JB); II – Unidades de Conservação 

da Natureza (UCN); III – Unidades de Conservação da Paisagem (UCP) e Unidades de 

Equilíbrio Ambiental (UEA). Nessa última espécie se incluem as Zonas Especiais de Proteção 

Ambiental - ZEPA 1 (art. 41).66 

São muitas as possibilidades de criação de instrumentos de tributação ambiental 

municipal. Dercí Reali (2006, p. 155-157) traz algumas possíveis tipificações de tributação 

ambiental. Este autor apresenta algumas posturas ambientais passíveis de criação de “tributos 

ambientais”, das quais destacamos algumas na Quadro 3. 

1. Fim extrafiscal. 2.  Hipótese de incidência. 3. Fato imponível. 

1.1. Preservação do 
patrimônio de interesse 
arquitetônico. 

2.1. Patrimônio arquitetônico 
preservado ou a preservar. 

3.1. Manutenção do imóvel 
ou outro bem de interesse 
arquitetônico.  

1.2. Preservação do 
patrimônio de interesse 
histórico. 

2.2. Patrimônio de interesse 
histórico preservado ou a 
preservar. 

3.2. Manutenção de imóvel 
ou outro bem de interesse 
histórico local. 

                                                 
65 Disponível a partir de <http://www.recife.pe.gov.br>. Acesso em: 10 de dez. 2008. 
66 O documento pode ser consultado na Diretoria de Meio Ambiente (DIRMAM) da Prefeitura do Recife. 
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Quadro 3 – Tipificação de posturas ambientais passíveis de tributação extrafiscal (adaptado com contribuição
pessoal). 

3. Fim extrafiscal. 4.  Hipótese de incidência. 3. Fato imponível. 

1.3. Preservação do 
patrimônio de ecológico e 
ambiental. 

2.3. Patrimônio de interesse 
ecológico e ambiental 
preservado. 

3.3. Manutenção de área 
verde e de solo natural do 
imóvel. 

1.4. Preservação do 
patrimônio de interesse 
cultural.  

2.4. Patrimônio de interesse 
cultural preservado ou a 
preservar. 

3.4. Manutenção de imóvel, 
acervo bibliográfico, museu, 
ou outro bem ou atividade de 
interesse local. 

1.5. Preservação do 
patrimônio de interesse 
artístico. 

2.5. Patrimônio de interesse 
artístico preservado ou a 
preservar. 

3.5. Manutenção de bem ou 
atividade de interesse 
artístico local. 

1.6. Preservação de 
patrimônio de interesse 
arqueológico. 

2.6. Patrimônio de interesse 
arqueológico preservado ou a 
preservar. 

3.6. Manutenção de imóvel, 
reserva florestal, espécie 
florestal ou outro bem de 
interesse paisagístico local. 

1.7. Estímulo a iniciativas 
econômicas priorizadas pelos 
planos diretores de 
desenvolvimento urbano. 

2.7. Iniciativas econômicas 
preferenciais. 

3.7. Atividades econômicas 
priorizadas pelos planos 
diretores de desenvolvimento 
urbano. 

1.8. Desestímulo a atividades 
econômicas indesejadas, 
definidas nos planos 
diretores de desenvolvimento 
urbano. 

2.8. Iniciativas econômicas 
preferenciais. 

3.8. Atividades econômicas 
desestimuladas pelos planos 
diretores de desenvolvimento 
urbano. 

 

Os itens 1.1 ao item 1.6 se adequam perfeitamente à criação de um “IPTU ambiental”, 

enquanto que os itens 1.7 e 1.8 se coadunam com a criação de um “ISS ambiental”. 

No Apêndice C estão algumas sugestões de legislação para uma possível 

implementação de instrumentos de política tributária ambiental municipal. 
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Figura 2 – Esquema dos resultados obtidos pelos instrumentos propostos. 

6 MODELAGEM DE DADOS PARA UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

GEOREFERENCIADAS – SIG: METODOLOGIA E MODELAGEM DE DADOS 

 
Para melhor avaliar a hipótese de que políticas públicas tributárias podem ser 

compatibilizadas com a proteção ambiental em Recife e tendo como foco as áreas já 

mencionadas, poder-se-á deduzir que haverá melhorias, a partir do implemento dessas 

políticas, nas condições ambientais dessas áreas. Com a concepção da modelagem de dados o 

gestor público poderá aferir o resultado da política tributária ambiental na cidade do Recife 

tendo em vista a possibilidade de monitoramento das variáveis do sistema, através de um 

procedimento comparativo, e a modelagem de um SIG67. Este tipo de abordagem é 

interessante pois espacializa o problema, sendo possível gerar mapeamentos e decisões a 

partir de tabelas, dados matriciais (imagens e mapas temáticos) e dados vetorias (delimitação 

de polígonos, pontos, e segmentos de retas)68. 

A seguir tem-se a Fig. 2 com um esquema proposto no bloco de Política Tributária 

Ambiental que leva aos instrumentos Legislação Municipal propostos nesta dissertação. Com 

o auxílio do SIG é possível obter três relatórios que respondem:  

1. Quem participou e de que forma (Relatório A);  

2. Qual a UIA (Unidade de Interesse Ambiental) favorecida, qual projeto beneficiado; 

Quais recursos investidos (Relatório B);  

3. Monitoramento das variáveis ambientais (Relatório C) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
67 O SIG (Sistema de Geoinformação) será apenas uma ferramenta complementar para estudo e não será 
desenvolvido, apenas modelado para obtenção de respostas após a implantação política tributária ambiental em 
Recife. 
68 Disponível em <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/>. Acesso em: 22 dez. 2008. 

RELÁTORIO A: QUEM PARTICIPOU 
(PESSOA) / DE QUE FORMA 
PARTICIPOU (LEI MUNICIPAL)  
RELATÓRIO B: QUAL A UIA (Unidade 
de Interesse Ambiental) FAVORECIDA / 
QUAL PROJETO BENEFICIADO / QUAIS 
RECURSOS INVESTIDOS. 
RELATÓRIO C: MONITORAMENTO 
DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

  SIG

POLÍTICA TRIBUTÁRIA 
AMBIENTAL 

 
 

INSTRUMENTOS 
PROPOSTOS 

(LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL) 
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Define-se aqui modelo de dados como um “conjunto de ferramentas conceituais 

utilizadas para descrever como a realidade geográfica será representada no sistema” 

(CÂMARA, 1995).  A modelagem de dados “é uma forma que se dispõe para traduzir o 

mundo real em outros domínios” (CÂMARA, 1995).  Como é o caso aqui estudado. 

Um sistema gerenciador de base de dados (SGBD) consiste de uma coleção de dados 

inter-relacionados e de um conjunto de programas (sistema computadorizado de gravação, 

armazenamento e recuperação) para acessá-los. Um SIG está presente em um SGBD, no qual 

as informações geográficas se integram com um ambiente de banco de dados, utiliza um 

SGBD relacional para armazenar os atributos convencionais dos objetos geográficos (na 

forma de tabelas) e arquivos para guardar as representações geométricas. No modelo 

relacional, os dados são organizados na forma de uma tabela onde as linhas correspondem 

aos objetos e as colunas correspondem aos atributos. A cada entrada de atributos não-

espaciais, feita por meio de um SGBD relacional é imposto um identificador único, através do 

qual é feita a ligação lógica a suas respectivas representações gráficas (HARA, 1997). No 

caso, este modelo será útil para a análise geográfica-espacial dos dados ambientais a serem 

monitorados pelo sistema (Quadro 4).  

Assim, é que podemos visualizar as seguintes aferições: 

 
VARIÁVEL FORMA DE 

OBTENÇÃO 

DOS DADOS 

AVALIAÇÃO AO LONGO DO 

TEMPO 

AVALIAÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

No de 

habitações nos 

assentamentos 

Cadastro 

imobiliário 

AUMENTO NEGATIVA 

DIMINUIÇÃO POSITIVA 

No de habitantes 

nos 

assentamentos 

Senso AUMENTO NEGATIVA 

DIMINUIÇÃO POSITIVA 

Área ocupada 

por habitações 

Cartografia AUMENTO NEGATIVA 

DIMINUIÇÃO POSITIVA 
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Quadro 4 – Variáveis de interesse para monitoramento. 

VARIÁVEL FORMA DE 

OBTENÇÃO 

DOS DADOS 

AVALIAÇÃO AO LONGO DO 

TEMPO 

AVALIAÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Área ocupada 

por atividades 

econômicas 

Cartografia AUMENTO NEGATIVA 

DIMINUIÇÃO POSITIVA 

No de projetos 

existentes 

Cadastro de 

legislação 

municipal 

AUMENTO POSITIVA 

DIMINUIÇÃO NEGATIVA 

Cobertura 

vegetal 

Cartografia AUMENTO POSITIVA 

DIMINUIÇÃO NEGATIVA 

 
Esses dados, embora longe de se constituírem indicadores ambientais, fornecem um 

indicativo que a política tributária ambiental implementada a partir da proposta deste trabalho 

surtiu ou não o efeito desejado, qual seja: a melhoria das condições ambientais das áreas de 

interesse ambiental dos municípios.   

Modelagem conceitual é uma fase importante no projeto de uma aplicação de base de 

dados bem sucedida. De um modo geral, o termo aplicação de base de dados refere-se a uma 

base de dados particular e aos programas associados que implementam as consultas e 

atualizações da base de dados. Faz-se necessário tratar os dados através da modelagem de 

dados, que serve para especificar e organizar atributos e feições geográficas e seus 

relacionamentos que interessam ao estudo (Fig. 3 e Fig. 4) Em outras palavras, a modelagem 

traduz para o mundo prático o que se tem registrado como rebatimento do mundo real 

(CÂMARA; MEDEIROS, 2006, p. 30-31).  

O objetivo da modelagem de dados, portanto, é representar o ambiente observado, 

documentar e normalizar, fornecer processos de validação e observar processos de 

relacionamentos entre objetos.  

A pesquisa aqui desenvolvida teve como objetivos gerar um aplicativo para 

monitoramento da aplicação dos recursos advindos da política tributária ambiental adotada em 
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Recife e seus resultados nas áreas de interesse ambiental da cidade, particularmente nas 

unidades de conservação ambiental.  

Posteriormente poderá ser implementado um SIG - Sistemas de Geoinformação para 

fornecer subsídios às Secretarias de Planejamento e Finanças do Recife. 

O Modelo de Entidade Relacionamento (MER) (Fig. 5) é a principal ferramenta gráfica 

para representação do Modelo de Dados e tem a finalidade de identificar entidades de dados e 

seus relacionamentos. Entidade é o objeto ou evento do mundo real, distintamente 

identificado e tratado como uma categoria definida, acerca da qual os dados são armazenados. 

É composta por atributos que são dados elementares que permitem descrever a entidade, ou 

seja, é toda informação que se deseja registrar. Registro é um conjunto de atributos que 

contém informações comuns de um determinado elemento. 

O objetivo da modelagem de dados, portanto, é representar o ambiente observado, 

documentar e normalizar, fornecer processos de validação e observar processos de 

relacionamentos entre objetos.  

A pesquisa aqui desenvolvida teve como objetivos gerar um aplicativo para 

monitoramento da aplicação dos recursos advindos da política tributária ambiental adotada em 

Recife e seus resultados nas áreas de interesse ambiental da cidade, particularmente nas 

unidades de conservação.  
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Figura 3 – Diagrama de Contexto. 
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Figura 4 – Diagrama de Fluxo de Dados. 
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• ENTIDADES/ATRIBUTOS: 
 
PESSOA 
CNPJ CPF CMC NOME 
 
CNPJ: Cadastro Nacional Pessoa Jurídica 
CPF: Cadastro Pessoa Física 
CMC: Cadastro Mercantil de Contribuintes (municipal) 
NOME: Razão social da Pessoa Jurídica ou Nome da Pessoa Física 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
NÚMERO  TIPO  TEXTO  
  
NÚMERO: Identifica a legislação 
TIPO: Lei ou Decreto 
TEXTO: Contém o texto completo da legislação 
 
UIA 
NÚMERO NOME TIPO ÁREA 
 
NÚMERO: Identifica a Unidade de Interesse ambiental 
NOME: Unidade de Conservação, Parque, Unidade de Conservação da Natureza, Área de 
Proteção Ambiental ou ZEPA 
 
 
PROGRAMA AMBIENTAL 
NÚMERO NOME LEGISLAÇÃO TIPO TEXTO 
 
NÚMERO: Identifica o Programa Ambiental 
NOME: Nome do Programa Ambiental 
LEGISLAÇÃO: Identifica a legislação que instituiu o Programa Ambiental 
TEXTO: Contém o texto completo da legislação 
 
RECURSO 
VALOR 
  
VALOR: Identifica o valor aplicado 
 
VARIÁVEL AMBIENTAL 
UIA ÁREA 

VERDE 
ÁREA 
URBANIZADA

HABITAÇÕES ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

PROJETOS 
AMBIENTAIS 

 
UIA: Identifica a Unidade de Interesse Ambiental 
ÁREA VERDE: Identifica a área verde da UIA 
ÀREA URBANIZADA: Identifica a área urbanizada na UIA 
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HABITAÇÕES: Identifica o número de habitações na UIA 
ATIVIDADES ECONÔMICAS: Identifica as atividades econômicas dentro da UIA 
PROJETOS AMBIENTAIS: Identifica o número de projetos ambientais da UIA 
 

EVENTO RESPOSTA 
A. ANÁLISE a. Ordenar planos de informação 

b. Realizar operação espacial 
c. Selecionar atributos 
d. Classificar tema 
e. Gerar layout 
f. Comparar parâmetros ambientais 

B. UIA a. Identificar UIA 
b. Identificar pessoa 
c. Identificar recursos aplicados 
d. Identificar fonte 
e. Identificar programa 
f. Identificar legislação 
g. Gerar relatórios 
h. Gerar arquivo documental 

C. BASE CARTOGRÁFICA a. Identificar UIA 
b. Identificar parâmetros ambientais 
c. Atualizar dados 
d. Gerar mapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 - Modelo Evento-Resposta. 
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As Unidades Ambientais de Recife são apresentadas nas Figuras 6 e 7 e podem ser 

avaliadas com os recursos multitemporais das imagens de satélite e posterior análise de áreas. 

Observa-se nestas Figuras que as Unidades de Conservação n. 06 e n. 07 são bem visíveis no 

contorno (delimitação das áreas) na cor amarela. As nuvens e sombras de nuvens podem gerar 

problemas na visualização das áreas analisadas e na avaliação multitemporal. Este tipo de 

problema de recobrimento de nuvem ocorre principalmente no litoral nordestino. 

 

Figura 5 - Diagrama Entidade-Relacionamento. 
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 Figura 6 – Extrato de imagem de satélite da área analisada: Jiquiá. 

                         Legenda:                        Unidade de Conservação Campo do Jiquiá 
                         Fonte: Google Earth, 2007 

 

 

Figura 7 – Extrato de imagem de satélite da área analisada: Joana Bezerra. 
                        Legenda:                          Unidade de Conservação Ilha Joana Bezerra 
                       Fonte: Google Earth, 2007 
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Para uma análise multitemporal existe a necessidade de comparar épocas distintas da 

mesma região, porém para melhor identificar as diferenças entre duas datas se faz necessária 

uma sobreposição das informações em cada momento.  

Uma maneira para que ocorra esta sobreposição, com certo grau de precisão, é o 

georeferenciamento dos dados utilizados. No caso, este estudo fez uma georeferência de 

fotografias aéreas, dos anos de 1974 e 1997, fornecidas pela CONDEPE/FIDEM, das 

unidades Ilha de Joana Bezerra e Campo do Jiquiá, bem como imagens de satélite obtidas do 

Google Earth, datadas de 2007. As referidas fotografias e imagens foram georeferenciadas 

com base em ortofotocartas também adquiridas na CONDEPE/FIDEM na escala 1:10.000. 

Não foram utilizadas, apenas, imagens de satélite para todo o processo devido a um grande 

problema dos sensores orbitais, que é a presença de nuvens no litoral recifense (região de 

análise). 

Utilizou-se o DATUM geodésico destinado ao posicionamento planimétrico de pontos 

sobre a superfície terrestre e modelo matemático de simulação da superfície terrestre 

(elipsóide de referência). 

O processo de georeferenciamento foi todo feito no AutoCAD MAP 3D 200869, 

utilizando métodos polinomiais do próprio programa, chegando a um resultado final 

satisfatório para as necessidades deste estudo. 

Com as fotografias e imagens georeferenciadas, trabalhou-se a vetorização (utilizando-

se o ArcGIS 9.270) das áreas de interesse para obter uma análise visual da ocorrência ou não 

da interferência humana nas unidades de conservação através da criação de arquivos de 

extensão shapefile (.shp) e, em seguida, montando-se um layout de uma carta temática com 

todos os dados vetorizados: área antrópica, área (unidade) de conservação e cobertura vegetal. 

As figuras 8 a 11 se referem à Unidade de Conservação Campo do Jiquiá e as figuras 12 

a 15 são relacionadas com a Unidade de Conservação Ilha Joana Bezerra (ambas utilizadas 

como exemplo). 

Para a primeira das unidades, nota-se um decréscimo substancial da área de cobertura 

vegetal, de 24,5 ha (em 1974) para 11,6 ha (em 2007) e, isto foi causado, em grande parte 

                                                 
69 AutoCAD MAP 3D é um programa para geoferefência de fotografias e imagens. 
70 ArcGIS 9.2 é um programa para o SIG, utilizado para vetorizar, criando arquivos na extensão shapefile (.shp). 
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pelo avanço da ocupação antrópica ao norte dessa unidade ambiental. Houve, também, 

algumas interferências a leste, nas proximidades da Torre do Zeppelin, como é o caso da 

presença da Estação Elevatória de Esgoto do Jiquiá, de propriedade da Companhia 

Pernambucana de Saneamento. 

 Para a segunda área ambiental analisada, na imagem de 1974, observa-se que a área 

analisada encontra-se encoberta pelas águas do Rio Capibaribe, o que dificultou a limitação 

da área. No entanto analisando as imagens dos anos de 1997 e 2007, nota-se que não houve 

praticamente alteração na área verde, permanecendo em torno de 2,4 ha. Aparece da imagem 

de satélite do ano de 2007 uma interferência na área pela construção da beira-rio, via de 

acesso ao Fórum da cidade do Recife. 
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Figura 8 – Mapa Campo do Jiquiá – Ano: 1974 

 
Figura 9 – Mapa Campo do Jiquiá – Ano: 1997 

 

 
Figura 10 – Mapa Campo do Jiquiá – Ano: 2007 
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Figura 11 – Unidade de Conservação Parque do Jiquiá (n. 06) 
Fonte: Disponível a partir de: <http://www.recife.pe.gov.br>.  

Acesso em: 7 de janeiro de 2009.
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Figura 12 – Mapa Ilha Joana Bezerra – Ano: 1974 

 
Figura 13 – Mapa Ilha Joana Bezerra – Ano: 1997 

 
 

 
Figura 14 – Mapa Ilha Joana Bezerra – Ano: 2007 
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Figura 15 – Unidade de Conservação Ilha Joana Bezerra (n. 07) 
Fonte: Disponível a partir de: <http://www.recife.pe.gov.br>.  

Acesso em: 7 de janeiro de 2009.
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7 CONCLUSÃO: A TRIBUTAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO 
DA NECESSÁRIA PROTEÇÃO AMBIENTAL 
 

O uso de recursos ambientais pode gerar externalidades negativas intertemporais. O 

meio ambiente é tema cada vez mais presente na pauta das agendas políticas municipais.  

Muito embora o Brasil tenha uma legislação ambiental bastante avançada não se 

observa, com freqüência a disposição dos municípios em inserirem mecanismos de tributação 

ambiental nas suas legislações. Todavia, como se sabe, atingir metas ambientais significa, 

muitas vezes, retirar no curto prazo recursos econômicos de investimentos produtivos ou 

aumentar custos de produção presentes e a garantia de um meio ambiente saudável exige 

sacrifícios de curto prazo e gera custos políticos elevados, uma vez que é difícil para qualquer 

sociedade assumir esta decisão intertemporal de sacrificar o presente em troca de um futuro 

mais sustentável.  

Nesse sentido, há que se engendrar formas de financiamento desses investimentos em 

proteção ambiental. Sugere-se neste estudo a utilização de instrumentos tributários para esse 

fim que, devidamente aplicados, permitirão o cumprimento dos objetivos traçados pela 

Política Nacional de Meio Ambiente. As políticas ambientais deveriam, portanto, criar 

instrumentos que harmonizassem o sistema tributário nacional com a almejada proteção do 

meio ambiente.  

Para este objetivo ser atingido cada atividade e cada agente econômico, por meio de 

intervenção do Estado no domínio econômico. Neste contexto, cumpre aos municípios 

brasileiros papel de destaque, pois são os entes federativos dotados de autonomia para 

legislarem sobre assuntos de interesse local e, na prática, o caminho para se promover o 

adequado equilíbrio ambiental, passa necessariamente por políticas municipais. A consecução 

destas políticas em nível local, para fazer frente aos objetivos de proteção ambiental traçados 

pela Constituição da República do Brasil, em sua Carta-cidadã de 1988, em particular ao 

Capítulo sobre o meio ambiente e seu artigo 225, requer normas específicas que 

compatibilizem a atividade econômica, o uso dos recursos naturais e as ações urbanísticas da 

cidade com o atendimento desses objetivos.  

As ações municipais não têm conseguido aplacar os males da degradação ambiental nas 

cidades. Recife, trazido nesse estudo como exemplo, oferece uma fotografia dessa realidade, 
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que é semelhante a outros espaços municipais do Brasil. O processo acelerado de crescimento 

econômico, as ações municipais desprovidas de consciência ecológica e a ocupação 

desordenada têm gerado a desarmonia ambiental nessa cidade, com reflexo imediato na 

degradação dos seus ecossistemas. 

Urge ações de combate à erosão de recursos naturais nas cidades. Demonstra-se que, 

diante da ampliada responsabilidade municipal balizada pela Constituição de 1988, os 

orçamentos públicos não têm conseguido dispor recursos para financiar políticas públicas 

voltadas para a proteção ambiental. No caso de Recife, as dotações orçamentárias para o 

Fundo Municipal de Meio Ambiente, criado para esse fim, não tem conseguido propiciar 

lastro financeiro adequado para programas ambientais. Daí surge a necessidade urgente de se 

procurar alternativas para resolver tão delicada questão. Uma delas, seguindo uma prática já 

internacionalmente adotada, é a inserção na legislação municipal de mecanismos de tributação 

ambiental. 

O tributo voltado ao meio ambiente deve exercer as funções de procurar compor o custo 

socioambiental e induzir, positiva ou negativamente, comportamentos dos munícipes no 

sentido de balizamento de suas ações na realização da defesa do meio ambiente.      

Um sistema de gerenciamento de recursos ambientais tal qual proposto (SIG) vai 

permitir ao gestor público acompanhar os investimentos em meio ambiente (não só os 

advindos da política ambiental proposta neste estudo, mas quaisquer outros de variadas fontes 

de recursos) e seu reflexo nas áreas de interesse ambiental. Esta talvez seja a maior 

contribuição deste trabalho, porque aglutina em um só instrumento a política tributária e a 

gestão ambiental.   
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APÊNDICE A 
REFORMA TRIBUTÁRIA E REVISÃO CONSTITUCIONAL 

 

Um processo de reforma tributária que contemple instrumentos tributários de proteção 

ambiental é fundamental para a concretização dos objetivos do artigo 225 da Constituição do 

Brasil de 1988. 

No Quadro 6 estão apresentadas algumas sugestões de alteração do texto constitucional. 

 
DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL SUGESTÃO 

Art. 145 Inserir o seguinte parágrafo: 
§ 3º A contribuição de melhoria poderá ser instituída para 
fazer frente ao custo de obras públicas de proteção 
ambiental no cumprimento dos objetivos do art. 225. 

Art. 146-A Inserir parágrafo: 
Parágrafo único. A lei adotará política tributária como 
instrumento de defesa do meio ambiente (art. 225). 

Art. 149-A Alteração do texto para: 
“Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão 
instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o 
custeio dos serviços de iluminação pública e de intervenção 
ambiental, observado o disposto no art. 150, I e III.” 

Art. 156, § 3º  Alteração do texto para: 
“§3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput 
deste artigo: 
I – Cabe à lei complementar: 
a) fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 
b) excluir da sua incidência exportações de serviços para o 
exterior; 
c) regular a forma e as condições como isenções, incentivos 
e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados. 
II – Poderá ser seletivo em razão da sua compatibilização 
com a proteção ambiental nos moldes do art. 225.” 

Art. 167-IV Alteração do texto para: 
“IV – a vinculação da 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 para as ações e serviços públicos de 
saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, para 
o cumprimento dos objetivos de proteção ambiental, tal qual 
disposto no art. 225, 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.” 

Art. 225, § 1º  Inserir o seguinte inciso: 
VII – instituir mecanismos de tributação ambiental nos 
âmbitos federal. estadual e municipal. 

Quadro 6 – Sugestões de alteração do texto constitucional. 
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APÊNDICE B 
 
DISPOSIÇÕES CONCERNENTES A MEIO AMBIENTE CONTIDAS NA REVISÃO 

DO PLANO DIRETOR DA CIDADE DO RECIFE 

 
 

A Subseção II (Das Zonas de Ambiente Natural - ZAN) da Seção III (do Zoneamento), 

do Capítulo II (Da Divisão Territorial) do Título IV (Ordenamento Territorial) traz que as 

ZANs são definidas em função dos cursos e corpos d’água formadores das bacias 

hidrográficas e da orla marítima e são constituídas por Unidades de Conservação Municipal 

(UCM), Unidades de Equilíbrio Ambiental (UEA), Corredores Ecológicos Urbanos, áreas de 

Preservação Permanente (APP) e Setores de Sustentabilidade Ambiental (SSA), nos termos da 

Lei Municipal n. 16.243 de 13 de setembro de 1996 (Código do Meio Ambiente de Recife). 

Poderão estar inseridas nas ZAN as Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio 

Histórico-Cultural (ZEPH), as Zonas especiais de Interesse Social (ZEIS), os Imóveis 

Especiais de Interesse Social (IEIS). 

O objetivo geral das ZANs se constitui em compatibilizar os padrões de ocupação com a 

preservação dos elementos naturais da paisagem urbana, garantindo a preservação dos 

ecossistemas existentes, com as seguintes diretrizes: 

• Recuperar áreas degradadas; 

• Garantir padrões sustentáveis de ocupação; 

•  Promover a sustentabilidade da produção eco-comunitária de acordo com a 

capacidade de suporte dos ecossistemas; 

• Integrar as UCMs e as UCAs com os espaços verdes limítrofes aos outros municípios 

da região metropolitana; 

•  Valorizar e proteger os elementos construídos, reconhecidos como marcos da 

paisagem, inseridos nos ambientes naturais; 

•  Promover ações de educação ambiental sobre aspectos favoráveis à recuperação, 

proteção, conservação e preservação do ambiente natural; 

• Implantar programas de revitalização dos cursos e corpos d’água. 



 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL COM VISTAS À PROTEÇÃO AMBIENTAL 

                
              141 
 

 
             

    

As Unidades de Conservação Ambiental Municipal (UCM) são espaços do território 

municipal e seus recursos ambientais com características naturais relevantes e as Unidades de 

Equilíbrio Ambiental (UEA) são espaços predominantemente vegetados com função de 

manter e elevar a qualidade ambiental e paisagística da cidade, constituídos por: parques, 

praças e refúgios viários e Imóveis de Proteção de Área Verde (IPAV). 

As quadras limites às UEAs referentes a praças e refúgios viários são consideradas 

Setores de Sustentabilidade Ambiental 2 (SSA2), com objetivo de promover o equilíbrio 

ambiental e paisagístico através da preservação das áreas vegetadas dos imóveis. 

O Setor de Sustentabilidade Ambiental (SSA) definido da Lei n. 16.930/03 passará a ser 

denominado SSA 1. 

O município deverá instituir o Sistema Municipal de Unidades Protegidas (SMUP), com 

fundamento no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) previsto na Lei 

Federal n. 9.985/00, que contemplará as atuais ZEPA (Zonas Especiais de Proteção 

Ambiental), UC (Unidades de Conservação) e IPAV (Imóveis de Proteção de Áreas Verdes). 
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APÊNDICE C 
 

PROPOSTAS DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA AMBIENTAL MUNICIPAL EM 

RECIFE 

 

E.1 - MINUTA DE LEI DO 

IPTU AMBIENTAL 

 

Projeto de Lei n.         , de 2009 

 

Altera a Lei n. 15.563 de 27 de dezembro de 199171 e dá outras providências. 

 

O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR MEIO DE SEUS REPRESENTANTES 
APROVOU E EU, EM SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

Art. 1º - O artigo 17 da Lei n. 15.563 de 27 de dezembro de 1991 passa a vigorar acrescido do 
inciso seguinte: 
 Art. 17 – São isentos do imposto: 
 XII – O proprietário de imóvel que mantiver área com cobertura vegetal arbórea que 
atinja mais de 50% (cinqüenta por cento) da área do lote de terreno construído. 
 
Art. 2º - Fica acrescido à Lei n. 15.563 de 27 de dezembro de 1991 o artigo 18-A com a 
seguinte redação: 
 Art. 18-A – Será concedida isenção parcial de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto 
Predial e Territorial Urbano aos proprietários de imóveis que mantiverem área com cobertura 
vegetal arbórea que atinja de 30% (trinta por cento) a 50% (cinqüenta por cento) da área do 
lote de terreno construído.  
 
Art. 3º - As isenções de que trata esta Lei deverão ser requeridas ao Secretário de Finanças 
até 31 (trinta e um) do mês de outubro do exercício anterior ao do lançamento do imposto. 
 
Art. 4º - O contribuinte deve apresentar a cada 04 (quatro) anos, até 31 (trinta e um) de 
outubro, a documentação exigida pelo Poder Executivo municipal para permanecer no gozo 
do direito instituído por esta Lei, sob pena de perda da isenção. 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada pelo 
Poder Executivo no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

                                                 
71 Esta Lei é o Código Tributário do Recife e os artigos 17 e 18 tratam de isenção do IPTU. Disponível a partir 
de <www.recife.pe.gov.br>. Acesso em: 6 jan. 2009.  
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E.2 - MINUTA DE LEI DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A PROJETOS DE INTERESSE 

AMBIENTAL – SIMMA 
 

Projeto de Lei n.          , de 2009 
 

Cria o Sistema Municipal de Incentivo a Projetos de Interesse Ambiental – SIMMA do 
Recife, dispõe sobre mecanismos de concessão de benefícios fiscais para contribuintes que 
invistam em projetos ambientais de preservação, conservação e recuperação da cobertura 
vegetal do Recife e dá outras providências. 
 
O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E EU, 
EM SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 
Art. 1º - Fica criado o Sistema Municipal de Incentivo a Projetos de Interesse Ambiental – 
SIMMA do Recife.  

Art. 2º - Serão concedidos benefícios fiscais para realização de investimentos privados em 
projetos de interesse ambiental em Recife. 
Parágrafo único - Os benefícios fiscais serão concedidos a pessoa jurídica, contribuinte do 
Imposto sobre Serviços – ISS, da cidade do Recife, na forma em que esta Lei dispuser. 

Art. 3º - Os projetos de interesse ambiental de que trata o artigo anterior serão de dois tipos: 

I – Definidos em conjunto pelo contribuinte e pelo poder público municipal; 

II – Definidos pelo poder público municipal, exclusivamente. 

§ 1º - No caso do item I o projeto será elaborado e executado pelo interessado, às suas 
expensas, submetido à aprovação do órgão de gestão ambiental da Prefeitura do Recife, 
devendo ser informado o Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM; 

§ 2º - No caso do item II o projeto será elaborado pelo poder público municipal, executado 
pelo interessado, às suas expensas, devendo ser informado o COMAM. 

Art. 4º - Os projetos de interesse ambiental de que trata o artigo anterior terão como foco: 

I – A preservação, conservação e recuperação da cobertura vegetal do Recife;  

II – As áreas que compreendem o Sistema Municipal de Unidades Protegidas – SMUP do 
Recife.  

Art. 5º - Os benefícios fiscais a que se refere esta Lei compreenderão a isenção parcial do 
ISS, desde que obedecidos os requisitos previstos nesta Lei: 

Art. 6º - O total da isenção a que se refere o artigo anterior corresponde a 90% (noventa por 
cento) do valor do investimento, não podendo as parcelas mensais do ISS sofrerem redução 
superior a 50% (cinqüenta por cento) do imposto devido e efetivamente pago pelo 
contribuinte.  
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Art. 7º - Para exercerem o direito ao benefício fiscal os contribuintes interessados deverão 
encaminhar à Prefeitura do Recife solicitação contendo o valor do investimento, 
acompanhada do projeto completo, no caso do § 1º do art. 3º desta Lei.   

Art. 8º - A isenção prevista no art. 6º será reconhecida mediante Decreto, editado após 
despacho de deferimento da solicitação de que trata o artigo precedente, o qual estabelecerá, 
entre outros, o valor do benefício e o percentual de sua utilização na redução das parcelas 
mensais de pagamento do ISS.  

Art. 9º - É requisito para a participação no SIMMA o contribuinte que não apresentar débitos 
de natureza tributária com o município do Recife. 

§ 1º - O contribuinte em débito com a Fazenda Municipal poderá parcelá-los, tornando-se 
apto a participar do SIMMA; 

§ 2º - Será excluído do SIMMA o contribuinte que não mantiver rigorosamente em dia os 
pagamentos do parcelamento realizado, que descumprirem a legislação tributária do Recife ou 
quando cometerem crime de sonegação fiscal. 

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, além das sanções penais cabíveis, implicará a extinção 
dos benefícios concedidos, além da obrigação do recolhimento dos valores incentivados, com 
seus acréscimos e cominações legais cabíveis. 

Art. 10 - Fica instituído o Comitê Gestor a quem compete: 

I – Analisar o cumprimento dos requisitos do artigo anterior; 

II – Analisar, junto ao órgão de gestão ambiental do Recife, a adequação dos projetos 
ambientais de que trata esta Lei. 

§ 1º - O comitê Gestor terá a seguinte composição: 

I – Um representante da Secretaria de Finanças; 

II – Um representante da Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental; 

III – Três representantes do COMAM, não pertencentes à Prefeitura do Recife. 

§ 2º - As deliberações serão tomadas por maioria simples presentes, no mínimo, 3 (três) 
membros, com presença obrigatória dos representantes elencados nos incisos I e II do § 1º. 

§ 3º - Em caso de empate nas deliberações, haverá nova votação, com participação obrigatória 
de todos os membros. 

§ 4º - Os componentes do Comitê Gestor serão renovados a cada ano. 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada pelo 
Poder Executivo no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 
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E.3 - MINUTA DE LEI DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL 

DE MEIO AMBIENTE 
 

Projeto de Lei n.          , de 2009 
 

Cria o Sistema Municipal de Incentivo a doações ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, 
instituído através da Lei n. 16.047 de 29 de junho de 1995 e dá outras providências. 
 
O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E EU, 
EM SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Incentivo a doações ao Fundo Municipal do Meio 
Ambiente, instituído pela Lei n. 16.047 de 29 de junho de 1995. 
 
Art. 2º - Serão concedidos benefícios fiscais para contribuintes do Recife. 
Parágrafo único - Os benefícios fiscais serão concedidos a pessoa jurídica contribuinte do 
Imposto sobre Serviços – ISS ou pessoa física, contribuinte do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU, da cidade do Recife, na forma em que esta Lei dispuser. 

Art 3º - Aquele que fizer doações ao referido Fundo Municipal poderá: 

I – Se pessoa jurídica, utilizar como crédito o percentual de 80% (cinqüenta por cento) do 
valor doado para abatimento no ISS devido, não podendo as parcelas mensais do ISS sofrerem 
redução superior a 50% (cinqüenta por cento) do imposto devido e efetivamente pago pelo 
contribuinte.  

II – Se pessoa física, utilizar como crédito o percentual de 100% (cem por cento) do valor 
doado para abatimento no IPTU devido em relação a imóvel, situado em Recife, de sua 
indicação. 

Art. 4º - Para exercerem o direito ao benefício fiscal os contribuintes interessados deverão 
encaminhar à Prefeitura do Recife solicitação neste sentido.   

Art. 5º - O benefício previsto no art. 3º será reconhecido mediante Decreto, editado após 
despacho de deferimento da solicitação de que trata o artigo precedente, o qual estabelecerá, 
entre outros, o valor do benefício e o percentual de sua utilização na redução das parcelas 
mensais de pagamento do ISS ou, sua totalidade, no caso do IPTU.  

Art. 6º - É requisito para gozar do benefício o contribuinte que não apresentar débitos de 
natureza tributária com o município do Recife. 

§ 1º - O contribuinte em débito com a Fazenda Municipal poderá parcelá-los, tornando-se 
apto; 

§ 2º - Será excluído do benefício o contribuinte que não mantiver rigorosamente em dia os 
pagamentos do parcelamento realizado, que descumprirem a legislação tributária do Recife ou 
quando cometerem crime de sonegação fiscal. 
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§ 3º - No caso do parágrafo anterior, além das sanções penais cabíveis, implicará a extinção 
dos benefícios concedidos, além da obrigação do recolhimento dos valores incentivados, com 
seus acréscimos e cominações legais cabíveis. 

Art. 7º - Fica instituído o Comitê Gestor a quem compete analisar o cumprimento dos 
requisitos do artigo anterior. 

§ 1º - O comitê Gestor terá a seguinte composição: 

I – Um representante da Secretaria de Finanças; 

II – Um representante da Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental; 

III – Três representantes do COMAM, não pertencentes à Prefeitura do Recife. 

§ 2º - As deliberações serão tomadas por maioria simples presentes, no mínimo, 3 (três) 
membros, com presença obrigatória dos representantes elencados nos incisos I e II do § 1º. 

§ 3º - Em caso de empate nas deliberações, haverá nova votação, com participação obrigatória 
de todos os membros. 

§ 4º - Os componentes do Comitê Gestor serão renovados a cada ano. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada pelo 
Poder Executivo no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 
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ANEXO A 

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE: CONSIDERAÇÕES SOBRE 

DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO EM RECIFE 

 

O Fundo Municipal do Meio Ambiente foi criado, em Recife, através da Lei n. 16.047 

de 29 de junho de 1995, que tem o objetivo de assegurar recursos financeiros necessários ao 

desenvolvimento das ações da política de meio ambiente em Recife. 

É administrado pela Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental (SEPLAN) em articulação do o Conselho Municipal do Meio Ambiente 

(COMAM). 

Os recursos do Fundo são prioritariamente de dotação orçamentária, muito embora a Lei 

preveja outras fontes de recursos. O que se ver, no entanto, é que o orçamento para o Fundo 

são insuficientes para fazer frente aos enormes desafios de uma política de proteção ambiental 

em Recife, chegando mesmo aos valores serem medíocres, conforme se pode aferir pelas 

informações dos orçamentos, dos anos de 2004 a 2007, cedidos pela Secretaria de Finanças do 

Recife, a seguir informados. 

A política tributária ambiental municipal, diante dessa realidade, é, por demais, urgente, 

tendo que são necessárias outras formas de financiamento para a gestão ambiental da cidade. 

Estimular o particular a fazer doações financeiras ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, 

através de benefícios fiscais, é uma das formas de angariar recursos para incrementar ações 

voltadas para uma política de proteção ambiental. Nestes termos é que se apresenta uma 

sugestão de um dispositivo legal de incentivo, nos moldes do apresentado no Apêndice E, 

para esse fim.  
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DECRETO Nº 19.337/2002 

EMENTA: Regulamenta o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA. 

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 54, incisos IV, da Lei 

Orgânica do Município do Recife - LOMR e tendo em vista a Lei n. 16147, de 29 de junho de 1995, que instituiu 

o Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

D E C R E T A: 

Art.1º - O Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA - tem a finalidade de apropriar recursos financeiros 

para o desenvolvimento de projetos visando o uso racional e sustentável dos recursos naturais do Município, 

incluindo a manutenção, a melhoria ou a recuperação da qualidade ambiental.  

Art.2º - Constituirão recursos do FMMA: 

I - recursos provenientes da dotação orçamentária própria; 

II - o produto da arrecadação de multas por infrações às normas ambientais; 

III - o produto da remuneração pelos serviços prestados pelo Órgão de Gestão Ambiental aos requerentes de 

autorização e licenças ambientais, inclusive pelo corte e poda de árvores, quando necessário; (taxas) 

IV - transferência de recursos da União, do Estado ou de outras entidades públicas; 

V - produto decorrente de acordos, convênios, contratos e de recursos proveniente de ajuda e cooperação 

nacional e internacional às ações de defesa do meio ambiente recifense; 

VI - rendimentos de qualquer natureza, decorrentes da aplicação do seu patrimônio; 

VII - recursos resultantes de doações, legados, contribuições em dinheiro, valores bens móveis e imóveis que 

venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas; 

VIII - doações de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais e internacionais; e 

IX - doações e recursos de outras origens. 

Parágrafo Único - Os recursos serão depositados em conta do Fundo, que será gerido pela SEPLAM - Secretaria 

de Planejamento Urbanismo e Meio Ambiente do Município. 

Art. 3º - O FMMA terá como órgão gestor a SEPLAM, sob a supervisão do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente - COMAM. 

Art. 4º - Os recursos do FMMA serão aplicados, prioritariamente, nas seguintes áreas temáticas. 

I - monitoramento e controle ambiental; 

II - preservação e conservação dos recursos naturais renováveis; 

III - recuperação de áreas degradadas ou em processo de degradação; 

IV - proteção das matas ciliares, de mananciais e reservatórios para abastecimento público; 

V - planejamento, implantação e gestão de unidades de conservação; 

VI - educação ambiental; 

VII - campanhas educativas, sócias ambientais e programas de formação e capacitação de recursos humanos na 

área ambiental; 

VIII - elaboração e implantação da Agenda 21 Municipal; 

IX - estudos e pesquisas cientificas na área de preservação ambiental. 
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Art. 5º - Os projetos relativos às áreas prioritárias referidas no artigo anterior deverão considerar, entre outros 

aspectos definidos pelo órgão gestor do FMMA: 

I - a formação de parcerias; 

II - objetivar a geração de empregos e renda; 

III - a ampliação da participação das mulheres nas ações de desenvolvimento sustentável; 

IV - a implantação do Plano de Gestão Ambiental do Município. 

[...] 

Art. 8º - Para obtenção de recursos do FMMA, os interessados deverão apresentar ao Órgão de Gestão 

Ambiental projetos detalhados, indicando os objetivos, as metas, o plano de aplicação e o cronograma de 

desembolso dos recursos pretendidos. 

Parágrafo Único - A SEPLAM, através de sua Diretoria Geral de Meio Ambiente - DIRMAM analisará os 

projetos apresentados emitindo parecer conclusivo, submetendo-o à aprovação do COMAM. 

Art. 9º - A liberação dos recursos do FMMA ficará condicionada à aprovação dos projetos, à disponibilidade 

financeira do Fundo e outros requisitos fixados em normativos expedidos pelo COMAM. 

Art. 10 - Nos atos jurídicos necessários à execução dos projetos aprovados deverão estar discriminados os 

requisitos e as obrigações de aplicação dos recursos e prestação de contas e outras obrigações pertinentes à 

utilização dos recursos aos fins a que se destinam. 

Art. 11 - Serão suspensos os desembolsos de recursos aos proponentes dos projetos, no caso de descumprimento 

das obrigações assumidas. 

Parágrafo Único - Os executores deverão reembolsar ao FMMA, imediatamente, a totalidade do montante 

desembolsado, na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas. 

Art. 12. A prestação de contas dos recursos recebidos do FMMA deverá ser apresentada, nas condições 

estabelecidas pela SEPLAM, devendo a última prestação de contas ser apresentada até 30 (trinta) dias após a 

conclusão do projeto, intuída com os seguintes documentos: 

I - relatório do executor do projeto; 

II - demonstrativo da execução da receita e da despesa; 

III - relação de pagamentos efetuados; 

IV - termo de aceitação da obra, se for o caso; 

V - extrato bancário conciliado da conta especifica; 

VI - relação de bens e equipamentos adquiridos, para execução dos projetos; 

VII - guia de recolhimento do saldo, se houve. 

[...] 

Art. 16 - O presente Decreto entrar em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO B 
 
PARQUE DOS MANGUEZAIS: ASPECTOS GERAIS E MINUTA DO PROJETO DE 

LEI N. 186 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2007 QUE CRIA O "PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL DOS MANGUEZAIS" 

 

A região do manguezal do Pina, com área de 212,84 ha, encontra-se há décadas sob a 

responsabilidade da  Marinha do Brasil. 

Situada na bacia do rio Tejipió e banhada pelos rios Pina e Jordão, caracteriza-se pela 

presença marcante de água e mangues. O mapeamento da cobertura vegetal elaborado pela 

FIDEM (Fundação de Desenvolvimento Municipal), em 1978, indica vegetação de mangue e, 

em 1984, vegetação de mangue e cultura de subsistência.  

Localizada no complexo estuarino dos rios Pina, Jordão e Tejipió, possui a maior parte 

de sua área em terreno inundável, com predominância da vegetação de mangue (Foto 2). Na 

área de terra firme estão as edificações da antiga Estação Rádio Pina, mantida pela Marinha 

do Brasil até 1992.  

 

 
 

 

 

Foto 5 – Parque dos Manguezais 
Fonte: Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Recife (SEPLAN), 2008 
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A área é considerada de preservação permanente desde 1965, pela Lei n°4.771 de 15 de 

setembro de 1965 (Código Florestal Brasileiro). Vinte anos depois, a Lei Estadual n. 

9.931/86, definiu a zona estuarina do Capibaribe - incluindo os rios Pina, Tejipió e Jordão – 

como área de proteção ambiental, embora não a tenha delimitado. Posteriormente, em 1996, a 

Lei Municipal n.16.176 de 9 de abril de 1996 (Lei do Uso e Ocupação do Solo de Recife, 

reconheceu a área como Zona Especial de Proteção Ambiental, tipo 2, sob a denominação de 

ZEPA 2 Parque dos Manguezais. Esta Lei abre a possibilidade do Município instituir 

unidades de conservação, visando a preservação dessas áreas protegidas. Em 2003 a Lei 

n.16.930, acrescenta ao Código de Meio Ambiente do Recife, um capitulo destinado às Áreas 

de Preservação Permanente (APPs), incluindo quase toda área da Estação Rádio Pina. 

Finalmente em 2004 a Prefeitura do Recife concebeu, embrionariamente, um projeto de 

criação do “Parque Ecológico Estação Rádio Pina”. No entanto, após esta iniciativa, 

praticamente nada ocorreu para proteger e recuperar aquele ecossistema. A área vem sofrendo 

permanente pressão, sobretudo provocada por poluição hídrica, invasões pela construção de 

habitações de baixa renda, implantação de novos viveiros de camarão, e aterros, que ao longo 

do tempo possibilitaram a ocupação de terrenos pelo mercado imobiliário formal. Além disso, 

novos projetos governamentais tangenciam ou incidem sobre a área do manguezal do Pina, 

sendo fundamental entender as interfaces das intervenções urbanísticas com a área em apreço. 

Portanto, torna-se oportuno e urgente recuperar os passos positivos já dados, incorporar a 

legislação ambiental existente e consolidar a área como um espaço a ser ecologicamente 

utilizado pela cidade, protegendo os seus requisitos naturais.  

Neste contexto está o Projeto de Lei (PL) n. 186, de 18 de novembro de 2007, que cria o 

Parque Natural Municipal dos Manguezais, já se adaptando às normas do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). O PL encontra-se no Anexo A. 

Os assentamentos do entorno imediato (ZEIS – Zona Especial de Interesse Social e 

favelas) são os seguintes: 

• Ilha de Deus: A ZEIS Ilha de Deus está localizada entre os rios Jordão e Pina e a 

desembocadura do rio Tejipió, ocupando uma área de 17,9 ha, sendo 4,5 ha da área ocupada 

com 348 imóveis. São 334 famílias e 1152 habitantes, numa densidade de 52.316 

habitantes/ha. A ZEIS se conecta à ZEPA Parque dos Manguezais em sua porção sul. Teve 
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sua comunicação com o continente a partir da década de 70, com a construção de uma ponte 

pela prefeitura. Energia, água e limpeza urbana chegaram foram instalados no período de 

1991 a 1993. Os equipamentos públicos existentes foram implantados em 1991 (escola), 1995 

(posto de saúde) e 1996 (creche). A ilha está rodeada por tanques de engorda de camarão, 

inicialmente utilizados para engorda de peixe na década de 70, recebendo um incremento a 

partir da década de 90. Em 1882 eram 10 viveiros na área e hoje chegam a 82 viveiros. Em 

decorrência disso a área da comunidade de Ilha de Deus não se expandiu. Da população local, 

cerca de 70% dos moradores vivem da pesca ou da carcinicultura. 

• Ilha do Destino: No início da invasão haviam algumas palafitas e 15 

casas aproximadamente construídas na planície alagável. Área de ocupação antiga e 

consolidada com imóveis em alvenaria. 

• Encanta Moça – Pina: Os moradores chegaram ao local em 1939 e 1945. 

Portanto, é área de invasão antiga e consolidada em terreno da Santa Casa, existindo muitas 

palafitas próximas à antiga Fábrica da Bacardi (Av. República do Líbano) e muitos imóveis 

em alvenaria na margem da bacia (Rua Dr. Dirceu Velloso Toscano de Brito) onde também se 

concentram vários viveiros de camarão. 

• Angelim / Estrada do Frigorífico do Nordeste (favela): os moradores chegaram ao 

local em 1970. No início da ocupação havia muitas árvores frutíferas. As famílias 

sobreviviam da pesca. A planície é alagável.  

• São Sebastião (favela): Igualmente localizada na planície alagável. 

• Sirimole (favela): Os moradores chegaram em 1947. A maré fazia ligação com o 

Pina sendo sua margem ocupada pelos pescadores que ali chegaram. O terreno era plano, 

com muita areia e mangue.  

• Outras favelas com mais de 1.000 habitantes: Bode, Beira Rio e Valdir Pessoa. 

• Outras favelas com mais de 300 habitantes: Areinha, Paraíso, Xuxa e Beira da 

Maré. 

• Outras favelas com até 300 habitantes: Bacardi, Ilha do Destino e Deus nos Acuda 

(RECIFE, 1996). 
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PROJETO DE LEI Nº 186/2007 

EMENTA: Cria o Parque Natural Municipal dos 
Manguezais, com os limites que 
especifica e dá outras providências. 

 

Artigo 1º - Fica criado, no Município do Recife, o Parque Natural Municipal dos Manguezais. 

Artigo 2º - O Parque Natural Municipal dos Manguezais possui área de 307,8 (trezentos e sete 
vírgula oito) hectares e está localizado no complexo estuarino dos rios Capibaribe / Pina / 
Tejipió, na zona sul do Recife, entre a Av. Mascarenhas de Moraes e os bairros do Pina e de 
Boa Viagem. 

Parágrafo Único - Os limites do Parque são definidos pelo Anexo Único desta Lei. 

Artigo 3º - Esta unidade de conservação é considerada de Proteção Integral, de acordo com a 
Lei federal n° 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC. 

Artigo 4º - O Parque Natural Municipal dos Manguezais tem por objetivo a preservação do 
ecossistema manguezal, garantindo a sua relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando 
em seu interior o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico, a realização de pesquisas 
científicas e outras atividades compatíveis com a sua categoria de unidade de conservação. 

Artigo 5º - O entorno do Parque Natural Municipal dos Manguezais é considerado Zona de 
Amortecimento, de acordo com o princípio estabelecido na Lei Federal n. 9.985/00. 

Artigo 6º - Fica determinado o prazo de doze meses para a regulamentação desta Lei, que 
deverá compreender o Plano de Manejo da unidade de conservação, de acordo com o 
regulamento definido na legislação brasileira, bem como a estrutura para o funcionamento da 
Unidade Gestora. 

§ 1º - O Plano de Manejo deverá ser coordenado por órgão municipal e elaborado com 
a participação da sociedade civil, incluindo organizações não-governamentais, empresas e 
universidades. 

§ 2º - O Plano de Manejo deve incluir a definição das atividades a serem estimuladas 
ou proibidas, o zoneamento ambiental, a zona de amortecimento, o sistema de gestão 
colegiada e o regimento da unidade gestora. 

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Anexo Único da Lei no          / 2008 

Descrição dos limites: 

 
Figura 16: Limites propostos para o Parque Natural Municipal dos Manguezais (linha tracejada branca) e 
pra a sua Zona de Amortecimento (linha contínua amarela). Os limites na figura não apresentam precisão 
cartográfica, tendo o caráter ilustrativo. 
 




