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RESUMO 
 
 
 
 
O entendimento da proteção ambiental como um direito fundamental da pessoa humana, extensão 
do direito à vida, serve como ponto de partida para este estudo, que busca demonstrar a importância 
e possibilidades de utilização dos instrumentos fiscais, autorizada no texto da Constituição Federal 
brasileira de 1988, na implementação das políticas públicas ambientais. Serviria a tributação, em 
sua feição positiva e negativa, como peça chave na defesa e prevenção de degradação ambiental, 
devendo direcionar-se à efetivação das liberdades fundamentais constitucionalmente definidas. O 
trabalho, a partir de tais fundamentos, dos princípios ambientais e da demarcação dos objetivos das 
políticas públicas, parte, num primeiro instante, para uma breve análise das categorias tributárias 
ambientais que poderiam vir a ser concebidas no Direito interno. Num segundo momento, visualiza 
a instrumentalização das figuras tributárias já existentes, direcionando-as à construção de um novo 
modelo de desenvolvimento sustentável, apontando a viabilidade e urgência da utilização dos 
instrumentos fiscais na implementação do direito fundamental ao meio ambiente sadio e 
equilibrado. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente, direito tributário, direitos humanos, políticas fiscais.  
 
 
LEAL, Virgínia de Carvalho. Tributação Ambiental: implementação do direito fundamental ao meio 
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do Recife. Centro de Ciências Jurídicas. Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

The understanding of the environmental protection as a fundamental right of the human being, 
extension of the right to life, is as an important starting point for this study. The work intends to 
demonstrate the importance and possibilities of the use of  Taxation instruments, as authorised by 
the  Brazilian Federal Constitution of 1988, in the implementation of environmental policies. 
Taxation would serve, in its positive and negative features, as a key tool in the defence of 
environment and prevention from environmental degradation. It should be used at addressing the 
fundamental freedoms constitutionally defined. Starting from such foundations, from environmental 
principles and from the design of  the objectives of public policy, the work moves, in a first 
moment, towards a brief analysis of the environmental Tax categories that could come to be 
conceived by domestic internal Law. In a second moment, it envisages the use of existing taxes to 
the construction of a new conception of sustainable development. This  should aim the viability and 
urgency of the use of the Tax instruments in the implementation of the fundamental right to the 
healthy and balanced environment.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Até a elaboração do presente trabalho, muito se tem falado no Brasil acerca da tutela civil, 

administrativa e penal dos bens ambientais, mas pouco se discute sobre a tutela tributária ou 

instrumentalização de suas figuras para tais fins. Países como a Alemanha, França e Espanha já 

avançaram nessas discussões, o que justifica a marcante presença da literatura estrangeira na 

bibliografia utilizada, indicativo de que o Brasil - país de dimensões continentais e onde se encontra 

uma das maiores riquezas naturais de todo o mundo - precisa inserir-se em tal contexto.  

Quando iniciada a presente pesquisa, o cenário nacional apontava para reformas no Texto 

Constitucional, entre as quais o discutido Projeto de Reforma Tributária, como ficou conhecido. 

Finalizado processo de votação e aprovação do referido projeto, afirmamos com todas as letras que 

infelizmente o Brasil não conseguiu alcançar uma Reforma Tributária sensível às questões 

ambientais, negligenciando o que hoje é um dos maiores problemas planetário, com pauta 

permanente em todos os fóruns mundiais: a sobrevivência e sustentabilidade do meio ambiente 

natural, artificial e cultural. 

O objetivo do trabalho, sobretudo através de uma linguagem clara e de um texto direto, é 

analisar a tributação ambiental como instrumento de política pública a serviço do Estado na defesa 

de um meio ambiente limpo e equilibrado – aspecto da dignidade humana e direito fundamental 

garantido na Constituição brasileira de 1988. 

Devemos ressaltar que o tratamento da questão tributária ambiental é extremamente 

complexa, envolvendo diversos ramos do Direito e fatores sociais políticos, econômicos, que 



  

interferem na criação e instrumentalização de figuras tributárias. Assim, para este tema convergem 

o Direito, a Economia, a Política, Administração, entre inúmeros outros ramos do saber. Optamos 

pelo enfoque dogmático, trabalhando predominantemente como o ordenamento positivo nacional.  

Faremos um apanhado da fundamentação ambiental na constitucional, ou seja, o tratamento 

dado à questão ambiental na atual Constituição Federal, e os avanços que ela representa bem como 

os princípios e regras que fundamentam a direção à instituição de instrumentos fiscais e tributários 

em matéria ambiental. 

 Procuramos delimitar o debate da tributação ambiental ao campo do direito positivo, sendo 

este trabalho, portanto, eminentemente dogmático, sem, contudo, nos furtamos à característica 

interdisciplinar do Direito Ambiental. 

Buscamos ao longo dos capítulos responder questões ainda bastante presentes no estudo 

dessa matéria em nosso direito positivo, visto serem pouquíssimos os estudos que enfrentaram o 

tema internamente. Nos preocupamos primordialmente em alcançar retorno aos ecos dos seguintes 

questionamentos básicos: qual o interesse do Estado em inserir o elemento ambiental na política 

fiscal e tributária? Qual o fundamentos, ou fundamentos, da tributação ambiental? Como pode ser 

concebida a tributação como política de preservação ambiental no Brasil?  

A solução para essas perguntas vai-nos exigir uma descrição do tratamento constitucional 

dado à questão ambiental e da abertura do sistema tributário a essas novas figuras, através da 

análise de seus fundamentos, institutos e normas, resultando em uma pesquisa marcadamente 

teórica. 

Buscamos trazer à luz as questões principais que balizam esse debate, provocando reflexões 

e esclarecendo posicionamentos sobre o que vem reiteradamente sendo levantado pela doutrina 

como fundamento da tributação ambiental, amparada na maioria das vezes não no ordenamento 

positivo, mas em ciências afins, como a economia. Passaremos a analisar se há uma superestimação 



  

ou até que ponto princípios e estruturas econômicas irão pautar a atuação estatal na defesa da 

preservação do meio ambiente, como fundamento de uma política tributária ambiental. 

A obra divide-se em duas partes: a primeira é dedicada à questão ambiental e constitucional, 

enquanto a segunda parte analisa propriamente os elementos ambientais inseridos no ordenamento e 

na política fiscal bem como os aspectos técnicos relevantes à implementação de uma tributação 

ambiental. A primeira parte divide-se em 4 (quatro) capítulos, e a segunda em 5 (cinco) capítulos – 

sendo o último reservado às conclusões finais.  

Inicialmente, no capítulo primeiro, iremos nos deter em breve reflexão sobre uma nova ética 

ambiental, diretamente relacionada às crises sociais, econômicas e políticas decorrentes das 

constantes transformações e necessidades advindas da evolução do Estado, do próprio indivíduo, e 

principalmente do acelerado progresso científico e tecnológico. Passando por uma breve perspectiva 

global, nos deteremos ao estudo dos direitos fundamentais em seu aspecto interno, analisando o 

tratamento que é dado à matéria no âmbito da Constituição brasileira de 1988 – mais 

especificamente ao direito à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do 

Brasil e pedra angular do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 No segundo capítulo traremos o tratamento constitucional dado à proteção ambiental, em 

análise do significado da inserção de um capítulo próprio à defesa do meio ambiente pela 

constituinte de 1988, bem como as dimensões que recebe o bem ambiental a partir daquele Texto. 

O capítulo terceiro reservamos aos princípios fundamentais da proteção ambiental, com 

especial atenção ao princípio da precaução e a regra do poluidor-pagador, de maior relevância no 

estudo da tributação ambiental. 

 O capítulo quarto dedicamos à necessidade de inserção do meio ambiente como objeto das 

políticas públicas, e dos diversos instrumentos públicos à disposição do Estado para a proteção 



  

ambiental, apontando desde já os fundamentos de uma proteção ambiental pautada em política 

financeiras e tributária. 

 Finda a primeira parte, ingressamos propriamente na matéria financeiro/tributária a partir do 

capítulo 5, onde tratamos da atividade financeira do Estado e seus fins e efeitos fiscais e 

extrafiscais, de expressiva relevância na temática da tributação ambiental. 

A criação de categorias tributárias ambientais propriamente ditas, sejam elas impostos, taxas 

e contribuições, serão tratadas no capítulo 6, enquanto que aos elementos tributários ambientais, ou 

instrumentalização das figuras tributárias já existentes, reservamos o capítulo 7, dentre os quais nos 

ateremos também às concessão de incentivos fiscais, isenções tributárias e deduções. 

 No último capítulo, optamos por tentar expor, de forma sucinta e objetiva, as conclusões do 

trabalho, apontando algum dos avanços e implementação da matéria no âmbito interno, de forma a 

demonstrar que a adoção de tais medidas traz benefícios mais amplos e eficazes ao meio ambiente 

do que os provenientes da proteção amparadas nos métodos tradicionais diretos - como as sanções 

administrativas e penais. 

Quanto à metodologia de pesquisa e o sistema de citação e rodapé, optamos pelo 

denominado sistema autor-data, por entendermos que esta forma facilita a leitura e eventuais 

pesquisas às fontes consultadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 UMA NOVA ÉTICA DA PRESERVAÇÃO DA NATUREZA E O TRATAMENTO 
CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO 1 

O REPENSAR DO PAPEL DO HOMEM NO ECOSSISTEMA PLANETÁRIO FRENTE À 
AMPLIÃÇÃO SUBSTANCIAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

“..eu vejo o futuro repetir o passado 

eu vejo um museu de grandes novidades 

o tempo não pára..” 

(Cazuza) 

 

1.1. Por uma ética da preservação da existência 

 

 

A pós-modernidade, neste início de novo século, encontra-se envolta em tensões e mal-

estares provocados por um vazio existencial e um forte sentimento de angústia, conseqüência direta 

da velocidade das mudanças e perda dos valores e ideologias. É o que Luis Alberto Warat denomina 

“encruzilhada da pós-modernidade” 1, num constante conflito entre o ser e o não ser da 

humanidade. (WARAT, 1994, p. 99). 

A escassez de respostas éticas para a incerteza do futuro, com especial atenção à crise 

ecológica; um mundo tomado pelo consumismo e pela tecnologia evidencia a mutilação de 

pensamentos e sentimentos dos homens bem como a perda do seu significado, individualidade e 

subjetividade. 

                                                 
1 Warat acredita nesta pós-modernidade, enquanto Touraine, em sua Crítica à Modernidade, faz-nos refletir se ao menos 
conseguimos alcançar a modernidade.Cf (TOURAINE, 1994) 



  

O sistema produtivo tem consumido aceleradamente o ecossistema e seus recursos 

naturais, sem que haja a adequada compensação, visando a atender a desenfreada demanda do 

sistema econômico atual. A cultura dominante é a do consumo e do mercado livre - e o homem está 

sendo consumido juntamente com a natureza, tornando as relações rápidas e superficiais. Por isso, 

os instrumentos e pensamentos ambientalistas buscam preservar o homem do próprio homem e do 

seu poder de destruição. 

A mudança paradigmática para uma nova ética ambiental faz-se urgente, na tentativa de 

alterar este vazio significativo e resgatar o ideal de autonomia, garantindo nosso direito – e das 

futuras gerações - à qualidade de vida. 

Esta necessidade é posta por Luis Alberto Warat, quando prega a “eco-cidadania” como 

direção de escape, baseada na articulação da subjetividade, ecologia e cidadania.2

Busca-se uma saída para esse tédio como fonte de patologia social na alteridade, no 

cuidado com o outro e consigo mesmo, que viria através do amor. Encontrar o sentido da vida, 

perdido na trans ou pós-modernidade, através das diversas formas de cuidado, evitando os maus 

tratos: ao meio ambiente, ao poder, diante desse mundo de apatia amorosa e desmotivação afetiva 

em que vivemos.  

A partir desse cuidado com o outro, da alteridade, visualizamos a noção de 

solidariedade, dos direitos fundamentais da terceira dimensão – da fraternidade – que completa a 

tríade dos valores estampados como lema máximo desde a Revolução Francesa: liberté, égalité et 

fraternité. Seria a “ecologia como cuidado da vida”, do próximo (gerações presentes e futuras) no 

sentido mais amplo de cidadania (WARAT, 1994, p.101).  

                                                 
2  “As grandes questões da modernidade passaram de preocupações com a verdade, objetividade, ideologia, poder, para 
a real preocupação sobre o sentido da vida e até a possibilidade de sua continuidade. (...) tédio existencial e perda de 
qualquer sentimento de satisfação, falta de interesse pelo outro na vida pública e privada (...) o primado do marketing 
como substituto do valor da vida”  (WARAT, 1994, p.101).  



  

Assim, os direitos fundamentais do homem ganham função mais comprometida com a 

criação e valorização da vida, de forma a integrar o indivíduo no mundo e mudar o formato da 

sociedade em que vivemos - uma ética da preservação da existência. Despreza-se a atual fala dos 

direitos humanos, pautada a partir do sentimento de morte e dor, e se parte para uma mentalidade 

firmada no sentimento de solidariedade – mutualidade de interesses e deveres, ou em outras 

palavras, a alteridade. 

 O antigo paradigma que hoje se deseja suplantar tem a natureza como controlável, hostil e 

neutra, dotada de amplas reservas a serem exploradas; enquanto o paradigma ideal alternativo seria 

tê-la como benigna, delicadamente balanceada e dotada de recursos limitados que precisam ser 

preservados. Busca-se, a partir desta nova ética ambiental, valorizar o sistema natural 

intrinsecamente, não como recurso, mas passando pela necessária harmonização da economia com a 

natureza. 

A crescente destruição do meio ambiente, decorrente principalmente da ação do homem, 

faz urgente uma mobilização sócio-política em torno da questão ambiental, sendo imprescindível, 

portanto, o concurso do Direito como instrumento regrador da conduta humana e poderosa 

ferramenta de transformação. 

É importante por outro lado observar, entretanto, que o Estado com que nos defrontamos 

hoje é também produto do processo acelerado de globalização que lhe reduz o tamanho e a 

participação. O Estado passa a atuar agora “sobre o domínio econômico”, garantindo as regras do 

livre mercado, da livre concorrência, conforme pondera Fernando Scaff (1999, p.403). No mesmo 

sentido, sensíveis são as transformações ocorridas nos conceitos de soberania, território e povo – 

decorrentes das mudanças em níveis econômico, político, social e tecnológico no cenário mundial 



  

das últimas décadas, perdendo seus antigos referenciais, como conseqüência direta do acelerado 

processo de globalização e integracionista (SCAFF, 1999, p. 404). 3

A nossa civilização deve ser vigilante com a noção de limite, de medida. A tecnologia e a 

velocidade são grandes aliadas na perda dos modelos e referenciais, encontrando-nos “diante da 

responsabilidade de tentar viver com a tecnologia” (UNGER, 1992, p. 19) sem que esta esteja 

necessariamente numa relação contrária à natureza - uma vez que “tecnologia é fazer o que faz a 

natureza em mais curto espaço de tempo” (SANTOS, 1992, p.18). Claras são as palavras de Alain 

Touraine ao criticar o formato dessa sociedade: 

 Nós vivemos numa sociedade de forte dissuasão entre os meios e os fins, e 
portanto onde os mesmos meios, longe de comandar os fins ou de absorvê-los, 
podem ser colocados a serviço tanto do mal como do bem, tanto da diminuição 
das desigualdades como do extermínio das minorias. (1994, p.158,164) 

 

E logo adiante, compara: 

O modelo da sociedade moderna é aquele que Sade oferece em Juliette: a mulher-
natureza é dominada pelo homem-razão que esqueceu o amor pelo gozo e não tem 
outros objetivos senão os instrumentais. (1994, p.158,164) 

 

 O maior desafio deste novo século, portanto, é implementar os direitos fundamentais do 

homem, com especial atenção ao direito a um meio ambiente limpo e equilibrado como direito 

fundamental da pessoa humana e extensão do direito à vida, e criar mecanismos para garantir a 

efetividade4 de tais direitos básicos, previstos nos textos legais. 

 

 

                                                 
3 O processo integracionista traz conseqüências diretas ambientais. A limitação territorial artificiais, impostas pelo 
homem, que já não existiam em relação às questões ambientais, visto que desconhecem fronteiras,  progressivamente 
vai deixando de existir também por razões eminentemente econômicas. 
4 Efetividade aqui entendida como eficácia social. 



  

Concordamos com Nancy Mangabeira Unger (1992, p.11) quando afirma que 

necessitamos “redescobrir a prática de nossos deveres e obrigações em relação ao cosmos”, pois a 

crise ambiental é tanto uma crise cultural e civilizacional, como espiritual. 

 

 

 1.2. A escolha do termo Direitos Fundamentais. 

 

 

Grande é a confusão semântica em torno da temática dos direitos fundamentais até mesmo 

no corpo constitucional, inexistindo homogeneidade mas a freqüente utilização de diversos termos 

como ‘direitos humanos’, ‘direitos e garantias fundamentais’, ‘direitos individuais’, etc. Optamos 

por adotar ao longo deste trabalho uma nomenclatura única: direitos fundamentais. 

Partimos do entendimento que tal termo detém um caráter mais genérico, não se atrelando a 

nenhuma das categorias de direitos especificamente, sejam eles de liberdade, de defesa, sociais, 

coletivos ou difusos. 

Já o termo ‘direitos do homem’ ou ‘direitos humanos’ carrega em si uma maior ligação à 

consciência ética, sendo mais apropriado ao âmbito internacional (SARLET, 2000; CANOTILHO, 

1996). Seriam, portanto, mais amplos que os fundamentais, os quais estão por sua vez atrelados a 

uma determinada ordem interna. 

Discorrer sobre as diferenças entre as diversas terminologias não é nosso propósito, mas 

apenas como justificativa à eleição do termo, tendo sido o critério bastante objetivo: deve sobretudo 

abranger todas as espécies de direitos que eventualmente precisamos tratar, além de estar adequado 

à Constituição – âncora do presente trabalho. 



  

Cabe ressaltar, entretanto, que tais expressões não se excluem ou são incompatíveis, apenas 

dependem da dimensão adotada. Em resumo, preferimos a terminologia direitos fundamentais para 

tratar dos direitos outorgados e protegidos pela ordem constitucional interna, e deste modo iremos 

tratá-los ao longo de todo o estudo, – dando-lhes uma dimensão temporal e espacial delimitada à 

esfera do direito positivo. 

Ademais, como o nosso estudo se calça predominantemente sob a Constituição brasileira 

atual, nenhum prejuízo advém da adoção desta terminologia, até mesmo porque a nossa Carta 

Constitucional possui um catálogo de normas consagradoras de direitos fundamentais que vai além 

do rol dos direitos humanos contemplados nos instrumentos internacionais. 

 

 

 1.3. A inexistência de fundamento único. 

 

 

O enfoque dos direitos fundamentais, embasados nas suas denominadas ‘dimensões’, 

funciona também como negativa ao pensamento jusnaturalista, que buscava alcançar um 

fundamento único para tais direitos, nomeados “naturais”, cabíveis aos homens enquanto homens, 

sem depender de nenhuma concessão ou autorização por parte do poder soberano. Os jusnaturalistas 

entendiam que tais direitos nascem com os homens, ou, olhando de outra perspectiva, que os 

homens já nascem com aqueles direitos. 

 As mudanças das condições sociais deram cabimento a novas necessidades, e com elas 

novos direitos foram surgindo. São carências que precisam ser supridas e que são exigidas a partir 

de uma evolução natural. 



  

 O que parece fundamental numa determinada época e civilização, afirmava Norberto 

Bobbio (1992, p.6), pode muito bem não ser igualmente fundamental em outras épocas ou outras 

civilizações, não havendo como conceber fundamento absoluto a direitos historicamente relativos. 

Seria uma ilusão. Para o mesmo autor, com o qual concordamos - e em tal entendimento abalizamos 

as diversas dimensões dos direito fundamentais expostas a seguir -, os direitos humanos são direitos 

conquistados historicamente. 

 

Do ponto de vista teórico, sempre defendi que os direitos do homem, por mais 
fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 
velhos poderes, e nascidos de modo gradual,  não todos de uma vez e nem de uma 
vez por  todas. (BOBBIO, 1992, p. 5).  

 

 

Mais importante que buscar um fundamento único ou tentar justificá-los, o problema que 

enxergamos é como protegê-los e realizá-los, na tentativa de efetivá-los da forma mais ampla. E 

esta efetivação dos direitos fundamentais do homem - e em especial o direito ao meio ambiente 

limpo e equilibrado - está diretamente relacionada ao desenvolvimento global da civilização, mas 

que não pode ser enfrentado de forma isolada. Deixa de ser uma preocupação filosófica e encampa 

a política e o direito, através dos quais buscaremos apontar alguns caminhos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 1.4. As diversas dimensões dos direitos fundamentais. 

 

 

O papel dos direitos fundamentais abordados no presente estudo é apenas5 intermediário, 

para alcançar, com mais subsídios e conteúdo, o objeto principal que delimitamos: os tributos como 

medida de proteção do meio ambiente. 

Faremos, inicialmente, uma rápida abordagem histórica para entendermos o caminho 

palmilhado pelos direitos fundamentais em relação à atuação do Estado, atinando para o fato de que 

tal história desemboca no surgimento do moderno Estado Constitucional6, que encontra sua 

legitimidade na proporção do reconhecimento e efetividade que é dada a esses direitos (SARLET, 

2001, p.38). 

Percorreremos as denominadas “dimensões” dos direitos fundamentais, preferindo esta 

nomenclatura às disseminadas “gerações de direitos”, por entendermos que falar em gerações que se 

sucedem no tempo gera a equívoca idéia de que os direitos existentes, a cada sucessão de geração, 

são substituídos por novos outros. Tal entendimento não pode subsistir por ser enganoso, visto a 

coexistência de todas as dimensões desses direitos em nosso ordenamento atual, presentes ao longo 

do Texto Constitucional e infraconstitucional, válidos e aplicáveis. 

                                                 
5 “apenas” não no sentido de suprimir-lhes a importância, de menosprezo, mas de tentar não se perder no objeto 
delimitado. 
6 Trataremos, no capítulo 5 da aproximação desse Estado Constitucional e o surgimento da constituição financeira como 
conjunto de relações jurídico-financeiras com a função de viabilizar, além da arrecadação, a garantia dos direitos 
fundamentais econômicos e sociais. 



  

A escolha do termo “dimensões” em vez de “gerações” decorre, em apertada síntese, deste 

último vocábulo estar mais sujeito a imprecisões de significado e equívocos cognoscitivos que a 

primeiro deles7.  

Os valores e o conteúdo das Constituições variam de acordo com o predomínio de 

determinada ideologia, existindo uma estreita relação entre o social e o jurídico. Queremos afirmar 

que as normas e o Direito, de uma forma geral, refletem os anseios e as ideologias de uma 

determinada sociedade, sem necessariamente excluir os direitos já existentes, pois pode haver 

simplesmente uma soma de necessidades. 

Na verdade, a ênfase nas dimensões parte da concepção de Estado como responsável pela 

implementação de políticas públicas, refletindo ideologias políticas predominantes em um 

determinado período histórico. A sua tripartição (ou quadripartição) tem relevância estritamente 

didática.  

Assim, os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão representam aqueles direitos da 

liberdade, igualdade e fraternidade respectivamente, assinalados na blagues da Revolução Francesa: 

liberté, egalité, fraternité. 

Diversas foram as transformações de conteúdo, titularidade ou mesmo efetividade por que 

passaram os direitos fundamentais, refletindo as variações ocorridas nos cenários social, econômico, 

político e cultural ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 O termo ‘dimensões’, entre nós, é também adotado por SARLET (2001), BONAVIDES (2002), GUERRA FILHO 
(1997), GALINDO (2003), entre outros. 



  

1.4.1. Primeira dimensão dos direitos Fundamentais. 

 

 

Podemos dizer que, na origem, a primeira dimensão dos Direitos Fundamentais8 está 

intrinsecamente ligada à limitação do poder político do Estado, visando a coibir a interferência 

deste no âmbito privado. Reflete o pensamento burguês emergente à época, calcado na idéia de que 

o Estado deveria proteger a propriedade privada, a vida e a liberdade do indivíduo, valores 

supremos do liberalismo clássico, surgido entre os séculos XVII e XVIII.  

As primeiras declarações do século XVIII não reconheciam uma igualdade universal, mas 

reservavam garantias apenas para uma parte da sociedade, mais privilegiada, deixando de fora de 

seu gozo uma outra parte.9  

Discute-se qual o berço desses direitos: se a França, através da Declaração dos Direitos dos 

Homens e dos Cidadãos, de 1789, ou os Estados Unidos, com a Declaração da Virgínia, de 1776. 

Ambas, porém, fundadas no pensamento jusnaturalista, reconheciam a todos os homens direitos 

naturais - inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis. 

 O que existiu foi uma influência recíproca entre elas. As duas Declarações partem do 

homem considerado singularmente, ou seja, da visão individualista – direitos que os homens 

possuem antes de ingressarem em qualquer sociedade. 

Os direitos da primeira dimensão são direitos do indivíduo (cidadão) frente ao Estado, 

caracterizando-se por serem direitos eminentemente de não interferência, garantidor das liberdades 

individuais. Ou seja, o Estado deveria deixar fluir as relações privadas, garantido a liberdade dos 

cidadãos.  

                                                 
8 Aqui, na verdade, poderia até ser usada a nomenclatura “direItos humanos”, pela dimensão universal que se quer dar à 
expressão, além do direito positivo interno de um determinado país. 
9 O exemplo é a Magna Charta Libertatum, da Inglaterra - 1215 



  

Tais garantias não estavam asseguradas a todos indistintamente, mas refletia o pensamento 

dos liberalistas burgueses que desejavam impulsionar as relações comerciais e industriais do séc. 

XVIII. O proletariado, ou seja, a grande maioria da população, ficava, por conseguinte, 

desprotegida. 

 O modelo estatal servia para assegurar os direitos de liberdade, civis e políticos, existindo 

apenas uma igualdade formal entre as pessoas10, mas a desigualdade de fato, principalmente 

econômica, garantia apenas a “liberdade de morrer de fome” dos excluídos (BONAVIDES, 1996, 

p.61).  Não lhes adiantavam a liberdade e o direito à vida garantidos no Estado liberal, que 

exclusivamente “deixava fazer, deixava passar”, mas continuava prevalecendo a lei do mais forte - 

dono do capital -, que dominava e subjugava a força de trabalho do mais fraco. 

Passada a fase de combate ao absolutismo, perde a força o modelo liberal a partir das 

transformações no cenário mundial com a I Grande Guerra e o declínio da falsa e insuficiente idéia 

de que apenas com a abstenção do Estado se chegaria à harmonia social espontânea. Ganha força 

neste viés a ideologia socialista e com ela o modelo do Estado do bem-estar social. Essa nova 

alternativa gera mudanças profundas no liberalismo predominante, bem como no surgimento e 

evolução de novos direitos. 

 O liberalismo puro aniquilava o segundo ideal dos revolucionários franceses: o ideal da 

igualdade. Dá-se início a crise do Estado Liberal, processo lento e contínuo. 

 

 

 

 

                                                 
10 Mas o que ainda hoje é discussão, mesmo diante de um modelo de Estado de Direito Democrático, é que não existe 
ainda uma igualdade material bem definida entre as diversas classes sociais, que a situação de desigualdade real ainda é 
bastante presente, em decorrência principalmente da concentração de renda. 
  



  

1.4.2. Segunda dimensão de direitos fundamentais. 

 

 

Foi este clima de contradições que ensejou o nascimento do Estado social, mais preocupado 

na defesa dos direitos sociais, sem, entretanto, retirar a liberdade já garantida.  Nesse modelo de 

Estado, o conceito de liberdade ficava condicionado à idéia de igualdade, dentro de uma sociedade 

sem classes num primeiro momento, havendo, portanto, uma inversão de valores. 

Surgiram basicamente diante dos graves problemas socais e econômicos provenientes da 

industrialização e do crescimento acelerado, bem como da insuficiência dos direitos de liberdade 

formal, cobrando-se do Estado um comportamento mais ativo.  Através de um formato social-

democrata, o Estado assume a postura intervencionista no âmbito econômico, regulando as relações 

e buscando uma justiça redistributiva e reparadora.  

Para fazer frente às garantias propostas, o Estado precisou aumentar sua receita e como 

consequência sua carga tributária, na tentativa de cumprir suas obrigações: saúde, previdência, 

emprego, educação para todos, entre outras. 

Evidente que os direitos da primeira dimensão foram incorporados à segunda, 

compatibilizando os valores do socialismo e do liberalismo clássico. Vai além da simples liberdade 

perante o Estado, mas é a liberdade por intermédio do Estado, do gozo do bem-estar social, em que 

o Estado deve assumir uma postura positiva e garantir este bem-estar social através de direitos à 

saúde, à habitação, à educação, ao trabalho, etc (KRELL, 2000, p.27).  Promover, em todos os seus 

aspectos, a dignidade da pessoa humana.   

A partir daí, no constitucionalismo entreguerras, deu-se a configuração do Estado de Direito 

como Estado Social de Direito, constitucionalizando as realidades econômico-sociais. Nesse, o 

Estado tem o papel e a responsabilidade de propiciar ao homem um mínimo de condições para uma 



  

vida digna, assegurando-lhe também as liberdades já garantidas no Estado Liberal do laissez-faire, 

demonstrando apenas uma renovação das tendências do direito público contemporâneo, como frisa 

Pinto Ferreira (1956, p. 165). 

Estão garantidos nos chamados “Estados do bem-estar social” ou “Wellfare State”. Quem 

primeiro os consagrou foi a Constituição Mexicana, de 1917 e a Constituição Alemã de Weimar, de 

1919. No Brasil, somente a partir da Constituição Federal de 1934 é que vimos explicitados esses 

Direitos Sociais.  

Norberto Bobbio defende a antinomia dos direitos de liberdade (1ª dimensão)11 e os que 

denomina de poderes (2ª dimensão), no sentido de que a realização integral de uns impede a 

realização integral dos outros. Aumentando-se os poderes dos indivíduos, ou seja, a sua liberdade, 

estar-se-á diminuindo a liberdade daqueles. E complementa dizendo que  

As sociedades reais, que temos diante de nós, são mais livres na medida em que 
menos justas, e mais justas, na medida em que menos livres. Esclareço dizendo 
que chamo de ‘liberdades’ os direitos que são garantidos quando o Estado não 
intervém; e de poderes os direitos que exigem um intervenção do Estado para sua 
efetivação. (BOBBIO, 1992, p.21) 

 

Assim, no seu entender, liberdades e poderes não seriam, ao contrário do que se poderia 

pensar, complementares, mas incompatíveis (BOBBIO, 1992, p.43).  

 

 

 

 

                                                 
11 Na verdade, Bobbio adota o termo “geração”, mas, por lealdade a nossa escolha fundamentada anteriormente iremos 
empregar “dimensão”  dos direitos. 



  

1.4.3. Terceira dimensão dos direitos fundamentais. 

 

Esta dimensão de direitos é contemporânea da segunda metade do século XX. Refletem a 

transformação que vem sofrendo o cenário internacional e nacional já há algum tempo e de maior 

evidencia hoje, como fato irreversível: a globalização, a integração entre países, enfim, a 

mundialização sem fronteiras. Nasce, além desse mundo sem fronteiras, o desenho de um ‘novo 

cidadão universal’. 

Em si bem mais ampla que as precedentes, com forte grau de universalidade e humanismo, 

destina-se à proteção do gênero humano como um todo e não simplesmente de um indivíduo, grupo 

ou mesmo um Estado determinado, homogêneo (BONAVIDES, 2002, p.523).12 Fazem parte das 

novas necessidades do ser humano diante da veloz e constante transformação do mundo atual. 

Teremos uma especial atenção a esta dimensão ao longo deste trabalho. 

Cabe aqui ressaltar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi 

elaborada no período em que estava sendo consolidada a terceira dimensão dos direitos 

fundamentais, podendo ser considerada seu grande marco histórico. 

A terceira dimensão corresponde aos direitos de fraternidade ou solidariedade13, podendo 

ser chamados ainda de “direitos ao desenvolvimento” - nomenclatura bastante apropriada visto 

estarem tais direitos intimamente relacionados ao pleno desenvolvimento dos países ou mesmo 

blocos de países. 

                                                 
12 “ Os publicistas e juristas já o enumeram com familiaridade, assinalando-lhe o caráter fascinante de coroamento de 
uma evolução de trezentos anos na esteira da concretização dos direitos fundamentais.” (BONAVIDES, 2002, p.523) 
13  Diante de seus significados etimológicos, preferimos a denominação ‘direitos da solidariedade, visto serem estes 
mais abrangentes: solidariedade quer dizer “dependência que se estabelece entre duas ou mais pessoas; estado de duas 
ou mais pessoas obrigadas umas pelas outras e cada uma a todas” (CALDAS AULETE, 1964, p. 4102). Já fraternidade 
tem significado mais restrito na língua portuguesa: ‘amor universal que une todos os membros da espécie humana, boa 
harmonia’ (CALDAS AULETE,  1964, p.2034) 



  

Já José Eduardo Farias os denomina de direitos à cidadania “pós-material” e põe a 

efetividade dos direitos humanos em questão diante da relativização do Estado frente à 

transnacionalização dos mercados14. Não vemos o processo de globalização e o integracionista 

como impasses à efetividade dos direitos fundamentais, pelo contrário. A desconsideração de 

fronteiras, a criação de uma moeda única, de uma única cidadania, da livre circulação de bens e 

pessoas, gera um clima de tolerância e respeitabilidade. 

Outro aspecto relevante dos direitos da terceira dimensão é o temporal. Por serem ‘direitos 

ao desenvolvimento’, são beneficiários tanto a geração presente quanto as futuras. Refletem as 

novas reivindicações decorrentes dos avanços tecnológicos, de comunicação, entre outros fatores da 

pós-modernidade15, - na maioria das vezes de titularidade indefinida e indeterminável. Incluem-se 

aqui os direitos ao meio ambiente saudável, direito do consumidor, direitos a autodeterminação dos 

povos, direito ao desenvolvimento e direito à paz.  

São, pois, direitos difusos e coletivos, que ganharam importância após a Segunda Guerra 

Mundial e foram incorporados aos direitos civis, econômicos e sociais já existentes. Surge a noção 

de vigilância e cooperação internacional para tentar alcançar uma maior observância de tais direitos 

pelos países, já que para alguns desses direitos (como o meio ambiente) não existe fronteiras. Cada 

Estado deve fazer o máximo, com o intuito de incorporar as suas respectivas legislações, os novos 

instrumentos de proteção desses direitos. 

Como observa Fernando Scaff, ao tratar do direito ao desenvolvimento, da terceira 

dimensão,  

O interesse protegido não é o da atual geração, mas sua preservação para as 
futuras gerações. Não é mais um interesse do indivíduo contra o Estado, ou 

                                                 
14 Coloca a seguinte questão: “Se o direitos humanos são inseparáveis de garantias fundamentais e se estas somente 
podem ser instrumentalizadas por meio do próprio poder público, como podem ser eles eficazes no momento em que 
esse mesmo poder é relativizado pelo fenômeno da globalização? Os direitos fundamentais das três dimensões acabam 
por colidir com os valores da economia de mercado globalizado – aprofundando as desigualdades e a exclusão.” 
(FARIA,1998, p.78). 
15 Apesar de não entendermos que alcançamos a pó-modernidade, ou mesmo a modernidade, numa visão mais cética. 
Sobre o assunto, Cf. (TOURAINE, 1999). 



  

inerente apenas a certa coletividade, mas um interesse difuso e que abrange não 
apenas as atuais, mas as futuras gerações. (SCAFF, 1999, p.494) 
 
 

Por outro lado, Scaff defende que, como esses direitos requerem uma postura negativa por 

parte do Estado, de caráter preponderantemente defensivo, poderiam ser enquadrados nos direitos 

de primeira dimensão, atualizando-os às novas exigências tecnológicas e científicas e às exigências 

do homem contemporâneo. 

Contudo, pensemos no direito a um meio-ambiente sadio e equilibrado: apenas a postura 

negativa do Estado não irá garantir a proteção desejada. É necessário que o Estado atue 

positivamente, através de ações repressivas e preventivas, em conjunto com a própria sociedade, 

para que possamos alcançar o almejado meio ambiente hígido e equilibrado. È um direito-dever, 

que exige a colaboração de todos. 

 Norberto Bobbio foi sensível a essa peculiaridade dos direitos da terceira dimensão – bem 

como de uma quarta, que defende existir : 

 
Embora as exigências de direitos possam estar dispostas cronologicamente em diversas 
fases ou gerações, suas espécies são sempre – com relação aos poderes constituídos – 
apenas duas: ou impedir os malefícios de tais poderes ou obter seus benefícios. Nos 
direitos da terceira e quarta geração, podem existir direitos tanto de uma quanto de outra 
espécie. (BOBBIO, 1992, p.6) 
 
 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado representa bem essa hibridez, tanto 

impondo limitação, no sentido de impedir malefícios ambientais, como exigindo, de outra parte, 

uma conduta ativa, preservacionista. 

É bem verdade, porém, que a maioria desses direitos ainda não encontrou respaldo nas 

ordens constitucionais, sendo apenas previstos em instrumentos de Direito Internacional, o que tem 

levado juristas como o próprio Norberto Bobbio a proclamar que não passam de aspirações que 

carregam o nome de “direitos” tão somente como título de nobreza. Isso porque existe uma 



  

diferença significativa entre direito reivindicado e direito reconhecido e protegido. Diz ainda: “uma 

coisa é proclamar esse direito, outra é desfrutá-lo efetivamente”.(BOBBIO, 1992, p.10)16

 A nossa Constituição, por exemplo, é uma das pioneiras na expressa proteção ao meio 

ambiente como um direito fundamental de terceira dimensão, tendo sido dedicado capítulo 

específico à defesa do meio ambiente no Título da Ordem Social. O direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, em que pese sua localização no Texto Constitucional, ou seja, fora do 

Título dos Direitos Fundamentais, pode ser enquadrado na categoria da terceira dimensão destes 

direitos17.  

As modernas Constituições, a exemplo da nossa, têm tido a preocupação de buscar a sua 

aplicação e efetividade, dispondo-os como direitos subjetivos de aplicabilidade imediata18, fugindo 

do fantasma das normas programáticas. São direitos que reclamam novas técnicas de garantia e 

proteção, exigindo esforços e responsabilidade em escala mundial para sua efetivação (SALET, 

2001, p.53).  

Ao contrário do que se possa imaginar, os bens ambientais são esgotáveis e têm titulares, 

sendo de fruição comum. Direito difuso por excelência, não faz distinção entre brasileiros e 

estrangeiros, residentes ou não no país para o seu gozo. É direito de todos, quer dizer, todo ser 

humano indistintamente. 

Diante dessas características, os direitos da terceira dimensão são bastante amplos e não 

caberia – a nosso ver – aprisioná-los em listas taxativas diante do aceleradíssimo processo de 

                                                 
16Daí a crítica desse autor a que denomina “Era dos Direitos”, estampado nas diversas Declarações, em contraposição à 
grande massa dos sem direitos, o que é perceptível na esmagadora maioria da humanidade. 
17 CF/88:  “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”. 
18 E para isso prevêem instrumentos próprios para se buscar em juízo a aplicação dessas normas, como a ação popular e 
a ação civil pública. 



  

desenvolvimento19, estando em contínua ampliação, até porque os direitos humanos evoluem na 

medida que os valores democráticos se afirmam universalmente. Da mesma forma, são categorias 

materialmente abertas e mutáveis, que representam a complexidade do mundo das relações sociais 

das quais derivam (BOBBIO, 1992; SARLET, 2001, p.56; BONAVIDES, 2002, p.517). 

Mesmo de titularidade coletiva ou difusa, o objeto último desses direitos fundamentais 

expostos é sempre o direito à vida, à liberdade, à dignidade da pessoa humana, sendo um bom 

exemplo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, no qual resta preservado o seu 

cunho individual. 

E como forma de apreendermos ainda mais o papel cumulativo dessas dimensões, Willis 

Santiago Guerra Filho (1997, p.13) nos traz um ótimo exemplo, que reproduziremos aqui pela total 

pertinência ao objeto deste trabalho: tomando por base um Estado onde sejam reconhecidas essas 

três dimensões dos direitos fundamentais, o direito individual de propriedade (primeira dimensão), 

e.g., só pode ser exercido se observada a sua função social (que é um direito da segunda dimensão) 

bem como a sua função ambiental (direito da terceira dimensão). 

Com os olhos voltados para todas essas dimensões de direitos fundamentais anteriormente 

expostas, de cunho meramente didático, o desafio do Direito e do Estado vem sendo sua afirmação 

e efetivação - o que requer uma postura ativa e de responsabilidade de todos os governantes e 

governados, conjunta ou separadamente. Fica cada vez mais evidenciado que essa efetividade vai 

depender da conjugação de esforços (solidariedade/fraternidade) dos Estados e dos povos.  

A idéia de justiça está hoje indissociada de tais direitos fundamentais, existindo, além do 

mais, uma íntima relação entre as noções de Estado de Direito, Constituição e Direitos 

Fundamentais. 

                                                 
19 Bonavides (2002) tratou com bastante clareza desta geração de direitos e, citando Vasak, enumerou os cinco direitos 
de fraternidade identificados : direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito ao meio-ambiente, direito de 
propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação. 



  

A Constituição de 1988, em paralelo com as Constituições anteriores, inovou de maneira 

significativa na seara dos direitos fundamentais, às vezes sendo até pouco louvada em seu merecido 

valor. 

É também necessário destacar que a efetividade de muitos direitos individuais e sociais 

depende, na maioria das vezes, da proteção dos direitos de terceira dimensão. Isso perceberemos de 

forma bem mais aplicada em item subseqüente, quando trataremos da proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como um direito à qualidade de vida e à dignidade da pessoa humana. 

 

 

1.4.4. Falar em direitos de quarta dimensão? 

 

 

Não poderíamos deixar de nos referir aqui, já que adotamos a divisão doutrinária dos 

direitos fundamentais, à discussão quanto à existência ou não de uma quarta dimensão, pautada no 

pensamento globalizante do humanismo. Norberto Bobbio conforme já enumerado, sustenta esta 

quarta dimensão e aqui no Brasil, seu principal defensor é Paulo Bonavides (1997, p.523-4), 

partindo do argumento de que os direitos que se encaixam nesta quarta dimensão são aqueles 

relacionados com a máxima universalidade de uma sociedade aberta, quais sejam os direitos à 

democracia (direta), ao pluralismo, à informação, como direitos de todos os povos e nações. 

Entendemos que tais direitos podem ser claramente enquadrados na abertura da terceira 

dimensão a novos direitos fundamentais, já que não são aqueles, como aqui assinalado, taxativos ou 

exaustivos. 

 



  

1.5. A preservação do meio ambiente equilibrado como um direito fundamental da pessoa 

humana. Uma extensão do direito à vida. 

 

 

A dignidade da pessoa humana pressupõe a consolidação dos valores contidos em todas as 

dimensões dos direitos humanos aqui discutidas, tendo sido elevada a Princípio Fundamental da 

República Federativa do Brasil, portanto. O direito ao meio ambiente limpo e equilibrado 

correlaciona os direitos à sadia qualidade de vida, à dignidade da pessoa humana e ao direito ao 

desenvolvimento, tendo como bússola o direito à vida, que orienta a atuação estatal.  É, além disso, 

um problema regional e global por ultrapassar as barreiras geográficas impostas pelo homem, 

inexistindo fronteiras. 

O reconhecimento de que uma a pessoa humana tem direito a um meio ambiente limpo e 

equilibrado configura-se como uma autêntica extensão do direito à vida, estampado no art. 5º, 

caput, da nossa atual Constituição Federal, galgando status de verdadeira cláusula pétrea, a teor do 

que dispõe o art. 60, §4º, inciso IV da Carta Magna. 

 A qualidade do meio ambiente inegavelmente está relacionada à qualidade de vida, 

influenciando-a de forma direta. Como alcançar uma boa qualidade de vida se não se pode contar 

com um meio ambiente sadio? Este é o questionamento que demonstra a necessidade do cuidado ao 

meio ambiente como pressuposto necessário para uma vida digna e sadia, um direito humano 

fundamental. 

Percebe-se, mesmo que de maneira incipiente, uma mudança gradativa de pensamento no 

sentido de entender que a melhor qualidade de vida está na própria natureza e não necessariamente 

na concentração de riquezas. 



  

Os direitos ambientais são “direitos a serem realizados e direitos a não serem perturbados”. 

(SILVA, 1992, p.67). O sentido e o valor da pessoa humana estão objetivados em forma de 

proposição pelo princípio da dignidade da pessoa humana, em conseqüência direta da máxima do 

direito à vida, já que não basta apenas ter o direito de viver, mas de viver com dignidade. E, para 

isso, é igualmente indispensável desfrutar de um meio ambiente hígido e equilibrado. 

O direito à vida digna, por decorrência, irá conduzir as formas de agir no campo da defesa 

do meio ambiente, passando este a ser tratado como um direito fundamental, essencial ao bem-estar 

do homem e ao gozo dos outros direitos fundamentais20, mesmo não estando elencado no Capítulo 

constitucional dos Direitos e Garantias Fundamentais.  

No entanto, ganha também o status de cláusula pétrea por força do permissivo constitucional 

contido no §2º do art. 5º. 21

A Constituição brasileira de 1988 é bastante clara ao expor em seu art. 1º, como fundamento 

do Estado Democrático de Direito e da República Federativa do Brasil, o princípio da dignidade da 

pessoa humana, o que vem a demonstrar sua relevância entre os direitos fundamentais: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamento: 
III – a dignidade da pessoa humana.(grifo nosso) 

 

Além disso, o caput do artigo 5º - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – inserido 

no Título II dos Direitos e Garantias Fundamentais, traz fundamento da proteção ambiental, quando 

se refere propriamente à vida, conjugado à referida dignidade da pessoa humana: 

 

                                                 
20  A Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo, 1972, proclama no item 2 que “a proteção e melhora do meio 
ambiente é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo 
inteiro”. 

21 Art 5º, § 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. 

     Ver a respeito (MILARÉ, 2001, p. 38). 
 



  

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes. 

 

Portanto, é garantida a inviolabilidade do direito à vida, e este só pode ser exercido em sua 

integridade se assegurado um meio ambiente limpo e equilibrado. 

 É, portanto, uma categoria axiológica aberta, referindo-se às exigências básicas do ser 

humano, sem as quais não se pode falar de vida digna e que devem ser garantidas pelo Estado, pois 

“ter um direito é ter uma necessidade, cuja satisfação é exigida pelas normas do sistema jurídico” 

(CANOTILLO, 1992, p.477-8). 

Neste esteio, a proteção ambiental, como um princípio fundamental da dignidade 

humana vem expressamente reconhecido na Carta Constitucional de 1988, no caput do art. 225: 

 

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. 

 

Da mesma forma, amplamente assegurado pela Declaração do Meio Ambiente adotada 

pela Conferência das Nações Unidas de 1972, em Estocolmo22, como princípio primeiro na luta 

pela preservação ambiental: 

 

 Princípio 1 – O Homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequada em um meio cuja qualidade lhe 
permite levar uma vida digna e gozar de bem–estar e tem a solene obrigação 
de proteger e melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras. (grifo 
nosso) 

 

                                                 
22 Marco histórico na luta pela preservação ambiental em todo o mundo. Falarermos mais de sua importância em 
Capítulo seguinte. 



  

Vinte anos depois, na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(1992), tal princípio foi reafirmado:  

Princípio 1 – Os seres humanos devem estar no centro das preocupações, no que 
diz respeito ao desenvolvimento sustentado. Todos têm direitos a uma vida 
saudável e produtiva em harmonia com a natureza. 

 

Deve o princípio da proteção ambiental, expresso na Constituição pátria e no âmbito 

internacional, ser considerado como uma extensão do direito à vida, tanto do ponto de vista da 

saúde como da dignidade e qualidade daquela, servindo também como limite a outras garantias 

restritivas.23

O direito a um meio ambiente sadio completa outros direitos humanos reconhecidos, 

como inegavelmente o direito à saúde, servindo também servir para atenuar as desigualdades entre 

os povos e países.24  

Os direitos humanos não se excluem, antes coexistem. E daí o argumento para rebater a 

tese de que emergentes políticas ambientais têm causado restrições a alguns direitos humanos 

consagrados, no propósito de proteger o meio-ambiente: os direitos à livre circulação, à propriedade 

- em face de áreas ou zonas protegidas; ao direito ao trabalho - diante de medidas antipoluição; ao 

direito ao lazer - diante de medidas de conservação da natureza.  

                                                 
23 E neste sentido, Cançado Trindade evoca o dever do Estado pela proteção ambiental, concluindo que “o caráter 
fundamental do direito à vida torna inadequados enfoques restritos do mesmo em nossos dias; sob o direito à vida, em 
seu sentido próprio e moderno, não só se mantém a proteção contra qualquer privação arbitrária da vida, mas, além 
disso, encontram-se os Estados no dever de buscar diretrizes destinadas a assegurar o acesso aos meios de sobrevivência 
a todos os indivíduos e a todos os povos. Neste propósito, têm os Estados a obrigação de evitar riscos ambientais sérios 
à vida”. (TRINDADE, 1993, p.76). 
24 “il contribue à établir une égalité entre citoyens ou, du moin, á attenuer les inégalités dans leurs conditions 
matérielles. On sait que les inégalité entre humains de conditions sociales différentes sont accentuées par la dégradation 
de l’environnement (...)”  Em livre tradução: Contribuem para estabelecer uma igualdade entre cidadãos ou, ao menos, a 
atenuar as desigualdades nas suas condições materiais. Sabemos que as desigualdades entre humanos de condições 
sociais diferentes são acentuadas pela degradação do meio ambiente.(KISS, 1982, p.229,231, 240 e cf. p. 241, 130 apud  
TRINDADE,  1993, p.85) 
  



  

Aqui podemos afirmar que não há propriamente uma limitação àqueles direitos, mas 

sim um reforço a eles, garantindo-os com maior força, dando-lhes condições para o seu exercício. 

Vêm notoriamente enriquecer o corpus de direitos humanos antes consagrados. 

Da mesma forma, requer a proteção contra os atos danosos do Estado e dos particulares, 

impondo-lhes deveres.  

Comenta Alexandre Kiss (1982, apud TRINDADE, 1993, p. 116) que este direito tem a 

característica de tirar os cidadãos do status passivo de beneficiários, em que na maioria das vezes 

permanecem, para assumirem uma postura de compartilhar as responsabilidades na gestão dos 

interesses de toda a coletividade.  

Evidente se mostra a correlação existente entre os direitos humanos e a proteção 

ambiental, buscando-se implementar um desenvolvimento sustentável, visto serem também 

denominados os direitos fundamentais da terceira dimensão de ‘direitos ao desenvolvimento’. 

Como alcançar este autêntico desenvolvimento sem um meio-ambiente limpo e equilibrado?  

Na análise, ainda, de Alexandre Kiss (1989 apud TRINDADE, 1993), “direitos humanos, 

direito a um meio-ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento constituem 

três peças da mesma trilogia”, ou modo que o conceito de desenvolvimento sustentável pode ser 

considerado como expressão de tal vínculo. 

Da mesma forma, no âmbito das relações econômicas, o princípio da proteção ambiental 

como expressão do direito à vida e dignidade da pessoa humana é determinante. Facilmente 

perceptível o vínculo axiológico da realização da ordem econômica com a prática de proteção do 

meio ambiente a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a conservação do meio 

ambiente uma condição essencial para o livre desenvolvimento das potencialidades do indivíduo e 

para a melhoria da convivência social (DERANI, 2001, p. 258).  É por isso que a defesa do meio 

ambiente encontra-se no inciso VI do art. 170 da nossa Constituição Federal. 



  

 
 

CAPÍTULO 2 

 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 
 

2.1. Imposição do tema e escolha dos critérios. 

 

 

Conforme analisado anteriormente, a proteção ambiental, no âmbito da Constituição do 

Brasil, está ainda presa à concepção antropocentrista, na qual a finalidade última é a proteção do 

homem. Assim, os princípios da proteção ambiental voltam-se igualmente à proteção da vida e da 

qualidade de vida, das presentes e das futuras gerações, buscando conciliar tais elementos ao 

desenvolvimento econômico ambiental sustentado. (BESSA, 2001, p. 25) 

Muitos são os princípios relevantes para aplicação do Direito Ambiental apontados pela doutrina, 

não havendo uma uniformidade entre elas, variando conforme o interesse e enfoque que se busca a 

partir de cada estudo.  Assim, Cristiane Derani, em obra dedicada ao Direito Ambiental Econômico 

aponta como princípios norteadores e pilares do Direito Ambiental o princípio da cooperação, o 

poluidor-pagador e o da precaução. (DERANI, 1997, p. 152) 

Já Álvaro Valery Mirra seleciona entre os princípios o da soberania do interesse público; 

princípio da indisponibilidade do interesse público; da intervenção estatal obrigatória na defesa do 

meio ambiente; da participação popular na proteção do meio ambiente; da garantia do 

desenvolvimento econômico e social ecologicamente sustentado; da função social e ambiental da 

propriedade, da avaliação prévia dos impactos ambientais das atividade de qualquer natureza; de 

prevenção de danos e degradação ambiental; da responsabilidade das condutas e atividades lesivas 



  

ao meio ambiente; do respeito á identidade cultural e interesses das comunidades das comunidades 

tradicionais e grupos formadores da sociedade e o princípio da cooperação em matéria ambiental. 

(MIRRA, 1996, p.50-66) 

Enquanto o referido autor fez opção por vasto campo principiológico, Paulo Affonso Leme 

Machado optou por reduzir um pouco mais, adotando apenas o princípio do acesso equitativo aos 

recursos naturais; princípio do usuário-pagador; princípio da precaução; da prevenção e da 

reparação; princípio da informação e princípio da participação. (MACHADO, 2001, p. 43-48) 

Poderíamos aqui discorrer amplamente sobre as diversas opção e diferenças doutrinárias 

acerca dos princípios norteadores do Direito Ambiental, mas muito mais nos importa destacar no 

presente estudo aqueles princípios e regras inspiradores da aplicação daquele ramo do Direito, com 

destaque aos de maior relevância no contexto da tributação ambiental25. 

E sob essa perspectiva, selecionamos o (1) princípio do desenvolvimento sustentável; (2) o 

princípio da precaução; (3) o princípio da correção na fonte; (4) função sócio-ambiental da 

propriedade  e (5) o ‘princípio’ do poluidor-pagador. 

 

 

2.2. Princípios e regras. Breves debates e distinções. 

 

 

 A necessidade no presente estudo de tratar das normas constitucionais distinguido-as entre 

as espécies princípios e regras não se trata do modismo ou da “euforia do novo”, fenômeno assim 

apontado por Humberto Ávila e que está presente principalmente na doutrina moderna 

                                                 
25Marcelo Abelha Rodrigues (2002, p. 134) dividiu os princípios ambientais da seguinte forma: a) princípios diretores 
do direito ambiental -  ubiguidade; desenvolvimento sustentável; poluidor-pagador e partiocipação; b) subprincípios -  
precaução, prevenção, correção da poluição na fonte, intervenção estatal, função social  propriedade, solidariedade, 
globalidade, educação ambiental e informação ambiental, multidisciplinaridade, etc.  



  

constitucional do que se convencionou chamar Estado Principiológico, excessivamente preocupada 

com a definição e efetividade dos princípios jurídicos, tendo levado o debate a alguns exageros e 

problemas teóricos muito bem apontados por aquele autor. (ÁVILA, 2003, p.15) 

No nosso caso, como nos é necessário enfrentar os princípios ambientais constitucionais, 

não poderíamos fugir da presente temática visto que iremos igualmente apontar, ao nosso ver, 

algumas impropriedade que envolvem a classificação e definição dos referidos princípios e regras, 

em que reiteradamente incorre a doutrina ambiental especializada. 

Referenciais doutrinários de inegável valor no âmbito dos estudos das regras e princípios são 

as obras de Ronald Dworkin (2002) e Robert Alex (2001), aos quais recorreremos amplamente, bem 

como à contribuição monográfica interna - vale frisar, ousada e diferenciada - de Humberto Ávila 

(2003), base de contrapesos e reflexões amadurecidas sobre o tema. 

Acompanhando o raciocínio desse último autor, partiremos para a distinção entre regras e 

princípios através das qualidades necessárias e não contingentes de cada uma das espécies 

normativas, e não simplesmente dos modos de aplicação e colisão daquelas. 

Inicialmente é importante destacar que cada uma das espécies normativa possui funções 

determinadas, não havendo razões para tentativas de hierarquização entre elas.  

Tratando da distinção moderna entre normas-regra e normas-princípio, dispõe Luis Roberto 

Barroso: 

 

A dogmática moderna avaliza o entendimento de que as normas jurídicas, em 
geral, e as normas constitucionais, em particular, podem ser enquadradas em duas 
categorias diversas: as normas-princípio e as normas-disposição. As normas-
disposição, também referidas como regras, têm eficácia restrita às situações 
específicas às quais se dirigem. Já as normas-princípio, têm, normalmente, maior 
teor de abstração e uma finalidade mais destacada dentro do sistema. (BARROSO, 
2003, p.151) 

 



  

Ressalta o autor, no mesmo trabalho, que a normatividade de tais espécies não é colocada 

em prova, sendo ambos modais deônticos, dizendo ambos o que deve ser26. 

Os princípios, além de imediatamente aplicáveis a determinada relação jurídica, possuem 

também a função de critério de interpretação e integração do Texto Constitucional. (MIRANDA, 

2002, p.403).  Tratando das principais funções dos princípios, assevera Jorge Miranda: 

 

Exercem, finalmente, uma função prospectiva, dinamizadora e transformadora, em 
virtude de sua maior generalidade ou indeterminação e da força expansiva que 
possuem (e de que se acham desprovidos os preceitos, desde logo por causa das 
suas amarras verbais). Daí, o peso que revestem na interpretação evolutiva; daí a 
exigência que contêm ou o convite que sugerem para a adoção de novas 
formulações ou de novas normas que com eles melhor se coadunem e que, 
portanto, mais se aproximem da idéia de Direito inspiradora da Constituição 
(sobretudo, quando se trate de Constituição programática ). (MIRANDA, 2002, p. 
434) 
 

A Constituição, como sistema de normas jurídicas, pressupõe a harmonia dessas normas, 

como partes que convivem sem atrito. E os princípios são os alicerces, a base fundante, as 

premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema. No dizer de Luis 

Roberto Barroso, “eles indicam o ponto de partida e os caminhos a serem percorridos”. (2003, p. 

153) 

A distinção entre regras e princípios para Ronald Dworkin é primordialmente de caráter 

lógico, pois as primeiras não possuem a estrutura da prescrição e conseqüência (condições e 

conseqüências). À regra aplica-se o “tudo ou nada”: se válida, a resposta que ela fornece deve ser 

aceita; se não-válida, deve se rejeitada, não influindo na decisão. Não possuem uma dimensão de 

peso ou da importância que é vista nos princípios. A distinção para esse autor, portanto, estaria na 

estrutura lógica dessas figuras, não consistindo numa distinção de grau. 

                                                 
26 Para maior aprofundamento acerca dos critérios de diferenciação entre princípios e regras (CANOTILHO, 1986, p. 
172; DWORKIN, 2002, p.22; ALEXY, 2001.p.82, MIRANDA, 2002, P. 432.) 



  

Para a solução de conflito de regras, serão usados critérios fornecidos pelo próprio 

ordenamento jurídico, como os critérios hierárquico (lex superior derrogat inferiori), critério 

cronológico (lex posterior derogat priori) e o critério da especialidade (lex specialis derogat 

generali). 

Para Robert Alexy, a distinção entre regras e princípios é, além de gradual, qualitativa. 

Entende aquele jurista que os princípios seriam “mandatos de otimização” caracterizáveis por serem 

cumpridos proporcionalmente às condições reais e jurídicas existentes, ao contrário das normas que 

simplesmente devem ou não ser cumpridas – se válida ou não – sem admitir qualquer tipo de 

graduação. (ALEXY, 2001, p. 86-87) 

Observa que quando se dá a colisão entre princípios (ressaltando que só se pode falar de 

colisão de princípios válidos), como ultrapassada o âmbito de validez, ocorre na dimensão do peso. 

Assim, prevalecendo o de maior peso, o outro não será excluído do ordenamento ou declarado 

inválido, mas apenas não será aplicado naquele caso concreto, permanecendo válido no 

ordenamento. Mas em outra circunstância, poderá suceder o inverso, e um tenha prevalência de 

peso sobre o outro. Continuarão ambos coexistindo. 

Dworkin e Alexy concordam que o momento que evidencia a diferença entre regras e 

princípio é o da interpretação-aplicação do direito, partes do processo dialético que compõem a 

hermenêutica jurídica. Nas regras poder-se-ia observar o processo de subsunção do fato hipotético à 

previsão normativa, já com os princípios não haveria a evidência desse silogismo prático. Os 

princípios não seriam entre si incompatíveis, mas concorrentes. 

Segundo Humberto Ávila, não seria possível falar em dispositivos que contém regras ou 

princípios, mais essa qualificação vai depender da colaboração construtiva do intérprete, a variar, 

portanto, de acordo com as conexões axiológicas que não estão incorporadas ao texto nem a ele 

pertencem. (ÁVILA, 2003, p. 26) 



  

Resumindo os argumentos teóricos dos dois autores, expõe Humberto Ávila: 

Em primeiro lugar, há o critério do caráter hipotético-condicional, que se 
fundamenta no fato de as regras possuírem uma hipótese e uma conseqüência que 
predetermina a decisão, sendo aplicadas ao modo se, então, enquanto os princípios 
apenas indicam o fundamento a ser utilizado pelo aplicador para futuramente 
encontrar a regra para o caso concreto. 
(...) 
Em segundo lugar, há o critério do modo final de aplicação, que se sustenta no 
fato de as regras serem aplicadas de modo absoluto tudo ou nada, ao passo que os 
princípios são aplicados de modo gradual mais ou menos. 
Em terceiro lugar, o critério do relacionamento normativo, que se fundamenta na 
idéia de a antinomia entre as regras consubstanciar-se verdadeiro conflito, 
solucionável com a declaração de invalidade de uma das regras ou com a criação 
de uma exceção, ao passo que o relacionamento entre os princípios consiste num 
imbricamento, solucionável mediante ponderação que atribua uma dimensão de 
peso a cada um deles. 
Em quarto lugar, há o critério do fundamento axiológico, que considera os 
princípios, ao contrário das regras, como fundamentos axiológicos para a decisão 
a ser tomada. (grifos no original) (ÁVILA, 2003, P.30,31) 
 

Buscando apontar algumas impropriedades desses modelos distintivos, afirma com 

propriedade Humberto Ávila que a ponderação não é um método privativo dos princípios e que nem 

só os princípios possuem uma dimensão de peso. Defende que em alguns casos as regras 

ultrapassam o conflito abstrato mantendo a validade, carecendo que haja também uma ponderação 

de peso no caso entre as duas, em razão da finalidade que cada uma delas visa a preservar: 

 

A ponderação diz respeito tanto aos princípios quanto às regras, na medida em que 
qualquer norma possui um caráter provisório que poderá ser ultrapassado por 
razões havidas como mais relevantes pelo aplicador do caso concreto. O tipo de 
ponderação é que é diverso. (...) A dimensão axiológica não é privativa dos 
princípios, mas elemento integrante de qualquer norma jurídica, como comprovam 
os métodos de aplicação que relacionam, ampliam ou restringem o sentido das 
regras em função dos valores e fins que elas visam a resguardar.(...) Não são, pois, 
os princípios que possuem uma dimensão de peso:  às razões e aos fins aos quais 
eles fazem referência é que deve ser atribuída uma dimensão de importância (...) 
Vale dizer, a dimensão de peso não é um atributo empírico dos princípios, 
justificador de uma diferença lógica relativamente às regras, mas resultado do 
juízo valorativo do aplicador.” ( ÁVILA, 2003, p.50, 51) 

 

Assim, os princípios estipulam fins a serem perseguidos, sem determinar, de antemão, quais 

os meios a serem escolhidos. Ou seja, não determinam diretamente a conduta a ser seguida, a 



  

exemplo das regras. Mas tanto as regras como os princípios possuem o mesmo conteúdo de dever-

ser. 

A partir daí, utiliza-se aquele autor dos seguintes critérios de dissociação: 

 

As regras podem ser dissociadas dos princípios quanto ao modo como prescrevem 
o comportamento. Enquanto as regras são normas imediatamente descritivas, na 
medida em que estabelecem obrigações, permissões e proibições mediante a 
descrição da conduta a ser adotada, os princípios são normas imediatamente 
finalísticas, já que estabelecem um estado de coisas para cuja realização é 
necessária a adoção de determinados comportamentos. Os princípios são normas 
cuja qualidade frontal é, justamente, a determinação da realização de um fim 
juridicamente relevante, ao passo que característica dianteira das regras é a 
previsão do comportamento. 
(...) 
Os princípios estabelecem uma espécie de necessidade prática: prescrevem um 
estado ideal de coisas que só será realizado se determinado comportamento for 
adotado.  
Já as regras podem ser definidas como normas mediatamente finalísticas, ou seja, 
normas que estabelecem indiretamente fins, para cuja concretização estabelecem 
com maior exatidão qual o comportamento devido. (...) Daí afirmar-se que as 
regras são normas-do-que-fazer (ought-to-do-norms): seu conteúdo diz 
diretamente respeito a ações (actions). 
(...) Isso permite que o aplicador saiba, de antemão, que tanto os princípios quanto 
as regras fazem referência a fins e a condutas: as regras prevêem condutas que 
servem à realização de fins devidos, enquanto que os princípios prevêem fins cuja 
realização depende de condutas necessárias. 
(...) 
Os princípios instituem o dever de adotar comportamentos necessários à 
realização de um estado de coisas, ou, inversamente, instituem o dever de 
efetivação de um estado de coisas pela adoção de comportamentos a ele 
necessários. (ÁVILA, 2003, p.63-65, 72) 

 

Esta discussão e distinção que acabamos de enfrentar, especialmente a lição e observações 

de Humberto Ávila, ser-nos-á de especial importância para tratamento e entendimento dos 

princípios e das regras ambientais constitucionais, exigindo particular atenção ao Poluidor Pagador, 

pelas razões que passaremos a exibir no presente capítulo. 

 

 

 



  

2.3. Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

 

Muito nos referimos implicitamente desde os primeiros capítulos ao presente princípio. 

Trata-se aqui, a partir da distinção vista acima, de princípio que objetiva harmonizar o crescimento 

e desenvolvimento econômico à proteção e equilíbrio do meio ambiente, em seu sentido mais 

amplo. 

A idéia de desenvolvimento está presente e arraigada à concepção de vida e à própria 

natureza do ser humano, sendo-lhe, portanto, um direito inalienável.27  

O desenvolvimento econômico é imperativo de todo Estado, principalmente daqueles 

imbuídos em uma mentalidade ocidental capitalista, formatada na captação de lucro, através dos 

processos produtivos e de consumo, o que passa necessariamente pela utilização dos recursos 

naturais, consumindo e transformando a natureza. 

Como vimos, grande foi a resistência dos países em desenvolvimento, incluído aí o Brasil, 

em dar limites ao denominado ‘desenvolvimento a qualquer custo’ - que marcou os anos 70 em 

nosso país – em prol da preservação do meio ambiente. No período que imediatamente antecedeu a 

Conferência de 1972, este foi um árduo debate travado entre aqueles países e os desenvolvidos. 

Apesar da resistência, o Brasil percebeu a gravidade da situação ambiental planetária e, 

como titular de grande reserva florestal e paisagística, editou a Lei 6938/81, objetivando 

precipuamente a Política Nacional do Meio Ambiente (como ficou conhecido tal instrumento 

normativo) o desenvolvimento equilibrado e preocupado com a sustentabilidade do meio ambiente 

                                                 
27 Declaração da ONU sobre o Desenvolvimento, art. 1º : o direito do desenvolvimento é um inalienável direito 
humano, em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos têm reconhecido seu direito de participar do 
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar; e no qual todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados. 2. O direito humano ao desenvolvimento 
também implica a plena realização do direito dos povos á autodeterminação, que inclui o exercício de seu direito 
inalienável de soberania plena sobre todas as riquezas e recursos naturais.” 



  

para as presentes e futuras gerações. Assim, buscava compatibilizar o crescimento econômico-

social do país com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, ou seja, 

o desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, expõe José Afonso da Silva, 

 

Requer, como seu requisito insdispensável, um crescimento econômico que 
envolva eqüitativa redistribuição dos resultados do processo produtivo e da 
erradicação da pobreza, de forma a reduzir as disparidades nos padrões de vida e 
melhor atendimento da maioria da população. Se o desenvolvimento não elimina a 
pobreza absoluta, não propicia um nível de vida que satisfaça as necessidades 
essenciais da população em geral, ele não pode ser qualificado de sustentável (DA 
SILVA, 1995, p.27) 

 

  Sendo o crescimento e desenvolvimento inevitáveis à natureza e vida humana, é 

imprescindível que se lhe imponham limites e regras, de forma a compatibiliza-los com a qualidade 

de vida, do meio, e, em última instância, da própria sobrevivência do homem. 

Mesmo que o progresso industrial e tecnológico produzam alterações no entorno, uma vez 

que se trata de processo de transformação que utiliza como matéria-prima os recursos naturais, não 

se mostra necessário, porém, estancar o processo produtivo para manter a vida – seria antes um 

contra- senso   - impondo-lhes  apenas os limites do tolerável. 

Nesse teor, 

 

(...) as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos 
motorizados e até a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio 
ambiente. Essas alterações, quando normais e toleráveis, não merecem contenção 
e repressão, só exigindo combate quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à 
comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, há necessidade de 
prévia fixação técnica e legal dos índices de tolerabilidade, ou seja, dos padrões 
admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora 
(MEIRELLES, 2001, p.531). 
 

                                                                                                                                                                  
 



  

  Portanto, para o alcance dos fins propostos pelo presente princípio, é necessária a adoção de 

condutas determinadas, característica própria dos princípios. 

Assim, a intenção não é eliminar a produção e combater o crescimento, mas impor limites 

através de medidas diretas e indiretas de preservação, que inibam e punam os comportamentos e 

condutas que ultrapassem tais limites de tolerância. 

É uma limitação à visão imediatista e individualista, de preocupar-se apenas com o hoje, 

com o maior desenvolvimento e avanço tecnológico, sem a prudência de resguardar os recursos e a 

qualidade de vida para os de amanhã. Nós, da presente geração, já não disponibilizamos da 

abundância de recursos antes existentes no passado e não podemos recair sobre os mesmo erros do 

passado. 

O objeto maior do desenvolvimento sustentável é a manutenção da qualidade de vida, 

através de um crescimento comprometido com a conservação do meio ambiente. 

O desenvolvimento ambiental vem consagrado na nossa atual Constituição Federal não só no 

capítulo reservado ao meio ambiente, mas também inserido entre os princípios da Ordem 

Econômica, no art. 170, VI, demonstrando a preocupação com um crescimento econômico pautado 

na preservação ambiental: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

   VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento  diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação. 

 

O estímulo às tecnologias ‘limpas’, que não agridam o meio ambiente; a diminuição ou 

eliminação de produtos e bens supérfluos que causem lesões ambientais; conscientizar o 

consumidor para a escolha e aquisição de produtos benéficos, deixando de adquirir aqueles produtos 



  

‘inimigos’ do meio ambiente, são alguns dos pontos fundamentais que devem ser observados 

quando da concepção de políticas ambientais baseado no desenvolvimento sustentável. 

 

 

2.4. Princípio da Precaução 

 

 

Neste princípio encontramos a verdadeira “essência do direito ambiental”, vetor básico que 

responde aos clamores de urgência por um meio ambiente limpo e equilibrado, a ser tratado como 

‘carro chefe’ em relação `a implementação das políticas públicas ambientais (DERANI, 2001, 

p.165). 

Como a própria denominação indica, tal princípio impõe a adoção de um prévio juízo de 

valor sobre a real necessidade de implementação de atividades tendenciosamente prejudiciais ao 

meio ambiente, ainda que não existam provas cientificamente conclusivas sobre o seu caráter 

degradante28. Eleva a um grau mor a necessidade de planificação das atividades produtivas, visando 

à garantia da qualidade de vida, não apenas para o presente, mas abarcando a sociedade futura.29

Enquanto o princípio da prevenção preocupa-se com a detecção antecipada do dano, de 

forma a tentar evitá-lo, existindo nesse caso o conhecimento que determinada conduta venha a 

causar dano, o princípio da precaução não se limita a evitar uma poluição eminente, eliminar ou 

reduzir uma poluição existente, de forma a proteger-se de conhecidos perigos. Busca-se antes evitar 

o simples risco, tentando combater a poluição desde o início, objetivando-se o rendimento 

duradouro dos recursos. (FAUCHALD, 1998, p.23) 

                                                 
28 “A sua irrupção reflete a crescente sensibilização para os riscos inerentes à complexificação constante e vertiginosa 

da realidade social e a consciência da necessidade de identificar e gerir a incerteza científica.” (MARTINS; 
FREITAS, 2001, p.12; DERANI, 2001, p. 164 ).;  

29Daí a sua ampla consonância com a qualidade de direito fundamental de terceira geração conferida ao meio ambiente.  



  

Fácil perceber a diferença existente entre os princípios da prevenção e o da precaução a 

partir da distinção entre perigo ambiental e risco ambiental: o primeiro já se encontra proibido ou 

combatido por ações preventivas ou reparadoras pelo ordenamento, sendo conhecidos os efeitos 

maléficos que passaria a causar. Os riscos ambientais nem sempre são proibidos, por serem muitas 

vezes desconhecidos. Devem, entretanto, ser excluídos posto que se trabalhados podem ser 

minimizadas as probabilidades de danos. (MACHADO, 2001, nota 13). 

O princípio da precaução exige que, diante de sérios riscos ao meio ambiente, mesmo que as 

conseqüências de uma determinada conduta não estejam comprovadas como maléficas através de 

um nexo causal entre uma atividade e seus efeitos, ainda assim devem ser tomadas as precauções ou 

medidas necessárias para impedir a sua ocorrência.30  

Tem especial importância na construção das novas políticas públicas ambientais, conduzidas 

de forma mais racional e materializadas em condutas não-poluidoras, muitos mais vantajosas que as 

demais políticas que trabalham com elevados e incalculáveis custos da reparação de um dano já 

verificado. 

Mas desenvolvimento sustentável e ação preventiva não são sinônimos (HERRERA, 2000, 

p.38). As medidas de precaução são meios utilizados para alcançarmos o desenvolvimento 

sustentável, podendo aquelas variarem de acordo com as políticas ambientais adotadas, o 

desenvolvimento do país ou mesmo as opções tecnológicas escolhidas. 

O presente princípio não determina que tipo de instrumentos devem ser utilizados, mas 

aponta para os que têm a função preventiva, estando explicito na nossa Constituição Federal quando 

                                                 
30 A Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo (1972) adotou a precaução como diretriz ambiental básica, vindo o 
princípio, desde então, a orientar todas as políticas ambientais modernas. Da mesma forma, a Conferência das Nações 
Unidas acontecida no Rio de Janeiro em 1992, a ECO/92, inseriu a preocupação do desenvolvimento sustentável e a 
necessidade de se trabalhar com a ameaça de danos sérios e irreversíveis, declarando e garantindo expressamente o 
princípio da precaução, estampado no Princípio 15: com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as capacidades. Quando houver ameaça de danos 
graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de 
medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Passa também a ser parte integrante do Tratado 
de Maastricht – pedra Fundamental da Comunidade Européia. Cf. (ARAGÃO, 1997, p. 68.) 



  

inserido no desenvolvimento sustentável e na obrigatoriedade do Estudo de Impacto Ambiental, a 

titulo explicativo. 

As políticas tributárias desincentivadoras seriam fortes aliadas na concretização do princípio 

da precaução, uma vez que diante de meras suspeitas de dano seria difícil estabelecer rígidas 

proibições administrativas. 

Por outro lado, o critério da ação preventiva serve de medida para a quantificação dos 

tributos ambientais, representando o custo médio de evitar a contaminação.31 Além disso, 

apontando o princípio da precaução paras as atividades que não devem ser autorizadas, ou as que 

estariam proibidas pelo direito, serviria também como instrumento impositor de limites à tributação 

ambiental justamente porque não pode ser estabelecido tributo que tenha como hipótese de 

incidência atividade ilícita. 

Conforme ressalta Álvaro Mirra,  

A partir do momento em que o princípio da precaução é reconhecido como parte 
integrante do nosso ordenamento jurídico, entre os princípios gerais do direito 
ambiental, não resta dúvida de que ele exerce influência sobre a interpretação e a 
aplicação de todas as normas do sistema jurídico ambiental em vigor. (1996, 
p.98) 

A precaução deve ser vista como uma linha orientadora dos objetivos da política de proteção 

ambiental, exigindo medidas não mais paliativas, como compensações financeiras de condutas 

danosas, mas que seja previamente verificado o grau de periculosidade ambiental das atividades 

econômicas, impedindo o prosseguimento de qualquer ação potencialmente causadora de dano, 

obrigando, ainda, à implementação substancial de uma melhor qualidade de vida da população 

(DERANI, 2001, p.166) 

                                                 
31 Este entendimento é também positivamente afirmado pela Alemanha, num projeto de Código Ambiental elaborado 
por uma comissão de especialistas do Ministério de Meio Ambiente (§ 192)  (HERRERA, 2000, p.38) 



  

Esse raciocínio conduz a trabalhar a partir do viés da relação economia-meio ambiente, no 

qual a prática de atividades de precaução é muito menos onerosa do que remediar os prejuízos 

ambientais.  

Ponto fulcral relativo a esta implementação consiste na definição dos instrumentos de que se 

vai utilizar o Estado: 

 O primeiro passo nesse sentido há de consistir na coordenação entre as políticas e 
órgãos governamentais da área econômica e da área ambiental,  
 (...).tanto através do licenciamento administrativo, da imposição de multas, da 
determinação de limpeza ou recuperação ambiental, como pela cobrança de 
tributos, enquanto fonte de recursos para custeio da proteção ambiental 
(OLIVEIRA, 1999, p. 13-, 16)32. 

 

Procuraremos demonstrar que para implementação de uma política tributária ambiental, o 

presente princípio da precaução ganha uma importância bem maior que a regra do Poluidor-

Pagador, repressivo e não preventivo. Para a Tributação Ambiental é muito mais importante evitar a 

ocorrência de qualquer dano ao meio ambiente, através dos estímulos e imposições fiscais e 

extrafiscais, do que compensar o custo de uma dano ambiental. 

Outra conseqüência apontada em decorrência do princípio da precaução é a inversão do ônus 

da prova. Exige-se do autor potencial provar, com devida anterioridade, que sua ação não causará 

danos ao meio ambiente, para a partir daí ter autorizada sua conduta. 

Ainda em conseqüência do Princípio da Precaução, muitas vezes a relação de causalidade é 

presumida com intenção de que seja evitado dano em face de incertezas científicas. (MACHADO, 

2001, p.62) 

 

 

 

                                                 
32 No mesmo sentido, FLAVIA PIOVESAN: “... para a efetividade do direito é essencial que o texto aponte a fonte  de 

recursos das políticas públicas ambientais.”(PIOVESAN, 1997, p. 85). 



  

2.5. Atuação na fonte 

 

 

  Este princípio age na fonte contaminadora, incentivando-a a adotar condutas menos gravosas 

ao meio ambiente, em relação direta com os dois princípios anteriores (ação preventiva e do nível 

de proteção elevado). Também possui conexão com o princípio do poluidor pagador, o qual 

trabalharemos no tópico seguinte, e que busca a internalização dos custos ambientais pelo agente 

contaminador. 

Relacionando aos tributos ambientais, justifica a imposição às fontes poluidoras, orientando 

a configuração de fato imponíveis e elementos quantitativos, de forma a incidir sobre as fontes de 

contaminação ou sobre fatores secundários, como por exemplo o faturamento de uma industria 

poluidora. 

 

2.6. Função sócio-ambiental da propriedade 

 

Pela primeira vez em Texto Constitucional, a função social da propriedade ganha um 

aspecto diferenciado. Nos Textos anteriores, havia constante indicação da função social da 

propriedade (1934, art. 115; 1946, arts. 147 e 148; 1967, art. 157, III e § 8º; 1969, arts. 160, III, e 

163), mas não tinham em mira (ou eram insuficientes) proteger efetivamente o patrimônio 

ambiental.  

 



  

Na nossa atual Constituição há um novo relevo: adicionou o elemento ambiental como 

demarcador da propriedade privada, ou em outras palavras, a propriedade privada deixa de cumprir 

sua função social caso se insurja contra o meio ambiente33.  

 

 

2.7. A Regra do Poluidor Pagador 

 

  

Optamos, ao longo de todo esses trabalho, utilizar uma noção mais ampla do que seja 

ambiente e poluição, sem procurar determiná-los ou restringi-los. “Poluidoras” entendemos e 

estendemos a todas as atuações que causem danos ao meio ambiente, sendo o ‘poluidor’ o agente 

causador, portanto. 

A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, na Recomendação 

do Conselho sobre Princípios Orientadores Relativos aos Aspectos Econômicos Internacionais das 

Políticas Ambientais - C(72) 128, de 26 de Maio de 1972 – foi que primeiro esboçou um conceito 

para o denominado Princípio Poluidor Pagador:  

 

                                                 
33 A exigência ambiental está clara nos seguintes dispositivos, os quais devem ser lidos combinados com os 
supramencionados princípios:  
Art.182 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais 
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 
de seus habitantes. 
§2º- A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor. 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de 
exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: 
I- aproveitamento racional e adequado; 
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
(grifos nosso) 



  

O princípio que se usa para afetar os custos das medidas de prevenção e controle 
da poluição, para estimular a utilização racional dos recursos ambientais escassos 
e para evitar distorções ao comércio e ao investimento internacionais, é o 
designado ‘princípio do poluidor-pagador. Este princípio significa que o poluidor 
deve suportar os custos do desenvolvimento das medidas acima mencionadas 
decididas pelas autoridades públicas para assegurar que o ambiente esteja num 
estado aceitável. Por outras palavras, o custo dessas medidas deveria refletir-se no 
preço dos bens e serviços que causem poluição na produção e no consumo. Tais 
medidas não deveriam ser acompanhadas de subsídios que criariam distorções 
significativas ao comércio e investimento internacionais. (ARAGÂO, 1997, p.60, 
nota 130) 

 

Suas raízes ideológicas encontram-se na Economia, e não no direito, bebendo na fonte da 

internalização das externalidades pigouniana.  

Internacionalmente conhecido, figura desde 1987 como princípio constitucional do Direito 

Comunitário do Ambiente (ARAGÂO,1997, p.9) fazendo parte do Tratado de Maastricht, dentro de 

seu art. 130º R/2 e  internalizado em diversas ordens constitucionais de vário países, encontra-se 

consolidada também na Declaração do Rio de Janeiro, firmada em 1992.34

Compreender o que venha a ser externalidade ambiental é de especial importância para a sua 

delimitação, melhor entendida no contexto de falhas e imperfeições do mercado35. 

 Conceito que, como fenômeno de delapidação do ambiente surgiu em 1890, por Marshall, 

quando em análise sobre preço de mercado, foi posteriormente estudado e aprofundado por Pigou 

(1920) – contextualizando-o na economia do bem-estar – e mais tarde por Coase (1960)36. 

Representam tais externalidades os custos, implicações ou mesmo benefícios advindos da atividade 

                                                 
34 Item 16: As autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de 
instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com os 
custos da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 
investimentos internacionais. (p.596) 

35 De certa forma pode-se questionar o conceito de externalidade enquanto falha de mercado – e até mesmo a própria 
existência em si das falhas de mercado – vez que, na verdade, não se trata de um acontecimento desequilibrado que 
pode vir a ser corrigido totalmente, mas sim de um desequilíbrio inerente ao mercado, que não pode ser afastado em um 
meio real, e sem o qual o próprio mercado, no sentido que hoje conhecemos, não existe. 

36 O conceito de externalidade como fenômeno de delapidação do ambiente surgiu em 1890, por Marshall,  quando em 
análise sobre preço de mercado, sendo posteriormente estudado e aprofundado por Pigou (1920) – contextualizando-o 
na economia do bem-estar – e mais tarde por Coase (1960) 



  

de um determinado ente, que os incorpora as suas unidades, com intuito de repassá-los à 

coletividade ou a outro ente determinado. 

 Lancemos mão de uma hipótese para melhor explicá-lo: na fabricação de um determinado 

produto, fez-se uso desreguladamente de recursos e meios de produção de forma a gerar malefícios 

ao meio ambiente e à coletividade como um todo. Acontece que o preço ou valor desse determinado 

produto não carrega em si o quantum referente a uma possível ação revertedora daquele mal 

causado, transferindo para o Estado ou para a coletividade - e assim para as gerações presentes e 

futuras - a responsabilidade e o custo de corrigir o mencionado dano ambiental. Portanto, não 

internalizou em seu produto a externalidade (a falha) causada pela sua atividade.37

As consequências dessas externalidades estariam na falta de sustentabilidade do 

desenvolvimento, ou seja, na negação da máxima do desenvolvimento sustentável. Como os 

recursos naturais são matéria-prima e combustível desse processo desenvolvimentista, carecem 

assim de uma especial atenção por parte dos Poderes Públicos e de toda a sociedade. Representam 

custos sociais decorrentes da utilização privada desses recursos comuns. 

   Nas palavras de Fábio Nusdeo, 
 
 

as externalidades correspondem, pois, a custos e benefícios circulando 
externamente ao mercado, vale dizer, que se quedam incompensados, pois, para 
eles, o mercado não consegue imputar um preço.( NUSDEO, 1997, p. 177.) 

 

A saúde de uma população ribeirinha que come e bebe direta ou indiretamente das águas do 

rio contaminado por uma indústria próxima; os problemas respiratórios advindos da poluição do ar 

nas grandes cidades, só para citar alguns exemplos, não entram na contabilidade dos agentes 

                                                 
37 Conforme explica Maria Alexandra Aragão: “Efetivamente, pode haver bens cuja produção e/ou cujo consumo dê 

origem a benefícios que vão ser concedidos, ou perdas que vão ser impostas a outras pessoas, que não são as que 
compram, ou sequer as que consomem ou utilizam esse bem e se situam fora da relação econômica fundamental (...). 
Tais benefícios ou perdas, subprodutos da actividade de produção ou consumo são, respectivamente, concedidos ou 
impostos a estes ‘outsiders’, (na terminologia anglo-saxónica) independentemente da sua vontade, mas também 
independentemente da vontade de quem os produz.” (ARAGÃO, 1997,  p. 32). 



  

poluidores. Ou seja, são falhas ou externalidades repassadas à sociedade e na grande maioria das 

vezes ao Estado, que irão suportar o preço que originariamente não é seu, mas do agente poluidor. 

Tal teoria que, ressalte-se, não é jurídica e sim provinda da economia, foi capitaneada a 

partir de uma tentativa de desenvolvimento de uma teoria do bem-estar por Arthur Pigou (1952, p. 

134, apud TUPIASSU, 2003, p.52).38

As teorias econômicas são postas como uma forma de desincentivar a atuação poluente em 

relação ao meio ambiente, impondo um valor monetário àquele ou à poluição nele despejada39, de 

forma a internalizar os custos ignorados por muitos setores da sociedade.40  

 Partindo exatamente de uma visão econômica de mercado, confrontando perdas e ganhos e 

pensando pelos custos e benefícios, advindos de uma política ambiental, a teoria pigouniana almeja 

encontrar um ponto máximo que represente o nível de atividade poluente tolerável e que não seria 

economicamente satisfatório eliminar, suportando-se um mínimo de poluição. 

Na perspectiva da teoria econômica, seria tolerável a poluição apenas até o ponto e em que o 

lucro marginal privado iguala o custo social marginal. È o denominado ótimo de Pareto – que 

ganha esta nomenclatura por ter sido formulado pela primeira vez por Wilfred Pareto.  

Na concepção desse princípio, não seria permitida cobrança que incidente sobre a atividade 

ou recurso que venha a ultrapassar o custo real daquele, após calculadas externalidades e raridade. 

Não poderia reperesentar prejuízo ao mercado, mas trabalhar ainda nas margens de lucro 

permitidas. 

                                                 
38 O pensamento de Pigou foi desenvolvido a partir de uma jurisprudência britânica, que reconhece os prejuízos sofridos 

por um grupo de agricultores os quais, comumente sujeitos a incêndios em suas propriedades em razão das faíscas 
liberadas por uma locomotiva que cruzava o campo, eram obrigados a pagar um seguro extremamente elevado. O custo 
adicional do seguro trazido aos agricultores era conseqüência da atividade lucrativa da empresa ferroviária, que não 
computava tal gasto em suas despesas operacionais.  Sobre a noção de custo social, ver também (NUSDEO, 1997,  p. 
53.) 

39 Para maiores considerações sobre o valor econômico do meio ambiente consultar (TESSLER,  p. 169 s.s). 
40 Já que todas essas circunstâncias, segundo o pensamento de FÁBIO NUSDEO, ocorrem em razão da ausência ou 

inexistência de um “exercício mercantil” da propriedade ambiental. Ou seja, “...o rio é poluído porque não se cobra um 
preço pelo uso de suas águas como elemento reciclador de resíduos...”.(NUSDEO, 1997. p. 183). Ver também 
(NUSDEO, 1997, p. 57; OCDE, 1994, p. 25.; OCDE, 1992, p. 6) 



  

Mas será que o custo de mercado é igual ao custo ambiental? O custo de mercado é 

sustentável? Calçado nas bases econômicas das internalizações das exetrnalidades e no ótimo de 

Pareto, conflita até mesmo com outros princípios ambientais de extrema importância, como o 

Desenvolvimento Sustentável. 

Não se exigiria, portanto, a redução da poluição a zero, mas a manutenção de um certo nível 

de produção e, conseqüentemente, de poluição. Seria economicamente legítimo, portanto, não 

despoluir totalmente41.  

Pigou complementava sua teoria a partir da proposição de imposição de um valor, sugerido 

em formato de taxa ao poluir, como forma de tentar alcançar o referido equilíbrio (ARAGÂO, 1997, 

p. 20). 

 A partir das noções até aqui apresentadas do que venha a ser o Poluidor Pagador, e 

embasados na distinção incialmente feita entre as espécies de norma jurídica na inauguração do 

presente capítulo, afirmamos - divergindo do entnendimento que há muito vem sendo consolidado 

pela doutrina ambiental - que o Poluidor Pagador trata-se de regra e não de princípio. 

Os princípios, como vimos, fazem referências a fins, mas não prevêem imediatamente a 

conduta necessária para o alcance daqueles; já as regras também fazem referência a fins, porém 

prevêem propriamente a ou as condutas que servem à realização de fins devidos. 

                                                 
41 Existe uma dessintonia entre o ponto ótimo econômico e o ponto ótimo ambiental. O ponto economicamente ótimo de 
poluição é substancialmente superior ao ponto de equilíbrio ecológico. Na perspectiva ecológica, desde a primeira 
unidade de poluição surgem desequilíbrios nos ecossistemas, mesmo que não sejam imediatamente evidentes. Só num 
nível bastante superior de emissão de agentes poluentes, quando a capacidade assimilativa ou regenerativa do 
ecossistema considerado é ultrapassada, é que o desequilíbrio se torna definitivo e manifesto. È precisamente nesse 
momento, e apenas a partir dele, que a poluição de torna economicamente significativa, e, portanto, um custo social. 
Dito de outra forma, o limite máximo da capacidade assimilativa do meio ambiente é, para a ecologia, a última e 
inultrapassável fronteira, a partir da qual a ruptura do equilíbrio ecológico é definitiva; mas para a Economia é apenas o 
ponto de partida ou aquilo a que podemos chamar limiar de relevância econômica do ambiente. Em certos casos, 
quando os níveis de poluição são anormalmente elevados, a conjugação de instrumentos normativos e econômicos 
mostra-se a melhor solução. “ A determinação do óptimo econômico é uma perspectivação estática do problema, que 
esquece os efeitos cumulativos que só surgem numa perspectiva dinâmica ou diacrônica. Como veremos,  o ponto 
considerado óptimo permite alguma acumulação de agentes poluentes, o que, a longo prazo, conduzirá a uma ruptura 
definitiva do equilíbrio ecológico, e, como demonstraremos mais adiante, ao próprio afastamento do óptimo econômico. 
Por fim, a dificuldade ou mesmo impossibilidade de calcular e pôr em confronto custos e vantagens da eliminação da 



  

Mais ainda: as regras descrevem uma obrigação, permissão ou proibição de conduta a ser 

adotada, enquanto os princípios são descrições imediatamente finalísticas. 

 Exigindo o Poluidor Pagador imediatamente a internalização das externalidades, de forma 

repressiva, - ou seja, causado dano ao meio ambiente, deve-ser a responsabilização do poluidor por 

aquele- - entendemos que estaríamos diante de uma regra, e não de um princípio. Não determina 

simplesmente uma finalidade, mas a conduta imediata que deve ser assumida para o alcance 

daquela finalidade. Passaremos a denominá-la, pois, regra do Poluidor Pagador, ou simplesmente 

PP. 

Apesar de bastante difundida, tal regra não tem recebido aplicação e tratamento uniformes, 

mas muitas vezes contraditórios e incoerente. Isto se dá principalmente por ser de difícil 

interpretação e por envolver problemas de diversos ramos do saber, notadamente econômicos e 

jurídicos.  

Recorrente perceber em trabalhos publicados sob a temática da Tributação Ambiental 

apontar-se o PP como fundamento da incidência tributária ecologia, que autoriza a cobrança de 

exações tributárias ambientais (ARAGÂO, 1997, p, 11). Um dos objetivos do presente trabalho é 

enfrentar tais afirmativas, buscando aprofundá-las ou até mesmo desmistificá-las. 

As questões que envolvem o PP, e as diversas afirmações por vezes apressadas acerca das 

inúmeras ‘autorizações’ daquela regra, têm gerado o que se denomina “poluição normativa”42 

decorrente exatamente da indefinição do seu conteúdo.  

Não basta a preocupação em aplicar o PP, mas aplicá-lo bem, já que muitas são as más 

interpretações e entendimentos precipitados que tomam o PP como fundamento da quase totalidade 

                                                                                                                                                                  
poluição levaram á substituição do conceito de ‘nível optimo’ pelo conceito de ‘nível aceitável’ de poluição” 
(ARAGÃO, 1997, p.477).  
42 “O que o poluidor deve pagar são os custos das medidas necessárias para se conformar com os padrões de qualidade 
do ambiente vigentes, em função da actividade que desenvolve e da poluição que gera”. (ARAGÂO, 1997, p. 159). 



  

das ações preservacionistas, entre as quais a tributação ambiental. É imprescindível um olhar mais 

cuidadoso para a referida questão. 

 

 

2.7.1. Limites do Poluidor Pagador e contradições relacionadas à tributação ambiental 

 

 

O PP, dentro da sua concepção econômica, como visto, procura responsabilizar o poluidor 

pelas externalidades produzidas a partir de atividades contaminantes, devendo suportar o custo das 

medidas tomadas pelo poder público para assegurar a preservação do meio ambiente. É como tirar o 

peso dos ‘ombros’ do Estado e transportá-lo à fonte causadora, chamando-a à responsabilidade 

(OCDE, 1992, p. 9), deslocando os gastos com a preservação ambiental do Estado ao poluidor. 

No momento em que o PP determina a exigência ao poluidor de um ‘preço’ pela sua 

poluição permanece com o caráter repressor e reparador.  É tido como um instrumento de proteção 

ambiental cujo efeito protetivo tem como pressuposto a efetiva ocorrência de um dano. Como 

reservar ao PP a característica preventiva se atua após a verificação de externalidades? 

 Outra característica do PP que merece destaque é que o princípio não deixa margem à 

discricionariedade, permanecendo o poluidor adstrito ao pagamento dos respectivos custos 

econômicos de sua poluição. Configurado o nexo de causalidade, o poluidor estaria vinculado à 

internalização do custo, consequência automática da poluição, não havendo outra margem de 

apreciação quanto à possibilidade de permitir que o poluidor não pague43. 

 Em verdade, ao adotar este princípio, incorpora-se um novo fator no sistema econômico, 

porque os custos ambientais refletirão no preço dos bens e serviços produzidos, introduzindo o 

                                                 
43 Em relação à tributação ambiental, veremos que nem sempre funciona dessa maneira. 



  

conceito do "passivo ambiental", através do qual as empresas embutirão em seus custos o valor 

monetário da degradação ambiental que causam, internalizando as externalidades ambientais 

negativas por elas produzidas, traduzidas nos gastos necessários à diminuição, eliminação ou 

neutralização dos danos. (DERANI, 2001, p. 158). 

Então no momento em que o referido custo calculado é repassado ao consumidor, surge a 

necessidade de uma resposta positiva deste para que seja eficaz tal política. Em outras palavras: 

considerando que o consumidor prefira arcar com o preço embutido, deixa de haver qualquer 

repercussão, uma vez que a conduta danosa se perpetuará, mantendo-se a exploração dos recursos 

enquanto houver quem pague tal preço.  Ou seja, pode tornar-se mais vantajoso pagar aquele preço 

a investir em medidas mais benéficas ao meio ambiente. 

É o mesmo fenômeno que ocorre em relação às multas administrativas ou responsabilidades 

civis, que não passam de condutas requeridas a partir da regra do PP. O raciocínio dos poluidores 

muitas vezes é que sairia muito mais caro investir no procedimento limpo (preventivo), benéfico ao 

meio ambiente, do que arcar com as multas estabelecidas pelo Poder Público (repressivo). 

 Farta é a opinião doutrinária em defesa de que o PP não se reduz a um princípio de 

responsabilidade, seja no âmbito civil ou penal.44/45 É irrefutável, todavia, que na aplicação do PP 

                                                 
44 “Assim como o recuso, porventura mais avançado, á problemática financeira, o princípio do poluidor-pagador, 
entendido não como princípio de responsabilidade civil avançada, mas como princípio de tributação (...) que até tem já 
algunm reflexo em diretivas Comunitárias recentes (...)” (ARAGÃO,1997, nota 224, p. 11. SOUSA FRANCO,nota 
244) 
45 “ se o PPP se identificasse efetivamente com o princípio da causalidade na responsabilidade civil, os fins do PPP 
identificar-se-iam com as funções gerais da responsabilidade civil: reparadora, preventiva e sancionatória. Pelo 
contrário, entendemos que os fins do PPP se identificam com os fins próprio do Direito do ambiente. Seguindo, neste 
ponto, Ramón Martín Mateo, realçamos, como características do direito do ambiente, a ‘ênfase preventiva’ e a ‘vocação 
redistributiva’.” (ARAGÃO, 1997, p. 115); Na mesma defesa, “ Por outras palavras, o bem colectivo tem um custo. 
Esse custo ou é interiorizado, ou seja, é suportado como custo interno da própria iniciativa de produção, pelo agente 
cuja atividade - sendo positiva é produtiva e útil, não só par si como para a colectividade – gera o efeito – poluição; ou é 
suportado com base em critérios que são tributários, tais como os outros critérios de financiamento de bens coletivos. 
Por quem? Se não for pelos agentes poluidores,  é pela coletividade; não há terceira alternativa; aquilo que os 
poluidores não suportam, suporta-o a coletividade. E suporta-o de uma de duas maneiras, necessariamente: ou porque o 
ambiente é degradado; ou porque para melhorar o ambiente alguém vai ter que pagar e são os contribuintes. (...) e o 
princípio do poluidor-pagador(...) é um princípio de tributação, não é um princípio de responsabilidade civil – mesmo 
alargada – ou pelo menos se puder ser um princípio de responsabilidade civil alargada, muito bem (não discuto isso), 



  

os custos serão equivalentes à redução ou eliminação da poluição; ou equivalentes aos danos 

causados, por força do princípio da causalidade afeta ao princípio no que toca a responsabilidade 

civil. 

Alguns critérios são apontados pela doutrina como norteadores da aplicação do PPP, entre 

os quais: a) periculosidade da atuação e as conseqüências que dela podem derivar; b) as vantagens 

que o poluidor teria com a poluição; c) a capacidade técnica de evitar a poluição. Indicam para os 

sujeitos e atividades submetidas às exigências de pagamento das externalidades.46

 

 

2.7.2. O PP e o princípio da responsabilidade civil 

 

 

A nosso ver, o PP assemelha-se sensivelmente ao princípio da responsabilidade civil por 

requerer o pagamento relativo a uma indenização pelos prejuízos causados pelo poluidor em 

decorrência de sua conduta. Assim, afasta-se o fundamento de uma tributação direcionada à 

proteção do meio ambiente.47

                                                                                                                                                                  
mas, é também um princípio de tributação e é como princípio da tributação que ele deve ser explorado.” (SOUSA 
FRANCO,1994, p. 137-139; ARAGÇAO, p. 146, nota 348; FAUCHALD, 1998, p. 17). 

     46 “É certo que o consumidor também é um poluidor indirecto, que beneficia de um produto cujo (sic) produção foi 
prejudicial para a sociedade, mas ele não tem ao seu alcance meios razoávis para evitar a ocorrência do dano (...). Na 
realidade, enquanto o consumidor praticamente não tem outra alternativa para reduzir a poluição, senão deixar de 
consumir um determinado bem ou serviço, os produtores dispõem de soluções alternativas: podem utilizar técnicas de 
produção menos poluentes, mecanismos de controle da poluição, alterar a composição dos produtos, etc.” (ARAGÃO, 
1997, p. 136). Ou então, pode-se optar pela implementação de políticas públicas alternativas (como a melhoria do 
sistema de transporte), sob a responsabilidade do Estado, mas financiado pelas próprias indústrias poluentes. 
47 “ Por outra parte, se produz uma simbiose entre o novo princípio (cujos contornos jurídicos são ainda difusos) e 
outras figuras de grande tradição jurídica. Isto sucede eum particular com a responsabilidade civil por danos 
ambientais.” (HERRERA, 2000, p. 41) Este mesmo autor complementa a afirmação em rodapé dizendo quea 
responsabilidade civil por dano ambiental foi integrado ao conteúdo do princípio do poluidor pagadorl ao plasmar-se 
em normas jurídicas, estando originariamente desvinculado daquela. Nesta mesma linha, o  Livro Verde sobre a 
reparação do dano ecológico  preparado pela Comissão (14 de maio de 1993) considera que a responsabilidade civil por 
dano ambiental se apóia nos princípios do ‘poluidor –pagador’ e na ação preventiva [ Livro Verde (COM (93) 47, de 14 
de maio de 1993, p. 5], o que conduz ao raciocínio de que no PPP não estaria presente a feição preventiva, mas apenas 
reparadora – por já haver ocorrido o dano. 



  

Segundo Herrera Molina (2000, p. 52),  

 

O principio ‘quem contamina paga’ não exige o estabelecimento de tributos 
ecológicos. Trata-se de um mero preceito de resultados, e isto se pode conseguir 
mediante medidas administrativas, de responsabilidade civil e outras regulações 
não tributárias.  
 
 

  Estabelece, pois, o referido autor a relação do PP com as medidas diretas de proteção – civis 

e administrativas – ao mesmo tempo em faz a ressalva de que tal princípio apenas aconselharia a 

introdução do interesse ambiental no ordenamento tributário. 

O autor, desta feita, é bastante feliz em sua ressalva, ao clarificar que não seria o 

ordenamento tributário que deveria adaptar-se à regra do poluidor pagador, mas que aquela poderia 

orientar – no que lhe fosse possível – instrumentalizar determinadas figuras à finalidade da 

preservação ambiental. Fácil concluir, portanto, a partir desse raciocínio, que os instrumentos 

tributários postos à disposição de uma política ambiental, continuariam a ser regidos pelos princípio 

tributários, expressos na Constituição. 

Por esse motivo, os tributos ambientais limitar-se-iam ao campo das condutas lícitas, nas 

quais a contaminação, apesar de tolerada, é indesejada. Da mesma forma no que concerne ao 

princípio da capacidade contributiva, em relação às figuras regidas por tal princípio. 

O PP é uma regra de imputação de responsabilidade distinta da distribuição dos gastos 

públicos com apoio à capacidade contributiva. O montante determinado para o pagamento de 

indenização calcada no PP não é calculado em função da capacidade contributiva do sujeito 

poluidor, mas apenas em razão do dano ocorrido e da externalidade provocada por sua conduta. – 

ou seja, da conduta lesiva. 

 

 

                                                                                                                                                                  
 



  

Nessa óptica, a figura tributária que maior similitude teria com aquela regra seria a taxa, 

pautada no princípio da equivalência, visando a compensar gastos administrativos.48

Sempre que se fala do princípio da responsabilidade ambiental, reporta-se a doutrina 

diretamente ao PP, como expressamente o fez Paulo de Bessa (2001, p.31, nota 55): 

 

A responsabilização dos poluidores foi inicialmente estabelecida no âmbito da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) através 
da Recomendação C (72), 128, de 28 de maio de 1972, que instituiu o princípio 
“poluidor pagador 

 

Partindo do raciocínio do Herrera Molina (2000, p. 145), afirma este que a Constituição 

Espanhola não obriga a estabelecer os tributos ambientais, mas impõe aos particulares um dever de 

conservação ambiental, o que significaria que todos os custos de proteção ambiental deveriam ser 

assumidos a princípio por aqueles que realizam atividades contaminantes. Olhando para a nossa 

Constituição, poderíamos, nessa base, afirmar que no momento em que assinala que a defesa e 

preservação ambiental são deveres do Poder Público e da coletividade, poderia estar a autorizar não 

só a criação ou instrumentalização tributária ambiental, mas também a política dos subsídios e 

incentivos fiscais como carga que o Estado deve suportar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ainda tentando estabelecer as similitudes e diferenças entre o PPP e os princípios tributários, afirma Herrera que o 
princípio do causante (assim denominado na Alemanha) – igual que o da capacidade econômica – baseia-se em critérios 
de justiça social. A explicação radica em que os princípios da capacidade econômica e PPP constituem  suas respectivas 
projeções do princípio da solidariedade sobre duas matérias diversas: o primeiro atende a repartição das cargas públicas 



  

2.7.3. O PP , benefícios fiscais e reduções tributárias 

 

 

No que tange à regra do PP, é uníssono na doutrina entender que esta exclui as ajudas 

públicas e quaisquer benefícios fiscais. Os defensores do PP como fundamento da tributação 

ambiental colocam-no contrário a políticas preventivas, baseadas em subsídios e ajudas estatais 

como não adequadas a ele, entendendo que os custos das condutas danosas devem ser revertidos ao 

poluidor e jamais este receber incentivos ou estímulos financeiros em troca de medidas necessárias 

à eliminação da poluição ou a sua redução a um nível tolerável. (GARCIA, nota 244). Concordamos 

com os argumentos. Neste caso, apenas reitera a tese de que o fundamento de uma política fiscal e 

tributária ambiental não estaria na referida regra. 

Se o cerne daquela é fazer com que o poluidor arque com os prejuízos causados ao meio 

ambiente, ou seja, internalizando em seus custos as externalidades ambientais, então não haveria 

que falar em dar incentivos fiscais a esses poluidores, negando propriamente a lógica do PP. 

 Este raciocínio pode estar acertado entendendo o PP como regra de responsabilidade civil 

que, através do nexo de causalidade, imputa ao autor de uma conduta danosa o pagamento da uma 

quantia referente à indenização do dano causado, e não um incentivo financeiro. 

  Entretanto, utilizar-se de benefícios fiscais e reduções tributárias pode-se tornar mais 

vantajoso e mais barato investir em uma produção limpa49 do que arcar com os custos de multas ou 

reparações ambientais. Partindo do entendimento de “evitar” uma determinada lesão, prende-se à 

                                                                                                                                                                  
para satisfazer o interesse genal, o segundo ao uso dos bens ambientais vulneráveis e escassos, que as gerações futuras 
têm direito a desfrutar 
49 Nota 267: “ Nomeadamente em relação aos resíduos, é mais barato previnir do que remediar , pois os resíduos 
industriais obrigatoriamente devem ser colocados em aterros controlados, cuja taxa de utilização por tonelada de 
resíduos é extremamente dispendiosa, pelo que os industriais se começam a perceber de que é menos dispendioso e até 
lucrativo a médio prazo, investir em alterações ao processo produtivo que permitam a redução de efluentes (emissão e 
resíduos) ou a sua reciclagem ou reutilização (raciocínio do tipo RRR: reduzir, reutilizar, reciclar)”. A partir desse 
entendimento, torna-se mais evidente de que maneira a tributação de resíduos, ou de condutas poluentes pode vir a 



  

adoção de medidas de precaução, ou seja, antes mesmo de ao menos haver previsão de risco, provas 

científicas, dúvidas sobre a necessidade de ação (atividades perigosas). 

Trataremos em capítulo apartado sobre as ajudas estatais, subsídios, isenções, imunidades, 

descontos, etc, como mecanismos indiretos de proteção ambiental. 

Assim, as medidas de preservação, que trabalhem sob o princípio da precaução não devem 

buscar a reparação do dano causado com o pagamento de um montante proporcional àquele – por 

serem medidas anteriores à ocorrência ou mesmo previsão de qualquer dano ambiental. Devem, 

sim, ser proporcionais ao custo da própria prevenção, buscando alcançar objetivos de qualidade do 

ambiente, corrigindo as condutas inadequadas. 

 Mais correto seria falar em instrumentos tendencialmente repressivos ou tendencialmente 

preventivos, já que os instrumentos repressivos têm algum efeito preventivo50. 

No Brasil, embora o legislador não tenha consagrado expressamente o PP, certo é que se 

observa um evidente afloramento deste princípio no art. 4º inciso VII da Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente, ao prever a “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados”.51  

 

 

                                                                                                                                                                  
transformar a conduta dos agentes no sentido de evitar a produção de poluição e a busca de uma alternativa mais limpa 
e mais rentável. 
50 O que tradicionalmente se denomina regulamentação direta são as disposição normativas, legal ou administrativa; 
regulamentando “o se e o como do exercício da atividade poluente”, permissivas e proibitivas “Uma crítica pertinente à 
fixação de níveis de qualidade do ambiente é a ilusão que criam de que até um certo nível de poluição, não há qualquer 
inconveniente em poluir; e a partir desse ponto, a poluição é já considerada relevante ou até grave, podendo o poluidor 
estar sujeito a sanções de ordem jurídica.  Natura non facit saltus,  e a ‘sensibilidade’ da natureza aos agentes poluentes 
é progressiva, sendo artificiais quaisquer escalões de nocividade que se pretendam estabelecer”  (p.78) 

51 Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. 



  

Além disso, vários outros diplomas legais, como a Lei da Ação Civil Pública52 e a própria 

Constituição Federal53, reconhecem, na prática, primado do "poluidor-pagador", identificando-o 

também com a responsabilidade civil, já que exclui o caráter sancionatório.54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

52 Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 
53 Especificamente no caput do art. 225, quando coloca também para a coletividade a responsabilidade de preservar o meio 

ambiente (“...impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo...”), e em seu parágrafo 
segundo, obrigando os poluidores a recuperar o meio degradado (art 225; §2º: “Aquele que explorar recursos minerais 
fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado...”). 

54 No dizer de Cristiane Derani (2001, p. 164), “o princípio do poluidor-pagador, embutido na legislação ambiental, 
necessariamente se fará presente nas políticas públicas, implementadas com base em tais instrumentos legais. (...) A 
realização desta diretriz do poluidor-pagador é um fator necessário para a efetivação do direito constitucional a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado” .. Cf. também (FAUCHALD, 1998, p.16) 



  

 
 

 

CAPÍTULO 3 

O MEIO AMBIENTE COMO BEM JURÍDICO CONSTITUCIONALIZADO 

 

 
 

3.1. Constituição brasileira de 1988: modelo e avanço na questão ambiental. 

  

 

A partir da década de 70 do século passado, anunciou-se uma nova visão do mundo e abriu-

se a percepção de que, para alcançar uma transformação na sociedade, seria necessária uma 

modificação dos objetivos e da dinâmica do sistema. Uma mudança paradigmática que desafiaria 

seus próprios fundamentos, com atenção para o surgimento de uma “Nova Ordem Econômica 

Mundial”55. 

Entretanto, até a década de 80, ainda não se mostrava possível afirmar a existência de uma 

consciência ecológica propriamente dita, mas, por outro lado, evidenciava-se uma postura de 

resistência assumida pelos países em desenvolvimento, que tentavam superar o atraso em relação 

aos denominados países industrializados. Entendiam, aqueles países, a preocupação ecológica como 

uma estratégia de dominação dos países industrializados, que já haviam conquistado o seu 

desenvolvimento à custa da exploração dos recursos naturais alheios e agora almejavam estancar o 

desenvolvimento econômico dos demais Estados. Esse posicionamento desenvolvimentista foi uma 

característica no pós-guerra. 

                                                 
55 Aqui entendida como renovação das relações internacionais, regidas pelos princípios da liberdade (no comércio 
internacional), desigualdade (a ser reconhecida entre Estados desenvolvidos e em desenvolvimento) e não-reciprocidade 
(no tratamento das relações entre os países industrializados e os em vias de desenvolvimento, em substituição à tríade 



  

A título exemplificativo, o Governo brasileiro, à época militar, sustentava o entendimento 

que antes o país precisava desenvolver-se para depois pagar os custos da poluição, declarando 

abertamente a falta de disposição à implementação de uma política ambiental56. 

 Entretanto, o Brasil não foi o único país a estear o lema de que “ainda temos muito o que 

poluir” ou “desenvolvimento a qualquer preço”, em defesa da livre exploração dos seus próprios 

recursos, baseando sua economia na exploração de recursos naturais em larga escala. 

 Esta tese foi defendida, por diversos países, na Conferência das Nações Unidas de 

Estocolmo, em 1972, marco historico que fez o mundo finalmente voltar os olhos para a questão 

ambiental e refletir sobre os avanços da destruição do meio ambiente.  

Clareara-se, naquele momento, a oposição entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento. Se para os primeiros o crescimento seria a causa de problemas ambientais, para 

os últimos seria o meio de correção dos desequilíbrios sociais e ambientais. 

A partir daí, forte pressão os países sofreram por parte da comunidade internacional e 

sociedade civil organizada para a mudança daquela postura desenvolvimentista assumida, 

principalmente o Brasil - pelos motivos óbvios de sua extensão e riquezas naturais -, procurando 

alinhar-se à nova ordem internacional, celebrando acordos e editando leis internas.  

Vale ressaltar que, tanto os países em desenvolvimento, como os países já desenvolvidos, 

carecem de instrumentos e mecanismos de proteção ambiental, sendo esta questão uma das poucas 

linguagens planetárias.  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
de princípios em que se apoiava o antigo GATT: igualdade, liberdade e reciprocidade. Ou seja, seria o “antiGatt”,  
utilizando-se da expressão de (SOARES, p. 70) 
56 Para maiores detalhes sobre o posicionamento do governo militar neste período, consultar (MELLO, 1998). 



  

Após as preocupações inicias de um despertar da proteção do meio ambiente, a partir de 

1972, o cenário hoje no mundo já se mostra bastante diferente. Os países, ou a grande maioria deles, 

mostraram tamanha sensibilidade à causa ambiental, editando normas e exercendo uma mudança 

visível em relação à conduta preservacionista. 

Os primeiros países a levarem aos seus Documentos Constitucionais a preocupação com o 

meio ambiente e sua sustentabilidade, através de normas explícitas dispostas muitas vezes no rol 

dos direitos fundamentais, foram a Bulgária, em 1971; o Chile, em 1972; a  Iugoslávia, em 1974; a 

Grécia, em 1975; Polônia e Portugal, em 1976; China, Espanha e Tailândia em 1978; Peru em 1980 

e o México, em 1987 – para citar algumas57

A Constituição brasileira de 1988, além de inserida nesse rol das pioneiras quanto ao 

tratamento da matéria ambiental, com amplas normas sobre a prevenção e proteção do extenso e 

rico meio ambiente do Brasil, é também considerada modelo em todo o mundo e até mesmo 

denominada ‘eminentemente ambientalista’58. 

Inovou em relação às oito constituições anteriores da nossa história por trazer um capítulo 

específico sobre a proteção do meio ambiente, tratado-o ainda como direito fundamental da pessoa 

humana. Ampliando o tratamento constitucional, vieram as constituições estaduais que 

incorporaram também o tema ambiental, seguidas ainda pelas leis orgânicas dos Municípios. 

O marco inicial normativo brasileiro em proteção ambiental foi a Lei 6938/81, conhecida 

como Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Trata de princípios, diretrizes, instrumentos de 

efetivação, além de definir conceitos básicos e específicos sobre a tutela do meio ambiente e foi 

recepcionada atual Carta Magna, ganhando o status de norma geral constitucional ( Art. 24, VI, § 

1º da CF/88).  

                                                 
57 Para maior aprofundamento, cf. (SOARES, Guido, 2001; SILVA, 2000; Milaré, 2001; ANTUNES, 2001). 
58 José Afonso da Silva assim qualifica a nossa Constitucional, dando-lhe destaque entre as que a antecederam e 
ressaltando seu tratamento amplo e moderno à questão ambiental. (SILVA, 2000, p.46). 



  

 Em 1988, como em momento algum da história brasileira, a proteção ambiental recebeu 

tamanho destaque dentro de um texto constitucional, criando-se um verdadeiro “Estado de Direito 

Ecológico”.59   

 Notável maturidade percebeu-se também por parte dos nossos tribunais, que restringiam suas 

discussões ecológicas à competência dos entes estatais em matéria de meio ambiente, evoluindo em 

conteúdo e quantidade somente a partir da promulgação do nosso atual Texto Constitucional.60

O tratamento do meio ambiente ganha na Constituição de 1988 um capítulo que lhe é 

inteiramente dedicado (Capítulo VI do Título VIII), deixando de ser matéria apenas 

infraconstitucional ou de aparições esparsas e de menor importância, como nos textos anteriores61. 

Isso não quer dizer, entretanto, que restaram excluídas outras normas de valor ambiental esparsas 

                                                 
59 Termo utilizado por (ALEXY, 2001, p. 72) 
60 Esta evolução jurisdicional foi por nós encarada em monografia apresentada como requisito parcial do mestrado, na 
cadeira de Sociologia do Direito ministrada pelo professor Luciano Oliveira. Trata-se de estudo que pretendeu constatar 
a evolução da interpretação judiciária das normas ambientais, partindo da uma visão comparativa com base em uma 
pesquisa jurisprudencial realizada em 1997 pelo Juiz do TRF 4ª Região, MANOEL LAURO VOLKMER DE 
CASTILHO, publicada no livro “Direito Ambiental em Evolução’, sob organização de Vladimir Passos de Freitas, pela 
Editora Juruá, em edição de 1998. Como o referido estudo não se encontra publicado, optamos por adicioná-lo em 
anexo. Esta temática foi também enfrentada por Lise Tapiassu, em Dissertação apresentada no mestrado de Direito da 
UFPA, na qual colaciona o posicionamento do STF:“Enfim, culmina a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por 
considerar expressamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um Direito Fundamental, 
cláusula pétrea do ordenamento constitucional pátrio (em que pese sua diferenciação topológica60, vez que não incluído 
dentre àqueles consignados no art. 5° da Carta Maior). Eleva-se, assim, ao nível de princípio constitucional “...uma das 
mais expressivas prerrogativas da sociedade contemporânea...”, conforme nos colocam as palavras do ilustre Ministro 
CELSO DE MELLO (STF MS 22.164-0 SP, Rel. Min. Celso de Mello): “Essa prerrogativa consiste no reconhecimento 
de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.Trata-se, consoante já proclamou o Supremo 
Tribunal Federal (STF RE 134.297-SP, Rel. Min. Celso de Mello), de um típico direito de terceira geração, que assiste, 
de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – 
que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e das 
futuras gerações... (LAFER, 1998, p. 131/132). (...) os direitos de terceira geração, que materializam poderes de 
titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e 
constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 
humanos...”( Acórdão proferido nos autos do MS-22164/SP, julgado pelo Tribunal Pleno em 30/10/1995 (DJ 
17/11/1995). Ver também RE-134297/SP, julgado pela Primeira Turma em 13/6/1995 (DJ 22/09/1995).” (TAPIASSU, 
Dissertação de mestrado, 2001, UFPA) 
61 Art 5º, incs. XXIII, LXXI,; art. 7º, inc. XXII; art. 20, incs. XIX, XX, XXIII, alíneas a, b, c, XXV; art. 22, incs. IV, 
XII, XXVI; art. 23, incs. I, II, IV, VI, VII, IX, XI; art. 24, incs., VI, VII, VIII; art. 26, inc. I; art. 43, § 2º, IV e § 3º; art. 
49, incs. XIV, XVI; art. 91, § 1º, inc. III; art. 129, inc. III; art. 174, §§ 3º e 4º; art. 176 e §§; art. 182 e §§; art. 184; art. 
186; art. 200, incs. VII, VIII; art. 216, inc. V e §§ 1º, 3º e 4º; art. 225; art. 231; art. 232; e no ADCT, arts. 43, 44 e §§. 



  

em diversos outros capítulos, pois é intensa a presenças de preceitos tangentes à matéria ambiental 

fora do Capítulo específico.62

Partir do estudo do meio ambiente como bem jurídico constitucionalizado tem especial 

importância para o tema da tributação ambiental. Exige sejam analisados o aspecto da natureza 

jurídica específica da proteção, seu conteúdo e finalidade jurídica. Assim, essas questões prévias 

irão condicionar o fundamento e alcance dos instrumentos fiscais. 

 

 

3.2. A dimensão do Capítulo do Meio Ambiente da Constituição de 1988. 

  

 

 Inserido o Capítulo do Meio Ambiente no Título da Ordem Social, ganha função e 

dimensão de um direito social, ou seja, exigindo do Estado uma ação positiva, através de meios 

materiais instrumentais. 

Analisando cuidadosamente o Capítulo do Meio Ambiente na atual Constituição - que se 

resume ao art. 225 da CF/88, bastante rico e abrangente - chegaremos a algumas conclusões quanto 

ao tratamento jurídico interno dispensado ao meio ambiente, do qual decorrem conseqüências 

importantes para o estabelecimento de políticas ambientais apropriadas. 

 No mencionado Capítulo encontramos o cerne da questão ambiental, que não deve ser 

tratado de forma isolada, mas em conjunto com outras normas constitucionais e infra-

constitucionais que carregam valores ambientais de forma implícita ou explicitamente ( DA 

SILVA,2000,p.37). Ainda assim, carecem as normas ambientais de uma maior sistematização. 

                                                 
62  “ Apenas na Carta de 1969 é que se utilizou pela primeira vez a palavra ecologia, quando se cuidava da função 
agrícola das terras (art. 172) Todavia, a CF/34 (art. 10, III e art. 184), CF/37 (art. 134),  CF/46 (art. 145) e CF/67 (art. 
172) houve expressa preocupação do legislador com a proteção do patrimônio histórico, cultural e paisagístico(...)”. 
(RODRIGUES, 2002, p. 44) 



  

Tal concepção é perfeitamente perceptível a partir da leitura integral do dispositivo 

constitucional mais importante em matéria ambiental, o art. 225: 

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. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade. 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 



  

 

 

Na tentativa de sistematizar o art. 225, José Afonso da Silva o resumiu em três partes ou 

conjuntos normativos: 

1) caput – no qual estaria inscrita a norma matriz, revelando os direitos de todos ao meio ambiente 

equilibrado e definindo sua natureza; 

2)§ 1º e incisos – que tratam dos instrumentos de garantia e efetividade do que fora enunciado no 

caput; e 

3) conjunto de determinações particulares – estas em relação a objetos e setores referidos nos §§ 2º 

e 6º, que merecem proteção constitucional por se tratar de áreas e situações de elevado valor 

ambiental (DA SILVA, 2000, p.31). 

Como direito fundamental, o direito ao meio ambiente limpo e equilibrado é indisponível, 

não só em relação às pessoas presentes mas também em função das gerações futuras. 

Após discutida a questão do meio ambiente como direito humano fundamental, diretamente 

relacionado à vida e à dignidade da pessoa humana, trabalharemos o objeto protegido pelo 

mencionado artigo constitucional (1) frente à concepção antropocêntrica da Constituição; (2) como 

direito difuso; (3) bem de uso comum do povo e (4) direito/dever do Poder Público e da 

coletividade. 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.2.1. Concepção antropocêntrica da Constituição e a proteção do meio 

ambiente limpo e equilibrado em seus aspectos  natural, cultural e artificial. 

 

 

O nosso ordenamento jurídico traz o conceito de meio ambiente na Lei 6.938/81, art.3º, 

inciso I, para a qual 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”.  

Este conceito deixa de contemplar alguns aspectos que o compõe, tendo em vista que o meio 

ambiente é o resultado da interação tanto de elementos naturais como artificiais e culturais (SILVA, 

2000, p.20).  

Assim, são três os aspectos do meio ambiente que aqui elencamos, todos com sua real 

importância63: 

a) meio ambiente natural , também chamado de físico, constituído pelo solo, a água, o ar, a flora e 

diversos outros seres vivos em interação com o seu meio, ao qual a Lei 6.938/81 referiu-se em seu 

art. 3º; 

b) o meio ambiente artificial que representa o que foi construído pelo homem, o espaço urbano, 

edificações, ruas, praças, áreas verdes, etc., e por fim, 

c) o meio ambiente cultural, ou patrimonial, por estar incorporado ao patrimônio histórico, 

paisagístico, arqueológico, turístico. Este tipo, embora seja também construção humana, integrado 

ao patrimônio artificial, difere por ter ele adquirido um valor cultural especial. 

                                                 
63 Perceberemos que cada um desses aspectos irá interagindo de forma específica, com maior ou menor afinidade, com 
uma ou várias das diversas figuras tributárias já existente. 



  

Além dessa tripla enumeração, o meio ambiente do trabalho também recebe especial 

tratamento constitucional quando da preocupação do bem-estar do trabalhador e suas condições de 

trabalho, adicionando, portanto, um 4º aspecto ao meio ambiente. 

A Constituição Federal não abandona a concepção antropocentrista na qual ocupa o homem 

o papel central em relação ao meio ambiente. Abdica tão só da compreensão de tê-lo como algo 

externo à natureza e o insere e integra ao meio ambiente, como parte deste. A partir desse momento, 

em que incute ao homem a percepção de ‘parte’ do todo, reserva-lhe função importantíssima no 

processo preservacionista do seu meio, em relação à presente e futuras gerações. Requer deste, 

portanto, uma postura mais ativa em defesa da natureza, concebendo-lhe um direito-dever. 

Como vimos em capítulo anterior, a proteção do meio ambiente dá-se em razão da própria 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), do seu valor ‘vida’ e que só pode ser alcançada através de 

um meio ambiente hígido e saudável, como bem de uso comum do povo. Tutela-se não apenas a 

existência, ou sobrevivência, mas uma vida saudável e com qualidade e dignidade - ponto de partida 

para a fruição de outros direitos. 

Movendo-se por esta compreensão, o objeto protegido pelo Texto Constitucional não 

poderia ser outro senão a qualidade do meio ambiente. De que valeria o meio ambiente em si 

considerado nos seus elementos constitutivos se não fosse limpo e equilibrado, capaz de propiciar 

uma vida digna para aqueles que nele habitam? 

 Preocupa-se o ordenamento em buscar e manter a qualidade do solo, da água, do ar, das 

ruas, do patrimônio histórico, de forma global e abrangente. O interesse não é com um meio 

ambiente determinado, mas com qualquer meio, importando apenas sua qualidade.  

A qualidade é que se converte em bem jurídico, como afirma José Afonso da Silva (2000, 

p.78).  



  

A ação preservacionista é imprescindível a partir do momento em que a degradação 

ambiental e a interferência no meio ambiente ameaçam a qualidade e o equilíbrio da vida, ou a 

própria sobrevivência, num futuro próximo ou longínguo.  

Portanto, a tipificação tripartida ressalta aspectos que devem ser valorados do meio 

ambiente, já que se inter-relacionam intimamente, podendo por vezes serem confundidas ou 

resumidas a uma só.64 No presente trabalho nos ateremos ao regime jurídico que está afeto a cada 

um deles, fazendo por meio do direito a distinção.65

Diante de uma observação apressada, poder-se-ia sustentar que o art. 225 da nossa 

Constituição Federal traz em seu bojo apenas a preocupação com o ecossistema natural. 

Entendemos esta uma visão bastante restrita, utilizando os mesmos argumentos acima esposados. 

 O caput do referido artigo, por si só, é bastante amplo e não traz sequer indício de que a sua 

preocupação seria limitada ao meio ambiente natural. Traz a preocupação em manter um meio 

ambiente limpo e equilibrado, sem, contudo, especificá-lo ou restringi-lo. Ao contrário, ao tratar de 

‘bem de uso comum do povo’, ‘meio ambiente ecologicamente equilibrado’ e ‘essencial à sadia 

qualidade de vida’, não haveria como deixar de fora os diversos aspectos do meio ambiente, visto 

que todos colaboram e são mesmo imprescindíveis para o alcance de tais objetivos.66 O que 

adiantaria ter apenas um meio ambiente natural equilibrado e sadio se o ambiente artificial, ou se o 

meio do trabalho onde muitas vezes se passa a maior parte do dia não dá condições alguma de se 

falar em ‘qualidade de vida’? Quando a intenção é restringir, o legislador constitucional o faz 

textualmente (§ 1º, VI, IV e V).  

                                                 
64 Há quem defenda que todo  meio ambiente é artificial, visto que em todo ele existe dejá a interferência, a presença do 
ser humano. Defende-se que natural seria apenas aquele anterior à exploração humana. Dentro desse raciocínio, todo 
meio ambiente cultural seria igualmente artificial também visto ter sido construído pelo homem e tendo sido este que da 
mesma forrma lhe atribuiu valor. (v. DA SILVA, 2000, p.23). 
65 Acolhemos a ressalva de José Afonso da Silva (1997, p. 23-24) ao tratar da divisão, ou aspectos do meio ambiente, 
entendendo que essa tripartição é importante quanto à analise jurídica e não propriamente ecológica, visto que o meio 
ambiente é um só,  mas que pode ser visto sob diversos aspectos. Sob a visçaio jurídica, é importante a subdivisão 
porque o ordenamento diferencia o tratamento de cada um deles. 
66 Em sentido contrário, (RODRIGUES, 2002, p. 63-65) 



  

Ademais, a locução ‘meio ambiente’ não estaria com seu sentido completo de entorno caso 

não se fizesse presente também o meio ambiente cultural, urbano e do trabalho. Não é possível 

dissociar vida, qualidade de vida e meio ambiente. 

Importante distinção entre recursos naturais e recursos ambiental é feita por Milaré (2001, 

p.68), ressaltando a maior amplitude do segundo, visto que todo recurso natural é ambiental, mas 

nem todo recurso ambiental é natural. E é este universo dos recursos ambientais que nos interessa, 

de forma mais ampla, abrangendo o meio ambiente artificial e humano, que afetam sua condição no 

planeta. 

Assim, tal amplitude do objeto do direito ambiental faz penetrar os vários sistemas jurídicos 

existentes, de forma a orientá-los num sentido ambientalista, devendo o sistema tributário sofrer 

também essa orientação. 

 

 

3.2.2. O meio ambiente como um direito difuso. 

 

 

A evolução da preocupação ambiental em todo o mundo, bem como a eminência de um 

desastre ambiental acumulativo, em proporções desastrosas, decorrente da degradação desenfreada 

e irresponsável dos recursos, fez despertar a questão de que os bens ambientais têm titulares, são 

esgotáveis e que sua fruição é comum, além do dever de preservá-los.  

A partir da leitura do dispositivo transcrito percebemos que o legislador constituinte 

utilizou-se da palavra todos de forma a superar qualquer noção de individualidade, evidenciando-

lhe a natureza de direito difuso, de interesse coletivo. Mas a titularidade daquele direito não se 



  

restringe apenas ao povo desta geração, viventes, e sim também aos que estão por vir, aos das 

futuras gerações.  

Alcança o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um grau de abstração ainda 

incomparável a outros direitos de dimensão também difusa, como o direito de defesa do 

consumidor.67 A definição que é dada a direitos difusos pela Lei 8.078/90 fica aquém do alcance do 

direito ao meio ambiente sadio, pois não possui a característica de intergeracional, conforme 

mencionada. O tratamento das questões ambientais transcende, portanto, a simples análise das 

necessidades de cada um, individuais, bem como também entre coletividades (MODÉ, 2003, p.46). 

Dessa forma, ficaria o questionamento: de quem é o ar? De todos, ou de ninguém ao mesmo tempo? 

Em resumo, esse direito pertence a todos indistintamente, abrangendo além de brasileiros e 

estrangeiros residentes no país, também as gerações futuras – já que estamos tratando aqui de um 

direito ao desenvolvimento, de terceira dimensão. 

Mas o que caracteriza o interesse coletivo ou difuso? Esse caráter de não individualidade 

decorre da indivisibilidade do seu objeto ou da soma de vontades dos sujeito?68  

Trabalhar com o direito ao meio ambiente limpo e equilibrado e entender o interesse 

coletivo como a simples soma de interesses individuais é negar-lhe principalmente a característica 

de direito de intergerações a este direito relacionada.  

 

 

                                                 
67 O conceito de interesse difuso encontra-se descrito no art. 81, parágrafo único, I, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor) que assim determina: 
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeito desse Código, os transindividuais de natureza indivisível, 
de que seja titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos desse Código, os transindividuais de natureza 
indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 
relação jurídica base; 
III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 
68 Esta é uma indagação também provocada por Marcela Abelha Rodrigues quando discute o aspecto subjetivo e 
objetivo do interesse, mas especificamente ao sujeito portador do interesse e ao objeto que lhe é útil. Entende-se 
pertinente a referencia como provocação do leitor diante das características peculiares do direito ao meio ambiente. 



  

 Pelo critério objetivo (indivisibilidade do bem) o legislador fez crer que a 
necessidade individual de cada um dos titulares é irrelevante na fruição e proteção 
desse mesmo bem. Se o bem é indivisível, pode-se dizer que, independentemente 
do vínculo que possa existir entre os sujeitos titulares, o fato é que a satisfação de 
um implica na de todos eles. (...) 
O caráter transindividual dos direitos essencialmente coletivos não é a pedra de 
toque que nos permite distinguir os difusos do coletivo propriamente ditos, já que 
nenhum deles pertence ao indivíduo egoisticamente falando, segundo o legislador. 
No caso dos coletivos, pertencem ao sujeito enquanto partícipe de um grupo, 
categoria ou classe de pessoas bem definida por uma relação jurídica base. Já para 
o caso dos difusos, também definidos como transindividuais pelo legislador, tais 
‘interesses não encontram apoio em uma relação-base bem definida, reduzindo-se 
o vínculo entre as pessoas a fatores conjunturais ou extremamente genéricos, a 
dados de fato freqüentemente acidentais e mutáveis: habitar a mesma região, 
consumir o mesmo produto, viver sob determinadas condições sócio-econômicas, 
sujeitar-se a determinados empreendimentos, etc ( RODRIGRUES, 2002, p.40). 
 
 
 

Pode-se concluir pela rasa leitura dos incisos I e II do art. 81, parágrafo único do CDC que o 

divisor de águas entre o interesse difuso e o interesse coletivo é o aspecto subjetivo ( RODRIGUES, 

2002, p. 30-31).  O interesse coletivo refere-se ao atendimento de um interesse privado de uma 

coletividade (em prol apenas daquela coletividade determinada). Já o interesse difuso tem um 

caráter mais plural, heterogêneo e não exclusivista. Existiria, nessa última, um maior grau de 

dispersão e indeterminabilidade de seus titulares.  

Quanto à fruição desse direito, não há de atribuir qualquer tipo de exclusividade na fruição 

do objeto do interesse.   

Em resumo, o direito ao meio ambiente limpo e equilibrado estaria incluído entre a categoria 

de direito difuso, não perdendo a sua individualidade, mas sendo um direito de todos 

indistintamente, e assim também das futuras gerações. 

 

 

 

 

 



  

3.2.3. A natureza do patrimônio ambiental. Bem de uso comum do povo. 

 

 

Em sub-item anterior, expomos que o bem a que a Constituição procura proteger é a 

qualidade e equilíbrio do meio ambiente. O Direito o reconhece e o protege como patrimônio 

ambiental, inexistindo, portanto, titularidade pública ou privada – como explana Silva (2000, p.79) : 

 

(...) esses atributos do meio ambiente não podem ser de apropriação privada 
mesmo quando seus elementos constitutivos pertençam a particulares. Significa 
que o proprietário, seja pessoa pública ou particular, não pode dispor da qualidade 
do meio ambiente a seu bel-prazer, porque ela não integra a sua disponibilidade 

 

Segundo o mesmo autor, determinados elementos físicos do meio ambiente, a exemplo da 

água e do ar, mesmo que não susceptíveis de apropriação privada, são por si mesmos bens de uso 

comum do povo, não sendo nem públicos nem particulares, mas bens de interesse público, ‘dotados 

de um regime jurídico especial, enquanto essenciais à sadia qualidade de vida e vinculados, assim, a 

um fim de interesse coletivo.’ (SILVA, 2000, p.81) 

A Constituição de 1988 define, no multimencionado art. 225, a natureza jurídica do bem 

ambiental como bem de uso comum do povo. Tomando-se bem como “todo valor material ou 

imaterial que pode ser objeto de direito” (GASPARINE, 2000, p.45), decorre que, na acepção 

escolhida pelo legislador constituinte, o proprietário desse bem é a coletividade, não havendo como 

individualizá-lo. São, portanto, bens indivisíveis por natureza, sem possibilidade de identificar cada 

um dos componentes do povo, que é titular desse bem, devendo apenas limitar-se ao seu uso 

comum (RODRIGES, 2002, p.68). Pertence à generalidade da sociedade e não está na 

disponibilidade nem de pessoa particular nem pública, decorrência da sua característica difusa.69

                                                 
69 Difuso, na língua portuguesa, quer dizer ‘derramado, estendido; disseminado; divulgado, generalizado”. Dicionário 
Caldas Aulete, Vol. 2,  pág. 1230 



  

Desde o Direito Romano70, fonte do nosso Direito, fazia-se referência aos mares, rios, 

estuários, como res communes e insuscetíveis de apropriação privada, dentro da categoria de bens 

públicos ( SILVIA, 2001, p.527). 

Os bens de uso comum do povo e de uso especial repartem-se entre União, Estados, Distrito 

Federal, Municípios e Territórios, que pela sua natureza estão fora do comércio, não podendo ser 

objeto de relação jurídica de direito privado. São, enquanto guardarem essa consagração, 

inalienáveis. Cabe ressaltar, entretanto, que o gozo desse direito é protegido também para as futuras 

gerações. 

Na opinião de MILARÉ (2001, p.233) 

 
Ao proclamar o meio ambiente como ‘bem de uso comum do povo’, reconheceu-
se-lhe a natureza de ‘direito público subjetivo’, vale dizer, exigível e exercitável 
em face do próprio Estado, que tem, também, a missão de protegê-lo. 
 
(...) sejam quais forem os títulos e formas de propriedade que gravam os recursos 
naturais e bens ambientais de interesse maior, não meramente interesse individual 
ou grupal (oligárquico), pesa sobre tais recursos e bens uma hipoteca social:  não 
se pode dispor deles livremente e a bel-prazer se interesses maiores e mais amplos 
da comunidade forem violados ou indevidamente restringidos. (MILARE, 2001, 
p.73)  

 

Por se tratar de interesse difuso e bem comum o Poder Público, deve assumir as funções de gestor, 

legislando, vigiando, defendendo, executando, de forma a alcançar os fins e objetivos sociais. 

 

 

 

 

                                                 
70 José Souto Maior Borges, em artigo sobre a segurança jurídica na criação e aplicação do tributo, ressalta a 
importância da busca da origem, voltando à criação romana, sobre o que cita Villey na seguinte passagem: “ Nossa 
ciência do direito procede de Roma; é uma invenção dos romanos, da mesma forma que a filosofia é uma invenção dos 
gregos. É tão insensato para um jurista ocidental desprezar o direito romano quanto para o filósofo envergonhar-se da 
filosofia dos gregos. È ter vergonha de sua mãe”. (VILLEY, 1979, apud BORGES, 1998, p.30) 



  

3.2.4. Proteção ao meio ambiente como um dever constitucional do Poder Público e da 

coletividade. 

 

 

Trabalhamos aqui o direito ao meio ambiente equilibrado, como um direito fundamental da 

pessoa humana, de caráter difuso. Além de um direito de todos, a proteção da qualidade ambiental é 

também um dever. Tal dever de preservação não é apenas moral, mas deôntico; um dever-ser 

exigido pela Carta Constitucional como um direito/dever jurídico, ao passo que impõe ‘ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’.71 

Estampa a Constituição de 1988, portanto, uma importante visão estadista, consorciando direitos e 

deveres, entre Poder Público e coletividade. 

Sendo da coletividade a titularidade do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, todos 

têm igualmente o dever de zelar e preservar por aquilo que é de todos e mais das futuras gerações. 

Partindo da nossa forma federativa do Estado brasileiro, ao mencionar o Constituinte que 

cabe ao Poder Público defender e preservar o meio ambiente, utiliza-se da expressão genérica 

“Poder Publico” para determinar que o exercício compete a todas as entidades territoriais internas, 

como entes autônomos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  Assim, cada entidade 

exercerá esse “Poder Público”, no limite da sua competência outorgada pela própria Constituição 

(SILVA, 2000, p.72).72

Cria-se um dever constitucional geral e positivo, representado por obrigações de fazer: zelar, 

preservar, defender o meio ambiente, entre outras. É um dever e não uma mera faculdade sujeita à 

discricionariedade do Poder Público, porquanto o vincula. 

                                                 
71 Art. 225, caput, da CF/88 
72 Os limites dessas competências estão expressos no arts. 21 a 24 da CF/88 



  

 Transpassa a esfera da conveniência e oportunidade e cai no campo da imposição, em que 

só se visualiza o dever de proteger e defender, ainda que sem prioridade. 

 Por outro lado, por ser um direito/dever de todos, estaria o cidadão tanto no campo passivo, 

titular meramente de direito subjetivo, como simultaneamente ao pólo ativo da relação, ao lado do 

Poder Público, ganhando a titularidade do dever de defender e preservar o meio em que vive, em 

proveito próprio e com responsabilidade perante as futuras gerações. 

Ressalta-se, entretanto, que a mencionada responsabilidade ativa por parte da coletividade e 

de cada um individualmente não deve ser tomada somente após a atuação do Poder Público. 

Fazemos esta ressalva porque a classificação do direito ao meio ambiente hígido e equilibrado como 

direito de terceira dimensão, também denominados direitos de solidariedade, não nos permitem 

concluir que haveria a obrigação principal do Poder Público e apenas solidariamente – ou seja, 

quando da não efetivação daquela – teria a exigência da atuação do particular e da coletividade de 

preservar e proteger o meio ambiente.  

Esta atuação deve ser conjunta, por se tratar de um direito-dever, obrigando o Poder Público 

e o particular simultaneamente. Existe, sim, uma co-responsabilidade do cidadão e do Poder Público 

pela defesa e preservação do meio ambiente. 

A Constituição deixa explícita, através dos diversos dispositivos normativos do art. 225, 

entre outros, a preocupação com a conservação, recuperação e preservação das espécies ambientais, 

a exemplo do que especificou Nicolao Dino em seu estudo, ressaltando a importância da atual Carta 

em matéria ambiental: 

A Constituição de 1988 agasalhou princípios que registram a preocupação da 
sociedade com a temática da proteção ambiental, expressando um avanço 
significativo nesse campo. Em vários momentos, com efeito, a Constituição 
Federal refere-se a princípios e normas-princípios de conteúdo ambientalista, 
instituindo-se – pode dizer – uma ordem constitucional ambiental.  A outra 
conclusão não se chega a partir da vinculação do exercício do direito de 
propriedade a uma função social (art. 5º, XXIII); da estipulação da defesa do meio 
ambiente como um princípio geral da atividade econômica (art 170, VI); da 
definição do meio ambiente como um bem de uso comum do povo (art. 225, 



  

caput); da exigência de prévio estudo de impacto ambiental para a instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente (art. 225, § 1º, IV); da responsabilidade civil, penal e administrativa em 
relação às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (art. 225, §3º); da 
previsão de um zoneamentoambiental, com a definição de espaços territoriais 
especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III); da promoção da educação ambiental 
e da conscientização pública para a preservação do meio ambiente (art. 225, § 1º, 
VI). (COSTA NETO, 2003, p.35)  

 

Esta conscientização pode ser direta ou indireta, ressaltemos aqui, interferindo o Estado no 

domínio econômico, de forma a desestimular determinadas condutas que paulatinamente eduquem o 

consumidor ou o produtor à preservação e cuidado com o meio ambiente. É o caso, por exemplo, 

das medidas extrafiscais, que analisaremos de forma mais detida em capítulo posterior. 

Em suma, o Poder Público têm a responsabilidade e o dever de preservar e cuidar do meio 

ambiente, em busca de um planejamento mais racional, contando igualmente com toda a 

coletividade – cada cidadão, empresa, industria, instituições em todos os planos. 

 

 

3.3. A aplicabilidade imediata das normas constitucionais. 

 

 

Mesmo em presença do vasto rol de normas ambientais constitucionais e 

infraconstitucionais até aqui expostos, o objetivo que as justificam não tem sido alcançado: chegar-

se ao desenvolvimento sustentado, compatibilizando o crescimento econômico e a preservação do 

meio ambiente. 



  

Existe, para dificultar ainda mais a implementação e efetividade de tais normas, um emaranhado de 

dispositivos que muitas vezes conflitam entre si, são antagônicos, – abrindo espaço à degradação. A 

legislação é bastante retalhada, assistemática, havendo, pois, uma ‘poluição regulamentar’73.  

De que adianta um capítulo inteiro dedicado ao meio ambiente na nossa Constituição 

Federal, dos mais avançados do mundo, se as nossas legislações infraconstitucionais não são 

operacionais? Nem tampouco ajudam as políticas públicas referentes ao meio ambiente? Existe um 

descompasso enorme entre a existência de leis e sua aplicação. 

Quanto à eficácia das normas constitucionais, entendemos que são todas imediatamente 

aplicáveis, produzindo efeitos plenos ou não. Mesmo as normas denominada de eficácia limitada, 

ou normas programáticas - instituidoras de programas a serem estabelecidos e cumpridos a partir do 

autorizativo constitucional -, possuem alguma eficácia plena. No momento em que tais normas 

inibem o surgimento de legislação posterior que sejam incompatíveis com o referido programa 

constitucional, ou qualquer retrocesso na implementação daqueles, estaríamos diante de plena e 

imediata eficácia dessas normas constitucionais. Além desses efeitos, tais normas, a partir da sua 

entrada em vigor no ordenamento, revogariam toda a legislação anterior que a ela seja contrária ou 

incompatível.  

Tal preceito está dotado de efeito vinculante, como direito fundamental da pessoa humana e 

fundamento da República Federativa do Brasil, além do disposto no § 1º e § 2º do art. 5º da nossa 

Constituição: 

 

§1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. 
§ 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. 

 

                                                 
73 Termo utilizado por Edis Milaré (2001,  p. 100) 



  

Negar a essas normas tais características é esvaziar o ordenamento de juridicidade; é dar às 

normas infraconstitucionais mais força normativa que a própria Norma Constitucional. Todo 

preceito disposto na Constituição, portanto, possui dimensão jurídica e pode ser aplicado, mesmo 

aqueles de caráter mais programático ou ideológico (DA SILVA, 1982, p.70). 

O constante aumento das necessidades coletivas, embasadas no surgimento e evolução de 

novos direitos, requer a ampliação também das funções da administração pública, possuidora do 

poder-dever de satisfazer tais necessidades e sustentar a prevalência do interesse público sobre o 

particular. 

O meio dessa atuação e implementação de políticas públicas dar-se-á principalmente pela 

ordenada e coordenada intervenção do Estado sobre o domínio econômico, procurando corrigir as 

possíveis distorções neste campo apresentadas.  

No entanto a definição das funções do Estado não é tão simples assim. Variam de acordo 

com a compreensão e concepção dos valores que alicerçaram e alicerçam a sociedade, e sobretudo, 

dos Direitos Fundamentais deles resultantes, cuja observância e implementação constituem a base 

de legitimação da ação Estatal. 

Trataremos dessas questões nos dois próximos capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPITULO 4 

A ATUAÇÃO ESTATAL E A NECESSIDADE DE INSERÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

SAUDÁVEL COMO OBJETO DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS.  

 

 

4.1. O que são políticas públicas? 

 

  Políticas Públicas designa atuação do Estado, “desde a pressuposição de uma bem marcada 

separação entra Estado e sociedade”, como afirma Eros Grau.74 Toda atuação do Estado, nesse 

sentido, expressaria um ato de intervenção na ordem social. 

 É característico do Estado contemporâneo atuar enquanto tal, intervindo na ordem social e 

econômica sendo o desenvolvimento das políticas públicas pelo Estado formas de atuação daquele. 

  Buscando delimitar os âmbitos de atuação e intervenção, afirma Eros Roberto Grau, 

 

A expressão política pública designa atuação do Estado. Toda atuação do estado 
é expressiva de um ato de intervenção. O Estado Moderno atua, enquanto tal, 
intervindo na ordem social. A mera produção do Direito (onde a instauração de 
uma ordem jurídica, estatal), a simples definição das esferas do privado e do 
público – esta última concebida como o universo dentro do qual gravitam os 
interesses tidos como público (e que, por isso, encarnam ‘questões públicas’) – 
desde logo consubstanciam expressões de atuação interventiva estatal. (...) Intervir 
é atuar em área de outrem: atuação, do Estado, no domínio econômico, área de 
titularidade do setor privado, é intervenção. (2003, p. 17, 63, 82) 

 

 Para o citado autor, o Estado não estaria intervindo, em seu sentido estrito, quando da 

prestação de serviços públicos ou mesmo na regulação da prestação desses serviços. Estaria, sim, 

                                                 
74 Faz referência às constantes dicotomias apresentadas, como público/privado. 



  

atuando em área de sua própria titularidade. O vocábulo intervenção seria mais apropriado para a 

atuação do Estado em área de titularidade do setor privado. Contudo, a expressão atuação estatal, 

quando não qualificada, tem significado amplo.  

 Esta distinção ganha relevo constitucional, no momento em que a própria Constituição 

aparta e confere tratamento específico à atividade econômica e serviço público.75 Entre tais 

expressões inexiste oposição, mas mais propriamente subsunção, uma vez que serviço público é 

uma atividade econômica cujo desenvolvimento compete preferencialmente ao setor público. 

  Assim, não só a partir do momento do Estado neo-concorrencial76 é que passa o Estado a 

atuar no campo econômico. Esta atuação sempre foi desenvolvida, diferindo apenas nas motivações 

e instrumentos das políticas utilizadas, seja através do seu poder emissor de moedas, do poder de 

polícia ou da própria codificação, passando apenas a ampliar o rol dos serviços públicos prestados e 

assumindo também o papel de agente regulador da economia (GRAU, 2003 p.19). 

  Abandona o Estado a postura vigilante, de mero guardião de direitos de liberdade e 

propriedade e se veste de um caráter mais atuante e interventor, contribuindo para a concretização 

do primado dos direitos humanos, em todas as suas dimensões. A partir do momento em que é 

definida a preservação ambiental como um dever do Estado e um direito-dever do cidadão, deste 

último também é exigida uma postura ativa, não só como agente preservacionista, mas também 

como comandante da redefinição e implementação de políticas públicas adequadas ao custeamento 

ambiental. 

  

 

 

                                                 
75 art. 173-175 CF/88 
76 Eros Grau (2003, p. 14) assim se refere ao estado intervencionista “ A afirmação, todavia, de que até o momento neo-
concorrencial ou intervencionista estava atribuída ao Estado a função de produção do direito e segurança – bem assim a 



  

 

4.2. A proteção do meio ambiente como princípio geral da ordem econômica. 

 

 

No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira dentre as nossas Cartas Constitucionais que, 

sob influência das Constituições do México de 1917 e de Weimar de 1919, traçou normas e 

princípios sobre a Ordem Econômica (SILVA, 1997, p.762; GRAU, 1998, p.153).  Na atual Carta 

Constitucional, reservou-se Título à Ordem Econômica e Financeira (Título VII) e à Ordem Social 

(Título VII), divididos em diversos capítulos e inauguradas pelo art. 170, portador dos Princípios 

Gerais da Atividade Econômica77. 

Ao longo de tais capítulos, é prevista a interferência do Estado na economia, não somente de 

forma subsidiária78 - como já previa Adam Smith (1776) - mas substituindo a “mão invisível” do 

mercado pela mão visível do Estado, que assume a responsabilidade e condução de planos 

econômicos e políticos, implementando políticas públicas e buscando garantir uma maior 

efetividade do direito de igualdade real, na tentativa de manter um maior equilíbrio social (GRAU, 

1998, p.82). Com o caráter social do Estado, inúmeras garantias passaram a ser constitucionalmente 

asseguradas aos cidadãos79. 

                                                                                                                                                                  
de que o direito deixa de meramente prestar-se à harmonização de conflitos e à legitimação do poder, passando a 
funcionar como instrumento de implementação de políticas públicas – não deve ser tomada em termos absolutos” 
77 Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  I – 
soberania nacional; II – propriedade privada; II – função social da propriedade; IV – livre concorrência; V- defesa do 
consumidor; VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII – redução das desigualdades regionais e 
sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido das empresas de pequeno porte constituídas sob a 
lei brasileira e que tenham sua sede e administração no País. 
78 Art. 173 CF/88.  
79 “As Constituições Sociais elevam os direitos sociais e econômicos ao nível de norma fundamental, havendo uma 
ampliação do leque de direitos fundamentais...” (MAGALHÃES, 2000, p.145).Ver também (SARMENTO, 1997, p. 
138-139) 



  

  Além de direitos fundamentais, a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento econômico 

encontram-se paralelamente dispostos no Texto Constitucional, enquanto fatores indispensáveis 

para a otimização do sistema econômico e social nacional, constituindo-se em princípios vetores do 

ordenamento jurídico (GRAU,1998, p.245,258, 281).  

 A ordem econômica brasileira é fundada na ‘valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa’, e, a partir daí, enumera os princípios que devem ser observados também como limites à 

livre iniciativa, entre os quais: 

 

Art. 170 [...] 
 VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação80. 

 

Como todos os fenômenos sociais - sobretudo os ligados às ações estatais - as alterações 

ambientais produzem enormes reflexos no mercado e na economia, sendo o meio ambiente, a um só 

tempo, palco e combustível para as ações econômicas.  

Percebendo o legislador constituinte a intrínseca relação entre a iniciativa privada e o meio 

ambiente, estabelece que estão desconformes à Ordem Econômica e Social as atividades (privada 

ou pública)81 que causem ou possam causar distúrbios àquele. 

 O inciso IV do art. 170, a exemplo do art. 225 retro-mencionado, pode ser indicado como 

grande e significativo avanço, a partir da Reforma Constitucional n.º 42/2003, no que se refere à 

defesa ambiental, haja vista o alcance e as consequências que possam advir de tal preceito. 

Determina que a atividade econômica seja guiada e limitada pela proteção ambiental assim como 

autoriza o tratamento diferenciado de produtos, serviços e produção diante de um melhoramento do 

                                                 
80 Redação modificada pela Emenda Constitucional n.º 42/2003 
81 Ressalva feita por Milaré (2001, p. 233), fundamentando também no art. 225, visto que a Ordem econômica e social 
trata da intervenção Estatal na economia privada, de forma a regulamentá-la e conformá-la aos anseios do Estado 
Democrático de Direito. 



  

meio. É a tentativa de implementação do princípio global ambiental do desenvolvimento sustentável 

– fazendo progredir a economia sem desacelerar o meio ambiente e a vida. 

  Celso Fiorillo e Marcelo Abelha Rodrigues (2002, p.119) também asseveram que: 

Se assim foi elencado pelo legislador constituinte, ou seja, livre concorrência e 
defesa do meio ambiente caminhando lado a lado para o alcance da ordem 
econômica voltada para a justiça social, é porque esses princípios, em última 
análise, convergem entre si. Acentua-se aí, a adoção ao desenvolvimento 
sustentado, com o fim de preservar o hoje e o amanhã (futuras gerações). 

O inciso IV do art. 170 traz consequências pontuais na instrumentalização de figuras 

tributárias, notadamente no campo da extrafiscalidade, autorizando um tratamento mais gravoso 

(que pode ser implementado pela variação de alíquotas na tributação, por exemplo) para aqueles 

produtos, serviços ou processo de produção impactantes. Da mesma forma que a Constituição cria 

tributo, nela também se encontra o permissivo da extrafiscalidade – seja sob a finalidade ambiental, 

baseada nos valores ambientais expressos no texto constitucional, seja sob outra finalidade de 

interesse social.  

Ao cuidar do meio ambiente, a Constituição Federal dá como fundamento a qualidade de 

vida e a dignidade da pessoa humana, como visto acima, lançando a preocupação sobre “a 

produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 

de vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.”82 Clara, portanto, é a preocupação constitucional 

com a produção e o consumo sustentável, espelhada na locução ‘uso dos recursos ambientais’, não 

havendo como desvincular desenvolvimento de consumo, pela enorme demanda de matéria-prima e 

produtos industrializados. 

Como bem ressaltou José Afonso da Silva (1997, p.67),  

O que é importante – escrevemos de outra feita – é que se tenha a consciência de 
que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do 
Homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do 
meio ambiente. Cumpre compreender que ele é um fator preponderante, que há de 

                                                 
82 Art. 225, § 1º, V. 



  

estar acima de quaisquer outras considerações como as de desenvolvimento, como 
as de respeito ao direito de propriedade, como as de iniciativa privada. Também 
esses são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não podem 
primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo quando se discute a 
tutela da qualidade do meio ambiente. É que a tutela da qualidade do meio 
ambiente é instrumental no sentido de que, através dela, o que se protege é um 
valor maior: a qualidade de vida. 

 

É uma necessidade social, por consequência, para que se possa gozar dos demais direitos 

humanos fundamentais.83

Diante disso, forte é a influência da economia no direito ambiental – ou do direito ambiental 

na economia – à luz do conceito de desenvolvimento sustentável, tentando a convergência entre o 

desenvolvimento da economia e a sustentabilidade e preservação do meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações. 

 

4.3. Definição social do objeto das políticas públicas ambientais 

   

A partir do panorâmico das diversas dimensões dos direitos fundamentais,84 percebemos que 

elas refletiam o modo de atuação do Estado em relação ao surgimento das categorias de direitos e 

do quanto esses direitos exigem maior ou menor interferência e atuação estatal. 

O Estado ganha importância, intervindo com a produção de normas para correção das falhas 

do mercado. Mas esse seu papel corretor passa também a não ser mais suficiente, exigindo-lhe um 

papel mais ativo, garantidor e empreendedor, que tome para si a função de redistribuir riquezas, 

diminuição das diferenças e problemas sociais, buscando igualdade material. Passa, pois, o Direito a 

prescrever e ordenar atividades estatais. 

                                                 
83 “O homem é, a um tempo, resultado e artífice do meio que o circunda, o qual lhe dará o sustento material e o brinda 
com a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral e espiritualmente. (...) Os dois aspectos do meio ambiente, o 
natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para que ele goze de todos os direitos humanos 
fundamentais, inclusive o direito á vida mesma”. (Declaração do Meio Ambiente, 1992. 



  

Intervém o Estado na economia de forma a regulá-la, garantir a sua sustentabilidade e das 

partes hiposuficientes inseridas na relação, além de tentar promover as necessidades coletivas 

através de políticas públicas. 

Por intermédio de escolhas políticas, as quais não podem ser determinadas a priori85, o 

Estado vai delimitando o seu campo de atuação, de forma a tentar prover certas atividades, ao 

tempo em que reserva outras ao particular. 

Para fazer frente às atividades escolhidas para prestação, o Estado busca, além de recursos 

próprios, outros provenientes da limitação das liberdades e do patrimônio dos particulares. A 

atividade financeira do Estado sempre se mostrou a principal fonte de captação de tais recursos.  

Configurado o direito ao meio ambiente primeiramente como um direito fundamental traz 

como conseqüência a vindicação direta por uma maior atuação dos poderes públicos, no sentido de 

obrigação. Observando-se atentamente os artigos 225 e 170 da nossa Carta Constitucional, fácil 

inferir que se trata de um direito subjetivo e um princípio direcionador de política social e 

econômica, como um mandato, dirigido aos poderes públicos para tornarem efetivo o conteúdo do 

dispositivo. 

Faz-se necessária, portanto, a adoção de políticas determinadas àquela finalidade e que 

garantam a concretização daquele direito – para as presentes e futuras gerações86 - exigindo 

esforços e atuação estatal, para além das necessidades temporais, traduzidos no necessário exercício 

de todo um aparelhamento materialmente capacitado, a executar as tarefas que lhe foram atribuídas, 

                                                                                                                                                                  
84 Ver Cap. 1. 
85 “Variáveis motivos políticos e que não podem ser determinados a priori comandam a atuação do Estado no sentido de 
promover a satisfação de certas necessidades coletivas, exercendo os governos uma série constante de opções das 
necessidades sociais a serem satisfeitas pela rede de serviços públicos” (BORGES, 1998,  p. 14).  Em nota de rodapé, o 
autor se refere aos ensinamentos de Lucien Mehl, ao ressaltar que a eleição do sistema fiscal tem um caráter 
essencialmente político, intervindo considerações tanto de ordem econômico-social como psicológicas. (Science et 
Thechnique Fiscale, Paris, Presses Universitaires de France, vol. I, pág. 101). 
86 “A tutela ambiental (...) se vê condicionada a atuação do Estado, que tem o dever jurídico de agir de modo a criar 
condições para que todos usufruam do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fator essencial à sadia 
qualidade de vida. (...) Isto significa que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito que exige 
do Poder Público prestações positivas...” (PIOVESAN, 1988, p. 84). 



  

desde planejamento à execução e controle das ações necessárias à proteção ambiental (DOURADO, 

2001, p. 285). 

Sendo o meio ambiente bem de uso comum do povo87, o Estado passa a atuar como gestor 

fiduciário dos interesses difusos ali constituídos,88 devendo pautar suas atividades pela constante 

preservação e recuperação do meio ambiente, mesmo que para isso seja necessário intervir nas 

relações privadas. 

Na elaboração das políticas públicas, a serem adotadas pelo Estado, capazes de reduzir as 

externalidades negativas incidentes, é importante colocar, em primeiro plano, a qualidade de vida, 

utilizando-se de todos os instrumentos que viabilizem a materialização dos fins a que se propõe. 

O que se mostra de importância imediata, entretanto, é notar a progressiva mudança de 

mentalidade no tratamento do tema ambiental, fomentando-se a imposição - além das já 

consagradas medidas diretas de regulação e reparação, dos meios indiretos -, através dos tributos e 

incentivos fiscais. A tendência na implementação e reestruturação de suas políticas públicas é do 

Estado buscar uma maior colaboração e coordenação com a sociedade, desligando-se 

progressivamente da postura de Estado-vigilante ou Estado-punidor, fundamentalmente amparado 

na coação (KRELL, 1997, p.414). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Ver capítulo 3 
88 Paulo Affonso L. Machado, inclusive inclui o Princípio da Obrigatoriedade da Intervenção Estatal dentre os 

Princípios Gerais do Direito Ambiental. Ver a respeito (MACHADO, p. 396) 



  

Passa-se a entender que uma possível solução para o problema da degradação ambiental 

pode estar na própria lógica da atividade fiscal e extrafiscal, conjugando esforços com o próprio 

particular/poluidor, de forma a também o incentivar a mudar de conduta, mas não exclusivamente 

através do exercício do seu poder de polícia repressivo e punitivo.  

 

 

4.4. Os instrumentos públicos de proteção ambiental 

 

 

No exercício das escolhas políticas dos instrumentos de atuação do Estado, constatamos 

que o ordenamento jurídico aponta para diversas medidas de proteção que podem vir a ser elegidas 

e implementadas. São elas denominadas medidas diretas e medidas indiretas de preservação 

ambiental. Apesar da numerosa quantidade de leis e instrumentos normativos, a proteção ambiental 

não se faz satisfatória, encontrando-se os recursos naturais ainda seriamente ameaçados. 

 

 

4.4.1. Medidas diretas de preservação 

 

 

Os métodos diretos de preservação, adotados pelo Estado, implicam imposição de 

obrigações e proibições, a partir de um poder de controle deste sobre as pessoas, bens e atividades, 

nos limites da cada competência institucional.  



  

Tentando demonstrar força e buscando conferir eficácia aos direitos fundamentais o Estado 

adota uma postura eminentemente punitivo-repressiva, através do direito administrativo, civil e 

penal. 

 As normas punitivas, em qualquer daqueles domínios, ainda são maioria e bastante 

rigorosas, mas não conseguem alcançar a efetividade necessária. Busca-se, com a referida postura, 

encobrir a fraqueza do Estado em evitar e prevenir os danos ambientais.  

A forma de diferenciar os métodos diretos dos indiretos, segundo Vagueira Garcia, 

repousa 

 

em la escasa liberdade de actuación que se deja al particular em los primeros para 
alcanzar el resultado buscado por la norma; por tanto, solamente podrá cumplir o no 
los requisitos que se especifiquem, incurriendo en infracción si no los respecta, pero 
sin tener la possibilidad de elegi el modo y la cantidad de poluición a disminuir, 
como sucede em los segundos. (GARCIA, 1999, p. 55) 
 
 

Mas, por outro lado, ressalta-se que mesmo os meios indiretos de conservação 

ambiental prescindem sempre de norma reguladora, visto que exigem o auxilio estatal que tem nas 

normas jurídicas o seu veículo de expressão. 

A tutela administrativa do meio ambiente assemelha-se bastante a uma forma especial 

de gestão ambiental, - que integre a Administração Pública e a sociedade organizada - embasadas 

em sólidos preceitos legais, porquanto a administração tem como um dos seus fundamentais 

princípios o da legalidade. 

As disposições de caráter administrativo compreendem o veículo habitual de regulação 

de conduta por parte do Poder Público. Entre as medidas de controle de poluição e degradação, em 

primeiro lugar, apontamos a fixação dos limites máximos permitidos de emissão de contaminantes. 

De outro lado, a prescrição de condutas obrigatórias em relação a determinados processos 



  

produtivos, prescrevendo condutas a realizar e a evitar, cominando multa ou perda de licença em 

caso de infração – no que se assemelham às medidas penais. 

 Como bem difuso, carece o meio ambiente de proteção por parte do Poder Público, que 

se vale sobretudo do seu poder de polícia, limitando o exercício de alguns direitos individuais em 

prol da coletividade e da conservação ambiental. 

Esse poder de polícia é comumente exercido por meio de ações fiscalizadoras, 

contemplando a tutela administrativa, tanto corretivas, inspectivas, entre outras. Entre as medidas 

preventivas e não reparadoras está o licenciamento ambiental que visa a preservar de riscos 

potenciais ou efetivos a qualidade do meio e a saúde da população, provenientes de qualquer 

empreendimento ou intervenção sobre o meio ambiente. Pretende-se adequar a conduta e, quando 

necessário, puni-la. 

Dentre as três esferas básicas de atuação do Direito Ambiental – a preventiva, a 

reparatória e a repressiva – a tutela civil do meio ambiente cuida da reparação ambiental, quando 

efetiva a ocorrência do dano. 

A reparação ambiental acontece através das normas de responsabilidade civil, 

culminando na imposição de uma importância em dinheiro (indenização) ou na tentativa de 

recomposição do estado anterior ao dano (o que nunca ocorrerá de forma absoluta). 

Em matéria ambiental, as responsabilidades são independentes, podendo haver a 

repercussão jurídica tripla: sanções administrativas, criminais e civis.89

Causar dano ao meio ambiente significa trazer-lhe prejuízo, lesar os recursos 

ambientais, promover o desequilíbrio ecológico e conseqüentemente da qualidade de vida. Nesse 

sentido, o interesse público maior é evitar a ocorrência de danos ambientais, vez que quase ocorrida 

a lesão ao meio ambiente, esta é irreparável ou de difícil reparação. 

                                                 
89 É o princípio da independência das responsabilidade, decorrente do art. 1.525 do CC, e do art. 225, § 3º da 
Constituição Federal. 



  

Além disso, chegar a um cálculo da totalidade do dano ambiental para impor a sua 

compensação é uma das maiores dificuldades das medidas reparatórias. Nestes casos de indenização 

em dinheiro, o valor fixado terá como parâmetro o dano causado ao meio ambiente e não a 

capacidade econômica do lesante, visto ter este assumido o risco  e todos os ônus inerentes à 

atividade. 

Neste ponto, as medidas diretas de responsabilidade civil diferem-se das medidas 

tributárias, indiretas. Nestas últimas, o quanto exigido ao sujeito passivo obrigado deve pautar-se 

preferencialmente pela capacidade contributiva daquele e não por medidas de valoração ambiental 

propriamente ditas. 

A responsabilidade civil por dano ambiental é regida pelo sistema da responsabilidade 

objetiva. Ou seja, funda-se no risco assumido pelo lesante e independe da culpa do agente, 

exigindo-se apenas para sua efetividade a ocorrência do dano e o vínculo de causalidade com a 

atividade. Esta responsabilidade objetiva está expressa nos §§ 2º e 3º do art. 225 e art. 21, XXIII da 

Constituição Federal de 1988, materializando a regra do ‘poluidor-pagador’, fazendo recair sobre o 

autor do dano o ônus proveniente dos custos sociais de sua atividade. Evita-se, dessa forma, a 

privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. 

Como o direito ao meio ambiente limpo e equilibrado é um dos direitos fundamentais da 

pessoa humana, chama o direito penal a intervir diante de determinados casos de agressão,90 

ressaltando mais uma vez a repercussão jurídica tripla da danosidade ambiental: responsabilidade 

penal, administrativa e civil – alternativa ou comulativamente. 

A Lei 9.605/98, a denominada Lei da Vida, trouxe ao ordenamento brasileiro 

disposições sobre sanções penais e administrativas, decorrentes de atividades e condutas lesivas ao 

meio ambiente. 

                                                 
90 Art. 225, §3º. 



  

Trata-se, no caso de sanções penais, de condutas antijurídicas, não permitidas pelo 

direito, denominados crimes ambientais. O bem que se deseja proteger e resguardar é o meio 

ambiente limpo e equilibrado em sua dimensão global, aqui entendida o ser humano e as gerações 

futuras. 

Para a tipificação penal, o fato danoso ambiental é ilícito, tendo sido afetado sem 

autorização legal, licença ou mesmo em desacordo com as determinações legais. Não se trata 

simplesmente do exercício de conduta danosa ao meio ambiente. (MIRALÈ, 2001, p. 446). 

Tanto a conduta comissiva como omissiva podem ser penalizadas, ou seja, condutas 

proibidas que causem ou possam causar danos à saúde humana, bem como ‘deixar de adotar 

medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível’91 podem levar à 

consumação de um delito ambiental. 

A ilicitude de uma conduta lesiva ao meio ambiente representa o limite de imposição 

das medidas tributárias ambientais, já que os tributos não podem ter como hipóteses de incidência 

condutas proibidas pelo Direito. Assim, onde incidiria a responsabilidade penal, não comportaria a 

tributação ambiental. 

 

 

4.4.2. Medidas indiretas de preservação ambiental 

 

 

Ganham tais instrumentos de preservação ambiental a denominação de indiretos ou 

mediatos, por atuarem de forma mais sutil, não proibindo ou prescrevendo limites máximos de 

                                                 
91 Art. 54, §3º da Lei 9605/98 



  

contaminação, mas buscando provocar uma reação positiva do contaminador, no sentido de atenuar 

ou cessar com determinada conduta danosa. 

 Dentre os instrumentos econômicos, inserem-se as “ajudas e subvenções públicas, e os 

gravames e incentivos fiscais” (BOKOBO MOICHE, 2000, p.20), que não são vistos como medidas 

principais de preservação ambiental, mas sempre como complementos aos instrumentos diretos 

anteriormente tratados. Devem este e aqueles reforçarem-se mutuamente. 

Podem as medidas indiretas, também chamados métodos intermediários, serem 

divididas em duas categorias fundamentais, a partir do critério de que ocasionam benefícios ou 

custos para o contaminador: os de caráter positivo e os de caráter negativos. (GARCIA, 1999, p.54).   

Os instrumentos intermediários de caráter positivo referem-se aos incentivos que 

estimulam a redução das contaminações e poluições ambientais. Os mecanismos postos à 

disposição daqueles que desejam cooperar com a redução ou eliminação dos poluentes são auxílios 

financeiros, que o Poder Público se encarrega de distribuí-los e regulá-los, no exercício de sua 

atividade financeira. 

Dentro desse grupo de ações positivas podem-se dividir dois grupos de ajudas ou 

medidas de fomento, relacionados com gastos ou com ingressos públicos: (1) as ajudas e 

subvenções públicas e (2) as medidas tributárias. 

Particularmente este segundo grupo é que nos vai interessar. Neste trabalho, por opção 

puramente epistemológica, decidimos por focar atenção nas medidas tributárias de proteção do 

meio ambiente. 

 

 



  

As ajudas e subvenções públicas dizem respeito aos gastos públicos92, àquilo que emana 

do cofre do Erário em forma de incentivo. Podem ser concedidos tanto a pessoas físicas ou 

jurídicas, normalmente proporcionais à unidade fixa de poluição reduzida. Para fazer-se credor de 

tais ajudas, os sujeitos contaminadores devem-se adequar a determinados padrões e condições 

específicas, benéficas ao meio ambiente, com a preocupação de que não se transformem tais ajudas 

em proteção a determinados setores. 

Adentrando no campo das medidas tributárias e saindo do âmbito dos gastos públicos, 

os ingressos representam o domínio da atividade financeira preocupada com a arrecadação aos 

cofres do Erário. 

Esses incentivos de caráter positivo são constituídos principalmente pelos benefícios 

fiscais, representados pelas isenções tributárias, estabelecidas em relação aos tributos incidentes 

sobre a renda e o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas.  

Nesta categoria também estariam inseridas as deduções aplicáveis a alguns tributos 

(GARCIA, 1999, p.125) quando pagos pela aquisição de instrumentos ou tecnologias necessárias à 

proteção do meio ambiente, evitando o excesso de carga aos que estão investindo numa produção 

sustentável. 

Também a redução da base de cálculo, por meio, por exemplo, da variação de alíquotas, 

de acordo com a essencialidade e comprometimento ambiental de determinados produtos, de forma 

                                                 
92 Alguns autores partem para a distinção entre ajudas públicas e subvenções, a exemplo de da exposição de SESMA 
SÁNCHEZ, citada no livro do GARCIA, par a qual “Si usualmente el término subvención está reservado para definir la 
disposición gratuita de fondos públicos que uma Administración o ente publico entrega directamente al beneficiário de 
la ayuda para que éste le dé uma finalidad especifica, la expresión ayudas públicas há venido a englobar todo tipo de 
ventajas financeiras que tienem origen igualmente público pero que se identifican por alguna carcateristica peculiar (por 
el ambito em el que actúan, por las condiciones em que se otorgan, por los requisitos para obtenerlas, por la finalidad a 
la que se afectan, por su entrega a través de um intermediário...) Em el sentido expuesto nos merecen la consideración 
de ayudas publicas los prestamos bonificados, lãs exenciones y outro tipo de estímulos fiscales, lãs restituciones a la 
exportación, lasa bonificaciones de cotas sociales, los prêmios, lãs becas, lãs primas, lãs cesiones de inmovilizados em 
condiciones favorables, lãs garantias de credito, los avales y em general, como décimos, todo tipo de estímulo 
financeiro que implique uma ventaja patrimonial o econômica em favor de um determinado beneficiário. 



  

a lhes estimular ou lhes desestimular o consumo é aqui incluída como outra variante dos benefícios 

fiscais. 

Entretanto, a escolha dos Poderes Públicos quando de suas políticas fiscais e ambientais, 

dependerá não só de fatores jurídicos, mas propriamente políticos, sociais e econômicos. 

Já os instrumentos intermediários de caráter negativo supõem não uma redução, mas um 

aumento na carga econômica do sujeito contaminador, na tentativa de inviabilizar economicamente 

a atividade prejudicial ao meio ambiente. Se não optam por uma produção ou consumo sustentável, 

devem arcar com a sobrecarga econômica imposta. 

Para este fim, poderiam ser criados e impostos gravames fiscais sobre diversas outras 

atividades ou produtos, de forma a desestimulá-los. Aqui teríamos a tributação propriamente dita. 

 Importante ressaltar que as medidas aqui referidas, diretas ou indiretas, não se excluem, 

antes coexistem93. Necessitam ser instrumentalizadas em conjunto e ponderadamente, observando-

se, quando da imposição tributária, a capacidade contributiva do sujeito obrigado, além das diversas 

limitações ao poder de tributar expresso na Constituição Federal vigente. 

Atenção especial deve ser reservada a este ‘imaturo’ setor da política fiscal e ambiental 

quando de sua instrumentalização e aplicação, buscando-se alcançar os objetivos permitidos e 

desejados. 

 

 

                                                 
93 Para Vagueira Garcia a tributação ambiental é um meio híbrido, que nem é direto nem indireto. Exige que os poderes 
públicos fixem os limites objetivos de poluição permitidos, sendo o que irá distinguí-los daquela medida a 
discricionariedade dos sujeitos passivos na possibilidade de organizar seus gastos e ganhos. Aponta que a diferença com 
os métodos diretos estaria na liberdade de elição do contaminador e com os indiretos estaria na certeza de alcançar uma 
determinada redução da poluição. “ De esta manera, cada contaminador particular tendrá la opción de satisfacer um 
precio u outro por los permisos, adoptandose a su estructura de costes, com lo que entra em juego el mecanismo 
indirecto de solución ambiental, a traves de la discricionalidad de que dispone el agente econômico para pagar por 
conseguir los direchos de poluición o hacer frente a los costes de depuración correspondientes a la actividad que ejerza, 
al margen de que decida optar por contaminar libremente, lo que lê situaria em uma situación ilegal que podría dar lugar 
a sanciones administrativas o penales.” (GARCIA,1999,  pág. 63) 



  

4.5. Algumas vantagens e desvantagens das medidas diretas e indiretas de 

preservação ambiental. Evolução nos parâmetros das políticas públicas ambientais. 

 

 

 Questões como a dificuldade existente em se quantificar e fixar os critérios de 

reparação/indenização do dano, individualizar o agente poluidor, determinar a abrangência do dano 

causado e da participação concreta de cada um dos múltiplos poluidores, são apenas alguns dos 

argumentos que podem ser amplamente utilizados para demonstrar a dificuldade apresentada pelos 

tradicionais instrumentos diretos de proteção ambiental na consecução satisfatória de seus objetivos. 

Além disso, os métodos diretos necessitam de amplas informações e dados para 

determinar as fontes de contaminação e estabelecer os limites do tolerável. Para isso, é exigido do 

Estado disponibilizar amplos recursos à política ambiental investigativa, além de trabalhos de 

vigilância e revisão. 

Por outro lado, tais medidas não estimulam a redução das emissões abaixo dos padrões 

estabelecidos, inexistindo incentivo ou benefício oferecidos àqueles que não ultrapassem os 

referidos limites. Enquanto o emissor se mantém abaixo dos limites determinados, o seu 

comportamento é considerado 'tolerável'. 

De forma contrária, os benefícios fiscais atuam incentivando os agentes contaminantes a 

manter baixos índices de poluição, e assim ter reduzida sua carga tributária. Além disso, não 

necessitam tais medidas de grandes dispêndios com levantamento de dados e pessoal, a exemplo 

das diretas.  

Uma das desvantagens que pode ser apontada é que os benefícios fiscais, ao contrário 

das ajudas públicas e subvenções, não exigem, na maioria dos casos, uma postura ativa, mas apenas 

o cumprimento de determinadas condições.  



  

O perfil da intervenção estatal ambiental sofre determinação pela estrutura econômica e 

social atual, observando se comporta ou não a atuação através de instrumentos fiscais ou apenas 

pelas medidas de regulação. O texto constitucional, entretanto, é claro ao determinar que as 

atividades econômicas devem ser limitadas em proveito à proteção do meio ambiente, carecendo 

uma harmonização entre as ações públicas e as próprias ações privadas, nesse sentido. 

Mas as medidas regulatórias, amplamente utilizadas, não alcançavam propriamente o 

princípio da precaução e prevenção, que tentam evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente. As 

medidas diretas tradicionais de reparação não têm conseguido concretizar os objetivos ambientais 

traçados94. 

Parte-se, pois, em busca de medidas alternativas que valorizem a prevenção e não 

simplesmente a reparação. Organismos internacionais, a exemplo da OCDE - European Science 

Foundation - elaboraram estudos que apontavam a utilização dos instrumentos econômicos na 

proteção do meio ambiente como alternativa viável e inevitável.95 Tais medidas não visavam à 

superação das políticas diretas de reparação e regulação, mas à atuação conjunta e complementar, 

incluindo-se nos ordenamentos de diversos países critérios ecológicos na cobrança e distribuição 

fiscal dos tributos. 

 

                                                 
94“Na verdade, a opção pela utilização de políticas tributárias se deve em grade parte aos insatisfatórios resultados das 
medidas repressivas e sancionatórias tradicionalmente adotadas (ver supra, item 5.5). O exercício do Poder de Polícia 
nem sempre apresenta resultados muito satisfatórios pois, em geral, além da falta de pessoal para a efetiva fiscalização, 
é mais vantajoso para o poluidor desafiar a administração pública e pagar as multas do que rever o seu sistema 
produtivo para diminuir a contaminação. Assim, três fatores contribuem para a ineficácia de tais instrumentos: Primeiro, 
porque as multas que lhe servem por base não apresentam impacto financeiro suficientemente relevante, capaz de 
alterar o comportamento do poluidor; além disso, tais medidas costumam agir normalmente após o acontecimento do 
ato poluente, muitas vezes irreversíveis e que trazem ainda mais despesas para o Poder Público (adoção de políticas de 
despoluição, maiores gastos com a saúde da comunidade, etc...); enfim, a utilização de tais medidas não se adequam à 
finalidade de atuação positiva do Estado, que impõe a prevenção e a ação de modo a promover a melhoria da qualidade 
de vida da população, e não apenas a sanção dos atos poluentes” (TUPIASSU, 2003, p.125) Neste mesmo sentido 
(VARGAS, 1998, p. 67) 
95 “Dans ce contexte, le recours aux instruments fiscaux constitue une voie royale pour injecter des signaux appropriés 
sur le marché, éliminer ou réduire des distorsions structurelles (telles que des tarifications inadaptées de l’énergie et des  
transports) et internaliser les externalités, tout en renforçant l’efficience des mesures prises.” (BARDE, 1992, p. 2) 



  

Interessante notar a gradativa mudança de atuação do Estado em relação as suas políticas de 

preservação ambiental, fundadas há algum tempo basicamente em instrumentos e medidas diretas 

de preservação ambiental: regulações penais, administrativas e civis, sendo vasta a legislação 

infraconstitucional nesses âmbitos de atuação.  

Tais mecanismos, como dito, já não mais se mostram tão eficientes para a proteção e 

prevenção do meio ambiente e crescente é essa tendência, diante das diversas vantagens que 

apresentam as medidas indiretas de preservação ambiental, da inserção do elemento ambiental nos 

sistemas jurídicos tributários e fiscais, como um todo. 

A partir da segunda metade da década de oitenta, vários países, principalmente europeus, 

implementaram suas reformas fiscais “verdes”. O Brasil ainda está fora desse contexto, mesmo 

tendo recentemente vencido uma etapa de reforma tributária, na qual não alcançou maiores vitórias 

na seara ambiental. 

Ressalta-se que a reforma tributária ambiental no mundo tem sido feita observando-se, 

sempre que possível, a redistribuição da carga fiscal, acompanhada de reduções nas bases tributárias 

típicas, tais como renda e trabalho (Seguridade Social) - como forma de compensação e harmonia 

de políticas do Estado.  

Certo é, portanto, que a tendência à implementação da tributação ambiental encontra base 

extremamente sólida na estrutura política e econômica da atualidade. 

Mas comportaria o ordenamento tributário a inserção dos elementos ambientais? Passaremos 

a tratar essas questões. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO 5  

ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO, EXTRAFISCALIDADE  
E MEIO AMBIENTE 

 

 

 

5.1. A Atividade Financeira do Estado e seus fins. 

 

 

Assim como as escolhas feitas pelo Estado delimitando seu campo de atuação variam no 

tempo e no espaço, da mesma forma os fins a que se propõe alcançar e, conseqüentemente, os meios 

que irá utilizar serão igualmente mutáveis. 

Pode-se afirmar que a atividade financeira do Estado é tão antiga quanto a própria existência 

da humanidade regulada por uma autoridade dotada de poderes e deveres sobre aquele. Isso porque 

necessitaria dotar-se de meios adequados para execução de seus objetivos (GARCIA, 1999, p.69).  

Fenômeno mais recente é a interferência do Estado na economia com fins não simplesmente 

arrecadatórios: 

 

È uma manifestação estatal moderna a presença direta do Estado na economia, 
seja como agente planificador geral ou como empresário, enquanto que a atividade 
financeira é tão antiga como o próprio Estado e a Fazenda Pública a responsável 
por arrecadar receitas e financiar os gastos públicos. (FEITOSA, 1999, p.244, 245) 

 



  

  Ao Estado são reservadas diversas atividades96, entre as quais a atividade financeira. 

Através dela busca o Estado captar recursos para a consecução dos fins politicamente escolhidos, 

elegendo os meios pelos quais pode vir a viabilizar a aquisição desses recursos. 

Sobre o caráter político-econômico da atividade financeira do Estado, ainda Raymundo Juliano 

Feitosa, 

 a atividade financeira do Estado se constitui em uma questão central na discussão 
mesma do próprio Estado. Intimamente vinculado a isto a questão do conteúdo 
desta atividade, pode ser por um lado, considerada como uma parte da atividade 
econômica global, e por outro, em sua especificidade para a realização dos gastos 
públicos e obtenção dos meios indispensáveis a seu financiamento, é uma 
atividade substancialmente política. Evidentemente que seus fins, em certa 
medida, são aqui delineados em um modelo de Estado definido na 
Constituição.(FEITOSA, 1999, p. 258) 

 

Rege, a atividade financeira do Estado, o princípio da legalidade fiscal. O Estado é, ao 

mesmo tempo, autor e sujeito do ordenamento jurídico97, visto que o Estado legislador determina os 

instrumentos de arrecadação e o Estado-administrador, na forma da lei, arrecada. Não se trata, pois, 

de uma relação de poder, mas jurídica, ficando o Estado obrigado a cumprir as regras que 

determinou.98  

 

                                                 
96 Atividades políticas, sociais, econômicas, administrativas, educacionais, policiais, etc, que exerce o Estado não em 
momentos apartados, mas conjuntamente com a atividade financeira. Aquelas constituem sua finalidade própria, 
enquanto a atividade financeira é a atividade meio da qual se vale o Estado para obtenção de recursos patrimoniais que 
lhe faça executar as referidas atividades-fins. 
97 “O estado possui dupla fisionomia: em primeiro lugar, apresenta-se como criador do direito, como elaborador e 
tutelador da norma jurídica no interesse da coletividade; em segundo lugar, apresenta-se como sujeito de direitos e 
obrigações, submetendo-se à ordem jurídica por ele criada. Em virtude dessas duas faces, temos duas relações 
diferentes. Quando o Estado, detentor da competência tributária, com seu poder impositivo, elabora a norma jurídico-
fiscal, temos a relação de soberania. No momento em que o Estado acaba de fixar em forma de lei a norma tributária, 
temos o aparecimento de um Direito que o próprio Estado deverá obedecer. No exercício da pretensão tributária, a 
submissão do Estado-Fisco à lei é completa. A partir da existência da norma legal tributária, temos uma relação de 
direito”.(RIBEIRO DE MORAIS, 1964, p.139. apud BORGES,  1998, p. 21). 
98 A obrigatoriedade da legalidade fiscal como princípio, ou seja, em que a lei é fonte primária e quase exclusiva do 
Direito Financeiro é uma garantia “ contra o puro decisionismo administrativo, que ameaça fundamentalmente os 
direitos da pessoa humana, entre os quais figura o de possuir e desfrutar os bens próprios para satisfação de fins 
individuais”, e toda manifestação do poder público se submete a um ordenamento jurídico (princípio da administração 
legal), sendo o princípio da legalidade uma garantia constitucional genérica (CF, art. 141, §2º). (BLUMENSTEIN, 1951 
apud BORGES, 1998, p19, nota 23) 
 



  

Nas palavras de Souto Maior Borges, 

 

A atividade financeira, nela incluída como parte integrante a atividade tributária, é 
atividade orientada no sentido de obter os meios necessários para suprir as 
necessidades públicas. Atividade que se desenvolve no âmbito de ordenamentos 
políticos de natureza coercitiva. (BORGES, 1998, p.27) 

 

A atividade financeira do Estado não compreende um momento último ou atividade-fim, 

mas uma atividade-meio, dividida em campos muito bem referidos por Rubem Gomes de Sousa 

(1956,  p.4,5): 

 

 A atividade financeira do Estado desenvolve-se fundamentalmente em três 
campos: a receita, isto é, a obtenção de recursos patrimoniais; a gestão, que é a 
administração e conservação do patrimônio público; e finalmente a despesa, ou 
seja, o emprego de recursos patrimoniais para a realização de fins visados pelo 
Estado. (apud BORGES, 1998, 73) 

 

A finalidade fundamental que inspira esta atividade é arrecadar dinheiro para propiciar ao 

Estado os meios de executar as tarefas e funções que se lhe atribui: sociais, econômicas, 

administrativas, educacionais, policiais, etc. 

Compreende, além da criação e captação, a gestão e o próprio dispêndio do dinheiro público 

arrecadado. Ganha, pois, o predicativo instrumental, condição sine qua non ao alcance das 

atividades fins (BORGES, 1998, p.39). Seria esta a razão última de sua existência, mas não a única. 

Neste trabalho nos interessa, em primeiro lugar, a obtenção dos recursos proveniente da atividade 

financeira do Estado, datada de uma preocupação ambiental. 

Ao lado dessa função principal fiscal-arrecadatória, percebe-se outra função instrumental da 

atividade financeira: de intervenção do Estado na sociedade. É o que se denomina extrafiscalidade. 

Em verdade, aparece muitas vezes como conseqüência da atuação do Estado arrecadador. Pensar 

que a imposição de exações fiscais não desencadeia conseqüência alguma, fora a própria obtenção 



  

de ingressos é permanecer alheio à realidade. São, pois, como conseqüências da atividade de 

arrecadar99, inexistindo o dualismo ou bipartição que se costuma apontar: de um lado, a fiscalidade; 

do outro, a extrafiscalidade.  Frisamos que a maioria dos tributos podem ser simultaneamente fiscais 

e extrafiscais, assumindo também um fim em si mesmo, e não apenas atividade de natureza adjetiva 

(atividade-meio). 

Ou seja, através da sua atividade financeira, o Estado busca intervir nas relações privadas, 

além da retirada de recursos de seus patrimônios aos cofres públicos. Nas palavras de Souto Maior 

Borges (1998, p.40), “é função tipicamente intervencionista e redistributiva”.100

Não é de hoje que essa relação arrecadação-gasto vem sofrendo uma mudança, no sentindo 

de dirigir a atividade financeira a outros fins igualmente amparados pela Constituição, não 

simplesmente direcionadas ao Erário. Esclarecedora a lição de Souto Maior Borges: 

 

A intervenção crescente do Estado na vida econômica e social é, portanto, 
fenômeno cuja intensificação repercute sobre a concepção do papel a ser 
exercido pela finança pública na sociedade. 
A neutralidade financeira, para alguns autores, não passa de uma utopia: ‘As 
finanças neutras’ ou que pretendem deixar a estrutura social como a 
encontraram são, na realidade, também políticas. Defendem uma política de 
caráter conservador, no pressuposto de que o existente é mais justo ou adequado 
à coletividade em cujo meio se processa’. (BALEEIRO, 1964, p. 255). 
Em verdade, como salienta ALIOMAR BALEEIRO, a chamada finança neutra 
obedece a uma diretriz conservadora, além de abrir largas concessões ao 
intervencionismo, sobretudo em matéria de protecionismo alfandegário. 
Sob o ponto de vista econômico, outra não é a lição do prof. BARRE: ‘Mesmo 
quando se constata essa ampliação moderna no papel do Estado, não seria de 
indagar se a sua função econômica não se manifesta sempre na vida econômica 
e se o liberalismo puro não passa de uma simples visão do espírito ou 
deformação interessada da História? 
Em todos os tempos o Estado arrecadou impostos, isto é, modificou os circuitos 
do fluxo de moeda e do fluxo de bens e serviços. Em todos os tempos 

                                                 
99 de acordo com as palavras de J. Garcia Añoveros, “ (...) porque el Derecho Del desarrollo, al fijar los pasos de los 
hombres y Del próprio Estado, tiene que prever las consecuencias de sus normas y las consecuencias de sus 
consecuencias. Y la conducta Del hombre es difícil de prever. Y no solo hay que prever la conducta Del hombre, sino 
las variaciones de las grandes magnitudes econômicas, la situación política futura, etc...”  vid.: “Desarrollo econômico y 
ordenamiento jurídico”, RDFHP, num. 44, 1961, p.1233 (apud GARCIA,  pág. 70). 
100 Aponta o Professor algumas opiniões da doutrina econômico-finaceira a respeito do que seria ou não financeiro, não 
destaque ao posicionamento de Wells ao afirmar que ‘um tributo que não tenha objetivo exclusivamente fiscal não 
constitui um imposto, e sim um exercício inconstitucional dio poder de tributar’. Nota 72 



  

estabeleceu regimes alfandegários e legislação protetora do trabalho. Em todos 
os tempos exerceu uma arbitragem, já que ele não pode, por definição e 
vocação, ignorar as regras do interesse geral e do bem comum. 
Ainda quando pretende desinteressar-se da vida econômica, o Estado está 
intervindo, pois dá assim liberdade de ação (tal como acontece relativamente ao 
pecado, há intervenção por ação ou omissão) Além disso, não representa o 
Estado, freqüentemente, grupos sociais ou políticos e exercerem 
momentaneamente o poder?’(BARRE, 1962, p.142).  (BORGES, 1998, p.45,46) 
 

Acredita-se, portanto, como afirmou Baleeiro, ter-se encerrado o tempo das finanças neutras, 

substituídas pelas que denominou ‘finanças ativas’, assumindo o Estado a liderança no processo de 

redistribuição da renda nacional101. (BALEEIRO, 1960, p. 409) 

Mesmo que tidos como instrumentos fiscais por excelência, haveria uma função 

instrumental reservada aos instrumentos financeiros e tributários a serviço das políticas públicas 

(sociais, econômicas, financeiras e monetárias) do Estado. 

E é no âmbito do Estado social e intervencionista que encontram seu terreno mais fértil, 

sendo-lhe inclusive apontado como característica um sistema tributário justo e que as tarefas a 

serem realizadas pelos poderes públicos sejam orientadas também pela redistribuição dos tributos. 

Quanto mais o Estado demonstra características intervencionistas, mais se exige da atividade 

financeira a sua função instrumental, adequando a tributação, dentro do permissivo constitucional, 

aos fins não fiscais. Os tributos, assim, deixam de existir só em função dos gastos do Estado e 

passam a existir também em função das políticas públicas adotadas, atuando em um determinado 

propósito social.  

 

 

 

  

                                                 
101  Souto Maior Borges faz referência aos termos “agressividade fiscal” ou “fiscalismo hiperprogressivo” do “Estado 
regulador e tributador”, referidos como aspectos desse intervencionismos Estatal. (BORGES, 1998, p. 47) 



  

Os tributos neutros – se é que existem – não teriam cabimento no âmbito daquele Estado, 

devendo cooperar com os fins por aquele propostos.102

Houve, portanto, inegável avanço na concepção dos tributos como instrumentos de política 

fiscal (progressiva funcionalização da atividade financeira dos entes públicos) – exigindo-lhes uma 

postura ativa frente aos avanços de objetivos e interesses do Estado. Os tributos, se bem planejados, 

cumprem sua principal função de arrecadar e podem servir como influenciador de condutas 

privadas, direcionando-as de modo que não venham a produzir gastos indesejados para outras 

administrações distintas da fiscal (GONZÁLES, 1995, p.38). 

Em nossa Constituição, várias são as figuras tributárias que o legislador constituinte dotou-

lhes de expressa finalidade extrafiscal, como instrumentos de intervenção na ordem econômica, 

cujas alíquotas, por exemplo, podem ser variadas de acordo com a política de interesse do governo, 

da essencialidade do produto, etc.103

Assim, resumimos duas funções essenciais aos tributos: (1) cobertura das necessidades do 

Estado para cumprimento de suas funções públicas, e (2) instrumentalizações de suas figuras a 

finalidades extrafiscais constitucionais. 

Mesmo imbuídos da característica extrafiscais, mas por possuírem a natureza tributária, 

devem pautar-se pelos limites e princípios que lhes são impostos pela Constituição, como o respeito 

mínimo à capacidade contributiva, por exemplo. Trataremos este assunto em ponto específico. 

 

 

                                                 
102 F. Sainz De Bujanda  (1962, p.94 e ss apud BORGES, 1998, p. 18)  ressalta que, apesar de deverem estar inseridos e 
colaborarem com os fins da política econômica proposta pelos Estados intervencionistas, a instrumentalização tributária 
deve sofrer limitações para não cair em um dirigismo tributário, atuando por demasia na esfera particular do indivíduo 
ao invés de incluir sobre diversos outros setores passíveis de regulação. Necessário, portanto, evitar o excesso de 
discricionariedade através dos fins extrfiscais dos tributos. “Planificación econômica e Hacienda Pública em los Estados 
nacionales contemporâneos. El fator financiero em el proceso de la unidad europea” . 
103 Art. 153,  §1º è facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterars as 
alíquotas dos impostos enumerados nos incisis I, II, IV e V.São eles : I.importação de produtos estrangeiros; II – 



  

5.2. Fins extrafiscais e efeitos extrafiscais 

 

 

A distinção binária entre tributos fiscais e não fiscais, baseada no critério da ausência de 

orientação arrecadatória, mostra-se por demais imprecisa. Se estamos a tratar de tributos, não 

caberia falar em exclusividade de efeitos, fiscal ou extrafiscal, conforme explicitado acima.  

A doutrina italiana, referida por Vaquera García, há muito tem afirmado essa 

impossibilidade de alcance exclusivo dos fins, expondo que a diferenciação entre elas não pode ser 

feita a partir das figuras tributárias, mas das normas. Estas, sim, poderiam ter caráter fiscal ou 

extrafiscal, mas os tributos, pela sua própria natureza, sempre alcançariam o fim arrecadatório, por 

mais insignificante que fosse (MICHELI, 1964, p.28; GAFFURY, 1969, p.121 apud GARCIA, 

1999, p.77).  

Observar a dupla função dos tributos e trabalhar efetivamente com sua feição extrafiscal não 

significa, em absoluto, pôr em cheque a finalidade fiscal daqueles, nem tampouco fazê-los 

desaparecer. 

Em menor ou maior grau, os tributos sempre possuirão o caráter arrecadatório, diminuído 

apenas em função de sua instrumentalidade política. Assim, não caberia falar em tributos puramente 

arrecadatórios ou tributos puramente extrafiscais. Esclarecedoras, nesse sentido, as palavras de 

Tulio Rosembuj: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; IV – produtos industrializados e V – operações de  
crédito. 



  

a pura fiscalidade não existe, assim como tampouco a extrafiscalidade pura. Os 
efeitos dos tributos não são identificáveis em separado e, em alguma medida, 
coexistem funções arrecadatórias e reguladoras com distinta intensidade conforme 
a natureza própria de cada tributo. (ROSEMBUJ, 1988, p. 44. apud  GARCÍA, 
1999, p.77, 78) 

 

Portanto, alcançar a pureza das figuras tributárias não se faz possível. Ao menos um mínimo 

de fiscalidade ou extrafiscalidade haverá em cada uma delas, já que os tributos se pautam pelo 

princípio da justiça social. 

Difícil é determinar onde começa e onde termina propriamente cada uma das funções em 

uma determinada figura tributária. A partir de que momento poderia ser taxado tal tributo de 

extrafiscal? Existiria um indicativo do grau de extrafiscalidade necessário para ganhar tal 

predicativo? Seria a expressa finalidade arrecadatória? Onde estaria a fronteira entre o fiscal e o 

extrafiscal? 

Tais questionamentos tentam ser respondidos por Alonso Gonzáles: 

A meu juízo, a base mínima de distinção há de partir da diferenciação entre fins 
extrafiscais e efeitos extrafiscais. Se um tributo se orienta de forma primordial e 
específica a um fim distinto do arrecadatório cabe a possibilidade de que seja um 
tributo extrafiscal. Se, pelo contrário,  unicamente produz efeitos extrafiscais, seja 
porque sua finalidade dinheiro ou bem porque só alguns dos elementos que o 
integram têm transcendência extrafiscal esse tributo não será realmente um tributo 
extrafiscal. (GONZÁLES, 1995, p.22) 

 

  Assim, segundo entendimento do referido autor, o tributo ganha o qualificativo extrafiscal 

quando sua finalidade principal não é propriamente a arrecadatória; enquanto os tributos fiscais são 

aqueles que nasceram com a finalidade, com o intuito de arrecadar, mesmo que venham a produzir 

determinados efeitos extrafiscais. Foram os tributos fiscais pensados e nascidos com o intuito de 

arrecadar, mesmo que depois venham a ser instrumentalizados para outros fins distintos daquele. A 

função é uma, mesmo que os efeitos ocorridos sejam outros. 

Argumenta-se, pois, que os gravames com fins não fiscais teriam na verdade uma função 

distinta, e não o fim propriamente dito – que seria de toda sorte arrecadatório.  



  

E o elemento determinante de distinção aponta-se como a própria concepção da figura, se 

haveria de ter sido pensado e nascido expressamente para o alcance de um fim não fiscal, mesmo 

que secundariamente proporcione ingressos públicos (GONZÁLES, 1995, p.22; GARCIA, 1999 p. 

79) 

 Toda essa confusão e imprecisão terminológica nasceu do próprio termo extrafiscalidade 

quando direcionado a tributos, levando ao entendimento de que se estaria diante de gravames extra 

tributário, ou seja, colocados à margem do Direito Tributário, conduzindo a uma própria 

contradição terminológica falar em tributos extrafiscais. 

Além dessas distinções feitas até o momento, necessário ainda distinguir os tributos com 

fins não fiscais das denominadas exações parafiscais. Neste campo, estaríamos tratando das 

atividades financeiras das entidades paraestatais, e não da Fazenda Estatal (Fazenda Pública ou 

Erário Público, como são comumente denominados) 104.  

  Os tributos extrafiscais chegam muitas vezes a sacrificar parte da arrecadação, sendo esta 

cada vez maior quanto menos se alcançam os objetivos para que foram criados. O fracasso 

arrecadatório representaria o sucesso da finalidade proposta, já que o fim a que se aspirava está 

sendo alcançado. Nesses termos, “quanto mais eficaz sejam seus próprios fins, menores serão seus 

rendimentos para o Tesouro Público” (ALBIÑANA, 1981, p.18. apud GONZÁLES, 1995, n. 26, p. 

23) 

  E um exemplo claro seria exatamente a criação de figuras tributárias com a finalidade da 

preservação ambiental. Quanto mais houvesse arrecadação através daquele instrumento, mais 

estaríamos distantes do freio às condutas maléficas ao meio ambiente, visto que o ingresso 

tributário apontaria a reincidências dessas condutas – contrariamente à finalidade para a qual foram 

                                                 
104 Para maiores detalhes, cf. (GARCÍA, 1999, p. 78-81) 



  

criadas. A intenção, na verdade, é fazer com que a imposição de carga fiscal iniba ações danosas ao 

meio e não propriamente engordar os cofres públicos. 

Por outro lado, não se deseja a eliminação ou erradicação total de determinada conduta por 

meios tributários, visto não serem esses os meio apropriados para combater terminantemente tais 

ações, reservadas às medidas diretas.  

 

 

5.3. A instrumentalidade da atividade financeira e a proteção do meio ambiente 

 

 

O Direito Fiscal, em sua feição moderna, como vimos, é concebido em dupla finalidade: 

arrecadar renda e dirigir a economia, a distribuição de renda e o patrimônio. 

São várias as justificações que podem responder os tributos com fins extrafiscais, sejam de 

índole social, econômica, moral, cultural, etc. Para que o Poder Público atue interferindo na vida 

privada, é necessária a autorização constitucional que seja exercitado com a proporcionalidade 

suficiente para não prejudicar em demasia o âmbito de livre eleição dos administrados. 

No Título destinado à Ordem Econômica e Social, no qual se prevê a intervenção do Estado 

na Ordem Econômica, com a finalidade de assegurar determinados princípios, estabelece entre tais 

princípios a proteção do meio ambiente. A Constituição Econômica define funções e 

responsabilidades básicas do Estado, condicionando seu comportamento tanto no âmbito do gasto 

público como na concepção e aplicação do sistema fiscal necessário para a atenção do mesmo. 

Aqui pode ser encontrado um fundamento à tributação ambiental, inserindo o elemento 

ambiental no ordenamento tributário para que ele possa vir a alcançar a finalidade de proteção 

ambiental, ambicionada pelo ordenamento constitucional. 



  

 

Nem todos os tributos, entretanto, servem como instrumento de política econômica e 

redistributiva, mas a maior parte dos tributos albergam algum componente de extrafiscalidade.  

Os mecanismos que servem de base a este tipo de tributação coincidem basicamente com os 

tipos de medidas indiretas de proteção que analisamos no capítulo anterior: os incentivos integrados 

pelos benefícios fiscais105 e as medidas agravadoras de prestação tributária, que aumentam o peso 

da carga fiscal sobre as atividades e produtos, desestimulando-os. 

A proporcionalidade na aplicação e instrumentalização de figuras tributárias busca garantir o 

livre exercício de determinadas atividades e direitos dos cidadãos, que sofrem limitações quando da 

imposição de tributos. Garante a Constituição o exercício desses direitos, mas não proíbe que esses 

sejam limitados dentro do razoável em prol da ordem e da própria qualidade de vida de toda a 

sociedade. A Constituição estabelece que determinadas atividades devem ser toleradas, mas não 

promovidas ou incentivadas. Por não serem atividades que colaborem com o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, podem sofrer limitações por parte do Estado. 

Com feição ambiental, o grupo de tributos mais numerosos são os de atitude notadamente 

fiscal, mas que incorporam algum elemento ou norma de finalidade extrafiscal, refletindo assim a 

elasticidade dos tributos, que podem albergar todo tipo de finalidade sem perder sua natureza 

arrecadatória. A sua finalidade extrafiscal, nesses casos, não está na configuração do tributo. 

Possuem altas cargas arrecadatórias que fazem crer que não abriria mão o Erário de tais receitas em 

troca da eleminição de determinadas condutas (a exemplo dos impostos sobre consumo de 

determinados produtos maléficos à saúde e ao meio ambiente). 

 

 

                                                 
105 Aqui excluídas as ajudas estatais e as subvenções, por estarem de fora do Direito Tributário. 



  

Além disso, é importante ressaltar que ter um tributo uma finalidade extrafiscal não autoriza 

necessariamente a destinação dos recursos arrecadados à aludida finalidade, não sendo, portanto, os 

tributos extrafiscais, necessariamente tributos afetados. E mais do que isso, afetar os recursos 

arrecadados por meio de tributos extrafiscais a finalidades determinadas seria antes um contra-senso 

diante da característica anteriormente assinalada: quanto mais se arrecada, menos se alcança a 

finalidade. Então qual seria a intenção de afetar o que não se deseja arrecadar? Geraria desconfiança 

da sua “sinceridade”106, visto que o alcance das finalidades propostas são inversamente 

proporcionais ao recurso que arrecada107. 

O que se pretende, em verdade, é moldar condutas dos sujeitos passivos, sendo o objetivo 

arrecadatório secundário na concepção dos tributos ambientais. 

  Entretanto, a princípio não haveria proibição terminativa quanto à afetação, podendo o 

legislador compatibilizar uma finalidade extrafiscal com determinados níveis de arrecadação e 

destinar os produtos a obras e atividades orientadas a mitigar os efeitos negativos que derivam de 

uma atividade poluidora gravada.108  Porém, o âmbito da afetação dos produtos da arrecadação é 

autônomo ao dos tributos extrafiscais. 

 

 

 

 

 

                                                 
106 expressão utilizada por Mateo Rodriguez (1992, p. 30) 
107 Importante ressalvar, entretanto, que algumas reformas fiscais verdes desenvolvidas na suécia, Noruega e 
Dinamarca, a maioria dos novos tributos tem uma clara finalidade arrecadatória compatível com o seu caráter 
ambiental. “..la Comunicacíon de la Comisíon Europea sobre Impuestos y gravamenes ambientales em el mercado 
único considera que, em algunos casos, los impuestos ecologicos ‘pueden proporcionar (...) ingresos abubdantes y 
estables’. Em estas líneas apunta también el adecuado equilibrio entre protección ambiental y crescimiento económico 
proprio del desarrollo sustenible, reflejado expressamente em el n. art. 2 TCE, e implicito em el art. 45 CE, según há 
señalado nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 64/1982 y 102/1995)”. (MOLINA, 1999, p. 57) 



  

 

5.4. A proteção ecológica com fim não fiscal e sua acomodação ao princípio da capacidade 

contributiva 

 

 

Da mesma forma que os fiscais, os tributos de finalidade extrafiscal - por terem a mesma 

natureza tributária – encontram-se sujeitos a idênticas previsões constitucionais, bem como devem 

responder igualmente aos princípios constitucionais dos tributos em geral. 

Por esse motivo, deverão respeitar o princípio da capacidade contributiva, como o dever de 

contribuir aos gastos de acordo com a capacidade econômica específica de cada sujeito passivo. 

O princípio da capacidade contributiva é apenas um dos princípios do sistema tributário 

brasileiro, expresso na Constituição atual, dentre diversos outros, entre os quais o da legalidade, do 

não confisco, da progressividade, da anterioridade, previstos no Art. 150 da CF/88. 

O estudo da capacidade contributiva, que conecta a riqueza de cada cidadão com o seu dever 

de contribuir aos cofres públicos, tem ganhado importância dentro do contexto da justiça tributária, 

a ser observado desde a criação ou concepção do tributo, devendo estar sempre presente em maior 

ou menor intensidade. 

A incidência da capacidade contributiva estaria de forma mais clara em determinadas figuras 

tributárias e não em outras, mas alcançaria, de alguma forma, cada uma delas. Naquelas que 

necessitam de uma atuação estatal, a exemplo das taxas, não seria evidente pela própria dificuldade 

de adaptação às circunstancias do obrigado, mas fundamentadas na idéia de contraprestação e 

divisibilidade do serviço. 

                                                                                                                                                                  
108 Ver cap. 7, especialmente as Constribuições de Intervenção no Domínio Econômicos, como tributos afetados, em sua 
concepção. 



  

Sendo o princípio da capacidade Contributiva, disposto do § 1º do art. 145 da Constituição 

Federal de 1988, corolário do princípio constitucional da igualdade, na medida em que busca 

estabelecer uma justiça distributiva a partir da ponderação das desigualdades econômicas de cada 

contribuinte, não permite que haja discricionariedsade quanto a sua adoção sempre que possível. 

Neste sentido, claras são as palavras de Ricardo Lobo Torres: 

 

A expressão “sempre que possível” permite que a capacidade contributiva e seus 
subprincípios se ajustem às várias espécies de impostos, mas não admite que 
deixem de ser aplicados quando isso for possível (...) De outra parte, a ressalva 
constitucional visa a compatibilizar a capacidade contributiva com a 
extrafiscalidade. Sempre que possível o legislador observará o princípio da 
capacidade econômica; mas, em certos casos, a seu prudente critério, poderá 
utilizar o imposto para atingir objetivos extrafiscais relacionados (...) com a 
proteção do meio ambiente. (TORRES, 1997, p.82) 
 
 

Assim, a capacidade econômica se prega a todo o conjunto do ordenamento tributário e a 

cada figura em particular, havendo que respeitá-la, da mesma forma, os tributos com fins 

extrafiscais, a exemplo dos tributos ambientais que é o tema desse trabalho.  

Deve ser respeitada de forma real ou potencial, em completa observância ao princípio da 

justiça tributária, 

 

de modo algum ditos objetivos (extrafiscais) poderiam legitimar o gravame de 
uma riqueza situada fora dos limites imponíveis, já que será arbitrária e injusta a 
imposição que prescindisse por completo da relativa capacidade econômica dos 
contribuintes.(CASADO OLERO, 1981, p. 38 apud GARCIA, 1999, p. 95). 

 

 

Justamente essa forma de interpretar a exigência do princípio da capacidade econômica nos 

tributos é que permite este instituto possa se colocar a serviço de outras finalidades e objetivos 

constitucionais distintos do meramente arrecadatório, sempre dentro das limitações traçadas. 



  

Algumas considerações devem ser ponderadas quando do enfoque dessa questão: em 

primeiro lugar, a capacidade contributiva não deve ser vista como o único ou exclusivo critério de 

justiça fiscal; e em segundo, os tributos ecológicos devem ser vistos na dupla função arrecadatória e 

como instrumentos integrados à consecução dos valores constitucionais do ordenamento. 

 

(...) de toda forma, as detrações coativas com fins não fiscais deverão refletir uma 
efetiva manifestação da capacidade econômica, por mínima que seja, como 
exigência lógica e caracterizadora de toda tributação, limitando-se a 
discricionariedade concedida ao legislador. Este incorre, portanto, em 
inconstitucionalidade quando desconhece a capacidade econômica como critério 
básico; por outro lado, se o fim extrafiscal respeita esse princípio essencial e está 
justificado, o tributo é constitucionalmente legítimo. (GARCIA, ano, p.96)109

 

 O princípio da capacidade contributiva, apontado como o princípio preponderante para o 

alcance de uma justiça tributária, mas não o único, deve ser flexível se necessário se mostrar frente 

à nova concepção de política financeira, intervencionista, voltada a uma melhor distribuição de 

renda e em busca de uma ordem econômica e social igualmente mais justa. 

Apegar-se demasiadamente ao caráter formal e retirar das figuras extrafiscais a natureza 

tributária, por haverem em menor monta considerado o caráter econômico dos sujeitos obrigados, 

não se mostra a melhor das opções diante do avanço que se deseja alcançado na aplicação e 

intrepretação jurídica. Por outro lado, super-valorizar a função não fiscal, elevando-a à categoria de 

princípio inspirador da tributação e conceder amplos poderes ao legislador, em detrimento da 

capacidade contributiva, também não se mostra a melhor saída.110

 

                                                 
109  No original: “de todas formas, las detracciones coativas com fines no fiscales, deberán reflejar uma efectiva 
manifestación de capacidad econômica, por mínima que sea, como exigência lógica y caracterizadora de toda 
tributación, limitandose la discricionalidad concedida al legislador. Este incurre por lo tanto em inconstitucionalidad 
cuando desconoce la capacidad econômica como critério básico; por contra, si el fin extrafiscal respeta este principio 
esencial y está justificado, el tributo es constitucionalmente legítimo”. Compartilhando o entendimento de Palao 
Taboada (1988, p.446). 
110 Para aprofundar sobre as diversar correntes que discutem a capacidade contributiva em relação aos tributos com fins 
não fiscais, conferir (GARCIA, 1999, p.95-110) 



  

 

Uma opinião intermediária, por sua vez, não coloca em cheque a legitimidade dos tributos 

de finalidades não fiscais, sempre que o objetivo perseguido tenha caráter incentivador e não 

meramente penalizador, além de cumprir com os requisitos de ter na hipótese de incidência um fato 

lícito e observância à capacidade contributiva (GARCÍA, 1999, p.101). 

Este posicionamento está coerente com a nossa realidade jurídico-tributária, diante dos 

limites constitucionais impostos aos tributos, de fins fiscais e extrafiscais, devendo respeitar o 

mínimo necessário da capacidade contributiva, ao gravar autênticas manifestações de poder 

econômico. 

Orientar-se-ia o sistema tributário, portanto, para além da arrecadação e financiamento dos 

gastos públicos, a cumprir papel motivador em relação à proteção ambiental. Em lugar de proibir 

condutas e sancioná-las, oferece o Estado vantagens garantidas ou desvantagens previstas no âmbito 

fiscal, deixando à livre escolha do cidadão por quais condutas e consequências optar. 

A função extrafiscal do instrumento tributário pode atuar como mecanismo de fomento, 

promoção, incentivo ou estímulo, através do estabelecimento de isenções, bonificações, créditos de 

impostos ou, em geral, medidas de favor fiscal ou efeito desgravatório – por razões extrafiscais. Ou 

bem em sentido contrário, como instrumento de limitação, freio, desincentivo ou dissuasão, 

mediante a criação de tributos em espécie, de finalidade extrafiscal, ou sobrecarregando prestações 

tributárias já estabelecidas (sobrecarga, negação, redução ou perda de isenções, bonificações, etc). 

O questionamento que fazemos é se os tributos ambientais imbuídos de fins extrafiscais, 

nesses sentidos, são compatíveis com a capacidade contributiva, tendo em vista que seu pressuposto 

de fato, ou hipótese de incidência, serão em geral manifestações de dano à natureza, e não uma 

manifestação de riqueza. Carregam em suas hipóteses de incidência uma manifestação de riqueza 

que denotem a referida capacidade? 



  

 

Para que tais tributos relacionados à proteção ambiental se adeqüem ao princípio da 

capacidade contributiva, deve-se evitar gravar um fato economicamente negativo111, bem como as 

manifestações meramente potenciais de riqueza, na concepção de alguns autores.  

Não comungamos com o posicionamento dos que, diante da legitimação e fundamentação 

dos tributos com fins ambientais, afastam os princípios tributários, a exemplo da capacidade 

contributiva, e vão buscar no poluidor pagador o critério diretor da justiça nos ingressos e gastos 

públicos – procurando, com isso, dar uniformidade ao sistema financeiro. A referida regra, como 

critério de responsabilidade e repressão, exclui de seu permissivo os benefícios fiscais, limitando 

drasticamente o campo da atuação dos tributos ambientais. 

Limite que se impões aos índices de riqueza é a vedação de tributos que persigam um fim 

meramente penalizador, perdendo, nesse caso, até mesmo a sua natureza tributária. A questão da 

responsabilidade pela produção de danos causados e sanções atribuída em decorrência desses, 

ficariam de fora do âmbito da tributação ambiental - o que apenas consolida o entendimento de que 

o princípio da capacidade contributiva não poderia ser afastado em benefício do poluidor pagador, 

típica regra de responsabilidade. 

Cumprem os tributos com fins não fiscais uma função motivadora, e não sancionadora. 

Atuam incentivando uma mudança de postura dos sujeitos obrigados a seu pagamento, ou que 

recebam benefícios fiscais.  

 

 

                                                 
111 Explicamos: não deve o tributo ter como hipótese de incidência um valor referente à quantia que deixou determinada 
empresa de aplicar em tecnologia sustentável, por exemplo. Isso porque iria de encontro a própria lógica do tributo. Por 
outro lado, um indicativo da capacidade contributiva que se é apontado, no que tange à determinação da hipótese de 
incidência dos tributos ambientais, é a deterioração da natureza como conseqüência da atividade produtiva de caráter 
industrial (MOLINA, 2000, p. 475). Garcia aponta como exemplo os tributos incidentes sobre a função social da 



  

 

Necessário fazer atenção à possibilidade ou não de se gravar determinados objetos, a 

possibilidade de quantificá-los, determinar a medida sobre a qual incidiria a exação. É o caso, por 

exemplo, de se tentar gravar o ar que respiramos, ou as águas do mar que nos banhamos, etc. 

Por outro lado, fácil a quantificação e delimitação da contaminação a que expomos tais 

recursos naturais, a exemplo da quantidade de poluentes que são expelidos ao ar ou nas águas por 

uma determinada industria, ou até mesmo pelos nossos próprios veículos. Neste caso, a atenção 

deve ser dada à conduta proibida, que não estaria da mesma forma sujeita à exação fiscal como 

hipótese de incidência daquela. Sobre essa poluição proibida caberia a imposição de medidas diretas 

e não indiretas.  

Os indicadores específicos de capacidade econômica devem ser buscados no âmbito de cada 

setor específico, e não de forma genérica. 

Haveria possibilidade, sim, de deduzir um índice de capacidade contributiva a partir da 

emissão desses poluentes, caso esta conduta não esteja tipificada como ilícita. Tal índice poderia ser 

determinado em atenção ao custo social que gera à coletividade e pelos prejuízos ambientais que 

ocasionam. Não existiria, nesse último caso de conduta tolerável de emissão de poluentes, uma 

única forma de se chegar à definição da hipótese de incidência e quantificação dos tributos, 

podendo, por exemplo, ser feito tanto através da valorização do material utilizado ou da própria 

emissão. 

Indício de riqueza pode ser encontrado também no simples consumo de determinados bens, 

sendo eles prejudiciais ao meio ambiente, desde que seja este consumo tolerado pelo direito. 

                                                                                                                                                                  
propriedade. Neste caso, discordamos do autor, no sentido de que além da função repressiva, têm também os tributos 
ambientais a sua feição preventiva, evitando a ocorrência do dano. 



  

Poderíamos citar aqui diversos outros exemplos nos quais resultam evidentes índices de 

riqueza sujeitos a gravames fiscais112: 

(1) a utilização de recursos perigosos ou nocivos, pelo elevado custo de aquisição, produção e 

consumo;  

(2) os dejetos sólidos de caráter doméstico e industrial que causam graves problemas ambientais 

devido a sua acumulação, em que o pagamento a realizar pela recolhida destes deve adaptar-se à 

capacidade contributiva de cada sujeito, ainda que nem sempre alcance a quantia necessária a cobrir 

os custos do serviço (aqui a grande discussão a respeito da taxa do lixo), mas que seria mais 

facilmente identificada a partir do consumo e da capacidade de adquirir  produtos que gerariam tais 

resíduos, incluindo-lhes o sobrepreço;  

(3) o tributo correspondente à utilização de veiculo automotor poluente poderia ter em conta a 

capacidade contaminante de cada um; 

(4) nos casos de contaminação acústica, a capacidade contributiva e o meio de imposição seria 

semelhante ao que falamos sobre os resíduos sólidos, aplicando aos bens que causem uma 

quantidade elevada de decibéis, manifestada a riqueza na fabricação ou aquisição. 

Estes são alguns índices concretos de riqueza que podem ser apontados para uma possível 

imposição tributária ambiental, algum dos quais já utilizados em experiências 

internacionais,113ressaltando as limitações desta em relação a todas as condutas e produtos 

considerados ilícitos. São casos não muito fáceis de identificação de riqueza, mas que também não 

se mostram de impossível aplicabilidade, devendo-se pautar por um rigorismo técnico quando da 

imposição tributária com o fim de evitar confusões entre imposições de fins não-arrecadatórios com 

                                                 
112 Indicadores específicos de capacidade econômica são apontados por Vaquera García a partir de vários setores que 
integram o meio ambiente e do tratamento que lhe é dispensado no âmbito da Comunidade Européia e do ordenamento 
Espanhol. (GARCÍA, 1999, p.105-110) 
113 Cf. (GARCÍA, 1999; MOLINA, 2000; FAUCHALD, 1998; HERNANDEZ, 1998) 



  

aqueles eminentemente fiscais e com especial atenção na concepção das hipóteses de incidência, 

nos princípios e demais elementos estruturais próprios dos tributos. 

Entendemos que os tributos ecológicos gozarão de plena legitimidade constitucional para 

desempenho de seus efeitos se observadas as condicionantes aqui expressas, existindo o 

autorizativo na Carta Magna brasileira a partir dos princípios da Ordem Econômica e dos próprios 

princípios tributários e ambientais, possibilitando o emprego dos tributos para fins outros que não o 

meramente fiscal. A finalidade última é propiciar uma mudança de atitude do sujeito passivo.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

CAPÍTULO 6 

A CRIAÇÃO DE TRIBUTOS AMBIENTAIS. DESAFIOS NO SISTEMA BRASILEIRO 
 

 

6.1. O Poder de Tributar 

 

 

Embasados no direito natural à liberdade e visando a garantir a sua propriedade, o homem 

aceita sua limitação a partir de um pacto para a criação de um governo que o defenda, pensamento 

liberal clássico estampado nas palavras de JOHN LOCKE: 

 

(...) os homens são por sua natureza  livres, iguais e independentes, e por isso 
nenhum pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de 
outrem sem dar seu consentimento. O único modo legítimo pelo qual alguém abre 
mão de sua liberdade natural e assume os laços da sociedade civil consiste no 
acordo com outras pessoas para se juntar e unir-se em comunidade, para viverem 
com segurança, contato e paz umas com as outras, com a garantia de gozar de suas 
posses e de maior proteção contra quem não faça parte dela. (LOCKE, 2002, p.76) 

 

Assim, aceita a limitação de um direito fundamental apenas pela necessidade de sua própria 

preservação. 

Mesmo que a referida passagem retrate o pensamento iluminista do Sec. XIII, 

modernamente vemos afirmativas e ações que se sustentam na mesma linha, em que permitimos a 

interferência do Estado, abrindo mão de parcela de nossa liberdade e propriedade, em prol da 



  

preservação tanto dessa mesma liberdade como do nosso direito à vida, à segurança, à saúde, entre 

diversos outros. E mais além, toleramos tal restrição em nome de uma maior justiça social.114   

Nesta mesma perspectiva, existe uma profunda relação entre liberdade e tributo (TORRES, 

1999, p.1), tendo nascido este também da autolimitação da liberdade a partir de um contrato social, 

excluindo-se, entretanto, uma parcela da população a partir de critérios de privilégio social - como o 

clero e a nobreza115. 

 

O espaço assim aberto ao tributo é o da publicidade, isto é, o das relações 
sociais que se desenvolvem entre o espaço privado do cidadão (família) e o 
espaço público dos órgãos governamentais; o imposto adquire dimensão de 
coisa pública e nele o Estado passa a encontrar a sua fonte de 
financiamento, permitindo que os agentes econômicos ampliem a riqueza 
suscetível de tributação. (TORRES, 1999, p. 3) 
 

Este mesmo autor, na referida obra, sustenta ser o tributo o preço da liberdade, garantindo ao 

homem o seu espaço de atuação e desenvolvimento das potencialidades no espaço público, exigindo 

uma contrapartida do Estado a partir do pagamento dessa quantia. Além disso, caso não amparado 

na legalidade, pode implicar a opressão da liberdade.(TORRES, 1999, p.4). 

As limitações ao poder de tributar, dispostas no Texto Constitucional expressamente, nada 

mais são do que tentativa de compatibilização, buscando-se evitar excessos, ampliações e 

abusividades, preservando a esfera de liberdade e propriedade do homem, funcionando como 

verdadeiras normas proibitivas ou proibições constitucionais116. 

 

 

                                                 
114 a Teoria da Justiça de JOHN RAWLS também segue a linha da limitação da liberdade em nome de sua preservação 
afirmando que “...a liberdade pode ser limitada apenas em nome da própria liberdade.” 
115 Para um aprofundamernto acerca da evolução do Poder de Tributar ao longo da história, a partir do Estado 
Patrimonial, cf. (TORRES, 1999, p.1-39) 
116 Ver a respeito das proibições constitucionais a exata explanação contida na obra de Hans Kelsen. KELSEN, Hans. 
Teoria Geral do Direito e do Estado, p. 375. 



  

Assim, exige-se a conformação do poder de tributar não só aos direitos fundamentais de 

primeira dimensão, mas aos inúmeros direitos fundamentais, espalhados nas diversas dimensões 

anteriormente referidas, cuja natureza exige prestações positivas por parte do Estado.117  

Assim, na atualidade, tal poder de tributar reveste-se da possibilidade de legislar em matéria 

tributária conforme as competências constitucionalmente conferidas. Os valores e princípios vetores 

do ordenamento, dentre os quais os direitos fundamentais, irão permanentemente limitar o exercício 

desse poder, exigindo-lhe inteira compatibilidade. 

 Vimos que a política fiscal se propõe a outros fins que não somente o arrecadatório. Da 

análise dos princípios e regras constitucionais e ambientais, constatamos que é exigido do sistema 

tributário e da política fiscal, a compatibilização desses aos fins da proteção do meio ambiente, 

ressaltado seu caráter de urgência. 

O Estado Democrático de Direito impõe que o Direito Tributário seja utilizado como 

instrumento de política social, vinculando a tributação aos objetivos daquele, de forma a promover a 

justiça e os direitos sociais, econômicos, culturais e difusos, de acordo com o que determina a 

Constituição. 

 

O art. 225 da Carta Magna, que determina ao Poder público e à coletividade 
o dever de defender e preservar o meio ambiente e preconiza o 
sancionamento jurídico daqueles que o degradam (§2º), deve ser 
interpretado como contendo uma clara autorização ao Legislativo para 
instituir tributos que promovam políticas públicas destinadas à proteção 
ambiental.(SAYAGO, OLIVEIRA E SEROA DA MOTTA, 1998, p. 59.) 
 
 
 
 

 

                                                 
117 Ressalte-se forte posição em sentido contrário defendida por Ricardo Lobo Torres: “. O aspecto principal da 
liberdade  -  o de ser negativa ou de erigir o ‘status negativus’  -  é que marca verdadeiramente o tributo; a expansão do 
conceito de liberdade, para abranger a liberdade ‘para’, ou positiva, ou para transformá-la em dever, elimina o próprio 
conceito de tributo.” TORRES, Ricardo Lobo. Direitos Humanos e a Tributação, p. 4. 



  

 

Evidenciada a proteção ambiental como um princípio básico da ordem econômica bem 

como fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, enquanto aspecto da dignidade da 

pessoa humana e extensão do direito à vida, deve igualmente a tributação adequar-se e servir a sua 

promoção118. 

E essa conformação do sistema tributário à preservação e cuidado com o meio ambiente 

pode ser feita de duas formas: através da criação de novos tributos, nascido a partir de uma 

concepção ambiental – as chamadas ‘categorias tributárias ambientais’119  e/ou por meio da 

inserção do elemento ambiental no sistema tributário já definido, instrumentalizando as figuras 

existentes. 

A questão que nos é posta a partir de agora é se o nosso sistema tributário está preparado e se é 

suficiente à inserção do elemento ambiental e implementação de uma verdadeira ‘ecotributação’. 

  Dificuldades encontraremos em ambas as formas de compatibilização. Criar novos tributos 

não seria uma tarefa fácil, visto que sofreria fortes limitações a partir das figuras já existentes no 

ordenamento, além de se ponderar a alta carga tributária vigente. Por outro lado, alterar elementos 

das atuais figuras tributárias, o que é feito mais precisamente a partir de seus elementos 

quantitativos de base de cálculo ou alíquota, conforme veremos, também desencadeia a mesma 

reação social e econômica contrária à sobrecarga fiscal. 

                                                 
118 A doutrina de Ricardo Lobo Torres, apesar de travar discussão de base da vinculação da tributação com os Direitos 
Humanos, não se coaduna com uma ampliação substancial da concepção de direitos humanos, apenas direcionados 
pelos direitos vinculados ao status positivus libertatis. Cf. (TORRES, 1999, p. 189). E o exercício do Poder de tributar 
sem que sejam observados os objetivos constitucionais, dentre os quais a concretização dos Direitos Humanos, pode 
levar á nulidade do ato legal por inconstitucionalidade. Cf. (PIOVESAN, 1993, p.85; BONAVIDES, 2002, p.553) 
119 Herrera Molina distingue “tributos ambientais” em sentido estrito, que seriam figuras tributárias criadas a partir de 
uma concepção ambiental; e “elementos tributários ambientais”, representados pelos benefícios fiscais, pela mutação 
dos elementos quantitativos ou aspectos contábeis, introduzidos nos tributos já criados de forma a forçar-lhes a lógica 
interna ou a reforçando a uma direção ambiental. (MOLINA, 2000, pág.59) 



  

Buscaremos precisar aqui alguns limites da imposição tributária ambiental a partir do Texto 

Constitucional e do Código Tributário Nacional e apontar alguns caminhos que poderiam ser 

seguidos a partir da conexão entre o sistema tributário e a preocupação ambiental. 

No presente capítulo, trataremos da possibilidade de criação dessas novas categorias tributárias, 

reservando o capítulo subseqüente à introdução do elemento ambiental nos tributos vigentes no 

sistema interno. 

 

 

6.2. Tributos ambientais. Condições de implementação. 

 

 

Constatamos que o sistema tributário está aberto, para além dos fins meramente fiscais, 

àqueles extrafiscais. Ou seja, à criação de figuras tributárias que, desde sua concepção, são 

instrumentos de políticas públicas para alcançar fins sócio-econômicos estabelecidos pelo Estado, 

que não o puramente arrecadatório.  

Desta forma, podem os tributos surgir como ferramenta de política ambiental, buscando 

condicionar as condutas dos obrigados a atitudes mais preservacionistas. Ganham o qualificativo 

categorias tributárias ambientais, ou autênticos tributos ambientais, por terem sua estrutura 

diferenciada dos tributos ordinários, nascendo como verdadeiros estímulos ao cuidado com o meio 

ambiente. 

Como apropriadamente observou Herrera Molina, o adjetivo “ambiental” aplicado aos 

tributos é tão ambíguo quanto o conceito de “extrafiscaldidade”. Questiona aquele autor: Onde 

radica o núcleo ambiental? Na estrutura do tributo, ou no destino dos fundos arrecadados? 

(MOLINA, 199, p. 57) 



  

Atribuir o qualificativo ambiental aos tributos pelo simples fato de que seus montantes 

arrecadados tomariam um destino ambiental, ou seja, seriam afetadas à finalidade ambiental, não se 

mostra de todo suficiente. O destino dado às somas arrecadas através de instrumentos tributários 

extrapolam o âmbito de atuação desse ramo do Direito. 

Em relação à destinação da receita, por outro lado, é bem possível que se observe a 

existência de receita tributária afetada a fins ecológicos120, sem que a estrutura da exação importe 

qualquer estímulo à preservação ambiental.121 Em resumo, a definição do caráter extrafiscal 

independe dos fins arrecadatórios ou não, assertiva que igualmente se aplica à observância ao 

princípio da Capacidade Contributiva, conforme restará demonstrado. 

A dificuldade de imposição de um tributo ambiental122 inicia-se desde a eleição de 

situações-jurídicas a serem gravadas, por serem os recursos ambientais de titularidade difusa123. Os 

pressupostos de fato desses tributos devem, pois, encontrar pontos de conexão com a atividade 

humana em cada um dos setores ambiental, a exemplo do consumo daqueles recursos, da emissão 

de resíduos, etc, - comprovando-se a partir daí a interferência humana no meio, prévia ou posterior 

à produção de uma determinada alteração no meio ambiente (GARCÍA, 1999, p. 122). 

Posicionando-se acerca dos questionamentos, afirma Herrera Molina: 

 

Os autênticos tributos ambientais – cuja estrutura difere dos ordinários – são 
aqueles que constituem um incentivo ao cuidado do meio ambiente (tributos de 
ordenamento). (MOLINA, 1999, p.58) (grifos nosso) 

 

 

                                                 
120 No Brasil, entretanto, essa possibilidade de afetação, sobretudo no que tange à receita dos impostos, encontra-se 
limitada pelo disposto no Ar. 167, IV. 
121 Ver capítulo 5 
122 “Com independência de cuál sea ala estructura jurídica del tributo, lo verdaderamente relevante es su configuración o 
no conforme a los princípios de justicia tributaria admitidos constitucionalmente” (BORRORO MORO, 1999, p.55) 
123 Ver capítulo 3. 



  

Trata-se de tributos criados a partir de uma conotação ambiental, cujos elementos estruturais 

de sua regra-matriz pautam-se sobre aspectos relativos ao meio ambiente. São tributos, por 

exemplo, em que o montante é calculado a partir de uma quantidade de poluição, emissão ou 

degradação a que é exposto o meio em que vivemos. Podem incidir aprioristicamente sobre a 

exploração de recursos naturais e a utilização de produtos degradantes ou, de forma posterior, sobre 

a quantidade de poluição já emitida no meio a partir de determinada atividade. 

Ponderando princípios constitucionais tributários e a sua relação com a função ambiental do 

Estado, perceberemos que a Constituição Federal (art. 154, I) e o Código Tributário Nacional (art. 

4º, II) determinam que são os elementos que compõem a norma jurídico-tributária que darão a 

natureza jurídica do tributo, sendo-lhe inócuo considerar a vinculação da receita por ele obtida. A 

natureza dos tributos ambientais, assim, pode variar de acordo com a tomada de posição do 

legislador acerca das notas essenciais dos tributos em questão. 

Têm os tributos ambientais caráter extrafiscal preventivo, ao tentar redirecionar a conduta do 

agente poluente à sustentação ambiental, não em caráter sancionatório ou reparador, considerando 

que não possuem finalidade eminentemente arrecadatória. Quando da adoção de tributos 

extrafiscais, o Estado deve buscar a redução da arrecadação, impondo altas cargas tributárias às 

condutas que deseja reduzir, bem como concedendo incentivos fiscais àqueles que se insiram no 

comportamento desejado. 

Nesses casos, como referimos em capítulo próprio124, quanto mais se arrecada, mais distante 

se mostra dos fins extrafiscais visados, ou seja, de um desenvolvimento sustentável. 

 

Tributar nem sempre significa arrecadar; muitas vezes o interesse maior mesmo 
no aspecto econômico é a não arrecadação. Exemplo disso é o imposto de 
importação; quanto menos se arrecadar com ele, melhor para a economia do país. 
(VARGAS, 1998, p. 71) 
 



  

Entretanto, mesmo que dotados da nobre finalidade ambiental e não propriamente 

arrecadatória, a implementação desses tributos, criando novas figuras tributárias, não escapam dos 

‘efeitos colaterais’ causados pela soma à alta carga tributária já existente 

 

De fato os efeitos redistributivos dos ecotributos são tanto mais graves, quanto 
maior for a estrutura de proteção atacada. O agravamento das alíquotas sobre 
produtos de consumo poluente, por exemplo, não apresenta sérios e nefastos 
efeitos redistributivos, ao contrário dos tributos incidentes sobre a energia, cujo 
impacto se dá em larga escala. Normalmente, porém, é necessário adotar-se regras 
de incidência simples, de fácil mensuração e que se aproximem o máximo 
possível da fonte de poluição (consumo ou produção), facilitando o manejo de 
políticas de equilíbrio. (TAPIASSU, 2003, p 102) 
 

Os tributos ambientais estarão cumprindo sua função no momento em que se estruturam de 

modo a inviabilizar ou tornar por demais inconveniente o comportamento danoso ao meio, sem, 

entretanto, deixar de considerar os diversos fatores que estão a influenciar na estrutura social e 

econômica. (ROSEMBUJ, 1995, p.64) 

A imposição de categorias tributárias ambientais chegaram a ser classificadas ou ordenadas 

pela doutrina como categorias a priori, nas quais teriam os tributos a preocupação de agir sobre as 

atividades que causem ou possam vir a causar danos ao meio ambiente, ou seja, preventivamente. 

Incidiriam sobre a fabricação, a extração ou mesmo comercialização e consumo de bens que geram 

situações de risco, sendo-lhes intrínseca a possibilidade de gerarem efeitos negativos no meio 

ambiente. O objetivo de tais figuras é tentar influenciar previamente na mudança de conduta 

daqueles que lançam mão das referidas atividades. 

Nestes casos, em observância aos limites da imposição tributária, o índice de riqueza sobre o 

qual se deve basear a exação seria a compra ou consumo dos referidos produtos insustentáveis. 

Já nas categorias que agiriam a posteriori, a incidência tributária se faz a partir de elementos 

que demonstrem já ocorrido o suposto dano ao meio ambiente, seja através de uma emissão de 

                                                                                                                                                                  
124 Ver capítulo 6 



  

resíduos ou qualquer outro produto ou substância contaminante ao meio. Mesmo neste caso, a 

tributação incidiria sobre a conduta não de forma a reparar o dano ocorrido, ou sancionar a ação – 

sob os fundamentos da responsabilidade – mas conduzir a ação do agente poluidor à não 

reincidência ou continuação da conduta danosa. 

Atuaria a tributação ambiental tanto com o caráter incentivador como redistributivo. De 

incentivo porque, como vimos, afetaria as condutas degradantes do meio de forma a desestimulá-

las, através da elevação de seus custos. Neste caso, o objetivo seria alcançar índices toleráveis de 

poluição ou ainda reduzi-las abaixo desse – o que não é alcançado por intermédio das condutas 

repressivas-sancionatórias. 

A função redistributiva, por outro lado, estaria mais assemelhada aos fins financeiros de 

captação de recursos, voltados à criação de fundos destinados a ações protetivas e reparadoras dos 

males causados ao meio ambiente. Aqui a preocupação não é propriamente trabalhar diretamente 

em conjunto com o cidadão, condicionando e lhe incentivando determinada conduta, mas apenas 

fazendo com que estes contribuam a partir simplesmente de recursos, para que o Estado possa dar 

execução à determinada política ambiental, fazendo uso do referido fundo.  

Neste último caso, estamos diante de tributos com efeitos fiscais, arrecadatórios, criados 

com a finalidade de formação específica de fundos para o Estado, mesmo que a destinação destes 

recursos seja a proteção do meio ambiente.125  

O Texto Constitucional dispõe sobre as figuras tributárias admitidas126, podendo qualquer 

delas, desde que compatíveis em sua estrutura, comportar os proveitos e fins ambientais em sua 

concepção. 

Afora raras taxas parafiscais127, não existe, no cenário jurídico nacional tributos diretamente 

relacionados à proteção ambiental, nenhum que, implícita ou explicitamente, incida sobre atividades 

                                                 
125 Mas lembramos que a destinação dos recursos financeiros foge à delimitação do objeto do nosso trabalho. 
126 Art. 145, I, II e III da CF/88. 



  

destruidoras do meio ambiente ou causadoras de exaustão dos recursos naturais não renováveis. 

(FREITAS, 1993)  

A competência para a instituição de imposto deve ser exercida na moldura dos artigos 153 e 

154 do Título VI da Constituição Federal, sendo, portanto, proibido aos entes políticos instituir 

qualquer outro imposto distinto dos ali determinados. E a possibilidade de criação de figura inédita, 

em matéria de impostos, foi regulada pelo art. 154, I, do Texto Constitucional, mediante aprovação 

do processo de Emenda Constitucional. A criação de impostos ambientais evidentemente, estaria 

sujeita a essa determinação. 

 Passamos recentemente por um Reforma Tributária, mas não houve nenhuma novidade 

nesse sentido. 

Entretanto, a criação de tributárias ambientais de forma estrita passa por algumas 

dificuldades, como, por exemplo, a mensuração da quantidade de poluição ou degradação a que foi 

exposto o meio ambiente, bem como a própria identificação do sujeito passivo128, – elementos de 

caracterização de todo tributo ambiental stricto sensu. 

Além disso, há de se considerar também o impacto econômico causado pela criação de uma 

nova figura tributária, vez que possuímos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. É preciso 

avaliar se seria menos custoso a inserção do elemento ambiental nas figuras tributárias já existentes, 

já que não haveria a necessidade de se despender gastos na montagem de uma estrutura 

completamente nova129. 

 Mais ainda: diante da altíssima carga tributária suportada pelas pessoas físicas e jurídicas no 

Brasil, a simples criação de mais um tributo, seja ele ‘verde, amarelo ou azul’, só seria cabível 

diante de uma ampla reformulação e amortização do sistema tributário, sob pena de incorrermos 

                                                                                                                                                                  
127  A exemplo da Taxa de Preservação Ambiental de Fernando de Noronha, cobrada pelo IBAMA. 
128 Ver a respeito ALTAMIRANO, Alejandro C. El derecho constitucional a un ambiente sano, derechos humanos y su 
vinculación con el derecho tributario, p. 71-72 
129 A respeito, cf. (OCDE, 1992, p. 56) 



  

contra os princípios constitucionais do não-confisco e do mínimo existencial. Aprioristicamente, 

seria necessária a adoção de mecanismos que evitassem ocorrência de efeitos sócio-econômicos 

indesejáveis.130  

 

 

6.3. Limites Constitucionais 

 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo reservado ao Sistema Tributário 

Nacional131, estabelece os princípios gerais da atividade tributária, bem como os limites ao Poder de 

Tributar. As figuras tributárias, como instrumentos do exercício desse poder, sofrem diversas 

limitações, entre as quais as relativas a sua estrutura e elementos constitutivos daquelas e os 

princípios que devem ser observados quando de suas concepções. 

 

 

6.3.1. O Limite da Capacidade Contributiva 

 

 

È imperativo constitucional que, sempre que possível, seus elementos quantitativos devem 

atender à capacidade contributiva do sujeito obrigado. No caso dos tributos ambientais, em que 

existe uma clara intervenção estatal em prol do meio ambiente, é visível a dificuldade em adequar 

os fins extrafiscais à capacidade econômica. 

                                                 
130 “...la equidad postula esquemas de compensación para los sectores sociales perjudicados, a través de la minoración 
de los impuestos existentes.” (ROSEMBUJ, 1999, p. 256) 
131 Capítulo I do Título VI – Da Tributação e do Orçamento 



  

 Referindo-se à disjunção doutrinária entre tributos fiscais e extrafiscais, tentando justificar a 

partir dessa distinção meramente didática as características dos tributos ambientais, afirma com 

propriedade Borrero Moro: 

 

Sua utilidade se relaciona com a necessidade de determinar a vigência do princípio 
da capacidade contributiva nos tributos extrafiscais, já que este não fundamenta, 
de modo principal, sua estrutura jurídica. Por ele há que desdramatizar esta 
distinção e situá-la em seus justos termos: mais que de tributos fiscais e 
extrafiscais, o que se há de falar é, exclusivamente, de tributos configurados de 
acordo com as exigências do dever de contribuir. Com independência de qual seja 
a estrutura jurídica do tributo, o verdadeiramente relevante é sua configuração ou 
não conforme os princípios da justiça tributária admitidos constitucionalmente.132 
(BORRERO MORO, pág, 55) 

 

A finalidade extrafiscal de um tributo não pressupõe a completa inobservância da 

capacidade contributiva, pelo contrário. Como não perde a natureza de tributo, deve continuar a ser 

gravada a capacidade contributiva, mesmo que – como afirmam alguns autores – seja como mera 

riqueza potencial presente na generalidade dos casos previstos pelo legislador, bem como seguir a 

distribuição de competência disposta na Constituição. 

Sobre o critério da riqueza em potencial adotada como observância mínima ao princípio da 

capacidade contributiva, comungamos com o pensamento de Herrera Molina, quando se refere, 

 

Pensamos, sem embargo, que este planejamento é inexato, pois a mera 
presença de “riqueza potencial” no fato imponível não supõe nenhuma 
garantia de justiça para o contribuinte. No caso dos tributos extrafiscais 
deverá levar-se a cabo, ainda, um controle de proporcionalidade. Para ele 
deverá examinar-se, em primeiro termo, se o imposto é idôneo para 
conseguir o fim extrafiscal e se ele se realiza com a mínima lesão 
possível do princípio da capacidade. Ademais, deverá ponderar-se o bem 
ambiental conseguido e a lesão ao princípio da capacidade econômica. 

                                                 
132 No original: Su utilidad se relaciona com la necessidad de determinar la vigência Del principio de capacidad 
econômica em los tributos extrafiscales, ya que este no fundamenta, de modo principal, su estrutura jurídica. Por ello 
hay que desdramatizar esta distinción y situarla em sus justos términos: más que de tributos fiscales y extrafiscales, de 
lo que hay de hablar es, exclusivamente, de tributos configurados de acuerdo com las exigências Del deber de 
contrinuir. Com independência de cuál sea la estructura jurídica Del tributo, lo verdaderamente relevante es su 
configuración o no conforme a los princípios de justicia tributaria admitidos constitucionalmente. 



  

Neste ponto nos encontramos com um núcleo duro do Direito a contribuir 
com apoio à capacidade econômica que não pode ceder entre outros bens 
em conflito: o princípio da interdição de confiscatoriedade e a garantia do 
mínimo isento pessoal e familiar.133 (HERRERA MOLINA, pág. 61) 
 
 

Mesmo que aparentemente não se vislumbre diferenças quanto à eficácia na implementação 

de categorias tributárias extrafiscais, e das figuras tradicionais que apenas ganham efeitos 

ambientais, implicações de ordem prática podem surgir, pondo-se em cheque até mesmo a 

constitucionalidade dos primeiros instrumentos, diante da incompatibilidade daqueles ao princípio 

da capacidade contributiva134. (MORENO, 1992, p. 178). 

As figuras tributárias, sejam elas fiscais ou extrafiscais em sua concepção, devem obediência 

ao princípio da justiça tributária, modo que os tributos ambientais não se incluiriam fora de tal 

exigência constitucional, mesmo que se sustente – o que não é o nosso caso – que a capacidade 

contributiva não é fundamento essencial da tributação extrafiscal135. E já que a extrafiscalidade está 

na essência dos tributos ambientais, seja em seus efeitos ou fins, isso não afeta a necessidade de que 

a instituição de tal tributo observe determinados critérios de justiça fiscal. 

 

 

 

 

                                                 
133 No original: Pensamos, sin embargo, que este planteamiento es inexacto, pues la mera presencia de “riqueza 
potencial” en el hecho imponible no supone ninguma garantia de justicia para el contribuyente. Em el caso de los 
impostos extrafiscales deberá llevarse a cabo, más bien, um control de proporcionalidad. Para ello deberá examinarse, 
em premier término, si el impuesto es idôneo para conseguir el fin extrafiscal y si ello se realiza com la mínima lesión 
posible Del principio de capacidad econômica (v. fr., sin desvirtuar innecesariamente la progressividad del gravamen). 
Además, deberá ponderarse el bien ambiental conseguido y la lesión Del principio de capacidad econômica. Em este 
punto nos encontramos com um núcleo duro Del derecho a contribuir com arreglo a la capacidad econômica que no 
puede ceder entre otros bienes em conflito: el principio de interdición de confiscatoriedad y la garantia Del mínimo 
exento personal y familiar. 
134“…los tributos ambientales (…) no se fundamentan en el principio de capacidad económica.” (HERNANDES, Jorge 
Jimenez,1998, p. 133). Em se tratando de impostos de caráter fiscal, as opiniões doutrinárias colocam-se na direção da 
sujeição obrigatória ao princípio da capacidade contributiva sempre ou sempre que a regra-matriz específica o permitir. 
Neste sentido (TORRES, 1997; CARRAZZA, 2001, p. 65; CARVALHO, 1993, p. 234) 
135 Nesse sentido, Cf. (BORRERO MORO, 1999, p. 55) 



  

6.3.2. O limite da conduta lícita 

 

 

Conforme assinalamos acima, o campo de atuação dos tributos ambientais é incentivar uma 

conduta diferenciada e sustentável do contribuinte. Entretanto, no capítulo em que nos referimos às 

distinções entre os instrumentos diretos e indiretos a serviço do Estado na luta pela preservação 

ambiental, vimos que foge do âmbito de atuação dos tributos gravar condutas, produtos ou atividade 

perigosas, que são tipificadas como ilícitas pelo ordenamento, e que tenha este a intenção de 

exterminá-las. 

 Os tributos são incentivadores de condutas limpas, mas não servem para proibir ou 

terminar, mas apenas a desincentivar condutas insustentáveis. Atuam, portanto, no campo da 

contaminação residual, aquelas que não são proibidas pelo ordenamento, mas apenas toleradas. 

Muitos autores defendem a possibilidade de gravar indistintamente as condutas lícitas e 

ilícitas, sob o argumento de que não se deve dar tratamento privilegiado ao sujeito que exerce 

condutas proibidas em detrimento daqueles que cumprem o limite do permitido, defendo que os 

tributos não se transformariam em sanção apenas pelo fato de alcançarem determinadas condutas.136

Entendemos que não há que se falar em tributar condutas proibidas, ou substâncias 

altamente prejudiciais ao meio ambiente que se deseja sejam eliminadas, sendo essa função 

reservada às sanções penais e administrativas, sem prejuízo da responsabilidade civil. 

Buscando delimitar o campo de reconhecimento dos tributos, diferenciando-os de outros 

casos específicos em que alguém possa estar colocado na contigência de ter que assumir uma 

conduta de dar dinheiro ao Estado, como, por exemplo, nos casos de multa, obrigação 

                                                 
136 Para maiores detalhes sobre a doutrina alemã e espanhola que advoga por referida tese, (MOLINA, pág. 64-65) 



  

convencional, indenização por dano ou tributo, esclarece de forma bastante objetiva Geraldo 

Ataliba: 

10.3 A multa se reconhece por caracterizar-se como sanção po ato ilícito (...) 
como punição, ou consequência desfavorável daquele comportamento. 
(...) 
10.7 (...) Se se trata de vínculo nascido da vontade das partes, estar-se-á diante de 
figura convencional (obligatio ex voluntate), mútuo, aluguel, compra e venda, etc. 
Isto permite discernir a obrigação tributária das obrigações convencionais. 
10.8 Se, pelo contrário, o vínculo obrigacional nascer independentemente da 
vontade das partes – ou até mesmo contra essa vontade – por força da lei, 
mediante a ocorr~encia de fato jurídico lícito, então estar-se-á diante de tributo, 
que se define como obrigação jurídica legal, pecuniária, que não se constitui em 
sanção de ato ilícito, em favor de uma pessoa pública. Ter-se-á a obrigação de 
indenizar por dano, se o fato  de que nascer a obrigação for ilícito. 
(...) 
10.10 A multa se caracteriza por constituir-se em sanção aplitiva, de um preceito 
que impõe um comportamento determinado. A indenização é mera reparação 
patrimonial, a título de composição de dano, segundo o princípio geral do direito, 
de acordo com o qual quem causar prejuízo a outrem é obrigado a indenizar. 
Em outras palavras: o tributo não é sanção por violação de nenhum preceito, nem 
reparação patrimonial. Com estas delimitações é que se deve entender o conceito 
de tributo, adotado pelo direito constitucional brasileiro. (ATALIBA, 2003, p. 
36,37) 
 
 

A partir dessa precisa delimitação do âmbito dos tributos, dúvidas não remanescem acerca 

do limite da licitude imposto às figuras tributárias. Além disso, reforçam-se os argumentos 

anteriormente expostos contra a regra do poluidor pagador como fundamento da tributação 

ambiental. 

Em resumo, seria duvidosa a constitucionalidade de imposições tributárias que incidissem 

sobre referidas condutas. 

 

6.3.3. A afetação da receita e o óbice constitucional brasileiro 

 

  Discutimos brevemente acima e afirmamos que a natureza ou característica ambiental dos 

tributos não lhe é reservada em conseqüência da destinação das receitas por eles arrecadadas, ou 



  

seja, não ganham o qualificativo ambiental por afetação dos recursos tributários a objetivos ou 

fundos do meio ambiente.  

  Entretanto, inegável que, além do caráter extrafiscal, os tributos ambientais – pela sua 

própria natureza tributária – proporcionam ingressos públicos. Esta receita gerada a partir da 

imposição e cobrança dos tributos ambientais eminentemente fiscais ou extrafiscais, podem ou não 

ser afetadas a um fim determinado137. 

  Mesmo não vislumbrando tantas vantagens a essa iniciativa dos tributos ambientais, é 

necessário que façamos a ressalva aos limites do ordenamento brasileiro quanto a intenção de afetar 

as receitas provenientes dos tributos desta natureza. 

Da análise desenvolvida pela OCDE, constatou-se que poderia tornar uma armadilha a 

afetação das receitas e vinculação das políticas ambientais aos fundos ambientais criados a partir 

desses recursos, limitando a atuação política ao montante lá existente, além de incentivar a criação 

sempre constante de novas figuras tributárias caso não fossem aqueles recursos suficientes. Por 

outro lado, poderia haver uma maior independência da política ambiental em relação aos gastos 

orçamentários do Estado138. (OCDE, 1992, p. 74) 

 Em defesa da afetação dos tributos ambientais, advoga José Domingues de Oliveira: 

 

...porque a tributação extrafiscal, ao contrário da tributação fiscal, já nasce atrelada 
a uma finalidade específica, implícita na Constituição.(...) A vinculação da receita 
é o instrumento jurídico (meio) que permite assegurar, no plano da instituição do 
tributo, a finalidade material legitimada pela Constituição. (OLIVEIRA, 1999, p. 
134-135) 

 

 

                                                 
137 Conforme lembra a doutrina espanhola, “... la afectación resulta una herramienta sumamente eficaz para llevar a 

cabo dicho propósito [proteção ambiental]” (HERNÁNDEZ, p. 109) 
138 Ver também (OCDE, 1994, p. 14 ; BARDE, 1991) 



  

No entanto, em se tratando do ordenamento jurídico brasileiro, existe uma limitação nos 

termos do art. 167, IV da Constituição Federal de 1988, à destinação da receita dos impostos. 

Determina o preceito que esta destinação não pode ser específica (exceto nas hipóteses ali 

elencadas), proibindo a vinculação da receita obtida com gastos da mesma natureza da base 

imponível do tributo.  

Veremos que ao mesmo tempo em que a Constituição proíbe a afetação de impostos, 

determina a possibilidade de criação de outra figura tributária que se destaca exatamente por ter 

seus recursos vinculados à finalidade que lhe deu caso: são as Contribuições de Intervenção no 

Domínio Econômico139, amparada pelo art. 149 da Constituição Federal. Trataremos dessa figura a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO 7 
A INSERÇÃO DO ELEMENTO AMBIENTAL NAS FIGURAS TRIBUTÁRIAS JÁ 

EXISTENTES. DESAFIOS. 
 

 

 

7.1. A inclusão do elemento ambiental 

 

 

As figuras tributárias a serem tratadas nesse capítulo são, na sua grande maioria, de caráter 

preponderantemente arrecadatório. Já existem prontas e acabadas no Sistema Tributário Nacional e 

buscam adquirir recursos financeiros para que o Estado possa implementar as políticas sócio-

econômicas determinadas, sem contudo desprezar seus eventuais (ou não) efeitos extrafiscais. 

A instrumentalização de tais figurada a uma direção ambiental tem como finalidade 

trabalhar com seus aspectos não-arrecadatórios, igualmente existente em cada uma delas, 

atribuindo-lhes maior importância em sua aplicabilidade. 

Esta categoria de tributos ambientais tem como resultado reduzir os índices de poluição, 

mesmo que de forma indireta, uma vez que são introduzidos elementos ambientais em tributos 

ordinários. Na lição de Herrera Molina, 

 

Ditos elementos podem afetar a qualquer dos aspectos que integram a estrutura do 
tributo (fato imponível, sujeito passivo, elementos de quantificação) ou incluído 
relacionado com sua gestão (simplificação dos deveres formais para favorecer 
certos tipos de explorações florestais, etc.). Os elementos tributários ambientais 

                                                                                                                                                                  
139 Que, aliás, já encontra como exemplo o disposto no §2º, inciso II da Constituição Federal, o qual autoriza a 

incidência de intervenção no domínio econômico sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 
derivados e álcool combustível 



  

podem outorgar um tratamento favorecido para certos supostos (dedução por 
inversão em bens ambientais) ou introduzir um maior gravame para certos 
produtos (tipos superiores para gasolina com chumbo). (MOLINA, 2000, p. 129) 

  

Diante dos problemas anteriormente apresentados quanto à criação de novas figuras 

tributárias ambientais, em relação ao Direito Interno, seria mais conveniente, pois, a 

instrumentalização das já existentes, direcionando-as à preservação do meio ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável. Esta talvez seria a forma mais viável – vez que urgente – de 

harmonizar o sistema constitucional tributário e seus princípios às diretrizes de preservação e 

equilíbrio do meio ambiente. 

Neste sentido são as palavras de Jorge de Oliveira Vargas: 

 

Impostos ambientais não necessitam ser novos impostos, mas características dos já 
existentes. Não há necessidade e nem é conveniente a criação de um novo tributo; 
basta adaptar aqueles que já estão sendo cobrados, tornando-os mais racionais e 
lucrativos para todos.140 (VARGAS, 1999, p. 73) 

Passaremos a tratar de cada um das figuras tributárias do nosso sistemas, almejando 

visualizar de que (ou quais) forma podem ser aquelas ecologicamente instrumentalizadas. 

 

 

7.2. Os impostos 

 

 

Os impostos, definidos em nossa legislação como ‘tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

                                                 
140 No mesmo sentido ROSEMBUJ: “...la introducción del ambiente no significa sólo crear tributos específicos sino 
influir sobre el conjunto del sistema para que su orientación sea favorable a las actividades y productos ambientalmente 
seguros y al desarrollo sostenible. (…) La mejor de las fórmulas pasaría por pernear de ambiente la tributación actual, 



  

contribuinte’141, foram criados pela Constituição Federal142 e são figuras tributárias de competência 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Assim, a marca distintiva dos impostos em relação às diversas outras figuras tributárias é 

que sua hipótese de incidência não constitui atividade administrativa alguma, ou seja, é um tributo 

não vinculado – para usar a consagrada classificação doutrinária. 

Na definição de Geraldo Ataliba, 

 

Define-se, assim, o imposto como tributo não vinculado, ou seja, tributo cuja h.i. 
consiste na conceituação legal dum fato qualquer que não se constitua numa 
atuação estatal (art. 16 do CTN); um fato da esfera jurídica do contribuinte. 
(ATALIBA, 2003, p. 137) 
 

É tido como o “tributo ambiental por excelência” (ROSENBUJ, 1995, p.263) visto que pode 

vir a inviabilizar diversas atividades ‘insustentáveis’ caso incida sobre determinados fatores 

econômicos. Atende assim perfeitamente aos anseios da extrafiscalidade ambiental.  

Os impostos hoje existentes comportam a adequada introdução de critérios ambientais. 

Como são regidos pelo Princípio da Seletividade, albergado nos artigos 153, §3º, I e 155 §2º, II, que 

opera em função da essencialidade, é aplicado de forma obrigatória à tributação dos produtos 

industrializados e de forma facultativa à circulação de mercadorias e serviços. 

Aponta Jorge de Oliveira Vargas em direção da aplicação do referido princípio à finalidade 

ambiental: 

este princípio significa dizer que os produtos supérfluos devem receber maior 
carga tributária do que aqueles de primeira necessidade. (...) É um princípio 
inspirado no princípio maior que é o da Justiça Fiscal, pois presume-se que aquele 
que adquire o luxuoso, o supérfluo, é porque tem dinheiro de sobra e, de 
conseqüência, pode pagar mais impostos.  
(...) o princípio da seletividade, obrigatória ou opcionalmente, está 
constitucionalmente previsto e pode e deve ser utilizado em questões ambientais, 

                                                                                                                                                                  
incorporando los nuevos tributos estatales, autonómicos, municipales en los sectores prioritarios: aire, agua, residuos, 
suelo.” (ROSENBUJ, 1995, p. 254, 250-251) Cf. Tb (HERNANDEZ,1998, p. 110) 
141 Art. 16 da Lei5.172/66 (Código Tributário Nacional) 
142 Art. 145, CF/88 



  

pois nada pode ser considerado mais essencial do que a proteção do meio 
ambiente, através do qual se protege a saúde, o bem estar e a própria vida. 
(VARGAS, 1998, p. 72) 
 

Assim, no Sistema Tributário brasileiro, o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS comportam uma instrumentalização 

ambiental, a partir do referido princípio da seletividade. Sob os mesmos argumentos, inserimos 

também o Imposto de Importação e Exportação, o próprio Imposto de Renda e, também, os 

impostos patrimoniais - a exemplo do Imposto Territorial Rural. 

A partir do comportamento desses impostos, faz-se necessária uma ampliação no conceito de 

essencialidade, de forma a abarcar, não somente a importância do produto para o atendimento das 

necessidades humanas, mas também os princípios relativos às políticas ambientais, de modo a 

resguardar as relações existentes entre o Sistema Constitucional Tributário, a Ordem Econômica e 

Social e a proteção ambiental, por estarem ambos relacionados à qualidade de vida. 

Em 1993 tivemos uma experiência no Brasil em relação aos veículos movidos a álcool. O 

Decreto n.º 755, de 19 de fevereiro de 1993 determinou uma alíquota reduzida do IPI para aquele 

produto, em relação aos demais combustíveis. Gerou, assim, um efeito extrafiscal ambiental, 

mesmo que a intenção tenha sido o incentivo ao álcool carburante. 

Desta forma, visam os impostos incidentes sobre mercadorias e consumo a obstaculizar as 

atividades degradantes. Sobre o IPI, afirma com propriedade Manoel Lima Neto: 

 

Constituindo-se num tributo aplicado sobre a produção industrial que se destina ao 
consumo, aparece como um dos mais viáveis para a instrumentalização de uma 
política ambiental pela flexibilidade que possui na gradação de alíquotas.(LIMA 
NETO, p. 111) 
 



  

É possível uma reclassificação dos produtos no que diz respeito à sua incidência sobre o meio 

ambiente, impondo exações mais gravosas sobre bens e serviços nocivos insustentáveis.143

Raciocinando de maneira inversa, legitimaria a seletividade, da mesma forma, reduzir as 

alíquotas dos impostos incidentes sobre produtos menos poluentes, de técnicas de produção 

ecologicamente sustentáveis144. (HERNANDEZ, 1998, p. 112, 113) 

Outro imposto no qual já é percebida a extrafiscalidade ambiental é o ITR, a partir do art. 

10, § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.393, de 19 de dezembro de 1996, in verbis: 

 
Art. 10. (...) 
§ 1º para os efeitos da apuração do ITR, considerar-se-á: 
(...) 
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: 
a) de preservação permanente  e de reserva legal, prevista na Lei n.º 4.771, de 15 
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n.º 7.803, de 18 de julho de 
1989; 
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas 
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que apliquem as 
restrições de uso previstas na alínea anterior. 

 

Assim, a existência das referidas áreas de preservação vão refletir em redução tributária, a 

partir da inserção na base de cálculo daquele. 

Em resumo, afirma Lise Tupiassu, com propriedade: 

 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 os 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 vinculadas à proteção do meio ambiente (ISS), ou de 
doações para entidades com fins ambientais (ITCD), seja pela produção de 
veículos menos poluentes (IPVA) ou, enfim, pelo fomento à preservação de áreas 

                                                 
143 Sobre esse tema, cf. (OCDE, , p. 49;  LIMA NETO, 2001, p. 111) 
144 Dentro deste espírito enquadra-se a proposta elaborada pelo CONAMA sobre da redução das alíquotas de IPI sobre 

produtos reciclados que, além de utilizarem tecnologia ecologicamente sustentável, servem como fonte de renda a 
uma parte da população que trabalha na coleta de material reciclável, contribuindo, ainda, para a limpeza urbana. 
Ver a respeito LIMA NETO, Manoel Cavalcante de. Tributação Ambiental: um enfoque da utilização dos tributos 
na política ambiental do Brasil, p. 111. Sobre o assunto, ver também a notícia veiculada no jornal Gazeta Mercantil 
de 31/03/99: SCHARF, Regina. Programa vai Incentivar a Reciclagem de Lixo, p. A-10. Ver também infra, item 
10.2. 



  

verdes nas propriedades rurais (ITR), entre muitos outros. (TUPIASSU, 2003, p. 
146) 
 

Nesta etapa do trabalho não voltaremos mais às discussões travadas a respeito do princípio 

constitucional da Capacidade Contributiva, expresso em relação aos impostos no § 1º do Art. 145, 

da Constituição Federal brasileira, reafirmando apenas a nossa posição no sentido de que, mesmo 

quando imbuídos predominantemente da característica extrafiscal, devem esses observância ao 

referido princípio145. 

No mesmo sentido, reportamos-nos à discussão anteriormente travada sobre a proibição da 

afetação das receitas tributárias provenientes de impostos, tributos não-vinculados. Adicionamos a 

toda aquela discussão os comentários de Paulsen, a respeito da matéria: 

 

Não se pode confundir a não-vinculação do fato gerador dos impostos a qualquer 
atividade estatal, o que revela a própria natureza da espécie tributária imposto, 
com a vedação constitucional da vinculação legal doproduto da arrecadação dos 
impostos a órgão, fundo ou despesa constante do art. 167, IV, da CF. (PAULSEN, 
2002, P. 40) 
 

Primordial observar aqui, portanto, que sem alterações radicais na estrutura do impostos e do 

Sistema Constitucional brasileiro como um todo, pode-se edificar sem a necessidade de alterações 

radicais no sistema constitucional tributário, construir um arcabouço fiscal pautado em alíquotas 

mais seletivas, capaz de se adequar tanto à preservação do meio ambiente quanto à melhoria da 

qualidade de vida dos brasileiros.  

 

 

 

 

                                                 
145 Ver capítulos 6 e 7. Não poderemos negar, entretanto, que esse princípio melhor se aplica aos impostos ditos reais, 
que alcançam patrimônio ou operações definidas pelos respectivos fatos geradores 



  

7.3. As Taxas 

 

 

As taxas estão definida na esfera constitucional, art. 145, inciso II, como contraprestação 

pelo poder de polícia ou por serviços prestados pelo poder público, outorgadas à União, Estados, 

Distrito Federal e aos Municípios, no âmbito de sua competência comum. 

 É em decorrência do poder de polícia administrativo, ou seja, principalmente em razão de 

fiscalização e licenciamentos é que as taxas, desde longa data, já são utilizadas em razão de 

contraprestações de cunho ecológico. 

A atenção reservada à instrumentalização das taxas como tributos ambientais é percebido 

principalmente no que se refere à estrutura de sua hipótese de incidência. Deve-se ter em conta que 

aquela não poderá consistir em ato diferente de uma situação de fato relacionada à utilização do 

domínio público ou com à atividade da Administração que se refira ou afete ao particular. 

Assim, as taxas podem funcionar como perfeitos tributos ecológicos, em decorrência mesmo 

da natureza dos bens ambientais como bens públicos, legitimando-se, portanto a exigência do 

referido tributo em função de sua utilização. (HERNANDEZ, 1999, p.146) 146  

No Rio de Janeiro, foi implementada a cobrança de uma Taxa de Controle da poluição 

hídrica e atmosférica, baseada na carga poluidora gerada pelos contribuintes (Lei 683/91). No 

entanto, teve sua constitucionalidade arguída diante das hipóteses constitucionalmente admitidas de 

instituição das taxas. (OLIVEIRA, 1999, p. 64) 

Recentemente, o Município de São Paulo instituiu a Taxa do Lixo, relativa à contraprestação 

de serviço público de coleta de lixo e calculada sobre o montante de resíduos sólidos produzidos.  

                                                 
146 Opinião contrária é defendida por (ROSEMBUJ, 1995, p. 238). 



  

Em verdade, dentro da realidade jurídica brasileira, seria conveniente a exigência de taxas 

ambientais relativas às contraprestações de serviço público de coleta de lixo, ou mesmo pelo poder 

de polícia, exercido através da expedição de licenças de exploração de áreas verdes ou recursos 

naturais, mas que devem sofrer rigorosamente o controle de constitucionalidade em relação aos 

limites constitucionais ao poder de Tributar, de forma a evitar abusos e distorções. 

Muito se questiona, no âmbito doutrinário, a pouca capacidade incentivadora da taxa, 

normalmente calculada com base em valores extremamente reduzidos se comparados à gravidade 

do dano ambiental, não estimulando propriamente uma mudança comportamental do sujeito 

poluidor obrigado. (ALTAMIRANO, 2001, p. 76) Além disso, afirma-se, por vezes, que as taxas 

atuariam como autorizativas à poluição, a partir da liberação de atividades poluentes diante do 

pagamento de um determinado valor à Administração. Contudo, tais argumentos não possuem 

sólidas bases, nem retiram das taxas os seus méritos como ferramenta de preservação ambiental, 

principalmente em relação a sua abrangência estrutural, permitindo uma grande variação de 

hipótesis de incidência. 

Em sentido contrário, defendendo a adequação desse instrumento tributário à proteção e 

educação ambiental, expõe os autores: 

 

Quanto às taxas ambientais (...) a par de poderem representar substanciais receitas 
públicas para custeio das correspondentes tarefas administrativas, produzem efeito 
psicológico, extrafiscal, induzindo o poluidor a buscar alternativas de 
comportamento não poluidor para furtar-se a ser identificado como contribuinte, 
ou pelo menos diminuir o montante da taxa que lhe cabe pagar. ( SAYAGO; 
OLIVEIRA, SEROA DA MOTTA, 1998, p. 58) 
 

 

 

 

 



  

O Ministério do Planejamento e Orçamento, em estudo desenvolvido em relação aos 

benefícios advindo da imposição das taxas ambientais, conclui: 

 

reitera-se a afirmação de que as taxas ambientais, que devem ser graduadas 
conforme o custo dos serviços públicos ambientais relacionados à carga poluidora 
gerada pelos contribuintes, podem representar substanciais receitas públicas para 
custeio das correspondentes tarefas administrativas; isto sem prejuízo de também 
poderem produzir efeito indutor do poluidor (no caso, produtor de lixo) a buscar 
alternativas de comportamento menos poluidor visando a diminuir o montante da 
taxa que lhe cabe pagar. (SAYAGO, OLIVEIRA, SEROA DA MOTTA,1998 , p. 
64) 

 

Desta forma, as taxas, como figuras tributárias já definidas, têm muito o que colaborar na 

implementação do direito fundamental ao meio ambiente limpo e equilibrado. 

 

7.4. Contribuições 

 

Trabalharemos, sob essa denominação, tanto as contribuições de melhorias como as 

Constribuições de Intervenção no Domínio Econômico, apontando algumas formas de composição 

dessas figuras à preservação ambiental. 

 

7.4.1. Contribuições de melhoria 

 

A Contribuição de melhoria, cuja hipótese de incidência vem determinada no Art. 145, 

inciso II da nossa Constituição Federal, de competência da União, Estados e Distrito Federal e dos 

Municípios, e é estabelecida em razão do custo de obras pública de que decorra valorização 

imobiliária, de acordo com o que também dispõe o art. 81 do CTN. 



  

Em decorrência de seus elementos e característica, é visto como tributo eminentemente 

arrecadatório, preocupado em implementar os cofres públicos, em razão da referida valorização. 

(MACHADO, p.333; TORRES, 1996, p. 350)  

Com base em tal argumentos, são colocados empecilhos à utilização extrafiscal deste 

tributos, no sentido de que não serviria a efetiva proteção ambiental. 

Trabalhando com duas hipóteses de contributição de melhoria, (1) na qual a exigência está 

vinculada à atuação estatal de execução de obra de interesse coletivo, ficando adstrito o contribuinte 

ao ressarcimento, total ou parcial , do custo daquela e (2) a referente à valorização do imóvel 

particular decorrente de obra pública realizada, ou seja, uma mais valia imobiliária. Ressalte-se, 

porém, que a base de cálculo deste tributo não pode tomar qualquer valorização imobiliária, mas 

aquela decorrente da obra pública. Assim, deve haver a conjugação desses dois elementos: obra 

pública e valorização imobiliária decorrente daquela. 

Mas como instrumentalizar ecologicamente essa figura? 

Inúmeras são as obras ou serviços de interesse para o meio ambiente. Então  o Poder 

Público, em razão dessa valorização de patrimônio particular em decorrência de empreendimento 

ambiental, pode se utilizar de tal tributo para pleitear o ressarcimento do que foi gasto, por exemplo, 

com implementação de obras de despoluição, construções para preservação de áreas verdes, estação 

de tratamento de resíduos, etc. 

Assim, une-se à estrutura legal da Contribuições de Melhorias efeitos extrafiscais, voltados à 

preservação e recuperação do meio ambiente degradado. 

A contribuição de melhoria é um tributo que, a par de seu potencial arrecadador (fiscal), 

pode transformar-se num elemento estimulador de grandes obras de profundo sentimento ambiental 

(extrafiscal). (OLIVEIRA, 1999, p. 66) 



  

Estar-se-ia, ao mesmo tempo, dotando os cofres públicos de recursos que possam vir a ser 

empregados mais uma vez em uma maior e melhor execução de sua função ambiental. 

 

 

7.4.2. Contribuição de intervenção no (ou sobre o) domínio econômico 

 

 

O art. 149 da carta Constitucional de 1988 dispõe sobre tais contribuições, reservando-as à 

competência da União. 

Por entendermos por demais ultrapassada, e extrapolar o âmbito de discussão do presente 

trabalho, partiremos do entendimento de que são as contribuições espécies tributárias autônomas, 

com natureza própria.147

O caráter distintivo e requisito essencial das contribuições de intervenção no domínio 

econômico é a destinação legal.  Ou seja, o Estado intervém na seara econômica com a finalidade 

de realizar aqueles princípios dispostos no art. 170 da Constituição, que informa e limitam a ordem 

econômica. 

Como é próprio da característica do Estado Intervencionista148, desenvolvidos sobretudo a 

partir do século XX, utiliza-se aquele da competência normativa como interferência e 

direcionamento de conduta dos administrados visando à realização do  interesse público. 

Buscam as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), pois, fomentar 

setores que necessitam de maior iniciativa estatal, e que não devem ficar entregues simplesmente às 

regras do mercado – a exemplo da defesa e equilíbrio ambiental. 

                                                 
147 Para discussões acerca dessa questão, cf. (GRECO, 2000,;GREGO, 2001; ICHIHARA, 2002; RAMALHO, 2003; 
TORRES, 2002) 
148 Ver capítulo 4 



  

A expressão “intervenção” expressa nessa figura tributária indica a atuação estatal em 

sentido amplo, ou seja, diretamente no domínio econômico em concorrência com as pessoas de 

direito privado – atendendo a relevante interesse público - , e agindo “sobre” o domínio econômico, 

a partir da criação de regras e  concessão de incentivos de estímulo ou desestímulo a determinados 

setores. Visualizamos a CIDE neste último caso, ou seja, intervenção stricto sensu. Desta forma, 

mais correto seria denominá-las ‘Contribuições de intervenção sobre o domínio econômico’. 

(RAMALHO, 2003, p.153, 159) 

A intervenção supõe a idéia de provimento pontual, restrito a determinada área ou setor 

econômico ou segmento de atividade, restringindo-se dessa forma os sujeitos obrigados àquela 

exação. (GREGO, 2001, p.16,17) Por outro lado, as contribuições interventivas só poderiam incidir 

se para estimular ou corrigir determinados comportamentos, e desde que considere os princípios 

vetores da ordem econômica, listados no art. 170 da CF/88. ( TÔRRES, 2002, p. 159) 

Assim, como vimos149, estando a defesa do meio ambiente inserida no inciso IV, entre os 

princípios da ordem econômica e social150, este seria o fundamento para instrumentalização ou 

mesmo criação de CIDE quando a sua finalidade for intervir na economia como forma de 

preservação do meio ambiente. 

A partir da recém aprovada Emenda Constitucional n.º 42, anteriormente referida, que 

modificou a redação ao inciso IV do art. 170, dando-lhe maior abrangência e possibilidade de 

tratamento diferenciado de produtos e serviços de acordo com o impacto ambiental que venham a 

produzir, alargou-se ainda mais a utilização de CIDEs com finalidade ambiental, bem como de 

diversas figuras tributárias, como procuramos demonstrar nesse trabalho. Essa foi o grande avanço, 

                                                 
149 ver capítulo 4 
150 Apesar de tratadas em Títulos apartados pela CF/88, essas duas ordens não se separam, antes se completam.. “Várias 
diretrizes podem ser extraídas da CF/88. A primeira é que a Ordem Econômica não está separada da Ordem Social; 
portanto, as questões econômicas não devem ser vistas apenas sob a perspectiva do resultado lucrativo a elas relativo ou 
que possam produzir, mas também da su compatibilidade com os ditames sociais”. (GRECO, 2001, p.18) 



  

direcionado até à tributação ambiental, que pudemos perceber a partir da referida Emenda 

Constitucional. 

As CIDEs, por serem instrumentos excepcionais, visto que representam uma limitação maior 

de liberdade econômica através da intervenção estatal, devem obedecer ao requisito da necessidade, 

só alcançado quando exauridas as possibilidade de alcance das finalidades propostas através de 

outras figuras tributárias e suas variações extrafiscais. 

Nesse sentido, em estudo sobre as limitações constitucionais à instituição de intervenção 

ambiental, afirma de forma bastante apropriada Paulo Rosenblatt: 

 

Exemplo de necessidade de criação de uma CIDE, por exemplo, pode decorrer da 
impossibilidade de afetação da receita dos impostos existentes, quando for 
fundamental a criação de um fundo especial, inclusive para a proteção ambiental. 
Todavia, sendo a CIDE um tributo excepcional e de caráter eminentemente 
extrafiscal, deve-se alertar que não poderá ser criado para fins meramente 
arrecadatórios. A criação de um fundo especial, portanto, deverá ter ligação direta 
com a intervenção sobre o domínio econômico, e os recursos arrecadados 
destinados para os fins meramente arrecadatórios. A criação de um fundo especial, 
portanto, deverá ter ligação direta com a intervenção sobre o domínio econômico, 
e os recursos arrecadados destinados aos fins para o qual foi instituída a 
contribuição. (ROSEMBLATT, 2004, p.8) 
 
 

 Importante, então, distinguir a afetação da contribuição interventiva a uma finalidade 

admitida na Constituição daquela destinação que é dada ao produto proveniente da arrecadação 

do tributo. A primeira (destinação legal) é a previsão abstrata da destinação do que foi 

arrecadado, enquanto a segunda é a destinação fática ou financeira, que trata da aplicação 

efetiva do referido montante. 

 Assim, quando da instituição de um CIDE, não pode prescindir a finalidade legal, 

sob pena de insconstitucionalidade, visto serem aqueles tributos finalístico por definição. Assim, 

a previsão financeira do produto da arrecadação é requisito de validade da CIDE, mas não se 



  

tratada de invalidade caso não haja a efetiva aplicação fática dos produtos àquele fim a que foi 

prevista.151  

Esta posição da Corte Suprema não colabora com os objetivos maiores das Contribuições 

especiais para implementação dos direitos fundamentais e regulação econômica e social, dando 

margem a que a arrecadação proveniente dessa espécie tributária seja desviada da finalidade 

para a qual fora criada. Se a contribuição foi pensada para o alcance de determinados fins 

intervencionistas, então a coerência seria canalizar sua arrecadação às despesas necessárias 

nesta mesma área de atuação, o que em sentido contrário pode conferir ao legislador ampla 

liberdade de conformação em detrimento do que determina a Constituição. (SCAFF, 2003, p. 

110)  

Uma contribuição de intervenção ambiental tem caráter preponderantemente preventivo, 

devendo servir, em sua concepção, tanto ao desestímulo de atividades poluidoras do meio ambiente 

como estimular práticas e tecnologias sustentáveis. 

Limitação constitucional imposta à instituição de CIDE é que as mesmas não podem ter 

materialidade de tributos de competência dos Estados e Municípios, sob pena de invadir a 

competência constitucionalmente reservada a outro ente político. (CARRAZA, 2003, p.528; 

ATALIBA, 2003, p.202) 

Além disso, nos caso de CIDE ambientais, a base de cálculo deve ter relação direta com a 

degradação do meio ambiente ou preservação daquele, visto ser exigido pelo Constituição Federal 

que a dimensão material de tais figuras deve ter relação direta com o fato incidente de intervenção. 

O elemento quantitativo de tal exação deve utilizar o critério seletivo, variando conforme a 

periculosidade ambiental do produto ou serviço, de acordo com o que dispõe a nova redação do art. 

                                                 
151 O STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação á CSSL, entendeu nesse sentindo. ADIN n.º 2925-DF, 
Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 19/12/2003, ainda pendente de publicação. 
http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa/ultimas/ler.asp?CODIGO=77690&tip=UM (apud ROSEMBLATT, 2004, p.9). 

http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa/ultimas/ler.asp?CODIGO=77690&tip=UM


  

170, IV da CF/88., estabelecendo como contribuintes aqueles que explorem a atividade econômica 

objeto de intervenção, ou pertençam ao grupo econômico sob as mesmas limitações. 

 

7.5. Isenções, deduções e incentivos fiscais. 

 

Além das medidas indiretas positivas de proteção ambiental, que acabamos de tratar, 

representadas, entre outras, pela imposição de carga tributária a um sujeito passivo determinado, 

sob uma justificativa ou efeito ambiental, o Estado intervencionista, através de sua política fiscal e 

ambiental, pode lançar mão das chamadas medidas indiretas negativas de proteção Estaríamos, 

nesse caso, diante das deduções, isenções, incentivos fiscais, ajudas financeiras e subsídios, 

adotados no intento de incentivar iniciativas ambientais ou mesmo de premiar as já existentes. 

Aqui, o Erário estaria renunciando de parte de sua receita em proveito do meio ambiente, 

buscando a implementação da máxima do desenvolvimento sustentável, e, principalmente, do 

princípio da precaução. Esta prática já se mostra comum em diversos países (OCDE, 1992, p. 83) 

152  e tem sido copiada por diversos outros progressivamente. 

Por fugirem à delimitação do nosso trabalho, sem entretanto negar-lhes a importância na 

defesa do meio ambiente, não trataremos das ajudas e subvenções – apesar de amplamente utilizada 

nos países da OCDE. (LONDON, 2001, p. 123) 

Não carregamos nenhuma dúvida de que nem sempre os instrumentos de tributação positiva 

anteriormente estudados serão sempre a melhor opção para o benefício do meio ambiente, pois, isso 

principalmente porque muitos deles não trabalham tão bem com o princípio da precaução quanto os 

instrumentos negativos. 

                                                                                                                                                                  
A não destinação efetiva do valor arrecadado não invalidade a exação, mas invalida a lei orçamentária, dirigindo-se ao 
administrador. 
152 Consultar a respeito OCDE, Instruments économiques pour la protection de l’environnement, p. 83. 



  

Ao invés de se onerar um sujeito contaminante com exações tributárias gravosas, talvez 

alcance maiores e melhores resultados a partir da concessão de um incentivo ou mesmo da redução 

da carga fiscal, desde que esse alívio da carga fiscal ou recebimento de recursos diretos seja 

diretamente convertidos em condutas e emprego de técnicas sustentáveis. 

Através da concessão direta ou indireta de recursos, premia-se os despoluentes, as 

tecnologias ‘limpas’, a utilização de recursos alternativos, buscando-se, com isso, solidificar uma 

consciência de conservação ambiental naqueles diretamente responsáveis pela degradação do meio 

e seus recursos. 

 Este tipo de política traz, porém, algumas complexidades. 

O raciocínio invertido de que, a partir dos incentivos fiscais, o Estado estaria comprando dos 

poluidores o dever de não poluir ou degradar não se mostra, a nosso ver, de muito fundamento. 

(ROSENBUJ, 1995, p. 68). Isso porque estaria o Estado atuando conjuntamente com o particular, 

apenas numa inversão de papéis, muitas vezes. Ao invés do particular pagar ao Estado uma quantia 

através de tributos, para que este o reverta em serviços, ações e reparações de danos ambientais, em 

prol da coletividade, o Estado opta por ‘queimar a etapa’ da produção das externalidades por parte 

dos entes privados. Assim, o Estado abre mão de parte da sua receita, mas por outro lado, não 

precisaria destinar uma receita ainda maior para a reparação de danos ambientais. 

E afirmar que não estariam tais ajudas e incentivos em desconformidade com a regra do 

poluidor-pagador (SOARES, p. 58.) apenas reforça o que estamos a afirmar desde os primeiros 

capítulo de que se trata de regra de responsabilidade, e não deve ser tida como fundamento ou base 

da tributação ambiental. 

A atenção que deve ser dada aos incentivos, deduções e isenções é quanto a possibilidade de 

criar um desequilíbrio na concorrência comercial a partir de tratamento mais benéficos para 



  

determinados contribuintes153, o que não deixa de ser também um risco referente à tributação 

ambiental positiva, caso mal planejada. 

Outra desvantagem aplicada é quanto à dificuldade de controle de tal política de incentivos 

por parte dos agentes políticos, bem como da escolha dos critérios que receberão os incentivos 

(VARGAS, Jorge de Oliveira. O direito tributário a serviço do meio ambiente. p. 71). 

Entretanto, as medidas tributárias negativas se adequam à lógica dos tributos extrafiscais: a 

intenção é melhorar a conduta e diminuir a arrecadação. Então quanto mais se arrecada, mais 

distante pode-se estar do comportamento desejável, de um desenvolvimento sustentável. 

O Estado não estaria deixando de arrecadar, ou pagando ao poluidor para não poluir, mas 

fazendo investimentos ambientais. São investimentos dos quais vão-se colher os frutos no futuro – 

mais imediato ou mais distante. A poluição será reduzida, e o estado não terá, assim, que despender 

altas somas para reparar os danos que poderiam ter sido causados ao meio ambiente – e que, sob a 

ótica ambiental, são irreparáveis. 

Neste sentido, esclarece Jorge de Oliveira Vargas: 

 

a vantagem econômica é maior com a não tributação, pois o custo para reparar um 
dano ecológico ou prejuízo pela inobservância do desenvolvimento sustentável é 
muitas vezes superior a qualquer arrecadação que tenha ocorrido (VARGAS, p. 
71). 

 

Desta forma, haveria vantagem ambiental, por exemplo, na redução da carga tributária, ou 

na concessão de incentivos fiscais a maquinários de tecnologia sustentável, destinados a 

determinada indústria. Sem falar, por outro lado, que também atende às necessidades daqueles que 

recebem tais incentivos, levando-os até mesmo a baixar os índices de poluição abaixo do permitido, 

                                                 
153 Esta a preocupação da OCDE, visto um tratamento benéfico diferenciado de um pais levar a distorções comerciais 
em relação a outras empresas estrangeiras (OCDE, 1997, p.40) 



  

além de procurar enquadra-se voluntariamente na política fiscal-ambiental adotada pelo Estado 

como forma de receber tais estímulos, e como forma até mesmo de manter-se em situação 

competitiva no mercado. Assim, entre outros efeitos, aponta Vargas um forte efeito psicológico 

desencadeado por tais medidas: ninguém gosta de ser punido, mas todos gostam de ser premiados. 

(VARGAS, p.72) 

Tanto essas vantagens são reconhecidas que a Lei n.º 6.938/81 (PNMA) claramente 

determina que lancem mão os legisladores de incentivos à preservação do meio ambiente, em 

detrimento de medidas diretas sancionatórias154. 

Entretanto, um efeito indesejado, mas que é amplamente apontado por aqueles que são 

contrários à concessão de medidas fiscais negativas, trata da adoção de uma postura poluidora a fim 

de pleitear junto ao estado os incentivos fiscais oferecidos.  

Apesar dos efeitos negativos que foram levantados como supostas conseqüências da 

implementação de uma política fiscal-ambiental baseada em reduções, isenções e incentivos fiscais. 

Por outro lado, para que obtenha bons resultados, essa política fiscal negativa deve ser 

assumida conjuntamente com a positiva, já que adequa-se plenamente a toda a estrutura tributária já 

existente, sem que requeira altos custos para sua implementação.  

Quanto às isenções, deve ser respeitado o limite do art. 151, II, da CF/88, que veda 

expressamente a concessão de isenções heterônomas por parte da União aos tributos de 

competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

 

 

 

 

                                                 
154 Art. 9º São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: V – os incentivos à produção de equipamentos e a 
criação ou absorção de tecnologias, voltados para a melhoria da qualidade ambiental. 



  

 

 

CAPÍTULO 8 
 

A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL À IMPLEMENTAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO 
AMBIENTAL NO BRASIL E BREVES REFÊRÊNCIAS A EXPERIÊNCIAS INTERNAS. 

 

 

 

Busca, o Estado, meios outros que não as sanções penais e administrativas para conduzir e 

influenciar as pessoas físicas e jurídicas a condutas ‘limpas’, tendo percebido que é melhor 

trabalhar ao lado da sociedade, unindo e não medindo forças. Como a imposição de medidas 

regulatórias diretas não têm mais obtido tantas respostas positivas em relação à preservação do meio 

ambiente, os instrumentos fiscais transformam-se em grandes aliados do Estado como ferramenta 

de política pública. 

O que tentamos defender e demonstrar até o presente momento é que a decisão de intervir na 

proteção do meio ambiente mediante o uso do instrumento fiscal não é outra coisa senão, 

simplesmente, a pura e simples aplicação da Constituição, na medida em que determina: (1) que 

todos têm o direito fundamental à vida, assegurado pelo Estado; (2) que é fundamento do Estado 

Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana, sendo objetivo da República Federativa do 

Brasil promover o bem de todos; (3) que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida; (4) que cabe ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações; (5) que a Ordem Econômica (e Social) tem por finalidade assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social; (6) que deve estar fundada, entre outros 

princípios, na defesa do meio ambiente; (7) que pode o Estado intervir nesse âmbito buscando o 



  

alcance dessas finalidades e implementação dos direitos fundamentais, (8) inclusive mediante 

tratamento diferenciado de produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação 

conforme o impacto ambiental de acarretem. 

Sendo assim, não resta dúvida que o fundamento da tributação ambiental - seja ela positiva, 

através de imposições tributárias de caráter preponderantemente fiscal ou extrafiscal, ou negativa, 

por intermédio de concessões de incentivos, isenções, amortizações, deduções fiscais, que venham a 

aliviar a carga tributária do contribuinte – está na Constituição vigente, em forma de princípios ou 

regras. 

O Poder Público, portanto, recebe do constituinte o dever de velar pela utilização racional 

dos recursos ambientais, devendo lançar mão das diversas medidas de preservação do meio 

ambiente disponibilizadas no ordenamento jurídico, sejam elas repressivas ou preventivas, direita 

ou indireta. 

Os tributos, como instrumentos postos à disposição do Poder Público para reorientação da 

política ambiental, podem ser utilizados tanto como fonte de arrecadação de recursos necessários à 

implementação dos programas ambientais e custear a prestação de serviços públicos e o exercício 

do poder de polícia voltado à fiscalização e proteção dos recursos naturais, como meio de condução 

ou orientação da conduta e atuação do contribuinte à sustentabilidade do meio ambiente. 

No que tange aos instrumentos tributários, inseridos entre as medidas indiretas de 

preservação, a grande dificuldade observada quanto a sua implementação é em razão da criação de 

novas figuras e modificação de outras já existentes, quando representem um aumento na carga fiscal 

já suportada pelas pessoas físicas e jurídicas. 

Vimos que o ordenamento tributário comporta a implementação da tributação ambiental 

tanto através da criação ou instituição de categorias tributárias no sentido estrito, da inserção de 



  

elementos ecológicos na estrutura de tributos já existentes, ou através da concessão de benefícios 

fiscais. 

A partir da exibição das possibilidades de criação e instrumentalização de figuras tributárias, 

nos dois últimos capítulos, a prática que mais vem se desenvolvendo no Brasil é a introdução de 

elementos ecológicos em espécies tributárias já existentes – como forma alternativa à criação de 

novo tributo eminentemente ecológico, reflexo da alta carga tributária interna. Além disso, a 

concessão de incentivos financeiros e a graduação de alíquotas. 

No âmbito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), regido pelo princípio da 

seletividade anteriormente comentado, teve suas alíquotas alteradas pelo Decreto n.º 755/93, que 

visava gravar de forma mais onerosa os veículos movidos à gasolina. Mesmo que objetivando 

reduzir a dependência do petróleo e estimular o consumo do álcool, esta medida surtiu efeitos 

ambientais, diminuindo igualmente  produção de poluentes. 

Em relação ao Imposto de Renda, foi previsto o abatimento na declaração de rendimentos 

empregados em florestamento e reflorestamento, pela Lei n.º 5.106/66. 

Outra experiência brasileira foi com a edição da medida provisória n.º 75/2002 que previu a 

concessão de crédito presumido de IPI para as empresas adquirentes de resíduos plásticos. 

Outro tributo que, como vimos, já vestiu roupagem ambiental internamente, ainda na seara 

dos tributos federais, é Imposto Territorial Rural (ITR). Através do art. 10, § 1º, inciso II, da Lei n.º 

9.393, de 19 de dezembro de 1996, a existência de áreas de preservação vão refletir em redução 

tributária, a partir da inserção na base de cálculo daquele. 

Passando agora ao âmbito dos tributos estaduais, temos o Imposto sobre Circulação e 

Serviço (ICMS) como o mais utilizado no Direito brasileiro á finalidade ambiental em todo o 

território nacional. Experiências nos estados do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas 



  

Gerais, Rondônia, Mato Grosso e no nosso estado de Pernambuco155 revelam uma experiência 

exitosa. Nesses casos, estamos diante da utilização de critérios ambientais não propriamente para 

cobrança dos tributos, mas para o repasse de parte do produto arrecadado aos Municípios, nos 

termos do art. 158, IV, parágrafo único da Constituição Federal. A partir da utilização da autonomia 

dos estados-membros para fixar os critérios de distribuição da parcela (25%) do ICMS arrecadado, 

existe um maior incentivos ao Municípios para que adotem programas de preservação, saneamento 

básico, aterros sanitários, abastecimento de água, etc, a fim de ganharem maior repasse dentro 

daquela cota estabelecida para todo os municípios. 

Por outro lado, o art. 156, § 1º, e o art. 182, §4º, II, da CF/88, conjugados à Lei n.º 

10.257/2001, conhecido Estatuto da Cidade, tem a finalidade de aplicar ao princípio constitucional 

da função social da propriedade, inclusive para propiciar o equilíbrio ambiental. 

Continuando com a experiência brasileira, a Taxa de Controle Ambiental (TCA), instituída 

pela Lei n.º 9.960/2000, de aplicabilidade suspensa pelo STF em virtude de incoerências 

apresentadas156 e a Taxa de Controle e fiscalização Ambiental (TCFA), criada pela Lei. n.º 

10.165/2000, alvo de vários ataques e discussões acerca de sua constitucionalidade157.  

Ainda como exemplo da tributação ambiental como uma realidade no Brasil, apontamos a 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), criada pela Emenda Constitucional 

n.º 33, de 11/12/2001, “relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus 

derivados e álcool combustível” (art. 177, §4º). Embora não tendo sido criada a um fim 

eminentemente ambiental, visto que o propósito era intervir na importação e comercialização de 

combustíveis, quebrando-se o monopólio do petróleo, a referida contribuição gera igualmente 

efeitos ambientais, contribuindo a uma política de proteção.Além de afetar parte de sua arrecadação 

                                                 
155 Para estudo aprofundado das propostas e implemntações do ICMS ecológico no Brasil, cf. (TUPIASSU, 2003, p. 
140-3) 
156 cf. (ARAUJO, 2003, p. 65) 
157 Para maiores detalhes acerca dessa figura,, cf. (LELIANA, 2003) 



  

ao financiamento de projetos ambientais, a CIDE permite diferenciar as alíquotas de combustíveis 

menos poluentes e renováveis, a exemplo do álcool, em detrimento do diesel e da gasolina158. 

Mostra-se, portanto, a transformação pela qual vem passando o Estado em seu papel 

interventor, sendo-lhe exigida postura ativa e atuante diante de um modelo de desenvolvimento que 

demanda um crescimento sustentável da economia, sob pena da degradação total do meio ambiente 

e extinção da espécie humana. 

Este modelo de Estado Democrático de Direito, intervencionista, não possui apenas o 

‘interesse’, através de políticas públicas, de inserir o elemento ambiental ao ordenamento tributário, 

mas, o catálogo de direito fundamentais expressos no Texto Constitucional demanda àquele 

direcionar-se à efetivação das liberdades e direitos fundamentais constitucionalmente definidos. 

O fundamento da tributação ambiental, portanto, estaria na própria Carta Constitucional, a 

partir do entendimento da proteção ambiental como um direito fundamental da pessoa humana, 

extensão do direito à vida e requisito à dignidade, exigindo-lhes a adequação da ordem econômica e 

social, e por conseqüência das figuras tributárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Para maior aprofundamento em relação á matéria, cf. (VIEIRA, 2003, p.99,112; GRECO, 2001; BELLAN, 2001; 
CALMON, 2002, p.86; DIAS, 2003) 
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