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RESUMO 

 
 
 

Esta dissertação visa a examinar, por meio de pesquisa realizada em obras 

de doutrinadores nacionais e estrangeiros, bem assim em normas que compõem o 

ordenamento jurídico de nosso País e nas Cartas e Declarações produzidas por conferências 

internacionais, a possibilidade de aplicação dos tributos como instrumentos de preservação do 

meio ambiente e de controle da poluição. Partindo da noção de “consciência ecológica” - 

enquanto fenômeno social emergente na segunda metade do século XX - para chegar ao plano 

jurídico, serão analisadas questões envolvendo a conservação dos recursos naturais do 

planeta, não apenas sob o enfoque do Direito Ambiental puro e simples, mas sim concernente 

à identificação de um ponto de convergência entre este e o Direito Tributário, no âmbito do 

sistema jurídico brasileiro. Nesse cenário, as figuras tributárias ambientais poderão 

desempenhar novos e múltiplos papéis, tanto para promover a arrecadação de recursos 

destinados à implementação de ações governamentais voltadas para o chamado 

“desenvolvimento sustentável”, como também para desestimular atividades poluentes e 

degradantes da qualidade ambiental. Pretende-se demonstrar, portanto, a compatibilização do 

sistema tributário, posto na ordem jurídica vigente, com  o Direito Ambiental, para aplicação 

prática como mecanismo de intervenção estatal,  no sentido de uma atuação reguladora, 

fiscalizadora e estimuladora de atividades econômicas, especificamente no intuito de 

preservar a natureza e atenuar os efeitos da poluição.  

Palavras-chave : desenvolvimento sustentável – controle da poluição – preservação do meio 

ambiente – figuras tributárias ambientais - tributação ambiental – ecotaxas -  impostos verdes.  
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RESUMÉ 

 

Cette dissertation a pour but d’examiner, à l’aide des recherches efectuées 

au sein d’oeuvres d’enseignants brésiliens et étrangers, au sein des normes particulières à 

l’ordre juridique de notre pays et au sein des Chartes et Déclarations produites par les 

conférences internationales, la possibilité de lever des tributs en guise d’action favorable a la 

préservation de l’environnement et au contrôle de la pollution. En partant de la notion de 

«conscience écologique» - en tant que phénomène mis en relief à la deuxième moitié  du 

XXème siècle – pour aboutir au plan juridique en référence, on entreprend l’analyse des 

questions touchant la conservation des ressources naturelles de la planète, non simplement 

sous l’optique isolée du Droit de l’Environnement, mais surtout cherchant un point de 

convergence entre celui-ci et le Droit des Finances, précisement le domaine des tributs, au 

niveau du système juridique Brésilien. Dans ce scénario, les impôts pourront jouer des rôles 

nouveaux et multiples, capables d’encourager le développement soutenable, moyennant la 

perception de recettes de provenances spécifiques qui seront dirigées à des programmes 

gouvernementaux tournés vers  la protection de la nature. D’autre part, ils pourront empêcher 

l’implantation des activités polluantes et qui délabrent l’environnement. On prétent, donc, 

démontrer que le système brésilien des tributs en vigueur est compatible avec le Droit de 

l’Environnement et pourra servir comme support à des interventions de l’État au niveaux des 

actions régulatrices, surveillantes et stimulantes des activités économiques, afin de préserver 

la nature,  minimiser la pollution et en réduire ses effets. 

Mots-clés: conscience écologique -  préservation de l’environnement - droit de 

l’Environnement - développement soutenable - écotaxes – activités polluantes. 
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INTRODUÇÃO 

Sumário: Relevância da problemática relativa ao meio ambiente. 
O tema escolhido. Objetivo deste trabalho. Estrutura da obra. 
Aspectos metodológicos.  

 

Relevância da problemática relativa ao meio ambiente 

A preservação do meio ambiente constitui, nos dias de hoje, tema da mais 

absoluta relevância não só para a sociedade brasileira, como para a comunidade internacional.  

Na origem da referida questão encontra-se um fenômeno de natureza sócio-

econômica, segundo o qual os homens, na busca da satisfação de suas múltiplas necessidades, 

que são ilimitadas, disputam os bens da natureza, que são limitados. Tão simples quanto 

importante, este fenômeno está na raiz de grande parte dos conflitos que se formam no meio 

social.  

De outra parte, o processo de desenvolvimento dos países se concretiza às 

custas da exploração dos recursos naturais vitais, provocando a deterioração das condições 

ambientais em ritmo e escala crescentes. A paisagem natural do nosso planeta e o equilíbrio 

ecológico estão cada vez mais ameaçados pelas usinas nucleares, indústrias poluentes, pelo 

lixo atômico e químico, dejetos não-degradáveis, "chuva ácida" e desmatamentos 

descontrolados. Por conseguinte, em todo o mundo o lençol freático se contamina, a água 

escasseia, o ar se torna irrespirável, a área florestal diminui, o solo se saliniza, o clima sofre 

profundas alterações, enfim, o patrimônio natural se degrada, abreviando os anos que o 

homem tem para viver na Terra. 

Durante a Conferência RIO/92, o Secretário-Geral do referido encontro, 

Maurice Frederick Strong, chegou a afirmar que, do ponto de vista ambiental, o planeta 
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estaria quase no ponto de não-retorno e que, se fosse uma empresa, estaria à beira da 

falência.1  

Daí não pairar dúvida, pois, de que a questão ambiental, vista sob esse 

ângulo, é uma questão de vida ou morte, “morte ou vida estas não apenas de animais e 

plantas, mas do próprio homem e do planeta que o abriga”.2  

A outra face visível dessa crise, além das já apontadas em termos de 

agressões ao meio ambiente, está presente na dificuldade à expansão da base econômica dos 

países pobres e na fragilidade das instituições políticas, em todos os níveis - locais, regionais, 

nacionais e mundiais, para enfrentar os obstáculos que se colocam à solução do problema. 

Ao comentar o estilo de desenvolvimento adotado ao longo das últimas 

décadas por países em desenvolvimento, o governo brasileiro destacou que os padrões de 

desigualdade social - característicos do citado estilo - com suas seqüelas de marginalização e 

desintegração social, produziram um vínculo indissociável entre  degradação ambiental, 

estado de pobreza e mau uso da riqueza, em que os pobres são compelidos a destruir, no curto 

prazo, precisamente os recursos nos quais se baseiam as suas perspectivas de subsistência a 

longo prazo, enquanto a minoria rica provoca demandas à base de recursos que em última 

instância são insustentáveis, transferindo os custos uma vez mais aos pobres3. 

Os países pobres se debatem, então, perante o dilema de crescer a qualquer 

custo - encarando a poluição e a degradação do meio ambiente como um mal menor - e sofrer 

as conseqüências  das impiedosas agressões à natureza - como, por exemplo, desertificação, 

erosão acentuada , proliferação de doenças decorrentes do uso desmedido de agrotóxicos e de 

mercúrio - ou de compatibilizar o ritmo de desenvolvimento econômico com ações 

visando à adoção de padrões adequados de utilização dos recursos naturais. 

Os países ricos, por sua vez, também enfrentam o desafio de repensar as 

suas vocações imperialistas, intensamente postas em prática contra os menos desenvolvidos 

até o século XIX, e que hoje se camufla sob o manto da globalização econômica, bem como 

                                                 
1 STRONG, Maurice Frederick.  Entrevista concedida à Revista VEJA, 29.5.91, p. 9. 
2 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. RT, 2001, p. 40.  

 

3 BRASIL. Presidência da República.O Desafio do Desenvolvimento Sustentável. Brasília: Imprensa Nacional, 
1991, p.22. 
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de refrear as tendências altamente consumistas de suas populações acostumadas ao 

desperdício, em nome da garantia da própria sobrevivência da espécie humana. 

Tudo isto levou ao desenvolvimento de um ramo específico da ciência 

jurídica, o Direito Ambiental, que se propõe a disciplinar a intervenção do homem sobre o 

meio ambiente que o cerca, com o intuito de restabelecer o equilíbrio entre as necessidades 

humanas e a preservação da natureza, até mesmo como única forma de assegurar o futuro da 

própria humanidade sobre a face da Terra.  

Esta intervenção humana, cuja iniciativa se encontra sob a esfera de atuação 

do Poder Público, requer o emprego de todo um leque de medidas, bem como a interação do 

Direito Ambiental com outros campos do Direito, aí compreendido o Direito Tributário. 

O tema escolhido 

A escolha do tema em foco resulta de duas constatações. A primeira, o fato 

de que as questões ambientais, a princípio tratadas no plano individual, como resultado da 

intelecção ou do sentimento de cada um frente à realidade natural circundante e às 

conseqüências da ação humana sobre o meio ambiente, pouco a pouco se transformaram em 

consciência coletiva que motivou a instituição de movimentos sociais organizados, os quais 

não só passaram a  influenciar padrões de conduta social como também repercutiram na 

Política e no Direito.  

Na esteira do movimento ambientalista, os governos foram, então, 

praticamente obrigados a adotar estratégias de otimização dos recursos naturais escassos, a 

conceber e implantar planos de preservação e a ativar controles de poluição cada vez mais 

rigorosos.  

O Direito Ambiental, reflexo positivado dessas mudanças sociais, hoje 

representa um dos mais promissores campos da ciência jurídica. Muito se discute sobre 

preservação do meio ambiente, políticas de desenvolvimento sustentável e administração dos 

recursos naturais escassos, o que vem a requerer todo um disciplinamento jurídico dessa 

matéria tão crucial para garantir a própria sobrevivência da espécie humana sobre a face da 

Terra, tanto sob a ótica da atribuição de responsabilidades às pessoas físicas e jurídicas, na 

 



4 

exploração de recursos e na destinação de dejetos, quanto à definição e repressão dos 

chamados “crimes ambientais”.  

A segunda constatação é a de que a colocação em prática de ações voltadas 

à preservação ambiental exigirá um grande volume de recursos e, por conseguinte, 

considerável esforço financeiro da parte do Poder Público, seja no tocante à recuperação de 

áreas degradadas, seja mediante a concessão de incentivos e financiamentos a empresas, seja 

por intermédio de mecanismos de renúncia de receitas. Com efeito, não basta apenas impor 

sanções aos que causam danos e agressões ao meio ambiente, é preciso também estimular 

aqueles que investem em tecnologia não-poluente.  

Dado que a intervenção estatal nessa questão impõe custos elevados, a 

onerar sobremaneira os cofres públicos, faz-se premente conceber mecanismos financeiros 

que viabilizem a implementação de políticas governamentais na área ambiental, e que tanto 

podem atuar como reguladores da exploração de determinadas atividades como também 

estimular o uso racional dos recursos naturais.  

Daí, revela-se oportuno buscar estabelecer uma conexão entre o Direito 

Ambiental e o Direito Tributário, na medida em que podem os tributos contribuir, mercê de 

suas características peculiares e das normas jurídicas componentes do ordenamento jurídico 

nacional,  à criação de novas fontes de recursos para o Estado, cujas receitas ficariam 

vinculadas a ações governamentais direcionadas à proteção do meio ambiente.  

Objetivo deste trabalho 

Este trabalho tem por objetivo examinar as figuras tributárias componentes 

do sistema jurídico brasileiro sob uma nova ótica, qual seja, o interesse que possam revelar 

para o campo do Direito Ambiental. Pretende-se, desse modo, avaliar a aplicabilidade dos 

tributos integrantes do quadro definido pela Constituição Federal, como forma de atuação do 

Poder Público com vistas à preservação do meio ambiente e ao controle da poluição.   

Consiste o problema, então, em estabelecer um ponto de convergência entre 

o Direito Ambiental e o Direito Tributário, especificamente dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro, visando a examinar se - e de que forma - os tributos podem atuar como  

instrumentos de efetivação de ações do Estado junto à sociedade, na esfera ambiental, tanto 
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com finalidades extrafiscais como também com o fim de carrear novas receitas aos cofres 

públicos. 

Buscar-se-á, assim, construir um nexo entre a questão da exigência de 

tributos e as ações públicas de proteção ao meio ambiente, tomando-se como ponto de partida 

a indagação sobre o papel que os tributos teriam a desempenhar em prol da causa ambiental, 

influenciando condutas com o fim de proteger o meio ambiente.4 Nesse sentido, far-se-á uma 

análise pormenorizada da aplicação das figuras tributárias como forma de intervenção estatal 

no meio ambiente, seja em face da exploração de recursos naturais escassos, seja como forma 

de preservar áreas de interesse ambiental.  

Releva destacar, no tocante a estes objetivos gerais, que o enfoque do 

assunto dar-se-á à luz dos princípios constitucionais em vigor no ordenamento jurídico 

brasileiro, segundo os quais o direito a um ambiente saudável, ecologicamente equilibrado, 

vem garantir a vida em toda a sua plenitude.  

Conseqüência desta posição será refletir sobre a necessidade, ou não, de se 

alterar o texto da Constituição Federal, por meio de emendas, a fim de, se for o caso, delinear 

a  moldura  constitucional adequada a novas exações tributárias.  

Ao final, serão debatidas propostas para a utilização de tributos destinados 

ao custeio de ações governamentais, tanto na preservação do meio ambiente como no controle 

da poluição, tendo como pano de fundo a realidade social brasileira e o ordenamento jurídico 

atual.  

Estrutura da obra 

Inicialmente, será abordada a questão ambiental sob o enfoque sociológico, 

porquanto a fenomenologia da “consciência ecológica” de há muito transbordou o plano 

individual para constituir-se um autêntico fato social a se refletir no campo do Direito, 

revelando-se como condicionamento sócio-cultural da normatividade jurídica quanto a essa 

matéria.  

                                                 
4 AMARAL, Paulo Henrique: “Tributação Ambiental”. In: 4º Congresso Internacional de Direito Ambiental - 

Anais. São Paulo: 1999, p. 377.  
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Por absolutamente indispensável à melhor compreensão do assunto, será 

feita uma retrospectiva histórica dos primeiros movimentos conservacionistas e das 

Conferências já realizadas no plano internacional, de onde partiram as diretrizes fundamentais 

à concepção de políticas de preservação do meio ambiente, bem como de suas bases jurídicas, 

inclusive no Brasil, sobretudo em nível constitucional.  

Já no tema específico da dissertação, abordar-se-á os fundamentos teóricos 

das relações entre a política de preservação do meio ambiente, o Direito Ambiental e a norma 

tributária, seja no tocante a questões puramente econômicas, seja no que diz respeito a 

questões jurídicas, notadamente aquelas que tratam do objeto e da finalidade dos tributos no 

campo ambiental e da referência à capacidade contributiva. 

Em seguida, visando a ilustrar a exposição, se irá discorrer sobre algumas 

experiências adotadas em outros países, notadamente na Europa e na América do Norte, e que 

podem ser úteis ao exame do tema sob o prisma do ordenamento jurídico brasileiro.    

Comentar-se-á, ainda, experiências concretizadas no Direito Brasileiro, a 

exemplo da Taxa de Fiscalização Ambiental do IBAMA e da Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico sobre a importação e a comercialização de combustíveis no mercado 

interno, exações instituídas para canalizar recursos financeiros destinados a subsidiar 

atividades governamentais e de pesquisa, mas que foram   objeto de saraivada de críticas dos 

tributaristas nacionais, findando a primeira por ter sua cobrança suspensa em face de decisão 

judicial.  

Enquanto alternativas para a instituição de tributos ambientais, serão 

expostas algumas possíveis linhas de atuação do poder público na matéria, seja estabelecendo 

tributação de resíduos como inibidora de atividades poluentes, seja fixando tributação com a 

finalidade expressa de conservação dos espaços naturais. Tais idéias têm o escopo de ampliar 

o debate sobre o assunto, sugerir caminhos, levar à reflexão.       

Aspectos Metodológicos 

Adotar-se-á como ponto de partida do trabalho a pesquisa bibliográfica, 

desenvolvida em torno de material já elaborado, notadamente livros e artigos científicos, 

nacionais e estrangeiros.  
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Cabe assinalar que, no assunto, predomina a literatura técnica estrangeira, 

porquanto é dos países da Europa que provém o mais farto material bibliográfico 

correlacionado ao tema escolhido. Isto ocorre até mesmo em função de ser naquele continente 

que se encontram os países com maior grau de conscientização da ameaça a rondar o nosso 

planeta, a qual tem por causa os  danos e agressões ao meio ambiente. 

Documentos elaborados por organismos internacionais, a exemplo da ONU, 

e relatórios de Conferências e Simpósios também serão analisados, por constituírem valiosa 

fonte de pesquisa, no tocante a identificar diretrizes mundiais que interessem à realidade 

brasileira. 

No intuito de enriquecer a pesquisa bibliográfica, pretende-se também abrir 

espaço, no decorrer da dissertação, para apresentar exemplos concretos de tentativas, já 

efetuadas no Brasil, do uso de tributos no campo do meio ambiente, buscando-se apontar 

méritos e vícios dos instrumentos utilizados.  

Como se trata de um campo novo de estudo, a fonte jurisprudencial ainda é 

incipiente. Mesmo assim, em caso concreto ocorrido recentemente, já houve pronunciamento 

do Supremo Tribunal Federal a respeito, o qual será comentado. 
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1. "CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA" COMO FATO SOCIAL E SUAS 
CONSEQÜÊNCIAS NO CAMPO DO DIREITO 

Sumário: 1.1. Conceito de fato social. 1.2. Características do fato social. 1.3. 
Classificação dos fatos sociais. 1.4. O interesse pela preservação do meio 
ambiente - ou consciência ecológica - como fato social. 1.5. - As repercussões 
da questão ambiental no campo do Direito. 1.5.1. O Direito como fato social: 
1.5.1.1. A norma jurídica enquanto reflexo da realidade. 1.5.1.2. Sobre os 
condicionamentos sócio-culturais da normatividade jurídica. 1.5.2. A 
"consciência ecológica - fonte material do Direito.  

 

1.1. Conceito de fato social 

Encontrada praticamente em todos os manuais de Sociologia, a definição 

clássica de “fato social” é a do pensador francês David Émile Durkheim formulada nos 

seguintes termos: "É fato social toda maneira de pensar, agir e sentir, fixada ou não, 

susceptível de exercer sobre o indivíduo uma coação exterior"5. Acrescentou, ainda, 

Durkheim, que o fato social "é geral na extensão de uma dada sociedade, conservando uma 

existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter "6 . 

Analisando essas idéias, Albuquerque7 explica que fato social e fato 

individual representariam, então, as duas dimensões que o homem vive dentro do espaço 

social: como indivíduo e como socius. Como indivíduo, o homem tem vida própria e 

autêntica, comporta-se como quer, toma as decisões que lhe aprazem, tem sua maneira 

pessoal de pensar, agir e sentir. Mas como socius tem que pensar, agir e sentir de 

conformidade com os padrões fixados pelo grupo. Ao praticar um fato social, o homem 

produz um fenômeno de grupo, isto é, faz o que o grupo faz. A conduta do socius não é 

autêntica, não brota de uma decisão pessoal; vem de fora, impõe-se-lhe como pressão 

exterior. 

                                                 
5 DURKHEIM, E. “O que é fato social?”. In As regras do método sociológico. Trad. Maria Isaura P. de 

Queiroz. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1972, p. 1. 
6  Idem, ibidem, p. 8.  

 

7 ALBUQUERQUE, Francisco Uchoa de Albuquerque. Introdução ao estudo do direito. Fortaleza: Imprensa 
Universitária da Universidade Federal do Ceará, 1973, p. 131. 
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Pode-se dizer, então, que a sociedade fixa os modelos de agir, pensar e 

sentir e exige que cada um atue, na vida social, em consonância com tais padrões. Quem 

praticar atos que não estejam de acordo com o figurino social se expõe a sanções, já 

organizadas ou ainda difusas no grupo. 

Albuquerque8 descreve de forma mais pormenorizada cada um desses 

modelos: 

Maneira de pensar - Cada sociedade tem suas idéias próprias, sua tábua 

particular de valores. As nossas idéias sobre controle da natalidade, proteção à velhice, a 

importância de ser honesto, o papel do intelectual na sociedade, etc., são influenciadas pela 

maneira coletiva de pensar nesses problemas, que pode, inclusive, ser bem diferente do modo 

como outros povos pensam. 

Maneira de sentir - De início, cumpre ressaltar que a maneira de sentir 

varia de indivíduo para indivíduo. Uma mesma causa pode produzir sensações distintas em 

diferentes sujeitos. Contudo, essas reações individuais se processam dentro de certos 

contextos, obedecendo a padrões fixados pelo grupo. Cada grupo tem um modelo de vida 

afetiva que serve de matriz das faculdades que têm os indivíduos de gozar e de sofrer, de se 

comover, de desejar e de amar.  

Maneira de agir - Os modos de agir de cada sociedade estão fixados nos 

respectivos usos, costumes e leis. A maneira como devemos saudar os amigos, como nos 

comportar em determinados locais, como cultuar a memória dos mortos, como deve ser 

respeitada a vida e a propriedade dos demais, etc., estão estabelecidas em normas escritas e 

não-escritas, que são do conhecimento dos membros do grupo. 

1.2. Características do fato social 

As características que identificam o fato social são, segundo Durkheim9,  a 

generalidade, a exterioridade ou objetividade e a coercitividade.  

                                                 
8 ALBUQUERQUE, Francisco Uchoa de. Introdução ao estudo do direito. Fortaleza: Imprensa Universitária da 

Universidade Federal do Ceará, 1973, p. 132-133. 

 

9 DURKHEIM, E. “O que é fato social?” in  As regras do método sociológico. Trad. Maria Isaura P. de Queiroz. 
São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1972, p. 8 
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Quanto à generalidade, pode-se afirmar que o fato social se manifesta na 

totalidade ou na maioria dos indivíduos componentes de um determinado grupo social, em um 

certo período de sua existência. Ter as mesmas preferências e repugnâncias, falar a mesma 

língua, usar as mesmas roupas, ter a mesma maneira de pensar, etc., indicam que o fato social 

é dotado de generalidade. 

No tocante à exterioridade, ou objetividade, cabe destacar que o fato 

social existe fora das consciências individuais. É verdade que uma idéia com dimensão social, 

por exemplo, penetra na consciência de cada indivíduo e só através da consciência individual 

ela é representada. Mas assim como referida idéia está na consciência do indivíduo A, está 

também na consciência de B, de C etc., e nenhuma delas a gerou. O fato social é anterior a 

todos esses indivíduos. Cada geração que nasce já encontra as crenças, os usos, a técnica, a 

ciência, as tradições, as superstições, etc., construídas pelas gerações que a precederam. Esse 

caráter de exterioridade dos fatos sociais levou Durkheim10 a recomendar que fossem tratados 

como coisas, pois que são anteriores, posteriores e independentes às pessoas. 

A coercitividade representa a pressão que o social exerce sobre as 

consciências, no sentido de impor a aceitação do fato. Essa pressão pode não se fazer sentir 

quando o indivíduo a ela se conforma de bom grado, mas não deixa de constituir caráter 

intrínseco de tais fatos, pois funciona como uma ameaça - que penetra na consciência dos 

indivíduos - de virem a sofrer conseqüências desagradáveis se não conformarem sua ação ao 

fato social. Por exemplo, no tocante às normas de conduta moral,  Durkheim11 afirma que  "a 

consciência pública, pela vigilância que exerce sobre a conduta dos cidadãos e pelas penas 

especiais que tem a seu dispor, reprime todo ato que a ofende" . Se o indivíduo não se 

submete a determinadas convenções mundanas, se não leva em conta os usos do seu país e de 

sua classe, o afastamento em que os outros o conservarão produz, embora de maneira 

atenuada, os mesmos efeitos que uma pena propriamente dita. Acrescenta então o mestre 

francês: "A pressão de todos os instantes que sofre a criança é a própria pressão do meio 

social tendendo a moldá-la à sua imagem, pressão de que tanto os pais quanto os mestres 

não são senão representantes e intermediários".  

 

                                                 
10 Idem, ibidem, p. 9 

 
11  Idem, ibidem, p. 11. 
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1.3. Classificação dos fatos sociais 

Tomando-se por base os dois modos de existir da sociedade - organização e 

dinamismo – Albuquerque12 classifica os fatos sociais em fatos morfológicos, ou estáticos, e 

fatos fisiológicos, ou dinâmicos. Essa classificação, por sua pertinência com o tema a ser 

abordado, será examinada a seguir. 

Os fatos morfológicos são aqueles que dizem respeito às formas pelas quais 

os indivíduos se associam e se dissociam. Abrangem os aspectos da estrutura da sociedade. 

São fatos sociais morfológicos: o contato, a interação, a relação, a cooperação, a competição, 

a acomodação, a assimilação, a divisão do trabalho, a estratificação, a mobilidade social, o 

grupo social, a casta, a classe, a dominação, a subordinação, etc. 

Os fatos sociais fisiológicos são aqueles que dizem respeito às atividades 

sociais, isto é, à parte dinâmica da vida social. Constituem o conteúdo da vida social. São 

considerados fisiológicos os fatos econômicos, religiosos, morais, estéticos, intelectuais, 

técnico-científicos, lingüísticos, jurídicos, políticos, etc. 

Nota-se, porém, a existência de toda uma gama de nuances que liga os fatos 

de estrutura mais típicos às livres correntes da vida social que não estão presas a nenhum 

molde definido. Isto significa dizer que entre eles não se apresentam, senão, diferenças no 

respectivo grau de consolidação. Eis por que Durkheim arremata: "este parentesco estreito 

entre a vida e a estrutura, entre o órgão e a função, pode ser facilmente estabelecido em 

Sociologia porque, entre os dois termos extremos, existe toda uma série de intermediários 

imediatamente observáveis, mostrando o laço que há entre eles." 13 

1.4.. O interesse pela preservação do meio ambiente - ou "consciência ecológica" - 
como fato social 

A partir das formulações teóricas anteriormente expostas, em que se 

procurou estabelecer o conceito de fato social, suas características e classificação, surge uma 

nova questão: dado  que hoje em dia é fato notório, na realidade que nos cerca, a existência de 

movimentos populares espontâneos para a preservação dos recursos naturais, a par da criação 

                                                 
12 ALBUQUERQUE, Francisco Uchoa de. Introdução ao estudo do direito. Fortaleza: Imprensa Universitária 

da Universidade Federal do Ceará, 1973, p. 134. 

 

13 DURKHEIM, E. “O que é fato social?” In  As regras do método sociológico. Trad. Maria Isaura P. de 
Queiroz. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1972, p. 11 
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de entidades que visam a atuar concretamente na preservação do meio ambiente, bem como 

da elaboração de políticas governamentais nesse sentido, nos mais diversos países, o que 

demonstra vir se consolidando uma verdadeira "consciência comum" sobre a necessidade de 

preservação do meio ambiente, isto  poderia ser reconhecido como um fato social?  

Para se chegar a uma conclusão, torna-se necessário recapitular as origens 

históricas desse fenômeno a fim de ser verificado se, originado no plano da consciência 

individual, a este efetivamente transcende, vindo se colocar em um patamar exterior e 

coletivo. 

Desde que surgiu na face da Terra, o homem tem-se revelado um agente 

poderoso de transformação do meio ambiente em que vive, sobretudo para adaptá-lo às suas 

necessidades.  A partir da Revolução Industrial, essas alterações se aprofundaram com 

velocidade espantosa e importância crescentes, primeiro na Europa e depois nos demais 

continentes, acarretando terríveis prejuízos ao meio ambiente. Em paralelo, populações 

inteiras dos países africanos, asiáticos e sul-americanos continuaram mergulhadas em 

inaceitáveis níveis de pobreza que, paradoxalmente, também se refletiram no problema da 

degradação ambiental. 

Silverstein14 afirma que, quando Londres e outras cidades européias 

começaram a ser atingidas pela poluição atmosférica, decorrente da queima de carvão, alguns 

proprietários de terras nas regiões circunvizinhas aos pólos urbanos expressaram seu 

descontentamento com isto, no que seria uma incipiente manifestação ambientalista contrária 

à deterioração da qualidade de vida naquelas regiões. Segundo Ilídia Juras15, essa visão 

romântica, contudo, em nada sensibilizou os economistas de então, pois o grau de poluição 

ainda era pequeno diante do conjunto de recursos naturais disponíveis, parecendo não 

representar qualquer tipo de ameaça à vida humana. Além disso, havia enormes áreas de terra 

a serem exploradas na América, na África e na Oceania. 

 Neste primeiro período, portanto, as preocupações com as relações homem 

versus meio ambiente não passavam de iniciativas insólitas de pessoas que, à primeira vista, 

pareciam até mesmo deslocadas de seus respectivos grupos sociais. A palavra de ordem era "o 

                                                 
14  SILVERSTEIN, M. A revolução ambiental. Ed. Nórdica, 1993,  p.11.  

 

15 JURAS, Ilídia da Ascenção Garrido Martins. “Desenvolvimento sustentável: opção ou necessidade?” In 
Cadernos Aslegis, v. 3,  n. 8. Brasília: Câmara dos Deputados, 1997, p. 46.   
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progresso", assim entendido a evolução positiva da economia, a industrialização, o avanço 

tecnológico e a geração de riquezas. O preço disso tudo, em face da degradação da natureza, 

nem sequer foi considerado. 

No século XX, a expansão da atividade econômica mundial, especialmente 

para os países do hemisfério norte, que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, baseava-se na 

crença de que os recursos naturais eram inesgotáveis, assim como a capacidade de 

recuperação da natureza frente às agressões sofridas e aos rejeitos resultantes do consumo. As 

nações ditas "desenvolvidas" adotaram um discurso competitivo e ufanista, em que cada uma 

procurava superar as demais em termos de desenvolvimento tecnológico e militar. Exemplo 

dessa fase foram os testes com artefatos nucleares realizados em ilhas do Pacífico, com 

conseqüências ambientais desastrosas, muito mais por pura vaidade e demonstração de força 

das grandes potências do que por real necessidade científica. 

O europeu ou o americano - enquanto cidadãos comuns - nesse período, 

pouca sensibilidade tinham referente às iniciativas de preservação ambiental. A eventual 

consciência de alguns não encontrava qualquer ressonância como expressão social. Dir-se-ia 

que o indivíduo, em geral, nem sequer suspeitava da gravidade dos danos causados à natureza 

pela interferência predatória do homem. 

  Idêntica postura individualista, mas com causas diferentes, assumiram as 

populações dos países do chamado Terceiro Mundo. Nesses territórios, intensas migrações 

campo-cidade geraram assentamentos populacionais desordenados em aglomerações 

gigantescas, totalmente desprovidas de infra-estrutura básica de transporte e saneamento, em 

que coexistem elevadas taxas de desemprego, forte competitividade e péssimas condições de 

moradia, levando milhões de pessoas a transformar a luta pela simples sobrevivência no fator 

mais importante do seu respectivo cotidiano. O relatório do governo do Brasil para a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento assinala "em 

situações de extrema pobreza, o indivíduo marginalizado da sociedade e da economia 

nacional não tem nenhum compromisso para evitar a degradação ambiental, uma vez que a 

sociedade não impede sua própria degradação como pessoa"16 . De fato, quanto mais pobre o 

                                                 

 

16 BRASIL, Governo do. O desafio do desenvolvimento sustentável. Brasília: Presidência da República, 1991, p. 
2. 
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indivíduo, menor a sua percepção dos danos que pode causar ao meio ambiente. Para ele, às 

vezes está em jogo a sua própria sobrevivência. 

O final dos anos 60 e a década de 70 assinalam uma reviravolta nessa 

conjuntura. Tragédias ambientais, como os acidentes nucleares de Three Mile Island (EUA)17, 

de Chernobyl (Ucrânia)18 e de Goiânia - o caso "Césio 137" (Brasil)19, diversos episódios de 

derramamento de petróleo nos oceanos, causando a morte de milhares de aves e peixes, o 

extermínio de baleias e focas, a devastação das florestas pela exploração desenfreada de 

madeiras, etc. contribuíram para sensibilizar um grande número de pessoas nos países 

desenvolvidos, de modo a transferir esse sentimento de um patamar de consciência individual 

para o coletivo.  

Surge, assim, a consciência coletiva como forma de pressão sobre o 

indivíduo. As pessoas se organizam, os movimentos e grupos ambientalistas se 

institucionalizam e passam a influenciar a sociedade e o próprio comportamento das pessoas. 

Por exemplo, o uso de casacos de pele de animais, antes modismo indicativo de situação 

abastada e sinônimo de luxo nos países europeus, passou a ser criticado e malvisto, objeto até 

mesmo de patrulhamento de entidades ambientalistas e de vergonha para quem os veste. 

Do plano individual e social, essa consciência galgou o plano político. 

Assim, a Organização das Nações Unidas promoveu, em 1972, uma Conferência sobre o 

Ambiente Humano, em Estocolmo. Nas reuniões preparatórias dessa Conferência destacou-se 

o Painel de Peritos em Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizado em Founex - na Suíça, 

em 1971, o qual identificou uma profunda divergência no fenômeno de consciência social do 

problema do meio ambiente, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

                                                 
17 Em 28 de março de 1979 registrou-se o vazamento em uma das válvulas do sistema de resfriamento do reator 

nº 2 da central nuclear situada nesta localidade, obrigando a evacuação de 3.170 famílias da região, 
acarretando a perda do emprego de 636 pessoas e a desativação do reator nuclear. Foi paga uma indenização 
de trinta e três milhões de dólares àqueles que foram prejudicados pelo vazamento.   

18 Este acidente ocorreu em 26 de abril de 1986, em uma usina próxima à cidade de Kiev, na Ucrânia, e foi o 
primeiro acidente causador de  vítimas mortais numa central nuclear destinada à produção de energia elétrica. 

 

19 Em 13 de setembro de 1987 um aparelho de radioterapia abandonado foi recolhido por dois homens e vendido 
ao dono de um ferro-velho. Durante a desmontagem, 19,26 g de cloreto de césio-137 foram expostos ao 
ambiente. Quatro pessoas morreram e, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, 112.800 
pessoas monitoradas apresentaram contaminação corporal interna e externa. Destas, 49 foram internadas e 21 
exigiram tratamento médico intensivo.  
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Enquanto nos primeiros generalizou-se o entendimento de que a riqueza e o 

crescimento econômico, bem como o consumo excessivo seriam causadores de desequilíbrios 

ambientais, nos países pobres problemas de degradação do meio ambiente teriam origem na 

pobreza e na ignorância das comunidades. Para estes últimos, a melhoria da qualidade 

ambiental dependeria de condições mais favoráveis de saúde, educação, nutrição e habitação, 

apenas alcançáveis mediante o desenvolvimento econômico. 

Não obstante essas dissonâncias, o relatório de Founex constituiu um marco 

na questão preservacionista ao concluir que as considerações ambientais deveriam ser 

incorporadas aos processos de desenvolvimento, seja nos aspectos específicos aos países ricos 

- o mau uso da riqueza, o desperdício, a poluição - seja nos ângulos particulares aos países 

pobres.  

Em março de 1980 o povo sueco, mediante um plebiscito, decidiu fechar 

todos os doze reatores nucleares existentes na Suécia até o ano de 2010. É importante 

observar que os reatores suecos eram considerados os mais seguros do mundo. Após essa 

decisão, muitos outros países decidiram reexaminar profundamente seus programas nucleares 

e diversos deles resolveram encerrá-los.  

Logo depois, no ano de 1983, a ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, com a missão de propor "uma agenda global para mudanças." 

Mudanças de estratégias de desenvolvimento, mudanças na maneira de as sociedades se 

relacionarem o meio ambiente, mudanças para definir uma agenda de longo prazo visando à 

proteção e à melhoria das condições ambientais. O relatório concluído pela comissão em 

1987, conhecido como Relatório Bruntland (nome do Presidente da comissão), publicado 

pela ONU20 formalizou o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo "aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades." Ainda conforme o relatório citado, "o 

desenvolvimento supõe uma transformação progressiva da economia e da sociedade."  

Posteriormente à divulgação desse relatório, foram desencadeados diversos 

eventos no mundo inteiro, destacando-se como auge dessa discussão a Conferência das 

                                                 

 

20  ONU - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum, 2. ed. Rio de 
Janeiro: ed. FGV, 1991, p.20. 
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Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92. Entre os vários 

compromissos assumidos nesse conclave, figura uma agenda de trabalho assinada por mais de 

170 países, a Agenda 21, que consiste em um plano abrangente de ação destinado a promover, 

de um lado, o desenvolvimento sustentável, e de outro, a intensificar os programas de 

preservação de recursos naturais e de combate à poluição, sob as diversas formas que esta 

apresenta. 

Toda essa movimentação, a par da ação de grupos ambientalistas - a 

exemplo do Greenpeace, constitui um resultado do processo de conscientização coletiva da 

questão ambiental, ao mesmo tempo em que a reveste da generalidade, exterioridade e 

coercibilidade típicas de fato social, como descrito na teoria sociológica. Esse fenômeno é 

mais acentuado nas sociedades desenvolvidas, nas quais até mesmo os padrões de 

comportamento das pessoas já foram alterados de tal forma que, hoje em dia - e a título de 

exemplo - elegante é usar bolsas, sapatos e acessórios sintéticos, que apenas imitam peles de 

animais, sem que esses sejam exterminados.  

Referida pressão exterior, como tendência coletiva, também repercute no 

campo das normas jurídicas, conforme passaremos a examinar. 

1.5. As repercussões da questão ambiental no campo do Direito 

1.5.1. O Direito como fato social 

1.5.1.1. A norma jurídica enquanto reflexo da realidade 

 Direito é o instrumento institucionalizado de maior importância para o 

controle social. Desde os primórdios das sociedades organizadas o fenômeno jurídico 

manifestou-se como sistema de regras de conduta a que corresponde uma coação exercida 

pela sociedade, segundo certos princípios aprovados e obedientes a formas predeterminadas. 

A norma jurídica, portanto, é um resultado da realidade social. Ela emana da 

sociedade, por seus instrumentos e instituições destinados a formular o Direito, refletindo o 

que essa sociedade tem como objetivos, bem como suas crenças e valorações, o complexo de 

seus conceitos éticos e finalísticos. 
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Tal fato pode ser esclarecido mediante simples referência à variedade de 

sistemas e normas de Direito, em diferentes quadros culturais. O estudo histórico das 

sociedades revela a existência de estruturas jurídicas bem distintas no tempo e no espaço. As 

múltiplas realidades sociais condicionaram ordens jurídicas também diversas. 

É importante estabelecer a conexão entre a dinâmica social e as 

manifestações do Direito. Nesse estudo, a relação entre a realidade do meio social e cada uma 

das facetas de seu sistema cultural, nele incluída a ordem jurídica, revela a existência de uma 

interação entre a conjuntura global e a normatividade jurídica   

Há uma realidade particular de cada processo histórico nacional ou grupal, 

muito própria e diferenciada, a que corresponde a produção de instituições também 

particulares, entre elas as jurídicas. Assim, modelos jurídicos das sociedades pós-industriais 

mais avançadas não podem, evidentemente, ser bons para as sociedades subdesenvolvidas, a 

menos que sofram grandes transformações no processo de aplicação, se isto for possível. 

A mudança social, que opera em escala planetária, repercute sempre na 

transformação do Direito. Os estímulos sociais à modificação da ordem jurídica assumem 

formas variadas, seja pelo crescimento lento da pressão dos padrões e normas alterados da 

vida social, criando uma distância cada vez maior entre essa e o Direito, seja pela súbita e 

imperiosa exigência de certas momentos sociais, visando a  uma redistribuição dos recursos 

naturais ou novos paradigmas de justiça social, ou ainda pelos novos descobrimentos e 

pesquisas científicos. 

1.5.1.2. Sobre os condicionamentos sócio-culturais da normatividade jurídica 

Os condicionamentos sócio-culturais da normatividade jurídica se mostram 

claros e indiscutíveis. Às modificações do complexo cultural de uma sociedade 

correspondem, invariavelmente, alterações subseqüentes na ordem jurídica. Tais modificações 

são verificadas com maior ou menor celeridade, a depender de diversos fatores incidentes 

sobre o processo social e atendendo à circunstância de que a norma jurídica geralmente é 

editada após a constatação, pelos órgãos sociais a isso destinados, de sua necessidade diante 

de determinada realidade que se lhes apresenta. 
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Esta afirmativa vem a ser corroborada diante da observação do que ocorre 

no campo do Direito, paralelamente à evolução das comunicações e dos contatos entre as 

diversas sociedades, em uma escala global. A expansão dos sistemas de comunicação, no 

século XX, tem sido tamanha que qualquer fato social de alguma significação ganha 

conhecimento quase imediato em todos os continentes. As modificações do contexto social, 

portanto, se verificam em dimensão mundial, acarretando uma influência muito maior dos 

grupos sociais entre si e também uma semelhança crescente entre os sistemas jurídicos de 

sociedades que se aproximam, umas das outras, no modo de viver. 

Além das normas do Direito positivo, como produto das mudanças sociais, 

sob o ponto de vista sociológico se reconhece a existência de um conjunto de regras que não 

provém dos órgãos estatais. Com efeito, há "Direito" que emana dos grupos e associações 

sociais, criando obrigações e deveres intragrupais, a exemplo das organizações sindicais e 

seus estatutos e - até mesmo - das grandes corporações e dos acordos industriais entre elas.  

São "normas" que, embora não reconhecidas pelo Estado, são adotadas pelos membros dessas 

instituições, e onde são previstas, às vezes, sanções sociais e contratuais. 

 Tais regras, de formação extra-legislativa, se revestem de uma importância 

que ainda está por receber exame e pesquisa adequados à sua verdadeira atuação na 

sociedade. Elas são bem a medida da afirmação de que o Direito é reflexo da realidade social 

e se ajusta, necessariamente, às demais formas de sociabilidade adotadas pelo grupo, a cujas 

valorações se adapta. 

1.5.2. A "consciência ecológica" -  fonte material do Direito 

Foi constatado, em itens anteriores, que a preocupação com a preservação 

do meio ambiente, antes fenômeno individual ou restrito a manifestações esparsas, 

ultrapassou esses limites da individualidade para transformar-se gradativamente num 

movimento social, que popularmente se rotulou como "consciência ecológica" (embora o 

termo não seja tecnicamente adequado) e que passou a atuar no plano do coletivo, 

constituindo-se um autêntico fato social. Mais intenso é esse fenômeno nos países 

desenvolvidos e nas camadas sociais superiores dos países em desenvolvimento, porquanto na 

medida em que aumentam os níveis de pobreza, a necessidade de sobrevivência se sobrepõe 

ao interesse pela preservação. 
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Examinar-se-á, agora, como esse fato social evoluiu para o campo de 

Direito, transformando-se em fonte material que vem provocando mudanças nos 

ordenamentos jurídicos de inúmeros países, inclusive do Brasil. Dentre as aludidas fontes, no 

campo da preservação do meio ambiente, Antunes21 cita os movimentos populares, as 

descobertas científicas e a doutrina. 

Os movimentos populares em defesa da qualidade de vida e do meio 

ambiente ganharam maior expressão social e política a partir dos anos 60, sobretudo na 

Europa, Estados Unidos e Japão. 

Na França, é dado como marco inicial para o movimento ecologista o 

célebre episódio da tentativa de construção do campo militar de Larzac. Em 1971, o governo 

francês anunciou que iria comprar terras na região do maciço central, com a finalidade de 

ampliar o campo de provas de Larzac. Nessa região, habitavam cento e sete agricultores, dos 

quais a metade se opôs ao projeto e se recusou a vender suas terras ao governo. O movimento 

de resistência perdurou por dez anos, dando origem a diversos comitês Larzac em toda a 

França. Finalmente, em 1981, o Presidente Miterrand, cumprindo uma promessa de 

campanha, desistiu da aquisição das terras. 

No Japão, o movimento dos cidadãos em defesa da qualidade de vida 

ganhou expressão com as reivindicações das vítimas da doença de Minamata22 pela reparação 

dos imensos danos que sofreram em suas saúdes, inclusive com mortes, em razão da poluição 

industrial causada por diversas empresas na baía de Minamata. 

O episódio de Three Mile Island (EUA) foi o maior em instalações civis e 

não submetidas ao regime de segredo até os acontecimentos de Chernobyl (Ucrânia), tendo 

desencadeado expressivas reações populares, contribuindo, assim, para fortalecer as entidades 

militantes pela preservação do meio ambiente. Diga-se, a propósito, que os Estados Unidos 

são dos países mais avançados no mundo, no tocante a organizações sociais de defesa do meio 

                                                 
21 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental,  6. ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lumen  Juris, 2002, 

p. 42-45.  

 

22 Na província de Kumamoto, ao sul do Japão, em uma pequena cidade denominada Minamata, surgiu em 1956 
uma doença até então desconhecida, resultante da intoxicação de pessoas com resíduos de mercúrio contido 
no lixo despejado na baía de Minamata pela fábrica de produtos químicos Chisso. Pelo menos 2.252 pessoas 
foram afetadas, tendo ocorrido 1.043 mortes.   
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ambiente e de forte tradição quanto a reivindicações de cidadãos nesta matéria, especialmente 

diante do Poder Judiciário. 

No Brasil, o movimento ambientalista teve seu início na década de 70, no 

Rio Grande do Sul que, desde então, vem se mantendo na vanguarda da proteção ambiental. 

Em 1971, foi fundada a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN). O 

primeiro ato de impacto nacional promovido pela AGAPAN foi quando o estudante de 

arquitetura Carlos Alberto Darriel subiu e instalou-se em um pé de Tipuana, no centro de 

Porto Alegre, para evitar fosse este derrubado pela Prefeitura, que ali pretendia fazer passar 

um viaduto. A manifestação foi vitoriosa, pois a Prefeitura precisou alterar os planos para a 

construção do viaduto e não derrubou a árvore. 

As descobertas científicas constituem das mais importantes fontes 

materiais do Direito, no campo da preservação do meio ambiente. Um bom exemplo, nesse 

sentido, é o Protocolo de Montreal sobre a proteção da camada de Ozônio. Com efeito, a 

confirmação científica de existir na camada de Ozônio envolvendo a Terra, especialmente 

sobre o pólo sul, um chamado "buraco" produzido pela ação dos cloro-fluorcarbonos (CFC),23 

tornou-se o fato deflagrador de forte reação da sociedade em nível mundial, sendo que muitos 

países firmaram um documento internacional voltado para regulamentar a substituição 

progressiva dos CFCs. 

A própria doutrina vem se salientando como fonte material do Direito 

Ambiental, merecendo destaque, nesse aspecto, a elaboração dos princípios gerais desse 

campo do Direito que desempenham papel fundamental na elaboração de leis e na aplicação 

judicial das normas de proteção ao meio ambiente.  

                                                 

 
23 Gases usados pela indústria em compressores de refrigeradores, aparelhos de ar condicionado e “sprays”. 



21 

2. POLÍTICAS INTERNACIONAIS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE E SUAS BASES JURÍDICAS NO BRASIL 

Sumário: 2.1. Conferências Internacionais sobre Meio Ambiente: 2.1.1. 
Conferências das Nações Unidas. 2.1.1.1. Conferência sobre o meio ambiente 
humano e documentos resultantes – Estocolmo, Suécia, 1972. 2.1.1.2. 
Conferência sobre meio ambiente humano e documentos resultantes – Rio de 
Janeiro, Brasil, 1992. 2.1.1.3. “Rio + 10” - Conferência sobre Desenvolvimento 
Sustentável - Johannesburgo, África do Sul.  2.1.2. Outros eventos 
internacionais. 2.2. Direito Ambiental – definição. 2.3. Direito e Política 
Ambiental no Brasil: 2.3.1. Evolução e marcos legislativos. 2.3.2. A 
Constituição de 1988 e o objeto da tutela ambiental. 2.3.3. Os bens ambientais. 
2.4. Princípios relativos à proteção do meio ambiente. 2.4.1. Princípio do 
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa. 
2.4.2. Princípio da natureza pública da proteção ambiental. 2.4.3. Princípio do 
controle do poluidor pelo Poder Público. 2.4.4. Princípio da consideração da 
variável ambiental no processo decisório de políticas de desenvolvimento. 
2.4.5. Princípio da participação comunitária. 2.4.6. Princípio do poluidor-
pagador (polluter-pays principle). 2.4.7. Princípios da prevenção e da 
precaução. 2.4.8. Princípio da função sócio-ambiental da propriedade.  2.4.9. 
Princípio do direito ao desenvolvimento sustentável. 2.4.10. Princípio da 
cooperação entre os povos. 2.4.11. Síntese dos princípios do Direito Ambiental, 
segundo Antunes. 

 

2.1. Conferências Internacionais sobre Meio Ambiente 

Desde o início do século XX, em face da industrialização acelerada dos 

países europeus e da gradativa percepção da importância das questões relativas ao meio 

ambiente, foram realizados eventos internacionais para discutir os temas relevantes desse 

assunto, tendo sido pioneiro o Congresso Internacional para a Proteção de Paisagens, em Paris 

- França, 1909.24 Para Nascimento e Silva25, o I Congresso Internacional para a Proteção da 

Natureza, também realizado em Paris, no ano de 1923, representa o primeiro passo importante 

para a abordagem do problema no seu conjunto.  

Há que se reconhecer que os congressos, simpósios e reuniões científicas 

envolvendo discussões ambientais desempenharam um relevante papel histórico na 

formulação de uma política internacional sobre a matéria, inclusive como forma de pressão e 

                                                 
24  MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado, 4. edição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 179.  

 

25 NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio do. Direito ambiental internacional.  Rio de Janeiro: Thex 
editora, 1995, p. 25. 
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de mobilização social, projetando efeitos sob a forma de Declarações, Princípios e Programas 

que se irradiam e inspiram ações planejadas em inúmeros países, visando à proteção 

ambiental e à definição de estratégias de controle de poluição. 

2.1.1. Conferências das Nações Unidas 

As três mais concorridas conferências internacionais sobre a proteção ao 

meio ambiente foram patrocinadas pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de 

debater os problemas ambientais que afligem o planeta e buscar soluções no sentido de 

viabilizar o chamado “desenvolvimento sustentável”. 

2.1.1.1. Conferência sobre o Meio Ambiente Humano e Documentos Resultantes – 
Estocolmo, Suécia, 1972  

Esta primeira Conferência, realizada de 5 a 16 de junho de 1972 na capital 

sueca, foi produto da crescente preocupação, tanto de países desenvolvidos da Europa, como 

de países em desenvolvimento, com os sérios desequilíbrios ambientais detectados pelo 

mundo afora, que começavam a ameaçar o futuro da humanidade e a necessidade de 

crescimento econômico e social para atender à demanda populacional crescente. 

Participaram do evento representantes de cento e treze países, duzentos e 

cinqüenta organizações não-governamentais e dos organismos da ONU.  No encontro, 

buscou-se chamar a atenção das nações para o fato de que a ação humana estava causando 

séria degradação da natureza e criando severos riscos para o bem-estar e para a própria 

sobrevivência da espécie. Os debates foram marcados por uma visão antropocêntrica do 

mundo, tendo o homem como o centro de toda a atividade realizada no planeta, em detrimento 

de uma abordagem integrada em que se coloca o homem como parte da cadeia ecológica 

regente da vida na Terra. 

A Conferência de Estocolmo também se caracterizou pelo confronto entre as 

perspectivas dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Os países  

desenvolvidos focaram suas preocupações nos efeitos da devastação ambiental sobre a Terra, 

propondo um programa internacional voltado para a conservação dos recursos naturais e 

genéticos do planeta e pregando a adoção de medidas preventivas – a serem imediatamente 

definidas e aplicadas – para que se evitasse um desastre ambiental irremediável. Por outro 

lado, países em desenvolvimento argumentaram que, em face da miséria da população  - a 
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padecer de agudos déficits de moradia, saneamento básico, ataque de doenças infecciosas e 

outras seqüelas da pobreza – necessitavam concentrar seus esforços no desenvolvimento 

econômico rápido, sem tantas cautelas com as questões do meio ambiente. Daí, questionaram 

a legitimidade das recomendações dos países ricos que, segundo eles, tendo atingido o 

poderio industrial com o uso predatório de recursos naturais, pretendiam passar a impor-lhes 

complexas exigências de controle ambiental, encarecendo e retardando-lhes a 

industrialização.  

Inobstante as discussões resultantes dos conflitos de interesse entre países 

ricos e pobres, a Conferência produziu a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano,  um 

conjunto de vinte e seis princípios de comportamento e responsabilidade que deveria, a partir 

de então, nortear as decisões nas esferas de governo dos países participantes do evento, no 

tocante às questões ambientais. Também foi elaborado um Plano de Ação que convocava 

todos os países, os órgãos das Nações Unidas e as entidades internacionais não-

governamentais a cooperarem entre si, na pesquisa de soluções para os desvios ambientais 

detectados. 

O Princípio 12 da Declaração recomendou expressamente a canalização de 

recursos para a preservação e melhoramento do meio ambiente tendo em conta as 

circunstâncias e as necessidades especiais dos países em desenvolvimento26.  

Como outra conseqüência da Conferência de Estocolmo foi criado o 

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

Comenta Pereira Jr. que, a partir da Conferência de Estocolmo, o meio 

ambiente passa a fazer parte dos estudos de viabilidade de empreendimentos causadores de 

poluição ou de degradação ambiental, como exigência de organismos multilaterais de 

financiamento, a exemplo do Banco Mundial e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento27.   

 

                                                 
26 USP – Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente. 

www.direitos humanos.usp.br.  Acesso em: 19 jan. 2003. 

 

27 PEREIRA JR. José de Sena.  Cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável, realizada em 
Johannesburgo, África do sul. Relatório Especial. Brasília: Câmara dos Deputados, set. de 2002, p. 3. 

http://www.direitos/
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2.1.1.2. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e 
Documentos Resultantes – Rio de Janeiro, Brasil, 1992  

Em 1988, a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução 

determinando a realização de uma Conferência sobre o meio ambiente e desenvolvimento que 

pudesse avaliar como os países haviam promovido a proteção ambiental desde a Conferência 

de Estocolmo.  

Dando cumprimento à resolução, em 1989 a Assembléia Geral da ONU 

convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), que ficou conhecida como “Cúpula da Terra” ou “ECO 92”, marcando sua 

realização para o mês de junho de 1992.  

O novo encontro de países integrantes da ONU, que ocorreu de 3 a 14 de 

junho de 1992 no Rio de Janeiro, duas décadas após a Conferência de Estocolmo, introduziu o 

tema do desenvolvimento sustentável como elemento fundamental da estratégia para 

conservar a vida no planeta. Compareceram representantes de cento e setenta e dois países 

(apenas seis membros das Nações Unidas não se fizeram presentes), totalizando mais de dez 

mil participantes, incluindo cento e dezesseis chefes de Estado.  

Dentre os objetivos principais dessa conferência destacaram-se os seguintes: 

• Examinar a situação ambiental mundial desde 1972 e suas relações com o 

estilo de desenvolvimento vigente; 

• Estabelecer mecanismos de transferência de tecnologias não-poluentes aos 

países subdesenvolvidos; 

• Examinar estratégias nacionais e internacionais para incorporação de 

critérios ambientais ao processo de desenvolvimento; 

• Estabelecer um sistema de cooperação internacional para prever ameaças 

ambientais e prestar socorro em casos emergenciais; e 

• Reavaliar o sistema de organismos da ONU, criando eventualmente novas 

instituições para implementar as decisões da conferência. 
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A Conferência da ONU favoreceu o debate e a mobilização da comunidade 

internacional em torno da necessidade de urgentes mudanças de comportamento, visando à 

preservação da vida na Terra. 

Como produto dessa Conferência foram assinados cinco documentos: a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, os Princípios para 

a Administração Sustentável das Florestas, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção 

sobre Mudança do Clima.    

Sem dúvida o documento mais importante produzido pela Conferência é a 

Agenda 21 ou Programa 21, um plano de ação para atingir o desenvolvimento sustentável no 

século XXI. O documento explica claramente os principais desafios relacionados a essa meta 

e traça pautas de ação para atingi-la. 

Na Seção IV, a Agenda 21 trata dos meios de implementação do plano de 

ação ambiental, estabelecendo em seu capítulo 33 os recursos e mecanismos de financiamento 

a serem utilizados.  O item 33.16 desse capítulo assim dispõe: 

33.16. Novos mecanismos de financiamento. Devem-se explorar novas maneiras de 
gerar novos recursos financeiros públicos e privados, a saber, em particular: 

[...] 

(b) o uso de incentivos e mecanismos econômicos e fiscais; [...]28 (Grifo nosso). 

 

Em outras palavras, ficou previsto nessa Agenda que os países membros das 

Nações Unidas se valham de incentivos e de mecanismos fiscais, como instrumentos para a 

geração de recursos necessários à efetivação de ações governamentais com vistas a proteger o 

meio ambiente, inclusive no que diz respeito ao controle da poluição.  

Afirma Pereira Jr.29 que o grande consenso da ECO-92 foi o reconhecimento 

da importância, para a humanidade, de alcançar um desenvolvimento sustentável, ou seja, de 

compatibilizar as atividades econômicas e a sua própria existência com a capacidade da 

natureza repor os recursos naturais dela retirados. Referindo-se a essa conferência, acrescenta 
                                                 
28  CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – 

1992, Rio de Janeiro. Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e informação – Coordenação 
de Publicações, 1995, p. 407.  

 

29 PEREIRA JR., José  de  Sena. Cúpula  Mundial  sobre  desenvolvimento sustentável, realizada em 
Johannesburgo, África do sul. Relatório Especial. Brasília, Câmara dos Deputados, setembro de 2002, p. 4. 
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o renomado especialista: “mesmo que, na prática,  a maioria de suas recomendações não 

tenha saído do papel, ela teve um forte impacto na consciência coletiva e seu clima de 

otimismo serviu para difundir entre as pessoas comuns conceitos e necessidades relacionadas 

com a preservação do meio ambiente e com o uso racional dos recursos naturais.”30   

2.1.1.3. “Rio + 10” - Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável - Johannesburgo, 
África do Sul 

Esta conferência foi realizada de 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, 

tendo como objetivos centrais: fortalecer o compromisso dos países signatários com os 

acordos aprovados anteriormente (especialmente no que tange à Agenda 21) e identificar as 

novas prioridades que emergiram desde 1992.  

Como produtos dessa assembléia, foram elaborados dois documentos, sendo 

o primeiro uma declaração política, que expressa os compromissos e os rumos para 

implementação do desenvolvimento sustentável e o segundo um plano de ação, o qual 

estabelece metas e programas de modo a guiar a concretização dos compromissos assumidos 

pelos países participantes. 

Em verdade, a “Rio + 10” constituiu uma tentativa da ONU de reavaliar as 

conclusões e diretrizes obtidas na ECO 92, buscando avançar nas discussões e traçar metas 

mais ambiciosas, específicas e bem definidas para alguns dos principais problemas ambientais 

de ordem global. 

Não bastasse a dimensão e a gravidade dos desafios a serem enfrentados nos 

debates e reuniões da Conferência, esta foi realizada em um cenário internacional de 

instabilidade econômica e política. Apesar de contar  com a presença de representantes de 189 

países, a “Rio + 10” terminou com poucos avanços, tendo frustrado, em grande parte, as 

expectativas que a cercavam. Na visão de Pereira Jr. “o encontro de Johannesburgo foi 

concluído com a sensação de que o chamado desenvolvimento sustentável é uma tarefa 

grande e cara demais, pelo menos para o estágio atual do progresso humano.”31  

Comenta Ilídia Juras que, inobstante essas dificuldades, o plano de ação 

concebido como resultante da Conferência reitera a necessidade de um quadro  institucional 
                                                 
30 Idem, ibidem, p. 4. 

 
31  Idem, ibidem, p. 6. 
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definido, no intuito de viabilizar a implementação integral da Agenda 21, recomendando o 

fortalecimento da mobilização de recursos financeiros e tecnológicos no sentido de atingir os 

objetivos ali delineados32.  

2.1.2. Outros Eventos Internacionais 

Entre as conferências citadas por Mukai33, podem ser destacados outros 

encontros e reuniões internacionais que também ocuparam espaço significativo na cronologia 

dos eventos marcantes para a evolução dos debates sobre os problemas quanto à preservação 

do meio ambiente: 

Conferências de Helsinque e de Munique, de 1984 – reuniu representantes 

de países do Leste Europeu, tanto socialistas como capitalistas, que demonstraram uma 

vontade comum de proteger o meio ambiente, para além das divergências ideológicas. 

Programa de Montevidéu – nesta reunião de altos funcionárias 

governamentais, realizada de 28 de outubro a 6 de novembro de 1981, foram propostos temas 

que deveriam ser objeto de estudos no campo do Direito Ambiental.  

Declarações de Haia e de Paris, 1989 – A primeira conferência congregou 

vinte e quatro chefes de Estado e de Governo, onde os signatários proclamaram que “o nosso 

país é o planeta”, reclamando a elaboração de novos princípios do Direito Internacional em 

matéria de maio ambiente.  Na segunda conferência, o conjunto dos sete países mais 

industrializados consagrou a responsabilidade daqueles mais poluentes no tocante a ações 

visando a reparar os danos ambientais causados pelo desenvolvimento.  

2.2 . Direito Ambiental – definição 

A transposição das preocupações com o meio ambiente para o plano 

jurídico, sob a forma de normas disseminadas em diplomas legais os mais diversos, não é um 

fenômeno tão recente quanto se possa imaginar, pois as primeiras formulações disciplinadoras 

                                                 
32 JURAS, Ilídia de A. G. Martins. Rio + 10 – O plano de ação de Johannesburgo. Brasília: Câmara dos 

Deputados, novembro de 2002, p. 13.   

 
33  MUKAI, Toshio. Direito ambiental  sistematizado, 4. edição. Rio de Janeiro: Forense, 2002,  p. 180-183. 
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da matéria são encontradas na legislação portuguesa que aqui vigorou até o advento do 

Código Civil de 1916.34  

O Direito Ambiental, porém, enquanto campo da ciência jurídica com objeto 

próprio, método, extensão e limites de atuação constitui um ramo relativamente novo do 

Direito, eis que vem se desenvolvendo como tal há pouco mais de três décadas.  

Doutrinadores estrangeiros e brasileiros propuseram definições de Direito 

Ambiental, sobressaindo-se entre elas as seguintes, citadas por Mukai35: 

- Sérgio Ferraz, em trabalho pioneiro no Brasil, chamou o Direito Ambiental 

de Direito Ecológico, definindo-o como o “conjunto de técnicas, regras e instrumentos 

jurídicos organicamente estruturados, para assegurar um comportamento que não atente 

contra a sanidade mínima do meio ambiente”. 

- O Desembargador Tycho Brahe Fernandes Neto definiu o Direito 

Ambiental como “o conjunto de normas  e princípios editados objetivando a manutenção de 

um perfeito equilíbrio nas relações do homem com o meio ambiente.” 

- Carlos Gomes de Carvalho, por seu turno, define-o como “conjunto de 

princípios e regras destinados à proteção do meio ambiente, compreendendo medidas 

administrativas e judiciais, com a reparação econômica e financeira dos danos causados ao 

ambiente e aos ecossistemas, de uma maneira geral.” 

Antunes36 elabora uma complexa conceituação, entendendo-o como 

dividido em três sub-ramos: 

“Para mim, o Direito Ambiental pode ser definido como um direito que se 
desdobra em três vertentes fundamentais que são constituídas pelo direito ao meio 
ambiente, direito sobre o meio ambiente e direito do meio ambiente. Tais vertentes 
existem, na medida em que o Direito Ambiental é um direito humano fundamental 
que cumpre a função de integrar os direitos à saudável qualidade de vida, ao 
desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos naturais.” 

                                                 
34 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 2. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 94.   
35  MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado, 4. edição. Rio de Janeiro: Forense, 2002,  p. 9 a 11. 

 

36 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, 6. edição, revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002, p. 10. 
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Acrescenta, ainda, este autor que, na sua ótica, mais do que um Direito 

autônomo, o Direito Ambiental seria uma concepção de aplicação da ordem jurídica que 

penetra, transversalmente, em todos os ramos do Direito. 

Já na visão de Silva,37 o Direito Ambiental deve ser considerado sob duplo 

aspecto: o Direito Ambiental objetivo, que consistiria no conjunto de normas jurídicas 

disciplinadoras da proteção da qualidade do meio ambiente; e o Direito Ambiental como 

ciência  que busca o conhecimento sistematizado das normas e princípios ordenadores da 

qualidade do meio ambiente. 

2.3. Direito e Política Ambiental no Brasil 

2.3.1. Evolução e marcos legislativos  

Argumenta Milaré38 que, inobstante a imensa gama  de normas jurídicas, 

identificada ao longo de cinco séculos no Brasil,   contemplando itens ambientais, somente a 

partir da década de 1980  passou a matéria a desenvolver-se com maior consistência e 

celeridade. Em verdade, as leis, até então publicadas, cuidavam de disciplinar questões 

pontuais, sem ter em vista  uma perspectiva global da proteção ao meio ambiente. 

Embora apresente a evolução legislativa desde a colonização portuguesa, 

pulverizada em dezenas de atos normativos que a tornam uma verdadeira “colcha de retalho’, 

aponta este autor quatro marcos fundamentais da legislação brasileira, editados no interesse de 

atender ao clamor social pela tutela jurídica do ambiente, quais sejam: 

1) Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1982. – Este diploma estabeleceu a 

Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, instituindo o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA), como instrumento apto a propiciar o planejamento de uma ação 

integrada entre os diversos órgãos governamentais e determinando o papel dos diferentes 

órgãos do Poder Público – Executivo, Legislativo e Judiciário nas definições da referida 

política.  Teve a mencionada lei, por outro lado, o mérito de definir o meio ambiente como 

objeto específico de proteção jurídica, em seus múltiplos aspectos.  

                                                 
37 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional, 3. edição. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 41-42. 

 

38 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 2. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001,  p. 96-99. 
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Saliente-se que o art. 14. § 1º desta lei estabelece a obrigação do poluidor de 

reparar os danos causados, de acordo com o princípio da responsabilidade objetiva, em ação 

movida pelo Ministério Público. 

2) Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, a qual preceituou ser a ação civil 

pública o instrumento processual para a defesa do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos. 

3) Constituição Federal de 1988, que contemplou o meio ambiente com um 

capítulo próprio, considerado um dos textos mais avançados do mundo nesse assunto. 

4) Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 

administrativas e penais aplicáveis a condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

representando significativo avanço no sentido de incluir a pessoa jurídica como sujeito ativo 

do crime ecológico. 

Contudo, vozes contundentes têm se levantado para tecer críticas quanto à 

eficácia da legislação ambiental no Brasil. Milaré39 afirma, por exemplo, que “no emaranhado 

das normas existentes, difícil mesmo é encontrar matérias onde não existam conflitos 

normativos, onde os dispositivos, nos vários níveis legislativos, falem a mesma língua”. Em 

que pese as aludidas imperfeições, há que se destacar, neste conjunto complexo, as normas 

constitucionais em vigor sobre a matéria, bem como os princípios gerais que informam o 

Direito Ambiental. 

2.3.2. A Constituição de 1988 e o  objeto da tutela ambiental 

Em seu art. 225, a Carta Política de 1988 estabelece como objeto da tutela 

jurídica a qualidade do meio ambiente, em função da qualidade de vida. Segundo afirma 

Silva40, “poder-se-ia dizer que há dois objetos de tutela, no caso: um imediato, que é a 

qualidade do meio ambiente; e outro mediato, que é a saúde, o bem-estar e a segurança da 

população, que se vem sintetizando na expressão ‘qualidade de vida’”. 

                                                 
39 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 2. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2001,  p. 99. 

 
40 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional, 3. edição. São Paulo: Malheiros, 2000,  p.79. 
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Consoante as palavras de Milaré41, a Constituição erigiu o meio ambiente “à 

categoria de um daqueles valores ideais da ordem social, dedicando-lhe, a par de uma 

constelação de regras esparsas, um capítulo próprio que, definitivamente, institucionalizou o 

direito ao ambiente sadio como um direito fundamental do indivíduo.” 

Para conferir efetividade a essa tutela, propõe o texto constitucional a 

proteção, tanto do ambiente globalmente considerado, como também das suas dimensões 

setoriais, quais sejam, os seus elementos setoriais constitutivos, a exemplo do solo, do 

patrimônio florestal, da fauna, do ar atmosférico, da água, do sossego auditivo e da paisagem 

visual. 

Declara, ainda, o art. 225, que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  Observe-se que o objeto do direito de todos não se limita ao 

meio ambiente em si mesmo, mas à qualidade satisfatória dos elementos que o compõem, ao 

próprio equilibro ecológico. É isto que a Constituição conceitua como bem de uso comum do 

povo.  Como decorrência dessa definição, os atributos do meio ambiente não podem ser de 

apropriação privada mesmo quando seus elementos constitutivos pertençam a particulares, 

isto é, o proprietário não pode dispor dos recursos que integram o meio ambiente a seu bel 

prazer porque eles não integram a sua disponibilidade absoluta. Além disto, há elementos 

físicos do meio ambiente que sequer são suscetíveis de apropriação privada, como o ar e a 

água, porquanto em sua essência caracterizam-se como bens de interesse público, dotados de 

um regime jurídico especial. 

2.3.3. Os bens ambientais 

Os bens ambientais foram definidos no art. 3º, incisoV, da lei n.º 6.938, de 

1981, com a redação dada pela Lei n.º 7.804, de 1989, entendendo-se como tal: a atmosfera, 

as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo 

e os elementos da biosfera, a fauna e a flora. 

A Constituição de 1988, por seu turno, cuidou em diversos dispositivos dos 

bens ambientais como a água, as cavidades naturais subterrâneas, as florestas, a flora, a fauna, 

as ilhas, o mar territorial e as praias, os recursos naturais da Plataforma Continental e da Zona 

                                                 

 

41 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 2. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001,  p. 233. 
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Econômica Exclusiva, os sítios arqueológicos, pré-históricos, paleontológicos, paisagísticos, 

artísticos e ecológicos, bem como estabeleceu os espaços territoriais protegidos e as 

competências dos Entes Políticos para efetuar intervenções no sentido de proteção dos 

referidos bens.42 

2.4. Princípios relativos à proteção do meio ambiente 

Tanto do texto constitucional, como das Leis ambientais em vigor, podem 

ser extraídos os princípios vetores da tutela jurídica do meio ambiente. Na lição de José 

Cretella Jr., princípios “são as proposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam 

todas as estruturas subseqüentes.”43 

2.4.1. Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa 
humana  

O reconhecimento de que a pessoa tem direito a um meio ambiente sadio 

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

Constituição Federal, ostentando um status de verdadeira cláusula pétrea, a teor do art. 60, § 

4º, inciso IV, da nossa Carta. De acordo com Trindade44, o direito à vida encerra, mais 

precisamente, “o direito de todo ser humano de não ser privado de sua vida e o direito de 

todo ser humano de dispor dos meios apropriados de subsistência e de um padrão de vida 

decente.” 

Ao analisar esse princípio, Almeida45 conclui que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, garantido pelo ordenamento constitucional em vigor, está 

preservando o bem maior, que é a vida pois, em última instância, ele é essencial para a sadia 

qualidade da vida humana. Daí o dever de o Estado e a coletividade preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações, com vistas à conservação da espécie humana.  Como ensina 

Canotilho: “a compreensão antropocêntrica do meio ambiente justifica a consagração do 

                                                 
42 Conforme arts. 20, III a VI e X; 21, XIX; 22,IV; 23, VII; 24,VI; 26, I a III; 216, V; e 225. §§ 1º, III, e 4º da 

Constituição Federal.  
43 CRETELLA JR. José. Comentários à constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1989, v.1, p. 129. 
44 TRINDADE, Antônio A. Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de proteção 

internacional.  São Paulo: ed. Nórdica, 1995, p. 73.  

 

45 ALMEIDA, Humberto Mariano. “Meio ambiente e direito fundamental”. In O direito e os desafio da 
contemporaneidade / org. Júlio César de Sá da Rocha e Márcia Costa Misi. São Paulo: ed. LTr, 1999, p. 156. 
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direito ao ambiente como um direito fundamental, o que constitui uma relativa originalidade 

em direito constitucional comparado.”46 

Este princípio foi denominado por Antunes47 como “Princípio do Direito 

Humano Fundamental”.  

2.4.2. Princípio da natureza pública da proteção ambiental 

É o que mantém estreita correlação com o princípio geral de primazia do 

interesse público pois, a partir da constatação de que a proteção ao meio ambiente não é um 

luxo ou uma utopia, mas uma necessidade à própria conservação da vida humana, torna-se ela 

inserida entre os objetivos do Estado.    

A Constituição brasileira refere-se ao meio ambiente como “bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, impondo ao Poder Público e à 

coletividade como um todo a responsabilidade à sua proteção. A Lei n.º 6.938, de 1981, em 

seu art. 2º, inciso I, também classifica o meio ambiente como patrimônio público. 

2.4.3. Princípio do controle do poluidor pelo Poder Público 

Este princípio encontra amparo expresso na Constituição Federal que, no 

art. 225, § 1º, inciso V, diz ser incumbência do Poder Público “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”. 

Também o art. 5º, § 6º da Lei n.º 7.347, de 1985, preconiza ser dever do 

Poder Público efetuar intervenções necessárias à manutenção, preservação e restauração dos 

recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente. 

Com efeito, é também a partir desse controle que se poderá dimensionar a 

natureza das citadas intervenções estatais, inclusive os meios pelos quais estas poderão ser 

concretizadas.  

                                                 
46 CANOTILHO, J.J. Gomes. “Juridicização da ecologia ou ecologização do direito”. In Revista do Instituto de 

Direito do Urbanismo e do Ambiente, n. 4. Coimbra: Almedina, 1995,  p. 79. 

 

47 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, 6. ed.  revista e ampliada. Rio de Janeiro: ed. Lumen Juris, 
2002, p.31. 
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2.4.4. Princípio da consideração da variável ambiental no processo decisório de políticas de 
desenvolvimento 

Regula este princípio a obrigação elementar de, em qualquer ação ou 

decisão – pública ou privada – que possa causar danos ao meio ambiente, deve a variável 

ambiental ser considerada. A consagração deste princípio se deu com o surgimento, ao final 

dos anos 60, nos Estados Unidos, do Estudo de Impacto Ambiental48, que prevê seja 

obrigatoriamente efetuada uma avaliação antecipada dos efeitos da ação do homem sobre o 

meio ambiente.    

No Brasil, a Constituição Federal expressamente incluiu a referida 

obrigatoriedade, consoante prevê seu art. 225, § 1º, inciso IV.  

2.4.5. Princípio da participação comunitária 

Dispõe a Constituição Federal, no caput do art. 225, caber ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. A participação comunitária na tutela do meio ambiente se reveste de tal importância 

que também foi contemplada no Princípio 10 da Declaração do Rio, proferida durante a 

Conferência Internacional de 1992, no qual se ressalta a necessidade de todas as pessoas 

terem acessos a informações sobre o meio ambiente: 

Princípio 10. O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a 

participação de todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano 

nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o 

ambiente de que dispõem as autoridades públicas, incluída a informação 

sobre os materiais e as atividades que oferecem perigo em suas 

comunidades, assim como a oportunidade de participar dos processos de 

adoção de decisões. Os Estados deverão facilitar e fomentar a 

sensibilização e a participação do público, colocando a informação à 

disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos 

procedimentos judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento 

dos danos e os recursos pertinentes. 

                                                 

 

48 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (National Environmental Protection Act – NEPA), aprovada pelo 
Congresso americano em 1969. 
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2.4.6. Princípio do poluidor-pagador (polluter-pays principle) 

Referido princípio também é conhecido como princípio da 

responsabilidade, podendo ser definido como “a exigência de que o poluidor arque com os 

custos das medidas de prevenção e controle da poluição”49.  

Cabe inicialmente salientar que este princípio não tem por escopo tolerar 

condutas lesivas ao meio ambiente, mediante um pagamento, pena de se admitir o direito de 

poluir. Com efeito, na feliz expressão de Milaré50, a sua essência é  “poluiu, paga os danos” e 

não “pagou, então pode poluir”.  

Já em 1981, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938, 

art. 4º, inciso VII, complementado pelo art. 14, § 1º) acolheu o princípio do poluidor-pagador, 

estabelecendo como uma de suas finalidades a imposição, ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados.   

Em reforço, a Constituição Federal de 1988 assentou, em seu art. 225, § 3º, 

que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 

ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 

os danos causados. 

Este princípio do poluidor-pagador, como será visto mais adiante, constitui 

um dos elos de convergência entre o Direito Ambiental e o Direito Tributário. 

2.4.7. Princípios da prevenção e da precaução 

Concerne à prioridade que deve ser conferida às medidas que evitem a 

ocorrência de atentados ao ambiente, reduzindo o eliminando as causas de ações suscetíveis 

de alterar a sua qualidade. 

No art. 225, § 1º, inciso IV, a Constituição Federal estabelece o estudo do 

impacto ambiental como forma de prevenção de abusos e danos ao meio ambiente, fixando, 

ainda, no inciso V do mesmo dispositivo, a obrigatoriedade de controle da produção, a 

                                                 
49 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.  The polluter-pays principle – 

definitions, analysis, implementation. Paris, 1975, p. 6. 

 

50 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 2. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001,  p. 117. 
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comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

Correlato a esse princípio e com feição preservacionista semelhante pode ser 

citado o Princípio da Precaução, adotado expressamente na Conferência Internacional do Rio 

de Janeiro – ECO 92 (Rio 92), segundo o qual a ausência de certeza científica absoluta não 

deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas visando a evitar a 

degradação do meio ambiente.51   

2.4.8. Princípio da função sócio-ambiental da propriedade 

Embora o direito de propriedade esteja consagrado no art. 5º, incisos XXII e 

XXIII da Constituição Federal, não mais ostenta a concepção individualista do Código Civil 

de 1916. 

Hoje em dia, o exercício do direito de propriedade encontra limites, 

podendo ser administrativa e socialmente controlado para a salvaguarda de bens maiores, de 

interesse coletivo. A função social da propriedade urbana vem tipificada no art. 182, § 2º da 

Constituição Federal, ou seja, é cumprida quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação das cidades, expressas em Plano Diretor.  

Quanto à função social da propriedade rural, trata do assunto o art. 186 da 

nossa Carta, que a considera atendida quando, entre outros requisitos, é observada a 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis à preservação do meio ambiente.  

2.4.9. Princípio do direito ao desenvolvimento sustentável 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento define o 

desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades.52 O Princípio 8 da Declaração do Rio (ECO 92) alinha  o seguinte: “ Para 

alcançar o desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de vida para todas as 

                                                 
51 Princípio 15 da Declaração proclamada no Rio. 

 

52 ONU - Comissão Mundial sobre meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum, 2. ed. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 46. 
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pessoas os Estados deveriam reduzir e eliminar os sistemas de produção e consumo não-

sustentáveis e fomentar políticas demográficas apropriadas.” 

2.4.10. Princípio da cooperação entre os povos  

Prevê a Constituição Federal, em seu art. 4º, IX, como princípio nas relações 

internacionais do Brasil, “a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade”. 

No tocante ao meio ambiente, as agressões a ele infligidas nem sempre se 

restringem aos limites territoriais de um único país, podendo espraiar-se a outros vizinhos. 

Milaré53 menciona, como exemplo, a chuva ácida produzida pela indústria do norte dos 

Estados Unidos, que afeta rios e lagos no Canadá. O mesmo se pode afirmar da emissão 

indiscriminada de poluentes atmosféricos, provocadores do conhecido “efeito estufa”, bem 

assim da utilização, em compressores e aparelhos de ar condicionado, de gases causadores de 

danos à camada de ozônio. 

Quer dizer, as atividades que degradam o meio ambiente possuem uma 

dimensão transfronteiriça e global, que a todos afeta, independentemente do país onde se 

localiza a fonte poluidora. 

Citado na Declaração de Estocolmo, de 1972 e na Agenda 21 elaborada na 

Conferência do Rio, em 1992, este tema foi tratado especificamente na legislação interna pela 

Lei n.º 9.605, de 13 de fevereiro de 1998, a qual dedicou o capítulo VII inteiramente à 

cooperação internacional visando  às sanções cabíveis em caso de conduta lesiva ao meio 

ambiente. Por último, vale salientar que a implementação do princípio da cooperação 

internacional, em causa, não importa renúncia à soberania do Estado ou à autodeterminação 

dos povos, mas sim uma gestão responsável dos recursos naturais, de modo a não causar 

danos ao meio ambiente, inclusive de países ou de zonas que estejam fora de limites da 

jurisdição nacional (como é o caso das águas internacionais). 

 

 

                                                 

 

53 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 2. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 124. 
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2.4.11. Síntese dos princípios do Direito Ambiental, segundo Antunes 

Adotando uma variante da classificação apontada nas páginas anteriores, 

Antunes54 enumera os seguintes princípios, aqui sintetizados:  

1. Direito humano fundamental: os seres humanos são o centro da 

preocupação com o meio ambiente. 

2. Democrático: aqueles que sofrem os impactos ambientais têm o direito de 

se manifestarem sobre ele.  

3. Precaução: aplicável a impactos desconhecidos. 

4. Prevenção: aplicável a impactos conhecidos. 

5. Equilíbrio: Todas as conseqüências de uma intervenção no ambiente 

devem ser consideradas. 

6. Limite: Devem ser fixados limites de emissão e lançamentos de 

substâncias no ambiente. 

7. Responsabilidade: aquele que causa dano ao meio ambiente deve 

responder por suas ações. 

8. Poluidor-pagador: os custos ambientais devem ser incorporados aos 

preços dos produtos.55  

                                                 
54 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, 6. ed. , revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002,  

p. 41-42. 

 
55 Mais adiante se verá que esse princípio pode ser usado com outra conotação, relativamente aos tributos. 
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3. OS TRIBUTOS E A DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

Sumário: 3.1. Fundamentos das relações entre a política de preservação do 
meio ambiente, o Direito Ambiental e a norma tributária. 3.2. Questões 
econômicas. 3.3. Questões jurídicas: 3.3.1. A questão da finalidade dos 
tributos. 3.3.2. A referência à capacidade contributiva. 3.3.3. Diretrizes para a 
aplicação de instrumentos tributários à preservação ambiental. 

 

3.1. Fundamentos das relações entre a política de preservação do meio 
ambiente, o Direito Ambiental e a norma tributária.  

Do exposto em capítulos anteriores, assoma que o Direito Ambiental 

constitui a disciplina jurídica da proteção aos ecossistemas, visando ao equilíbrio ecológico e 

a preservar a qualidade da vida humana no planeta em harmonia com o denominado 

desenvolvimento sustentável, o qual permite compatibilizar a conservação do meio e sua 

utilização racional e ordenada em favor das gerações presentes e futuras.  

Sendo o objeto jurídico tutelado a qualidade do meio ambiente, seu núcleo 

essencial é o bem ambiental, cuja arquitetura revela-se estritamente jurídica, desapegada do 

suporte físico ou material da coisa.  

Efetivamente, a água, o ar, o solo, a fauna, a flora e todos os demais 

recursos enquadrados como bens ambientais, devem este atributo ao colorido jurídico que os 

emoldura, ao valor que lhes é conferido pelas normas constitucionais e pela legislação 

infraconstitucional em vigor.  

Em suma, os bens ambientais são os recursos naturais protegidos pelo 

Direito. Consoante delineados na Constituição Federal, têm como atributo marcante a 

característica de bens de uso comum do povo, independentemente de estarem ou não afetos à 

propriedade particular. 

Tratando-se, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de um 

dos direitos difusos e coletivos previstos na nossa Carta Política, sua tutela jurídica transcende 

à propriedade privada, na medida em que o Estado tem a missão de zelar pela utilização 
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racional dos recursos naturais e estabelecer severas sanções aos contaminadores e a todos que, 

de alguma forma, causarem danos ao meio ambiente. 

Rosembuj56 assenta que “o bem ambiental é uma expectativa oportunamente 

qualificada como interesse difuso ou coletivo, e obviamente com implicações, também 

generalizadas, de tutela e salvaguarda.”  

Nesta matéria, de especial importância revestem-se os bens de domínio 

público, passíveis de títulos de exploração por particulares, perante os quais o Estado se 

posiciona como gestor fiduciário da coletividade. 

A ocupação desses bens ou o seu aproveitamento, por regime de 

autorização, concessão ou permissão, proporcionando ao particular a obtenção de rendimentos 

e benefícios como resultado econômico da mencionada utilização, impõe um dever de 

conservação que é tarefa dos poderes públicos e obrigação de todos os cidadãos e das 

empresas em geral.  

Daí porque todos devem conservar o meio ambiente mediante contribuição 

solidária e efetiva ao financiamento dos gastos públicos necessários à preservação dos bens 

ambientais, bem como à recuperação daqueles degradados pela ação predatória do homem.  

Afirma Rosembuj57, ainda, existir um dever da Fazenda Pública, vinculado 

aos mandatos constitucionais contidos nos direitos fundamentais dos cidadãos e nos princípios 

vetores da política social e econômica, tendente à distribuição eqüitativa e eficiente dos 

recursos tributários que, em seu aspecto vinculante, orienta sua atuação para a satisfação do 

interesse coletivo que tenha em conta o bem ambiental. Segundo este autor, o dever de 

contribuir para fazer face aos gastos públicos abrange, em suas origens, a necessidade de 

satisfazer, por seu intermédio, bens comuns, gerais, indivisíveis para o conjunto social. O bem 

ambiental é um deles, como o é a justiça e a educação. E isso sempre foi assim, mas é agora, 

diante do risco da degradação irreversível dos bens ambientais, que sua conservação e 

utilização convoca o exercício do poder tributário na guarda do equilíbrio ecológico.      

                                                 
56 “El bien ambiental es una expectativa oportunamente calificada como interés difuso o colectivo y, 

obviamente, con implicaciones, también generalizadas de tutela y salvaguardia”. ROSEMBUJ, Tulio. Los 
tributos y la proteccion del medio ambiente. Madri: Marcial Pons, 1995, p. 259.  

 
57  ROSEMBUJ, Tulio. Obra citada, p. 260. 
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Dado que, para alguns, o uso dos bens ambientais acarreta um benefício ou 

um ganho econômico, para a comunidade em geral isto implica um custo necessário à sua 

preservação atual e futura.  Rosembuj58 explica que o capital-ambiente necessita ser mantido 

e/ou ser renovado e seus ganhos e perdas afetam a todos, em proporção diferente, mas por 

tempo indeterminado.  

O tributo ambiental teria o papel, nessa situação, de canalizar o 

financiamento do gasto social referente à conservação e recuperação dos recursos naturais, 

conforme a capacidade econômica dos contribuintes e levando ainda em consideração os que 

exibem maior ou menor capacidade de contaminar, ou maior ou menor potencial de 

descontaminar o bem ambiental. 

Neste sentido, os princípios do Direito Ambiental que vão mais diretamente 

se relacionar ao Direito Tributário são: o princípio do poluidor-pagador, o princípio da 

prevenção e o princípio da precaução. Em cada um eles se podem identificar orientações 

convergentes e conexões aptas a habilitá-los como instrumentos do que se vem denominando 

“fiscalidade ambiental”.59  

Segundo o Princípio da Prevenção, já comentado no capítulo precedente, 

deve o poder público e a comunidade antecipar alternativas que previnam a aparição de 

conflitos ambientais e suas conseqüências danosas que, se concretizadas, muitas vezes são 

irreversíveis. Esse princípio justifica a necessidade de recursos, tributários ou não, para o 

financiamento dos gastos públicos ambientais, dentro dos diferentes níveis de governo. 

O Princípio do Poluidor-Pagador, cuja aplicação vem sendo cada vez maior, 

desde a primeira recomendação a respeito publicada em trabalho da OCDE,60 de 1975, 

determina ao Estado não só o dever de cobrar os custos induzidos pela degradação ambiental, 

                                                 
58 ROSEMBUJ, Tulio. Obra citada, p. 261. 
59 Esta expressão vem sendo adotada nas publicações estrangeiras, tanto de doutrinadores, como de órgãos 

internacionais, a exemplo da OCDE  - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A 
OCDE  foi criada em decorrência de uma Convenção Internacional assinada em Paris, em 14 de dezembro de 
1960, e com eficácia a partir de 30 de setembro de 1961, no intuito de elaborar políticas visando ao 
desenvolvimento sustentável dos  seus países-membros, tendo figurado como fundadores: Áustria, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, França, Alemanha Grécia, Islância, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, 
Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. Posteriormente ingressaram na 
citada organização o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia.     

 

60 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.  The Polluter-pays principle – 
definition, analysis, implementation. Paris, 1975,  p. 21. 
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mas sobretudo o de exigir do contaminador a correção ou a recuperação do ambiente,  

podendo até mesmo impedir a continuidade da ação poluente. 

Portanto, preconiza a OCDE61: quanto maior for a parcela de custos 

suportada pelo poluidor, maior será a satisfação do princípio do poluidor-pagador. Não se 

trata, porém, de incentivá-lo a poluir, mas de fazê-lo arcar com um ônus  financeiro, em face 

dessa ação prejudicial ao meio ambiente,  principalmente no sentido de se obter meios para 

financiar os gastos necessários a recuperar  a degradação causada.       

Lembra oportunamente Oliveira62, que a Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro, ora em vigor, consagrou expressamente uma orientação financeira como decorrência 

do presente princípio, ao determinar, no seu art. 258, § 1º, XVIII, a adoção de política 

tributária que implemente o princípio do poluidor-pagador.  

É importante lembrar que o referido princípio pode aperfeiçoar-se 

juridicamente, no plano concreto, por intermédio de intervenções estatais, a exemplo do 

licenciamento administrativo ou da determinação de limpeza ou recuperação dos danos, ou da 

aplicação de multas, como também pela cobrança de tributos, como fonte de custeio da 

proteção ambiental.  

Segundo leciona Oliveira63, esse princípio do poluidor-pagador apresenta 

duas facetas: num sentido impositivo, significa o dever estatal de cobrar do poluidor (no caso, 

tributar) um pagamento em função de sua atividade objetivamente poluidora, de forma a fazê-

lo arcar com o custo dos serviços públicos necessários à preservação ou recuperação 

ambientais, ou à fiscalização e ao monitoramento ambiental.  

Noutro sentido, que Oliveira denomina de seletivo64, o princípio determina 

prioritariamente ao Poder Público que gradue a tributação, de modo a incentivar atividades, 

processos produtivos ou consumos adequados sob a ótica ambientalista, e desestimular o 

                                                 
61 “The greater the cost share borne by the polluter, the greater the adherence to the polluter-pays principle”. 

OCDE   – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.  The Polluter-pays principle – 
definition, analysis, implementation. Paris, 1975,  p. 22. 

62 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário e meio ambiente – proporcionalidade -  tipicidade 
aberta – afetação da receita. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1995, p. 16. 

63  Idem, ibidem, p. 26.  

 
64 Idem, ibidem, p.26.  
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emprego de tecnologias defasadas, a produção e consumo daqueles nefastos à preservação 

ambiental. Nesse caso, estar-se-á no campo da tributação de natureza extrafiscal. 

O princípio da precaução, ao postular que a eliminação de riscos ambientais 

não pode retardar-se em razão de incertezas científicas acerca do grau de dano possível a ser 

causado, implica custos às vezes emergenciais e imprevistos. Por exemplo, a desativação de 

uma central nuclear impõe a adoção de medidas de precaução cujos custos financeiros são 

consideráveis. 

Do exposto, tanto as medidas de precaução – na ausência de conhecimento 

suficiente, bem como as ações preventivas, aliadas à aplicação do princípio do poluidor-

pagador compõem o paradigma ilustrativo do Direito ambiental-tributário, isto é, a 

demonstração da convergência entre esses dois ramos jurídicos, cuja resultante são 

instrumentos que proporcionam ao Estado, por intermédio da arrecadação dos tributos, 

recursos necessários a atender aos gastos públicos ambientais.  

Contudo, a utilização dos tributos como meio de proteção ambiental não 

constitui uma tese consensual, razão porque há que se examinar as questões econômicas e 

jurídicas levantadas nos debates travados sobre a matéria.      

3.2. Questões Econômicas 

Anteriores a toda e qualquer discussão jurídica sobre o papel dos tributos 

como instrumento de preservação ambiental e de controle da poluição, são as questões 

econômicas, que se colocam como pano de fundo desse debate.  

A regulação da atividade econômica, em nosso País, observa os ditames 

constitucionais inseridos no art. 170 da CF/88, que consagrou os princípios da livre 

concorrência e do livre mercado. Inobstante estes paradigmas, cumpre ao Estado desenvolver 

uma atuação normativa e de regulação da atividade econômica, segundo dita o art. 174 da 

nossa Carta, de modo a auxiliar no equilíbrio dessas forças de mercado e a atender ao 

chamado bem-estar social.  

Afirma Fonseca que “as ações econômicas não podem tender, a nível 

social, somente à obtenção da maior quantidade possível de bens, mas à melhor qualidade de 
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vida”.65 Isto significa que, em suas ações, o Estado deve atentar à economicidade, fazendo 

escolhas de tal sorte que o resultado final obtido seja sempre mais vantajoso do que os custos 

sociais envolvidos.  

Esse pensamento foi muito trabalhado pelos teóricos da escola da análise 

econômica do Direito66, na qual se destacou, como um dos fundadores, Ronald H. Coase. Para 

ele, quer se trate de uma ação de mercado ou de uma ação de governo, há que levar em conta 

os custos envolvidos em operar os vários arranjos sociais possíveis, assim como os custos 

envolvidos na transição para um novo sistema. Coase preconiza, ainda, uma mudança de 

enfoque no planejamento e na escolha dos arranjos sociais, de modo a considerar a relação 

entre esses custos e os resultados globais obtidos67.  

Logo, na avaliação dos instrumentos econômicos voltados para a política do 

meio ambiente, os custos sociais devem ser cuidadosamente examinados, bem como a 

ponderação entre esses custos e os benefícios para a coletividade.  

Desse modo, as escolhas dos instrumentos mais adequados à intervenção 

governamental em um determinado campo de atuação, deverão ter em mente, de um lado, um 

menor custo social e, de outro, o melhor resultado global passível de ser alcançado.  

Como se verá a seguir, esta orientação deve ser particularmente observada 

no tocante à questão ambiental.    

                                                 
65 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico, 4. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002, p. 35. 
66 A análise econômica do Direito, segundo explica o professor Nuno Garoupa, da Universidade do Porto – 

Portugal em texto disponível na Internet (http://www.fe.unl.pt/FE/cadeiras/anaecodir/docentes.htm - acesso 
em 31.1.2003), pode ser definida como a disciplina que estuda o Direito e suas instituições tendo como base 
a racionalidade individual. Até 1960, era sinônimo de análise do Direito da Concorrência. Entre os expoentes 
desta escola encontram-se Ronald Coase, prêmio Nobel de Economia de 1991 e Guido Calabresi, cujos 
artigos, a partir da década de 1960,  vieram ampliar a área de interesse da escola, inclusive para “Law and 
Finance”. A análise econômica do direito procura dar  resposta a duas indagações: (i) como se vê afetado o 
comportamento dos indivíduos e das instituições pelas normas legais?; (ii) em termos de medidas de bem-
estar social, definidas de forma rigorosa, quais são as melhores normas e como se podem comparar diferentes 
normas legais?” Contrariando o antagonismo de alguns juristas, como os americanos Morton Horwitz e 
Owen Fiss, que fizeram sombrias previsões quanto ao futuro dessa disciplina, a análise econômica do direito 
desenvolveu-se  e hoje é considerada como um campo próprio de estudo.  

67 “Furthemore we have to take into account the costs involved in operating the various social arrangements 
(whether it be the working of a market or of a government department), as well as the costs involved in 
moving to a new system. In devising and chosing between social arrangements we should have regard for the 
total effet. This, above all, is the cange in approach which I am advocating.” COASE, Ronald. H.  “The 
problem of social cost” . In The Journal of Law & Economics, v. III, oct. 1960,   p. 23. 

 
 

http://www.fe.unl.pt/FE/cadeiras/anaecodir/docentes.htm
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 3.2.1. Critérios e diretrizes para a aplicação de instrumentos econômicos e financeiros à 

preservação ambiental – a posição da OCDE. 

A OCDE – Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico68 

aponta diretrizes e critérios que devem ser fixados pelos entes estatais, antes da efetiva 

instituição de mecanismos econômicos e financeiros, enquanto elementos de política de 

preservação ambiental. Trata-se, portanto, de definir previamente estratégias que se mostrem 

viáveis em face da realidade de cada país, bem como de elaborar um planejamento dos passos 

a serem trilhados. 

Relatório técnico produzido pela referida instituição foi submetido à 

aprovação de representantes – de nível ministerial - dos países-membros da entidade, na 

reunião realizada em 30 e 31 de janeiro de 1991 em Paris, tendo o Comitê do Meio Ambiente 

expressado o seu apoio à utilização dos instrumentos econômicos citados no trabalho e 

aprovado uma Recomendação Oficial aos países associados. A partir do mencionado relatório, 

e tomando em conta os debates desenvolvidos durante a reunião, foram apresentadas, em 

síntese, as seguintes considerações: 

 - Definição dos tipos de instrumentos econômicos aplicáveis às linhas 

diretrizes da política de proteção ao meio ambiente: 

Concluiu o trabalho que os instrumentos econômicos e financeiros têm um 

grande potencial, dentro de um vasto leque de problemas ambientais e de conservação de 

recursos naturais. No caso específico de controle da poluição, destacam-se os seguintes: 

Autorizações negociáveis de exploração (permis négociables) – consistem 

em cotas, alocações ou patamares máximos de licenças para a emissão de poluentes que, uma 

vez atribuídos pelas autoridades administrativas competentes, podem ser regulados pelo 

mercado, segundo regras estabelecidas. Assim, por exemplo, o emissor de poluentes que fica 

abaixo do patamar que lhe é autorizado pode negociar a diferença de sua cota com outro que 

ultrapassou o respectivo limite, de modo a respeitar o patamar global de poluição fixado, com 

o máximo de eficácia no sistema de controle. A esse processo os americanos denominam 

trade-off permits. Aliás, convém assinalar que se encontram nos Estados Unidos algumas 
                                                 

 

68 OCDE – Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. Politique de l’environnement – 
comment appliquer les  instruments économiques. Paris, 1991,  p. 137-142. 
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experiências desse gênero, tendo o Estado de Wisconsin colocado algumas dessas licenças 

administrativas em prática69.      

Sistemas de depósito em consignação – em virtude desse sistema, deve ser  

efetuado um depósito à entidade estatal de controle, quando da aquisição de produtos 

potencialmente poluentes. Se a poluição é evitada, o valor será reembolsado ao depositante.  

Auxílios financeiros - podem se apresentar sob diversas formas, sempre no  

objetivo de financiar ou incentivar as empresas que desenvolvem atividades poluentes a 

limitar a emissão de dejetos contaminadores da qualidade ambiental. Cabe salientar, porém, 

que esses auxílios se mostram incompatíveis, em regra,  com o princípio do poluidor-pagador, 

salvo em casos concebidos de maneira apropriada, como, por exemplo, um auxílio financeiro 

liberado para reforçar outras medidas destinadas a assegurar uma utilização racional de 

recursos naturais.    

Tributos - podem ser utilizadas as (i) taxas sobre resíduos –  pagamentos 

efetuados por aqueles que emitem poluentes que lançam resíduos na atmosfera, na água, no 

solo, ou causam poluição sonora – as quais são calculadas em função da quantidade e da 

natureza do poluente emitido; (ii) taxas de serviço, pagamentos em função do custo de 

tratamento coletivo, efetuado pelo poder público, de efluentes ou dejetos; (iii) tributos 

incidentes sobre determinados produtos nocivos ao meio ambiente, seja na etapa de 

fabricação, seja no consumo, seja quando de sua eliminação, que podem substituir as taxas 

sobre resíduos quando não é possível taxar diretamente a emissão dos poluentes.70 No último 

caso, tanto podem se tratar de impostos, como de outras espécies tributárias.   

Registre-se, por fim, que o trabalho da OCDE tratou diretamente de alguns  

instrumentos de combate à poluição, não  se podendo esquecer que outros tipos de 

mecanismos econômicos podem ser utilizados na política de preservação ambiental, a 

exemplo de incentivos fiscais, de aplicação de penalidades e de cobrança de indenizações.    

                                                 
69 AIJA – Association Internacionale des Jeunes Avocats. United States national report – taxation and the 

environment. Bruxelas: 1994,  anexo.  

 

70 Assinala o trabalho da OCDE  que os tributos incidentes sobre produtos podem alcançar as matérias-primas,  
os produtos intermediários e os produtos acabados, destinados ao consumo. Alerta, também, que é 
conveniente estabelecer uma diferenciação na tributação dos produtos, evidentemente que levando em conta 
variáveis econômicas e sociais.    
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- Critérios de escolha dos instrumentos econômicos e financeiros 

Em termos de política de preservação ambiental, os instrumentos 

econômicos e financeiros não são, evidentemente, as únicas formas concebidas para atingir os 

objetivos pretendidos. Tanto eles podem substituir outros meios de intervenção dos poderes 

públicos como complementar outra ações governamentais, a exemplo de regulamentações de 

uso ou convenções de cooperação com a indústria. Haverá casos em que a regulamentação e o 

controle direto da atividade econômica poderão se fazer necessários, v.g., quando se mostra 

imperativo proibir completamente a emissão de certos poluentes tóxicos ou a utilização de 

substâncias perigosas para a saúde e a vida humanas.  

No Relatório da OCDE, a escolha de instrumentos econômicos e 

financeiros, para fins de adoção de política ambientalista, pode se efetuar a partir de cinco 

critérios: 

a) eficácia para o meio ambiente -  No plano da política ambiental, a 

eficácia dos instrumentos econômicos e financeiros é determinada, principalmente, pela 

capacidade de reação dos poluidores. O primeiro objetivo dos instrumentos em pauta é atuar 

como uma ação permanente de luta contra a poluição, incitando à inovação técnica e à 

substituição entre produtos, trocando-se o mais poluente pelo menos poluente ou inócuo em 

matéria de contaminação. 

b) eficácia econômica – em sentido amplo, a eficiência econômica se 

realiza por otimização na exploração dos recursos naturais; em sentido estrito, implica a 

minimização do custo econômico a ser cobrado para a conformação das atividades humanas 

às exigências de proteção do meio ambiente.  

c) eqüidade - no plano distributivo da aplicação dos instrumentos 

econômicos,  o respectivo impacto sobre as atividades econômicas difere em função do tipo 

utilizado. Deve-se, porém, atentar a uma distribuição eqüitativa desse impacto. 

d) maior facilidade operacional e menor custo – qualquer que seja o tipo 

de instrumento econômico utilizado, sua implantação requer providências operacionais e 
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também gera custos. Devem ser preferidos aqueles instrumentos de maior facilidade 

operacional para a administração e de menor custo.   

e) aceitação social -  a informação, a consulta e o debate com os grupos-

alvo dos instrumentos econômicos revela-se de importância decisiva, pois, em geral, o 

sucesso da iniciativa governamental requer  o envolvimento e a boa-vontade dos setores 

econômicos e da sociedade em geral. 

- Linhas diretrizes para a aplicação dos instrumentos econômicos e 

financeiros à política de proteção ambiental: 

No Relatório em comento, a OCDE defende que, ao serem adotados 

instrumentos econômicos na política de proteção ambiental, devem ser avaliados custos e  

benefícios do conjunto de alternativas disponíveis. Assim, desde o momento da concepção até 

a implementação dos instrumentos em foco, determinadas linhas diretrizes devem ser 

observadas. São elas: 

a) delinear com clareza os objetivos pretendidos – é preciso, 

preliminarmente, definir com clareza os objetivos a serem alcançados, para saber se o 

instrumento econômico concebido irá operar como complemento de uma regulamentação 

direta ou não, se as receitas serão utilizadas com finalidades gerais ou afetadas a órgãos, 

medidas ou setores concernentes ao meio ambiente, ou ainda, se o aspecto de incentivo ou de 

desestímulo a atividades será mais importante do que o de produzir receitas. 

 b) precisar o alvo da intervenção estatal – Isto significa identificar em 

termos exatos quais são os poluentes, produtos ou áreas em que se deseja interferir, sendo 

imprescindível levantar todos os dados técnicos necessários à compreensão dos problemas 

causados e dos efeitos sobre o meio ambiente. 

c) definir corretamente o modo de operacionalização do instrumento – no 

caso dos tributos, por exemplo, esta diretriz está vinculada aos aspectos da formatação do tipo 

tributário: definição do fato gerador, da base impositiva, da(s) alíquota(s), bem assim dos 

aspectos  de administração tributária e do controle de arrecadação. É preciso notar que, se um 

tributo se destina a estimular os poluidores a reduzir a emissão de dejetos, provavelmente terá 
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estrutura operacional mais complexa do que um que tenha por finalidade apenas o controle de 

uma atividade ou meramente a obtenção de recursos para o Erário.         

d) obter a legitimidade social – no caso específico dos tributos, por 

exemplo, em que pese serem recursos de natureza compulsória, a melhor forma de angariar a 

aceitação da sociedade, quanto à sua exigência, é abrir um amplo debate com os grupos e 

setores  que serão afetados.  

e) avaliar o impacto da exigência em termos de custos financeiros – esses 

custos devem ser dosados, tanto para as autoridades responsáveis, como para a indústria ou os 

indivíduos. A relação custo-benefício dos mecanismos operacionais e da efetiva implantação 

dos instrumentos econômicos e financeiros deve ser cuidadosamente estimada.  

f) estimar as conseqüências de ordem econômica e distributiva - diversos 

aspectos devem ser distinguidos: a primeira conseqüência, em nível microeconômico, é que as 

empresas poderão ter de enfrentar gastos consideráveis num curto espaço de tempo, pondo em 

risco até mesmo a sua sobrevivência. No entanto, esse problema pode ser amenizado por 

medidas de ajuda financeira temporária, para facilitar o necessário ajuste de transição: por 

exemplo, se a instalação de filtros anti-poluição do ar em indústrias impõe um gasto 

financeiro às empresas, essas podem obter financiamentos perante órgãos oficiais de 

crédito.Uma segunda conseqüência é de ordem macroeconômica, porquanto se torna 

indispensável avaliar se o instrumento econômico utilizado produzirá soluções eficientes a 

longo prazo.    

g) conformar o instrumento utilizado aos princípios gerais da política 

nacional e internacional em termos de proteção ao meio ambiente – na colocação em prática 

de instrumentos econômicos, deve-se adotar aqueles que melhor se conformam aos acordos 

firmados e aos princípios gerais da política ambiental, tanto no plano internacional como no 

plano interno. É preciso evitar, também, que a implementação de instrumentos econômicos de 

preservação acarrete práticas de concorrência desleal e introduza distorções no sistema 

econômico, notadamente no tocante ao comércio internacional. Por exemplo, a tributação de 

produtos acabados não poderá criar discriminação entre produtos nacionais e produtos 

importados. 
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Assim, os instrumentos econômicos devem inserir-se na estrutura política, 

administrativa, judicial e fiscal existentes.  No tocante aos tributos ambientais, a OCDE se 

posiciona no sentido de que a respectiva compatibilização com os regimes fiscais em vigor 

torna-se particularmente importante. Em caso de realização de reformas tributárias ou de 

redução de carga fiscal, o papel desses instrumentos no novo cenário a ser criado deve ser 

previamente examinado, com o intuito de se evitar desajustes, inclusive no tocante ao controle 

da inflação.  

3.2.2. Críticas à utilização dos tributos como instrumento de política ambiental 

Sob o aspecto eminentemente econômico, Freeman III71 enumera diversas 

críticas que vêm sendo esgrimidas para opor-se à utilização dos tributos como instrumento da 

política ambiental, entre as quais podem ser destacadas as seguintes:   

“a) os gravames tributários sobre os resíduos seriam, em verdade, 

autênticas licenças para contaminar”; 

Esta alegação, inobstante significativa, mostra-se improcedente na medida 

em que tal efeito tanto pode se produzir em relação ao tributo como em relação a qualquer 

outra medida do poder público. Em contrapartida, o tributo apresenta a alternativa de oferecer 

incentivos fiscais permanentes, com vistas à proteção ambiental.  

“b) os impostos implicam sacrifícios econômicos que privam as pessoas dos 

meios necessários a evitar a poluição”; 

Trata-se, como no item anterior, de uma crítica genérica que se aplica a 

qualquer instrumento estatal de intervenção que imponha sacrifícios econômicos à população. 

Entretanto, há que se reconhecer, no caso de tributos incidentes sobre resíduos, que a sua 

graduação com observância da capacidade contributiva pode afastar esse risco.    

“c) não é possível identificar uma base de cálculo quanto aos tributos sobre 

resíduos”; 

                                                 

 

71 FREEMAN III, Mirick. “Los incentivos economicos y la calidad del medio ambiente”. In Nuevos Impostos. 
Madri: ed. IEF, 1972,  p. 489.    
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Nem todos os tributos incorporam a idéia de comutatividade, motivo pelo 

qual alguns, como é o caso dos impostos, podem adotar como fato imponível uma situação 

independente de contraprestação estatal. Logo, a definição da base de cálculo leva em conta o 

fato econômico eleito pela legislação para figurar como suporte à exigência tributária.  

“d) as necessidades de mensuração adequada e de informações corretas 

tornam impraticável uma política de tributos sobre unidades de contaminação”; 

Evidentemente, para que a tributação ambiental alcance o efeito desejado, 

deve o Estado medir os fluxos de resíduos, deve-se conhecer os custos de uma redução dos 

mesmos, deve-se efetuar os estudos necessários a identificar os níveis de contaminação 

toleráveis e compatíveis com o desenvolvimento sustentado. Também, como já foi dito 

anteriormente, se faz imprescindível mensurar o custo social gerado pelos danos ao meio 

ambiente e os benefícios econômicos auferidos. 

Assinale-se, por outro lado, em favor da tese de utilização dos tributos como 

instrumento de preservação ambiental, que a dificuldade de obtenção de dados confiáveis é 

uma variável encontrada não somente quanto ao sistema tributário,  e especificamente, quanto 

aos tributos ambientais,  mas igualmente quando se faz o controle da poluição por intermédio 

de outras formas de intervenção. Na regulamentação direta, por exemplo, mesmo havendo 

uma fiscalização rígida, ainda assim se verificarão infrações, a exigir aplicação de penalidades 

aos violadores dessas normas.  

“e) os gravames sobre resíduos aumentam os custos das empresas que os 

repassam aos preços, daí resultando serem inflacionários”; 

Concernente a esse problema apontado, vale assinalar, inicialmente, que a 

defesa do meio ambiente através de prestações coercitivas repercutam no preço dos produtos, 

na medida em que neles são embutidos os custos da contaminação.  

Todavia, um certo aumento no nível de preços que, por seu turno, influencia 

a decisão dos consumidores, é precisamente um elemento  positivo que constitui a essência 

mesma das atuações ambientais; em termos de economia de mercado, pode até gerar um 
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ganho na imagem da empresa, tornar-se uma ferramenta de “marketing” empresarial que irá 

diferenciar o produto.  

“f) um sistema de tributos ambientais é algo extremamente complicado e 

confuso”.  

Tampouco neste caso merecem os tributos um julgamento mais severo do 

que outras medidas de ordem econômica. Ademais, a complexidade das intervenções 

tributárias na preservação do meio ambiente pode ter caráter meramente conjuntural, 

dependendo, em certa medida, do objeto eleito, bem como do seu momento de eleição. 

López Díaz72 assinala, em contrapartida, as seguintes vantagens de ordem 

econômica na utilização dos tributos ambientais: 

• os tributos podem ser mais justos do que outras formas de controle de poluição, pois 

tendem a igualar os custos unitários de redução entre os diferentes contaminadores – 

sujeitos passivos – circunstância essa que não se produz com os controles diretos; 

• como conseqüência parcial da idéia anterior, o custo das reduções de contaminação, 

feitas por meio de tributos, terminam por resultar menor do que o obtido pela 

utilização de controles diretos; 

• os tributos exigidos de unidades poluentes podem ser instituídos de tal forma a 

constituir um incentivo permanente à redução da contaminação por parte das 

empresas.Esse efeito não ocorre nos controles diretos pois, se a empresa operar 

abaixo dos limites permitidos de poluição não se beneficiará de qualquer ganho pela 

melhora das condições ambientais. 

Tendo em vista esses argumentos se pode admitir, a meu ver, de um ponto 

de vista econômico, o manejo dos tributos como forma de proteção ao meio ambiente, até 

porque não há incompatibilidade entre estes e os mecanismos diretos de preservação 

ambiental, porquanto os aludidos controles diretos revelam-se imprescindíveis em 

                                                 

 

72 LÓPEZ DÍAZ, Antonio: “Las modalidades de la fiscalidad ambiental”. In Direito Tributário - Estudos em 
homenagem a Geraldo Ataliba / org. Celso Antonio Bandeira de Mello. São Paulo:  Malheiros, 1997,  p. 26. 
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determinadas situações concretas, a exemplo de substâncias contaminantes extremamente 

perigosas ou mudanças repentinas e drásticas nas condições ambientais.  

3.3. Questões Jurídicas 

A utilização dos tributos como instrumento de preservação do meio 

ambiente e controle da poluição deve superar alguns problemas jurídicos.  

O maior questionamento envolve o aspecto da extrafiscalidade, isto é, a 

possibilidade de o ordenamento jurídico comportar o uso de figuras tributárias com fins não-

exclusivamente fiscais, isto é, arrecadatórios.  

3.3.1. A questão da finalidade dos tributos 

A partir da evolução do papel do Estado, que hoje em dia abrange uma 

extensa gama de atividades, inclusive no tocante à sua ação social, abriram-se discussões 

sobre o tributo como ferramenta a ser empregada não somente no sentido de promover a 

arrecadação de recursos, pura e simples, mas igualmente para atingir outros fins públicos. 

Assim, ao lado de sua função tradicional como fonte de recursos financeiros destinados a 

fazer face aos gastos públicos (função arrecadadora ou fiscal), passou-se a admitir a utilização 

dos tributos como instrumento de política econômica ou social, de modo a propiciar ao Poder 

Público a realização de suas metas com vistas ao bem-estar da sociedade. 

Em decorrência dessa nova perspectiva, Fanucchi73 classifica os tributos em 

fiscais (cujo objetivo precípuo é a geração de recursos financeiros), parafiscais (que se 

destinam ao custeio de órgãos que desempenham atividades complementares às do Estado) e 

extrafiscais, os quais atendem a fins outros que não a arrecadação propriamente dita, em regra 

à correção de distorções sociais e à condução da economia, ao estímulo ou desestímulo de 

certas atividades. 

                                                 

 

73 FANUCCHI, Fábio. Curso de direito tributário brasileiro, v. 1, 4. ed. São Paulo: ed. Resenha Tributária, 
1976, páginas 56-58.  
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Para Oliveira74, o princípio jurídico da proporcionalidade condiciona o 

momento jus-político de elaboração da lei tributária e é ele que permite verificar a sua 

adequação aos interesses e fins constitucionalmente legítimos e suscetíveis de serem 

considerados quando da criação do tributo, a permitir o correspondente controle de 

constitucionalidade, porquanto os tributos extrafiscais também se assentam na Carta Maior, 

embora não explicitamente.  

Na doutrina internacional, López Díaz75 sustenta que, para aproveitar o 

potencial do tributo como instrumento de realização de políticas públicas – e tendo em conta a 

dificuldade de apartar, em muitos casos, os aspectos fiscais e os extrafiscais – se vá 

progressivamente deslocando da idéia central de tributo a sua função arrecadadora para focá-

la em outros princípios de justiça que o igualmente informam. Desta forma, vai se 

esmaecendo a finalidade fiscal inerente ao conceito de tributo para acolher, no seu núcleo 

conceitual, as novas potencialidades de cunho extrafiscal. 

Visto por esse ângulo jurídico, as evidências são no sentido de admitir o 

emprego dos tributos com finalidades ambientais no Brasil, sobretudo porque, a partir da 

análise da conjuntura constitucional em vigor se consegue identificar que as figuras do nosso 

sistema têm aspectos fiscais e extrafiscais a serem explorados. Na esteira deste raciocínio, eis 

o pensamento de Casado Ollero76: “o fato de que tais fins sejam diretamente buscados por 

intermédio do tributo, qual seja, sem percorrer o iter normal ‘imposição – ingresso – gasto 

público’ não faz desaparecer nem a função própria nem a natureza do tributo, mas 

unicamente provoca a aceleração do resultado final, simplificando o procedimento de 

realização.” 

Sobre a extrafiscalidade, a sempre oportuna lição de Meirelles: 

                                                 
74 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente  - proporcionalidade -  tipicidade 

aberta – afetação de receita.. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 21.  
75 LÓPEZ DÍAZ, Antonio. “Las modalidades de la fiscalidad ambiental”. In Direito Tributário - Estudos em 

homenagem a Geraldo Ataliba,. v. 1 / org. Celso Antonio Bandeira de Mello. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 
28.  

76 “El hecho de que tales fines se persigan diretamente por el tributo, esto es, sin recorrer el iter normal 
imposición- ingreso-gasto, para nada hace desaparecer ni la función própia ni la naturaleza del tributo, sino 
que únicamente provoca la aceleración del resultado final, simplificando el procedimento de realización.” 
CASADO OLLERO, G. “Los fines no fiscales de los tributos”. In Comentarios a la ley general tributaria y 
líneas para su reforma, v. 1. Madri: I.E.F., 1991, p. 28.  
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A extrafiscalidade é a utilização do tributo como meio de fomento ou de 
desestímulo a atividades reputadas convenientes ou inconvenientes à comunidade. 
É ato de política fiscal, isto é, da ação de governo para o atingimento de fins sociais 
através da maior ou menor imposição tributária. 

[...] 

Modernamente, os tributos são usados como instrumento auxiliar do poder 
regulatório do Estado sobre a propriedade particular e as atividades privadas que 
tenham implicações com o bem-estar social. Até mesmo o Direito norte-americano, 
tão cioso das liberdades individuais, admite essa nova função extrafiscal dos 
tributos, para o incentivo ou repressão da conduta do particular.77 

A Constituição Federal brasileira prevê o emprego dos tributos e de 

incentivos fiscais em ações visando ao desenvolvimento, no atendimento a funções sociais e 

em face de necessidades de política econômica.  O art. 43, por exemplo, trata do papel da 

União no desenvolvimento regional, dispondo expressamente o inciso III do § 2º que esta 

poderá utilizar os mecanismos em foco, sem prejuízo de outras formas de atuação: 

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um 
mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à 
redução das desigualdades regionais. 

[...] 

§ 2º.  Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: 

[...] 

III – isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos 
por pessoas físicas ou jurídicas.  (Grifo nosso). 

3.3.2. A referência à capacidade contributiva 

Do explanado no item precedente, mostra-se admissível reconhecer, na 

função extrafiscal dos tributos, fundamento à sua utilização como meio de realização de 

políticas ambientais. No dizer de Oliveira, “sem dúvida, entre os meios de prevenção e 

combate à poluição, o tributo surge como instrumento eficiente tanto para proporcionar ao 

Estado recursos para agir (tributação fiscal), como fundamentalmente para estimular 

condutas não-poluidoras e desestimular as poluidoras (tributação extrafiscal)”.78   

                                                 
77 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro, 6. ed., atualizada por Izabel C.L. Monteiro e Yara 

D.P. Monteiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p.120. 

 

78 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente – proporcionalidade – tipicidade 
aberta – afetação da receita. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 26.   
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Há que enfrentar, porém, uma segunda questão, relacionada com o 

dimensionamento da possibilidade dessa utilização extrafiscal dos tributos, diante dos 

princípios de justiça fiscal e da capacidade contributiva.  

Segundo Oliveira79, “a capacidade contributiva, enquanto princípio, é um 

daqueles juízos fundamentais de valor que informam a ordem jurídica.” No plano do Direito 

Internacional, Ahumada afirma, por seu turno, que “a isonomia tributária se consubstancia na 

igualdade jurídica informada pela teoria da capacidade contributiva.”80  

Martins distingue capacidade contributiva de capacidade econômica, a 

saber: 

Capacidade contributiva e capacidade econômica não se confundem. Embora sejam 
ambas dimensões da capacidade de pagar tributos do contribuinte, têm, a meu ver, 
conotação distinta. Capacidade contributiva é a capacidade do contribuinte 
relacionada com a imposição específica, ou global, sendo, portanto, dimensão 
econômica particular de sua vinculação ao poder tributante, nos termos da lei. 
Capacidade econômica é a exteriorização da potencialidade econômica de alguém, 
independente de sua vinculação ao referido poder.81 

 

A Constituição de 1988 refere-se expressamente ao princípio em pauta no 

art. 145, § 1º, verbis: 

Art. 145. [...] 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

A redação adotada pela Constituição Federal acendeu intensos debates sobre 

o alcance do princípio em pauta, notadamente no tocante à sua aplicação a outros tributos, que 

não os impostos. Na crítica de Martins, “a imperfeição vernacular do constituinte nesta 

                                                 
79 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Capacidade contributiva – conteúdo e eficácia do princípio. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1988, p. 29.  
80 AHUMADA, Guillermo. Tratado de  finanzas públicas, v. 1. Buenos Aires: Ed. Plus Ultra, 1969, p.296.  

 

81 MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Capacidade econômica e capacidade contributiva”.  In Capacidade 
contributiva. Cadernos de pesquisa tributária, v. 14 /  coord. Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Ed. 
Resenha Tributária, 1989, p. 34.  
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matéria, todavia, não se restringiu apenas à falha conformação da capacidade do sujeito 

passivo da relação econômica, mas à enunciação do próprio discurso a que se relaciona”.82  

Ardoroso partidário da extensão do princípio da capacidade contributiva a 

todos os tributos, Oliveira posiciona-se como segue: 

Quer se pense, portanto, no princípio como pressuposto da tributação quer 
enquanto critério de graduação do tributo, não se poderá conceber um sistema 
tributário apenas ‘parcialmente’ adequado à capacidade contributiva, ou seja, com 
somente certo tipo de tributo respeitando a Ordem Constitucional e outros não... Se 
isto se admitir, além da pura e simples violação do princípio, ter-se-á de conviver 
com o desrespeito à isonomia, pois, como anteriormente demonstrado, o único 
critério de discrimen válido para igualar ou desigualar alguém no campo fiscal é o 
da riqueza, tendo em vista sua compatibilidade e estreita e intrínseca adequação ao 
substrato econômico da tributação. 

[...] 

É verdade que a capacidade contributiva tem aplicação mais ampla aos impostos 
porque estes gravam fatos da vida econômica privada que independem de qualquer 
atividade estatal específica referida ao contribuinte e, por isso, neles avulta o fator 
‘riqueza do contribuinte’. Mas isto não justifica negar ao princípio eficácia quanto 
aos demais tributos, já que o fato gerador da obrigação tributária é, segundo Falcão, 
um fato econômico de relevância jurídica.83  

 

Resta examinar, então, o princípio da capacidade contributiva quanto à 

utilização das figuras tributárias no bojo das políticas de preservação ambiental e controle de 

poluição.  

No tocante a esse ponto, López Díaz84 defende a ponderação da incidência 

tributária, a ser efetuada dentro de limites máximos e mínimos, respeitando-se de uma parte a 

necessidade de gravar manifestações de capacidade econômica sem olvidar, de outra parte, o 

princípio de vedação ao efeito confiscatório. 

                                                 
82 Idem, ibidem, p. 39  
83 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Capacidade contributiva – conteúdo e eficácia do princípio. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1988, p. 47-48.   

 

84 “Por lo que se refiere a la capacidad económica, y sin entrar en profundizaciones dogmáticas sobre este 
concepto, podemos señalar que su exigencia incorpora unos limites máximos y mínimos al establecimiento de 
tributos. Así, el mínimo vendría representado por la necesidad de gravar manifestaciones de capacidad 
económica, de tal forma que la flexibilización de este principio permite que, por razones diversas, justificadas 
en muchos casos por otros preceptos constitucionales, se puedan dejar de gravar ciertas manifestaciones de 
riqueza, pero no se admite en ningún caso el gravamen de supuestos que no manifiesten riqueza. Por su 
parte, el limite máximo coincidiria con la prohibición de los tributos confiscatorios.” LÓPEZ  DÍAZ, 
Antonio. “Las modalidades de la fiscalidad ambiental”. In Direito Tributário - Estudos em homenagem a 
Geraldo Ataliba, v. 1 / org. Celso Antonio Bandeira de Mello. São Paulo: Malheiros, 1997,  p. 28.   



58 

De todo este debate, ressalta evidente, pois, que se o Estado pode exercer 

sua competência tributária com fins extrafiscais, não pode olvidar de dosá-la levando em 

consideração os princípios constitucionais. Assim, a observância do princípio da capacidade 

contributiva na utilização dos tributos ambientais exige um balanceamento de tal ordem que 

ao Estado será vedado exacerbar os gravames tributários, pois tal excesso, se ocorrer, pode 

inviabilizar a atividade econômica ou causar o empobrecimento do contribuinte. De outra 

parte, a adoção de instrumentos tributários com fins ambientais somente se justifica no 

contexto de uma política de preservação planejada e previamente estabelecida pelo Poder 

Público. 

Resta claro, pois, que as figuras tributárias constituem uma entre diversas 

formas de intervenção estatal econômica passíveis de serem adotadas na área da preservação 

do meio ambiente, com a particularidade de que, por seu caráter compulsório e coercitivo, 

exigem não só  instituição por lei, como também o respeito aos princípios e ditames 

constitucionais em vigor sobre a matéria.   
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4. TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL NO PLANO INTERNACIONAL -  

Sumário: 4.1. Comunidade européia: 4.1.1. Países escandinavos - a reforma 
fiscal na Suécia e experiências na Noruega e na Dinamarca. 4.1.2. A legislação 
da Espanha. 4.1.3. O caso francês. 4.2. A experiência nos Estados Unidos. 4.3. 
Outras experiências. 4.4. A avaliação da OCDE – problemas e estratégias 
quanto aos tributos ambientais.   

 

4.1. Comunidade européia 

Em decorrência da criação da OCDE – Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico85, cujos países-membros, em absoluta maioria, fazem parte da 

Comunidade Européia, o debate sobre a tributação ambiental iniciou-se já a partir da década 

de 60. Do mesmo modo, é nos países europeus que se encontram os mais expressivos 

exemplos da utilização dos tributos com finalidades de proteção aos recursos naturais. 

4.1.1. Países escandinavos - a reforma fiscal na Suécia e experiências na Noruega e na  

Dinamarca 

Realizada em 1991, a reforma fiscal na Suécia teve por objetivo criar um 

sistema tributário mais simples, neutro e menos desestimulante do esforço pessoal. Do ponto 

de vista global, a mudança tributária empreendida naquele país deslocou  o foco tributário da 

imposição direta para a indireta. Essa política repercutiu também na tributação ambiental, 

cujo interesse se concentrou no domínio energético.86 

Em linhas gerais, houve redução dos recursos carreados pelo imposto de 

renda das pessoas físicas, mas essa queda de arrecadação foi compensada pelos ingressos 

oriundos de uma elevação da base de cálculo da tributação do capital aplicado como 

                                                 
85 A OCDE tem por objetivos promover políticas visando: (i) à expansão da economia, do emprego e progressão 

do nível de vida nos países-membros, mantendo a estabilidade financeira e, assim, contribuir para o 
desenvolvimento da economia mundial; (ii)  a contribuir a uma sadia expansão econômica dos países 
membros, bem como dos países não-membros, em via de desenvolvimento; (iii) a contribuir à expansão do 
comercio mundial sobre bases multilaterais não-discriminatórias, em consonância com obrigações firmadas 
em tratados internacionais.    

 

86 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Taxation and the environment – 
complementary policies. Paris: ed. OCDE, 1994, p. 90-92.  
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investimentos financeiros e dos tributos patrimoniais, bem como pelo aumento da base 

imponível do IVA (imposto sobre o consumo) e dos impostos ambientais. 

As principais figuras tributárias introduzidas, sob o ângulo da fiscalidade 

ambiental e relacionadas ao segmento energético foram as seguintes: 

- imposto sobre os óxidos de carbono, que grava o conteúdo dos gases 

emanados pela queima de combustíveis, de acordo com o tipo: petróleo, carvão, gás natural, 

gás liqüefeito e gasolina. 

- imposto sobre o dióxido de enxofre (SO2), o qual incide sobre as emissões 

desse gás, medidas diretamente nas grandes instalações industriais. As empresas que instalam 

filtros e outros dispositivos para a dessulfurização do ambiente têm direito a reembolso, total 

ou parcial, do imposto. 

- imposto sobre óxidos de nitrogênio emitidos por utilização de altos fornos, 

diretamente medidos junto às duzentas e cinqüenta maiores instalações industriais. 

Além da criação desses novos impostos, estendeu-se a tributação do IVA a 

todos os tipos de carburantes. A tributação quanto aos veículos também foi reformulada, no 

sentido de atentar às suas características de consumo de energia e de poluição do meio 

ambiente. De outra parte, algumas espécies de produtos passaram a ser tributadas em função 

de suas características poluentes, como por exemplo, os pesticidas e as baterias de níquel-

mercúrio-cádmio. 

Rosembuj87 comenta que a reforma sueca teve importante significado, no 

sentido de integrar a função arrecadadora à função incentivadora da chamada fiscalidade 

ambiental, tanto no tocante a impostos fiscais (caso do IVA), como a tributos incidentes sobre 

produtos nocivos ou resíduos contaminadores do meio ambiente. Acrescenta esse autor que a 

aludida reforma demonstra que a tributação ambiental pode ser um componente válido do 

sistema tributário ordinário, corrigindo ao mesmo tempo os comportamentos prejudiciais ao 

ambiente e as distorções que se verificam em termos de economia de mercado. 

                                                 

 
87 ROSEMBUJ, Tulio. Los tributos y la proteccion del medio ambiente. Madri: Marcial Pons, 1995, p. 114.  
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Registram Barde e Smith88, igualmente, que o imposto sobre a emissão de 

óxidos de nitrogênio, vinte meses após sua implantação, induziu à redução da emissão desse 

poluente em 35%, enquanto que a tributação sobre os óxidos de enxofre ensejou uma redução 

de 40% na emissão dos poluentes, com resultado favorável que superou ao obtido pela via da 

regulamentação direta das atividades poluidoras. 

A Noruega adota, desde 1970, um imposto sobre a emissão de óxidos de 

enxofre, incidente sobre produtos derivados de petróleo. Essa tributação acarretou, segundo 

avaliação de Barde e Smith89 - entre 1973 a 1992 – uma redução de 67% das emissões desses 

poluentes, pela indústria, e, entre 1980 a 1992, uma redução de 86% das emissões produzidas 

pelas instalações de aquecimento. Após 1992, a elevação da alíquota do imposto, inclusive, 

provocou a retirada do mercado do chamado óleo combustível pesado, cujo teor em enxofre 

era muito elevado. 

Na Dinamarca, observa matéria divulgada pela OCDE90, que o aumento da 

alíquota do imposto sobre pilhas recarregáveis de níquel-cádmio provocou, nos consumidores 

– a quem o custo financeiro do tributo foi repassado – uma mudança de hábito de consumo, 

passando a adquirir outros tipos de pilhas menos nocivas ao meio ambiente.    

4.1.2. A legislação da Espanha  

Em matéria de tributação tendente a considerar os aspectos ambientais, a 

Espanha apresenta alguns exemplos merecedores de atenção. O primeiro se relaciona à 

proteção do ambiente atmosférico, regulada pela Lei n.º 38, de 22 de dezembro de 1972, cujo 

objetivo é prevenir, fiscalizar e corrigir as situações de contaminação atmosférica, quaisquer 

que sejam as causas que as produzam.  

Sob o ângulo dos estímulos financeiros e fiscais, a lei reconheceu 

determinados benefícios às empresas que cumprem suas disposições, a exemplo de 

subvenções, redução de impostos e acesso ao crédito oficial para a realização de 

investimentos em mecanismos corretivos ou depuradores da contaminação atmosférica.  

Propõem-se classes de incentivos, na forma de subvenções para investimentos e de benefícios 
                                                 
88 BARDE, Jean-Philippe e SMITH, Stefen. “Environnement: les instruments économiques sont-ils  efficaces?” 

In l’Observateur de l’OCDE  n. 204. Paris: ed. OCDE, fev.-mar. 1997, p. 24.  
89 Idem, ibidem, p. 25. 

 

90 OCDE  –  Organização  para  a  Cooperação  e  Desenvolvimento Econômico. “Les impôts verts.” In 
l’Observateur OCDE.  Paris: ed. OCDE, 14 mar. 2002.  
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fiscais sobre determinados impostos (ex.: imposto sobre o transporte das empresas, impostos 

alfandegários). 

Rosembuj91 critica esse diploma legal, apontando como as duas principais 

falhas: (i) a lei não prevê a utilização de instrumento fiscal correspondente ao princípio do 

poluidor-pagador; e (ii) a lei não institui tributação sobre emissão de poluentes atmosféricos, 

nem sobre o nível de substâncias nocivas em determinados produtos, ao contrário do que 

ocorre na Suécia. Prossegue o autor em seus comentários, alegando que a legislação 

espanhola, quanto à proteção da atmosfera, revela uma grave passividade na tutela ambiental, 

na contramão do posicionamento dos tribunais. Nesse sentido, cita sentença da Suprema Corte 

daquele país, na qual se reconhece a supremacia do interesse coletivo na preservação da 

qualidade do ar que se respira, a despeito dos grupos movidos pela exploração econômica da 

energia ou da indústria.92   

Em 1992, foi instituído um imposto sobre hidrocarbonetos, enquanto 

imposto especial e indireto, que grava a fabricação, importação e circulação interna de 

hidrocarbonetos.  

Concernente aos recursos hídricos na Espanha, a matéria encontra-se 

regulada pela Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985, que tem por objeto o disciplinamento dos 

recursos hídricos de domínio público, do uso da água e das competências e tutelas a ela 

referentes.  Os arts. 104 a 107 da referida lei instituem diversos “canones” a serem cobrados 

pelo uso da água, inclusive pelos efluentes.  

Observe-se que a expressão “canon”, em espanhol, apresenta, segundo 

Rosembuj93 um sentido ambíguo e que pode se prestar tanto para significar ingressos de 

natureza tributária, quanto ingressos patrimoniais ou mesmo preços públicos. Martinez de 

Pisón94, por sua vez, explica que o termo “canon” denota uma exigência de natureza 

compensatória, como remuneração decorrente da concessão de uso privativo, outorgada pelo 

Estado quanto a determinados recursos naturais.  

                                                 
91 Idem, ibidem, p. 138. 
92 A sentença do Tribunal Constitucional espanhol é de 19.11.90: “El aire es um bien común limitado y su 

utilización y disfrute debe supeditarse a los superiores intereses de la comunidad frente a los intereses 
individuales o de grupo movidos por la explotación económica de la energía o industria.”  

93 ROSEMBUJ, Tulio. Los tributos y la proteccion del medio ambiente. Madri: Marcial Pons, 1995, p. 145. 

 
94 MARTÍNEZ DE PISÓN, J. Arrieta. Régimen fiscal de las aguas. Madri: Marcial Pons, 1991, p.20.  
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Faz-se mister registrar que algumas comunidades autônomas da Espanha, 

como é o caso da Catalunha, possuem legislação tributária própria relativamente ao consumo 

de água. Explica Rosembuj que o princípio geral desse tributo é imputar ao usuário o custo de 

investimentos em infraestrutura hidráulica, acrescentando que sua filosofia “parte da 

premissa de que a água é um recurso escasso, cujo valor deve repercutir coletivamente entre 

todos os consumidores, e que deve refletir atuação pública desvinculada de seu consumo ou 

uso privado”.95    

No tocante aos resíduos sólidos urbanos  - RSU, a Ley 42/75 faz referência a 

instrumentos tributários, a serem adotados pelos Municípios (Ayuntamientos), de acordo com 

as leis locais, em contraprestação à obrigação de recolher o lixo produzido em sua jurisdição, 

para eliminação. A lei também contempla o reaproveitamento dos resíduos, bem assim a 

atividade planificadora e sancionadora da administração. Quanto a essa taxa, a lei prevê 

entrega obrigatória dos RSU e recepção, também obrigatória, por parte da municipalidade, 

mediante a atividade de coleta periódica domiciliar. 

4.1.3. O caso francês  

Em decorrência da criação do Ministério do Meio Ambiente, em 1973, foi 

elaborado um Plano Nacional que contém diretrizes no sentido de utilização de mecanismos 

tributários em favor da causa ambiental. Em trabalho sobre esse assunto, porém, a OCDE96 

esclarece que o conteúdo fiscal do plano, embora significativo, não teve a amplitude das 

reformas fiscais realizadas na Suécia e na Holanda. 

O controle da poluição das águas e do ar tem sido uma fonte constante de 

preocupação dos órgãos de proteção ambiental. No caso da água, foi aprovada uma lei em 16 

de dezembro de 1964, dividindo o território francês em seis bacias hidrográficas, cada uma 

supervisionada por uma “agência” – l’Agence de l’Eau, órgão dotado de autonomia 

administrativa e financeira.  

O papel essencial dessas seis agências consiste em gerir os recursos 

hídricos, controlando a poluição e procurando aumentar a disponibilidade de água de boa 

qualidade para a população. Para fazer face aos gastos públicos, as indústrias recolhem uma 
                                                 
95 ROSEMBUJ, Tulio. Los tributos y la proteccion del medio ambiente. Madri: Marcial Pons, 1995, p. 165. 

 

96 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. La fiscalité et l’environnement: le 
cas de la France. Paris: ed. OCDE, 1994, p. 11. 
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contribuição, conforme o grau medido ou estimado da poluição provocada por suas 

atividades, enquanto os demais setores econômicos e as famílias pagam a sua contribuição 

sob a forma de um adicional no preço da água potável distribuída à comunidade. Cabe 

ressaltar que essas contribuições se assemelham a taxas mas, juridicamente, não podem ser 

denominadas como tal, visto não serem objeto de instituição por lei, e sim de mera aprovação 

por um Conselho Comunitário, apelidado de parlement de l’eau. 

No que tange ao controle da poluição do ar, o órgão encarregado é a 

Agência para a Qualidade do Ar (l’Agence pour la Qualité de l’Air – AQA), cujos recursos 

advém do orçamento público e também da cobrança de uma contribuição sobre emissão de 

poluentes - gás carbônico, dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, criada desde 7 de junho 

de 1985. Figuram como sujeitos passivos as indústrias que produzem emissões gasosas 

resultantes de processos de combustão e a contribuição é calculada em função da poluição 

medida. 

A OCDE97 comenta, em seu Relatório, que - na prática – somente a emissão 

de gás carbônico foi tributada,  porque em relação aos demais poluentes fixou-se alíquota 

zero. Curiosamente, a arrecadação da referida taxa registrou decréscimo, ano a ano, o que, na 

verdade, foi indicativo da redução do nível de emissão de gases poluentes, sendo esse efeito  

desejável em termos de política ambiental. 

  Posteriormente, em 11 de maio de 1990, novo ato estabeleceu a cobrança 

de contribuição sobre outros poluentes gasosos, passando-se a tributar a emissão de ácido 

clorídrico e de hidrocarbonetos, bem como eliminando a alíquota zero da incidência sobre 

emissões de dióxido de enxofre e de óxidos de nitrogênio. 

O nível de dejetos e resíduos sólidos encontra-se sobre o controle da 

Agência para a Recuperação e Eliminação de Dejetos (l’Agence pour la Récupération  et 

l’Elimination dês Déchets – ANRED), que se encarrega não somente de supervisionar e 

auxiliar nas ações de eliminação, como também de apoiar a pesquisa e a inovação 

tecnológica, visando à reciclagem de resíduos. O quadro legal correspondente a essa matéria 

foi estabelecido, inicialmente, por lei de 15 de julho de 1975, porém, no que diz respeito à 

cobrança de tributos,  a primeira experiência se deu em 1979, com a contribuição sobre óleos 

                                                 

 
97 Idem, ibidem, p. 32. 
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de utilização industrial, cuja arrecadação financiou instalações de reaproveitamento desses 

óleos. Em 1992 foi instituída outra contribuição geral sobre a emissão de dejetos. 

Em relação à poluição sonora, a França instituiu em 1973 uma contribuição, 

paga pelas companhias aéreas, destinada a financiar o isolamento acústico de prédios 

públicos, escolas, hospitais e até de moradias próximas aos terminais aéreos, mas, 

posteriormente, essa contribuição foi extinta. Existe, atualmente, um projeto de lei no sentido 

de se criar uma taxa  sobre a fiscalização do movimento de aviões nos nove maiores 

aeroportos do país.  

O IVA (imposto com características semelhantes a um imposto sobre 

consumo), tem sido utilizado para gravar com maior intensidade a aquisição de veículos de 

uso individual ou familiar,  com intuito nitidamente extrafiscal, qual seja, de desestimular o 

aumento do número de veículos nas vias urbanas que, efetivamente, contribuem para o 

aumento da poluição nas grandes cidades. 

No campo da energia, pode-se citar, como exemplo, incentivos em favor da 

economia no consumo, mediante dedução, do imposto de renda das empresas, de 

investimentos realizados para a redução de gastos energéticos. 

Outros incentivos também existem para empresas, tanto no tocante à 

possibilidade da dedução fiscal de amortização acelerada, relativamente a gastos com 

instalação de equipamentos de despoluição do ar ou da água, como de reaproveitamento de 

dejetos industriais. Gastos com pesquisas no sentido de incrementar ações para a redução da 

poluição ou recuperação do meio ambiente geram crédito de imposto de renda para as 

empresas. 

4.2. A experiência nos Estados Unidos.  

Apesar de virem adotando, no plano externo, uma política resistente à 

assinatura de protocolos internacionais com vistas à redução dos níveis de poluição ambiental, 

especialmente a atmosférica, os Estados Unidos surpreendem, quanto à adoção de medidas de 

preservação, no plano interno. 
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Oliveira98 cita como exemplo de engenhoso mecanismo de financiamento 

estatal, voltado à preservação do meio ambiente, o chamado Superfund, que se trata de um 

gigantesco fundo público, com recursos previstos da ordem de dez bilhões de dólares, 

destinado ao combate à poluição por resíduos perigosos (hazardous wastes).    

Criado pela lei de revisão, em 1986, do CERCLA – Comprehensive 

Environmental Response, Compensation and Liability Act de 1980, o Superfund compõe-se de 

receitas provenientes da arrecadação do imposto de renda, do imposto sobre petróleo e 

derivados e do imposto sobre produtos químicos perigosos e derivados. Respaldada por esses 

volumosos recursos, a autoridade ambiental pode determinar a limpeza (clean-up) de 

determinado local degradado pelos resíduos perigosos, o que pode ser entendido como um 

processo de descontaminação. Caso o poluidor não cumpra essa ordem, sujeitar-se-á ao 

pagamento, em triplo, dos respectivos custos incorridos pelo Estado, salvo hipóteses de justa 

causa, quando se dá apenas o reembolso das despesas efetuadas pelo Poder Público.99  

Segundo complementa Oliveira, o Superfund “se constitui em paradigma de 

eficiência legislativa na constituição e utilização de fundos públicos, através da vinculação 

de impostos, e de satisfação do princípio do poluidor-pagador no custeio da recuperação 

ambiental.” 100  

Além do Superfund, os Estados Unidos mantêm outros fundos ambientais 

constituídos por receitas vinculadas de impostos, geralmente indiretos, incidentes sobre 

combustíveis, sobre emissões de gases poluentes, sobre equipamentos de caça e pesca, etc., 

como o Oil Spill Liability Trust Fund, o Black Lung Disability Trust Fund e o Wild Life 

Restoration Fund.101  

Na sociedade norte-americana, o imposto é amplamente empregado na 

tributação ambiental, como se pode constatar na incidência sobre a produção e o consumo de 

certos produtos poluidores, com isenção parcial ou total a outros menos poluentes ou 

                                                 
98 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente – capacidade contributiva – 

tipicidade aberta – afetação da receita. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 16-18.  
99 Oliveira explica, na obra supracitada, que se admitem como justa causa, para não proceder a recuperação do 

ambiente degradado, a força maior, o caso fortuito, o risco de falência em virtude da realização de tal despesa 
e a exigüidade do prazo concedido pela autoridade ambiental, entre outras razões. 

100 Idem, ibidem, p. 17. 

 

101 USA - Committee on Ways and Means US House of Representatives. Overview of the federal tax system. 
Washington, D.C., 1990, p. 27. 
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recicláveis, podendo-se citar a restituição de imposto sobre vasilhames, quando da devolução 

dos recipientes. Também o imposto de renda contempla uma espécie de adicional ambiental e 

a dedutibilidade de valores correspondentes a doações de terrenos e matas, com finalidade 

preservacionista.102   

Quanto a experiências voltadas à redução do resíduo sólido urbano - RSU 

(lixo urbano), podem ser citados os casos de Seattle (Estado de Washington) e Perkasie 

(Estado da Pensilvânia). Em Seattle, os cidadãos escolhem entre quatro contêineres de 

diferentes tamanhos, para acondicionamento dos resíduos sólidos, mediante pagamento de 

uma quantia à municipalidade. Os usuários suportam o pagamento por recipiente adquirido, 

quer o preencham ou não. Informa Rosembuj103 que os resultados têm sido significativos, na 

redução efetiva do fluxo de RSU com destino ao aterro sanitário.   

O sistema de controle do RSU em Perkasie é denominado “tag-and-bag” e 

significa que os cidadãos pagam ao Município, por unidade de recipientes utilizados, os quais 

são obtidos junto ao próprio Poder Público.   

Note-se que essas experiências no controle da geração de RSU (lixo urbano) 

não são exatamente de ordem tributária, mas têm o mérito de procurar solucionar a questão do 

custo da coleta do lixo e, ao mesmo tempo, conscientizar e educar os cidadãos a reduzirem o 

volume de resíduos produzidos.  

 

4.3. Outras experiências  

Na Alemanha, por exemplo, o primeiro caso envolvendo um imposto 

ambiental foi julgado em 19 de agosto de 1994 pelo Tribunal da Administração Federal 

daquele país, o qual considerou constitucionalmente legítima a instituição, em 1992, de 

imposto municipal sobre embalagens, pratos e talheres descartáveis.104  

Lei da Bélgica, datada de 16 de julho de 1993, criou um imposto de mesma 

natureza, devido pelos consumidores de bens de consumo descartáveis, desde aparelhos de 

                                                 
102 Essas formas de tributação decorrem das leis anteriormente referidas. 
103 ROSEMBUJ, Tulio.  Los tributos y la proteccion del medio ambiente. Madri: Marcial Pons, 1995, p. 196. 

 

104 AIJA  –  Association  Internationale  des Jeunes  Avocats. German  National Report  – Taxation and the 
environment. Bruxelas: 1994, anexo. 
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barbear e câmeras fotográficas até pilhas e embalagens em geral, prevendo-se uma sistemática 

de isenções e restituições, quando a indústria adotar material reciclável. 

Alguns outros países europeus, como a Holanda, a Áustria, e a Finlândia,  

instituíram imposto sobre o consumo de gasolina, diferenciado em razão de esse combustível 

conter ou não chumbo. Dessa medida resultou que nesses três países a gasolina contendo 

chumbo desapareceu do mercado.  

Em dezesseis países-membros da OCDE foram modificados os impostos 

sobre a venda de veículos ou o imposto anual sobre a propriedade de automóveis, de modo a 

estimular a aquisição de veículos menos poluentes.105  No Reino Unido, a introdução de uma 

taxação sobre emissão de dióxido de carbono foi compensada por uma redução dos encargos 

sociais dos empregadores.106    

4.4. A avaliação da OCDE – problemas e estratégias quanto aos tributos 

ambientais 

No âmbito de reuniões conjuntas de experts da fiscalização e de meio 

ambiente, técnicos da organização em epígrafe prepararam um relatório intitulado “Os 

tributos vinculados ao meio ambiente nos países da OCDE: problemas e estratégias 

(2001)”107. Esse relatório demonstra, baseado em exemplos, que a eficácia ambiental dos 

tributos vinculados ao meio ambiente é cada vez mais confirmada.  

A arrecadação dos tributos ambientais representava, em 1995, em média, 

perto de 2% do PIB dos países-membros da OCDE. A maior parte dessas receitas tributárias 

proveio de tributação sobre a compra ou utilização de veículos automotores e de carburantes, 

notadamente gasolina e óleo diesel. Certos países também utilizaram tributos para equacionar 

um grande leque de problemas ambientais, a exemplo da poluição das águas. Diz a OCDE: “o 

campo de aplicação das ecotaxas poderia, contudo, ser ampliado na maioria dos países 

                                                 
105 BARDE, Jean-Philippe.  Ecotaxes  et réformes fiscales vertes dans les pays de l’OCDE: bilan et mise en 

oeuvre. Disponível em:  http://www.x-environnement.org/Jaune_Rouge/JR98/barde.html>. Acesso em: 
30.1.2003. 

106 Idem, ibidem. 

 

107 OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Les taxes liées à l’environnement 
dans les pays de l’OCDE: problèmes et stratégies – synthèse. Paris: ed. OCDE, 2001.  

http://www.x-environnement.org/Jaune_Rouge/JR98/barde.html
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filiados à entidade, embora diversos dentre deles tenham escolhido a via tributária dentro de 

uma ótica de receitas constantes.” 108 

Prossegue o relatório dizendo que um número crescente de países colocou 

em prática, ou vislumbra adotar, uma reforma fiscal verde109. Esta reforma pode consistir em 

reestruturar os tributos existentes, levando em conta o caráter mais, ou  menos, poluente de 

determinados produtos ou atividades, em introduzir novas figuras tributárias, por exemplo, 

sobre o consumo e a poluição da água, a emissão de dejetos, a produção de substâncias 

químicas tóxicas, ou em eliminar subvenções prejudiciais ao meio ambiente.  

Afirmam os técnicos da OCDE que, no tocante à energia, dado que a 

elasticidade da demanda com relação às variações de preço é freqüentemente mais importante 

a longo prazo, tudo leva a crer que a aplicação sistemática e duradoura de tributos vinculados 

ao meio ambiente poderia permitir a redução do consumo de energia e melhorar as condições 

do meio ambiente. 

As receitas produzidas podem permitir a redução de déficit ou a elevação de 

excedentes orçamentários, ou, ainda, financiar acréscimos discricionários das despesas 

públicas. Elas podem também servir para abaixar outras exigências fiscais, de modo a reduzir 

as distorções sobre o mercado, resolver problemas setoriais de competitividade ou fazer com 

que o público aceite melhor os tributos ambientais. 

O relatório examina igualmente vários obstáculos que freiam o emprego de 

tributos ligados ao meio ambiente, especialmente: (i) quanto às conseqüências que eles podem 

trazer, segundo algumas opiniões, para a competitividade dos setores industriais mais afetados 

(os mais poluentes); (ii) os seus possíveis efeitos negativos sobre os domicílios de baixos 

níveis de renda; e (iii) os temores de que seus custos de administração se tornem elevados. 

Várias opções complementares são igualmente vislumbradas para tornar os 

tributos ambientais mais bem aceitos pela sociedade: poder-se-ia, em especial, definir clara e 

simplesmente os objetivos que justificariam as incidências vinculadas ao meio ambiente, 

divulgar informações sobre a necessidade de tratar os problemas ambientais, organizar 

                                                 
108 “Le champ d’application des écotaxes pourrait néanmoins être elargi dans la plupart des pays de l’OCDE, 

bien que beaucoup aient choisi cette voie dans une optique de recettes constantes”. Idem, ibidem, p.2. 

 
109  Idem, ibidem, p. 2.   
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audiências públicas e incrementar outras formas de consulta às comunidades e segmentos 

econômicos envolvidos. “Comissões fiscais verdes” e grupos interministeriais de trabalho 

poderiam igualmente ser criados para esse fim. 

A OCDE reconhece, no relatório, que certos tributos ligados ao meio 

ambiente podem afetar mais aos domicílios de baixa renda que a outras categorias 

populacionais, ou aumentar as disparidades regionais em termos de renda. Contudo, uma 

avaliação completa do efeito redistributivo de um tributo deve levar em conta os efeitos 

secundários dos pagamentos compensatórios, das reduções das outras exigências fiscais, bem 

assim os efeitos induzidos sobre o emprego. Deve, por outro lado, levar em consideração a 

repartição das vantagens ambientais produzidas pelo tributo. Ainda que as isenções e os 

abatimentos tributários, que vão de encontro aos objetivos ambientais, devam ser evitados, se 

a introdução de tributos ambientais em um sistema gerar importantes efeitos negativos sobre a 

repartição desigual dos rendimentos, acentuando-a, será geralmente possível remediar esse 

fato por meio de medidas de compensação e de programas de redistribuição das receitas, 

desde que bem concebidos. 

Atualmente, os tributos relacionados à proteção do meio ambiente não 

parecem ter verdadeiramente afetado a competitividade dos diferentes setores da economia. 

Essa constatação resulta tanto das conclusões da OCDE como de outras pesquisas realizadas 

sobre os desempenhos econômicos, que mostram que a competitividade setorial é, sobretudo, 

uma questão de competência e de investimento. Isso nada tem de surpreendente, se 

considerarmos as múltiplas formas de isenções e de reduções de impostos dos quais se 

beneficiam, hoje em dia, as empresas.  

O fato de que certos produtos poluentes sejam objeto de isenções gerais e 

que as industrias mais poluentes se beneficiem de reduções de impostos pode, no entanto, 

prejudicar gravemente a eficácia das taxas destinadas a combater a poluição e enfraquecer as 

iniciativas de desenvolvimento e adoção de novas tecnologias favoráveis ao meio ambiente.   

O relatório segue apresentando várias opções que permitem melhor 

enfrentar os problemas de competitividade setorial. Mostra que os países teriam mais 

vantagens em integrar as reformas de objetivos ambientais com os dispositivos gerais de uma 

reforma fiscal. Isso permitiria, notadamente, compensar os efeitos negativos possíveis do teor 
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ambiental de uma reforma mais geral sobre a competitividade de certos setores. Não se deve, 

tampouco, perder de vista que, se a aplicação de tributos com objetivos ambientais arrisca 

desencadear uma clara perda de competitividade para certos setores, pode, por outro lado, 

melhorar a competitividade de outros setores com maior respeito pelo meio ambiente. Os 

países poderiam procurar agir de uma maneira que mudanças estruturais benéficas pudessem 

ocorrer progressivamente. 

No geral, essa reestruturação poderia operar-se mais facilmente se a 

aplicação de novos tributos e o aumento dos preços fossem anunciados com antecedência e se 

as isenções e as reduções de impostos fossem progressivamente eliminadas. Os países que 

atualmente concedem esses tipos de benefícios fiscais poderiam suprimi-los e destinar uma 

parte das receitas geradas às industrias interessadas, cuidando, porém, para que ficasse 

obedecido o respeito pelo meio ambiente.  

É igualmente possível atenuar os efeitos ambientais negativos das isenções e 

abatimentos assegurando-se que as empresas deles beneficiárias se comprometam a aplicar 

medidas antipoluição mais rigorosas. Será possível também, em certos países, melhorar os 

dispositivos fiscais de modo que os mecanismos de isenções e de reembolso eventualmente 

mantidos sejam devidamente controlados para cumprir adequadamente seus objetivos. 

Os países que temem as conseqüências de um ajuste unilateral dos tributos 

para sua balança comercial poderiam também vislumbrar outras opções e arranjos 

combinados, decididos e empregados em um plano nacional, mas de modo a permitir um 

diálogo multilateral. O relatório conclui que a cooperação internacional poderá facilitar a 

adoção de medidas tributárias ambientais, acordadas entre os países interessados, de modo a 

limitar ou até a evitar os efeitos indesejáveis sobre a competitividade.  

 



72 

5. FIGURAS INTEGRANTES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
BRASILEIRO E SEU RESPECTIVO PAPEL NA PROTEÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE 

Sumário: 5.1. Impostos. 5.2. Taxas. 5.3. Contribuições. 5.3.1. Contribuições de 
melhoria. 5.3.2. Contribuições de intervenção no domínio econômico 5.4. 
Empréstimos compulsórios.  

 

O objetivo deste capítulo é examinar as espécies que compõem o sistema 

tributário brasileiro, verificando a possibilidade de sua utilização como instrumento 

econômico, no âmbito de uma política ambiental. Cada uma dessas figuras apresenta certas 

peculiaridades, as quais, ao mesmo tempo em que as diferenciam, condicionam também sua 

aptidão para atuar na defesa do meio ambiente. 

5.1. Impostos 

 Definidos no art. 16 do Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172, de 25 de 

outubro de 1966), os impostos são tributos cuja obrigação tem por fato gerador  uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Assim, o fato 

imponível é formado por negócios, atos ou fatos de natureza jurídica ou econômica que põem 

em evidência a capacidade contributiva do sujeito passivo. 

Nesta linha de raciocínio, assim se posicionou Baleeiro, para quem “imposto 

é a prestação de dinheiro que, para fins de interesse coletivo, uma pessoa jurídica de Direito 

Público, por lei, exige coativamente de quantos lhe estão sujeitos e têm capacidade 

contributiva, sem que lhes assegure qualquer vantagem ou serviço específico em retribuição 

desse pagamento.” 110  

Ressalta Paulsen que o conceito consagrado do CTN é praticamente idêntico 

ao do Modelo de Código Tributário para a América Latina, em cujo art. 5º o imposto aparece 

                                                 

 
110 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro, 11. ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 197.  
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como “o tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de toda 

atividade estatal relativa ao contribuinte.” 111 

No sistema tributário definido pela Constituição de 1988, a repartição das 

competências quanto à instituição de impostos foi discriminada entre os entes federativos, 

tendo o legislador constituinte enumerado nominalmente os que podem ser criados por cada 

uma das pessoas políticas. Deriva dessa repartição de competências a divisão dos impostos 

segundo o conteúdo material que irá integrar o núcleo das respectivas hipóteses de incidência. 

São os impostos assim divididos, na visão de Carvalho112: (i) impostos que 

gravam o comércio exterior, atribuídos à União – imposto de importação - II e imposto de 

exportação - IE; (ii) impostos que incidem sobre o patrimônio e à renda, atribuídos à União o 

imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza - IR, o imposto sobre a propriedade 

territorial rural – ITR e o imposto sobre grandes fortunas - IGF; aos Estados coube o imposto 

sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA; aos municípios, entregou-se a 

competência do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU (iii) impostos 

sobre a transmissão, a produção e a circulação, competindo à União o imposto sobre 

produtos industrializados – IPI e o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários – IOF; aos Estados e Distrito Federal tocaram o 

imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicações – ICMS e o imposto sobre transmissão de 

bens, causa mortis e doações – ITCD; aos Municípios foram conferidos o imposto sobre 

serviços de qualquer natureza – ISS e o imposto sobre transmissão de bens imóveis, em 

operações inter vivos – ITBI; (iv) impostos extraordinários, que só a União pode instituir, na 

iminência ou no caso de guerra externa; (v) impostos de competência residual, outorgados 

apenas à União, desde que obedecidos os parâmetros constitucionais.        

  Este desenho dos impostos -  os quais a Constituição preconiza no art. 145, 

§ 1º devam ser, sempre que possível, exações fundadas na capacidade contributiva do sujeito 

passivo, de competências claramente definidas na Constituição e que, em regra, são 

                                                 
111 PAULSEN, Leandro. Direito tributário – constituição, código tributário e lei de execução fiscal à luz da 

doutrina e da jurisprudência, 4. ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2002, p. 
466. 

 

112 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 7. ed. atualizada. São Paulo: Saraiva,  1995, p. 
30-31.  
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desvinculados de qualquer contrapartida estatal direta ao contribuinte - os qualificaria para 

sua utilização com fins extrafiscais, no campo da proteção ao meio ambiente? 

Na opinião de López Díaz113, desde que se respeite o princípio da 

capacidade contributiva, um ente público poderá, no âmbito ambiental, estabelecer impostos 

com o fim de desestimular condutas contrárias à preservação da natureza, ou de estimular 

comportamentos que impliquem em ganhos para o meio ambiente. 

Calmon, por seu turno, adotando a posição do mestre argentino Giuliani 

Fonrouge, acha que “o princípio da capacidade contributiva é incompossível com a 

tributação extrafiscal“. Segundo ele, a extrafiscalidade se caracteriza justamente pelo manejo 

dos tributos, com a finalidade de atingir alvos diferentes da simples arrecadação de dinheiro. 

Nesse caso, a consideração da capacidade contributiva não estaria em causa. Acrescenta, 

porém, que esse princípio, juntamente com outros tais como o da legalidade e da igualdade, 

podem atuar para o controle político do que ele denomina de perversões da 

extrafiscalidade.114   

Nosso ponto de vista é o de que o princípio da capacidade contributiva, 

sobretudo no caso de impostos chamados de indiretos, não se realiza plenamente, podendo ser 

melhor aplicado aos impostos reais – que alcançam patrimônio ou operações definidas pelos 

respectivos fatos geradores.  Pensamos, igualmente, que a utilização extrafiscal dos tributos, e 

do imposto em particular, pode se abstrair do princípio da capacidade contributiva como 

elemento essencial de sua definição, sem – contudo – deixar de observá-lo como limitador, 

juntamente com os demais princípios constitucionais, do exercício do poder de tributar.  

Entretanto, mesmo se admitida a hipótese de utilização dos impostos ora 

integrantes do sistema atual com finalidades extrafiscais, no âmbito de uma política de 

preservação e de correção de fatores degradantes da qualidade do meio ambiente, torna-se 

necessário examinar as linhas a serem escolhidas pelo Estado em sua atuação.  

As atuações impositivas do Estado, nesse caso, poderiam adotar duas vias, 

não excludentes entre si: (i) criação de novas incidências ou utilização de impostos existentes 

                                                 
113 LÓPEZ DÍAZ, Antonio. “Las modalidades de la fiscalidad ambiental”. In Estudos em homenagem a Geraldo 

Ataliba, v.1 / org. Celso Antonio Bandeira de Mello. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 35.  

 
114 CALMON, Sacha. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 83-84. 
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com finalidade extrafiscal; (ii) a adoção de fórmulas incentivadoras de medidas de redução de 

poluentes ou de proteção ambiental, por intermédio de benefícios fiscais concedidos em 

relação aos impostos tradicionais.  

Advirta-se que, segundo as normas constitucionais inseridas no Título VI da 

Carta da República, a competência tributária para a instituição de impostos deve ser exercida 

dentro da apertada moldura estabelecida nos art. 153 a 156, de modo que aos entes políticos é 

vedado instituir qualquer imposto distinto daqueles expressamente nomeados pela 

Constituição.  

Salvo o caso de exercício de competência residual, pela União, nos moldes 

do art. 154, inciso I, da Constituição Federal, qualquer outra figura inédita, em matéria de 

impostos, somente poderá ser inserida no sistema tributário nacional, mediante aprovação do 

legislador constituinte derivado, ou seja, por Emenda Constitucional.  Isto se aplica, 

evidentemente, a impostos ambientais. 

Vimos no capítulo 4 que, nos países membros da OCDE, os impostos – 

como o IVA e outros – são amplamente utilizados sobre a fabricação e o consumo de 

produtos poluidores, com deduções ou isenções concedidas pela implementação de novas 

tecnologias, inclusive reciclagem para aproveitamento de resíduos. No Brasil, os impostos 

incidentes sobre a produção, como o IPI e o ICMS, comportam, a nosso entender, uma 

utilização ambiental, tendo em vista o princípio da seletividade,  bem assim os impostos 

patrimoniais – o ITR por exemplo – e o próprio  imposto de renda. O mesmo se pode dizer, 

ainda, do imposto de importação, cuja função regulatória é marcante. 

Quanto ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, a Constituição 

estabelece, em seu art. 153, § 3º, inciso I a obrigatoriedade de aplicação do princípio da 

seletividade das alíquotas, em função da essencialidade dos produtos. Para o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, porém, a aplicação do mencionado princípio é 

facultativa, a teor do art. 155, § 2º, inciso III da CF/88, ficando ao livre arbítrio do Estado-

membro estabelecer esse critério. Ora, por que não ampliar o conceito de essencialidade, 

definindo-o não somente em função da importância do produto para o atendimento das 

necessidades humanas, mas também quanto ao impacto positivo ou negativo sobre o meio 

ambiente, que afeta diretamente a qualidade de vida?  
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A experiência da tributação diferenciada do IPI para veículos movidos a 

álcool  (Decreto n.º 755, de 19 de fevereiro de 1993), com aplicação de alíquotas reduzidas,  

na época pretendia estimular a produção nacional de álcool carburante mas não deixou de ter 

reflexos positivos no controle da poluição.  

Em nível estadual, a Lei n.º 2.273, de 27 de junho de 1994, do Rio de 

Janeiro, autorizou o Poder Executivo a conceder prazo especial de pagamento do ICMS para 

indústria ou agroindústria que utilizasse tecnologia inovadora nas hipóteses ali mencionadas, 

condicionado o benefício, entre outros requisitos à promoção da defesa do meio ambiente. 

Trata-se de caso típico de financiamento indireto, sob a forma de postergação do prazo de 

recolhimento do imposto.    

Com relação ao ITR, o viés ambientalista se revela no precedente contido no 

art. 10, § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que a matriz legal da 

cobrança desse imposto, in verbis: 

Art. 10. [...] 

§ 1º Para os efeitos de 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, previstas 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 ampliem as restrições 
de uso previstas na alínea anterior.  (Grifo nosso). 

Desse modo, na determinação da base de cálculo do imposto, a existência de 

áreas de preservação previstas no Código Florestal (Lei n.º 4.771, de 15.9.65) e das que 

receberem classificação do IBAMA, como de interesse ambiental, mediante a expedição de 

Ato Declaratório Ambiental - ADA, refletem-se em redução tributária. 

No Distrito Federal, o Regulamento do Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Urbana - IPTU115, prevê, em seu art. 12, incisos VI e X, isenção para imóveis 

                                                 

 

115 O Regulamento do IPTU-DF foi  aprovado pelo Decreto n.º 16.100, de 29.1.94 e suas alterações posteriores, 
sendo a mais recente o Decreto n.º 23.072, de 3.7.2002, publicado no DODF de 4.7.2002. Os fundamentos 
legais das isenções consolidadas nesses dispositivos são as Leis n.ºs 1.362, de 30.12.96 e 1.805, de 26.12.97. 
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destinados à preservação ecológica, ambiental e florestal, que façam parte dos acervos da 

Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e do Instituto de Desenvolvimento 

Habitacional  de Brasília – IDHAB,  os quais, porém, não podem ser objeto de alienação ou 

de exploração econômica.  

Outro aspecto relevante quanto aos impostos, tendo em vistas suas 

características, de recursos não-vinculados, consiste em verificar a possibilidade de alocação 

dos valores arrecadados para a fins previamente estabelecidos, no caso de sua utilização no 

campo ambiental.  Neste passo, vale a advertência de Paulsen: “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 do 

produto da arrecadação dos impostos a órgão, fundo ou despesa constante do art. 167, IV, da 

CF.” 116  

Regra geral, é certo que não se permite a afetação direta da receita dos 

impostos, os quais constituem recursos cuja destinação há de ser definida na lei orçamentária 

anual,  à luz das diretrizes e metas estabelecidas pelo Poder Público. Inúmeras decisões do 

Supremo Tribunal Federal têm considerado inconstitucionais leis que vinculam diretamente a 

arrecadação de impostos a programas ou a órgãos da estrutura  governamental.117    

Contudo, se a vinculação da receita for autorizada pelo legislador 

constituinte derivado, ampliando-se as ressalvas expressas no inciso IV do art. 167 da CF/88, 

entendemos ser possível essa afetação prévia da arrecadação dos impostos. A título 

ilustrativo, recorde-se a Emenda Constitucional n.º 31, publicada no DOU de 18 de dezembro 

de 2000, que acresceu os arts. 79 a 83 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

para instituir o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, com vigência até o ano de 2010. 

Essa emenda destinou ao citado fundo os recursos oriundos do Imposto sobre Grandes 

                                                 
116 PAULSEN, Leandro. Direito tributário – constituição, código tributário e lei de execução fiscal à luz da 

doutrina e da jurisprudência, 4. ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2002, p. 
40. 

 

117 São exemplos desse posicionamento do STF: ADIMC n.º 1.689-2, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, 
23.10.97; RE n.º 213.739-1, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, 6.5.98; Ag.Rg. AG 228.637/SP, Rel. Min. 
Maurício Corrêa, ADIMC n.º 1.848-3, Pleno. Re. Min. Ilmar Galvão, 1.7.98. 
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Fortunas118 e de parte da arrecadação do IPI, do ICMS e do ISS, abrindo uma nova exceção 

do princípio contido no dispositivo constitucional em referência.  

Os exemplos apontados na legislação em vigor sugerem que os impostos 

integrantes do sistema jurídico-tributário brasileiro podem, à luz da Constituição vigente, 

ajustar-se a um novo papel, que não seja meramente arrecadatório, mas que possa resultar em 

ganhos para a qualidade ambiental. 

5.2. Taxas     

No art. 145, II, a Constituição Federal outorga à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, no âmbito de sua competência comum, instituir taxas em 

decorrência do exercício regular do poder de polícia ou da prestação de serviço público 

específico e divisível, utilizado efetivamente ou posto à disposição do contribuinte. 

O “poder de polícia” está conceituado no art. 78 CTN como “a atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 

a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 

Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos”.  

O CTN acrescenta, no parágrafo único do mesmo dispositivo citado, que 

exercício do poder de polícia pressupõe seja ele regular, isto é, desempenhado pelo órgão 

competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de 

atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

Observa Machado119 que, a rigor, poder de polícia não seria atividade da 

administração, mas poder do Estado exercido mediante produção legislativa, cabendo à 

Administração apenas exercer a dita atividade nos termos e limites impostos pelo 

ordenamento jurídico.   

                                                 
118 Note-se que, até o momento da conclusão deste trabalho, referido imposto não fora instituído pela União.  

 

119 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 19. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 
Malheiros, p. 363. 
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Quanto às taxas de serviço, correspondem a valor cobrado em contrapartida 

a uma atividade prestacional realizada pelo Estado, de natureza material. Diz o CTN, no art. 

79, que os serviços são específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas; são  divisíveis, quando suscetíveis de 

utilização, separadamente, por parte de cada um de seus usuários. 

Não se deve confundir taxa e preço público. A rigor, nosso sistema jurídico 

confere aos entes estatais a opção de cobrar, pelos serviços públicos, taxa ou preço. Enquanto 

as taxas têm cunho coercitivo, dependendo de lei para sua criação e subordinando-se aos 

limites e restrições estabelecidos na Constituição para os tributos, os preços públicos 

caracterizam-se pelos seguintes aspectos: relação contratual, conteúdo econômico, 

possibilidade de delegação da exploração dos serviços a pessoas de direito privado por regime 

de concessão, permissão ou autorização.      

Seja quanto a taxas exigidas pelo exercício do poder de polícia, seja 

concernente às taxas de serviços públicos, o traço distintivo essencial dessa espécie tributária 

é, no dizer de Hugo de Brito Machado120, “a referibilidade da atividade estatal ao obrigado”. 

Em outros termos, os fatos geradores das taxas são sempre atividades estatais diretamente 

voltadas para o sujeito passivo da obrigação tributária.  

Com relação à tributação ambiental, e diante do fato gerador descrito no art. 

77 do Código Tributário Nacional, as atividades de fiscalização, licenciamento, 

descontaminação ou recuperação de áreas degradadas são compatíveis com a cobrança de 

taxas, desde que guardada uma razoável equivalência entre os valores exigidos e os custos 

estatais e, naturalmente, desde que observados os fundamentos constitucionais genéricos da 

referida figura tributária. 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no art 259, contém previsão 

expressa a propósito das taxas ambientais, definindo que “a utilização dos recursos naturais 

com fins econômicos será objeto de taxas correspondentes aos custos necessários à 

fiscalização, recuperação e manutenção dos padrões de qualidade ambiental.” 

                                                 

 
120 Idem, ibidem, p. 362. 
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No Distrito Federal, a Lei Complementar n.º 336, de 6 de novembro de 

2000,  publicada no DODF n.º 212, de 7.11.00, p. 1 a 4, que alterou o Código Tributário 

Distrital, prevê nos arts. 40 a 44121 a exigência de uma taxa ambiental, cujos elementos 

obrigacionais são os seguintes: 

a) Fato gerador: o poder de polícia ambiental exercido por meio da 

fiscalização de atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, enquadradas  como tal em 

tabela anexa ao referido diploma. A lei cuidou de definir poder de polícia ambiental como 

sendo “o controle de atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, degradadoras do 

meio ambiente ou que utilizem recursos ambientais, nos termos da legislação ambiental”. 

b) a taxa é cobrada conforme valores tabelados na lei, isto é, adotou-se o 

modelo de tributo fixo, que será comentado adiante, por ocasião da análise da TFCA do 

IBAMA, no capítulo 6. 

 c) o contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que exerça ou pratique 

as atividades e condutas consideradas poluidoras, efetiva ou potencialmente, que venham a 

degradar o meio ambiente, conforme definido na legislação de regência. 

d) os recursos arrecadados destinam-se ao Fundo Único de Meio Ambiente 

– FUNAM. 

   Além deste exemplo, na esfera do Distrito Federal, cumpre destacar a 

instituição das taxas vinculadas à atuação do IBAMA, que serão estudadas no próximo 

capítulo, inclusive no tocante às suas imperfeições e argüições de inconstitucionalidade.  

Cabe ressaltar, que a adoção de taxas em matéria de controle ambiental se 

revela perfeitamente consonante com as disposições do ordenamento jurídico tributário 

brasileiro, devendo-se os questionamentos levantados contra a taxa do IBAMA, como será 

visto a seguir, a falhas na elaboração legislativa dessa exação.  

Por último, alerte-se para o fato de que, se adotada a utilização de taxas 

ambientais, esta não pode sufocar ou engessar a atividade econômica, mas sim corrigir as 

                                                 

 

121 A redação atual desses artigos, aqui reproduzida, observa alterações introduzidas à LC n.º 336/2000 pela LC 
n.º 383, de 24.5.2001 – DODF n.º 101, de 25.5.2001.  
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distorções verificadas no curso das ações estatais fiscalizadoras. Isto requer atenção especial 

para a definição do valor a ser cobrado, o qual se destinará ao custeio da atuação da 

fiscalização e da infra-estrutura necessária a mantê-la  

5.3. Contribuições  

Sob essa denominação, serão examinadas a contribuição de melhoria e a 

contribuição de intervenção no domínio econômico. 

5.3.1. Contribuição de melhoria 

No art. 145, inciso III da Constituição Federal, outorga-se à União, aos 

Estados e Distrito Federal e aos Municípios instituir contribuição de melhoria, decorrente de 

obras públicas.  

Com relação a essa espécie tributária, o art. 81 do CTN assim dispõe:  

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

Distingue Calmon122 a contribuição de melhoria tipo custo da contribuição 

de melhoria tipo mais valia, esclarecendo que, no primeiro caso, a exigência está vinculada a 

uma atuação estatal, concernente à execução de obra de interesse coletivo, cabendo ao 

particular ressarcir ao erário o custo dessa obra, total ou parcialmente. Na segunda 

modalidade, torna-se necessário que, da obra pública realizada resulte, uma valorização do 

imóvel do particular, uma plus valia imobiliária.  Na opinião desse autor, porém, o texto da 

Constituição permite interpretar  que, a partir de 1988, o legislador abandonou o tradicional 

modelo mais valia, do CTN, para adotar o modelo custo.  

O pensamento majoritário na doutrina, porém, é no sentido de que o fato 

gerador da contribuição é realização de obra pública, de que decorra uma valorização 

imobiliária para o sujeito passivo da obrigação.  Explica Paulsen, por exemplo, que “a 

contribuição de melhoria é uma prestação pecuniária compulsória exigida dos proprietários 

                                                 

 
122 CALMON, Sacha. Curso de direito tributário brasileiro, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 409 a 412.   
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de imóveis particularmente beneficiados por uma obra pública. A idéia é fazer com que as 

pessoas diretamente beneficiadas participem com maior intensidade do custeio da obra, 

suportando-o total ou parcialmente”123. 

Barreto acrescenta que o traço específico da contribuição está no fato 

mesmo de se tratar de tributo que, necessariamente, conjuga uma circunstância intermediária 

(valorização) com a atuação estatal. Logo, sua base de cálculo também tem de conjugar esses 

dois elementos. A base imponível não pode tomar qualquer valorização imobiliária; só pode 

considerar aquela específica valorização decorrente da obra pública.  124 

Pela indispensabilidade da valorização, também se colocou o Supremo 

Tribunal Federal, entendendo que “sem valorização imobiliária decorrente de obra pública, 

não há contribuição de melhoria, porque a hipótese de incidência desta é a valorização e a 

sua base é a diferença entre os dois momentos: o anterior e o posterior à obra pública, vale 

dizer, o quantum da valorização imobiliária.”125  

Para o interesse do direito tributário ambiental, entendemos ser possível 

utilizar a contribuição de melhoria, dentro do enfoque da mais valia, isto é, o ganho na 

qualidade do meio ambiente em razão da obra pública realizada, de maneira a se refletir em 

valorização do imóvel privado.  Como exemplos hipotéticos poderíamos citar se o rio Tietê, 

que corta a cidade de São Paulo e hoje é quase um esgoto a céu aberto na zona urbana, fosse 

despoluído e revitalizado pelo Poder Público, essa obra certamente iria acarretar uma 

valorização dos imóveis situados nas imediações, podendo até ensejar a cobrança de uma 

contribuição de melhoria.  

Em Brasília – DF, após o tombamento de um denso bosque na Asa Norte – 

que se tornou o Parque Olhos d’água – foram construídas trilhas de passeio, áreas de lazer e 

instalada a iluminação pública, valorizando bastante as superquadras vizinhas ao local. Isto 

pode também ser lembrado como uma situação apta a ensejar a incidência da referida 

contribuição.       

                                                 
123 PAUSEN, Leandro. Direito tributário – constituição, código tributário e lei de execução fiscal à luz da 

doutrina e da jurisprudência, 4. ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2002, p. 
56. 

124 BARRETO, Aires F. Comentários ao código tributário nacional, v. I. /  coord. Ives Gandra da Silva Martins. 
São Paulo: Saraiva, 1998, p. 589.   

 
125 STF, 2ª T., RE 114.069-1SP, Relator Ministro Carlos Velloso, abril de 1994.  
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Posição análoga manifesta López Díaz126, segundo o qual as contribuições 

de melhoria poderiam ser instituídas quando o Estado executasse obras orientadas à reparação 

de danos causados ao meio ambiente, de modo a propiciar aos imóveis dos particulares uma 

valorização de mercado.    

Nesta linha de pensamento, Oliveira127 acentua que a contribuição de 

melhoria é um tributo que, a par de seu potencial arrecadador (caráter fiscal), pode 

transformar-se num elemento estimulador de grandes obras de profundo sentido ambiental 

(caráter extrafiscal), contribuindo para sensibilizar as pessoas quanto à importância da 

preservação do meio ambiente.  

Finalizando, lembramos que, apesar de ter sido recepcionada como figura 

tributária pela Constituição, a contribuição de melhoria vem perdendo prestígio em nosso 

sistema tributário, notadamente pela rejeição que provoca entre os contribuintes. Se a 

instituição desse tributo com propósitos de preservação ambiental  é juridicamente possível – 

naturalmente desde que presentes os seus pressupostos -  revela-se desejável que haja uma 

receptividade social  a legitimá-lo.  

5.3.2. Contribuição de intervenção no domínio econômico   

Em uma abordagem do Direito Tributário voltada para a proteção do meio 

ambiente, também se destaca a figura da contribuição de intervenção no domínio econômico. 

Segundo o art. 149 da Constituição Federal, as contribuições de intervenção 

no domínio econômico são de competência da União, aplicando-se a elas as normas gerais em 

matéria tributária (art. 146 da CF).  

Hoje em dia, prevalece o entendimento de que as contribuições são espécie 

tributária autônoma, com natureza própria, consoante ensina Greco: 

Contribuição não é imposto nem taxa. É categoria á parte, sujeita a critério distinto 
de validação e a disciplina inconfundível. Pretender reduzir a contribuição a um 

                                                 
126 LÓPEZ DÍAZ, Antonio. “Las modalidades de la fiscalidad ambiental”. In Estudos em homenagem a Geraldo 

Ataliba, v. 1 /   (org.) Celso Antonio Bandeira de Mello. São Paulo: Malheiros, 1997,  p. 32. 

 

127 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente – capacidade contributiva – 
tipicidade aberta – afetação da receita. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 37-38.  



84 

imposto ou a uma taxa é negar a qualificação constitucionalmente adotada;  é 
confundir o que a Constituição distingue. Quando a Constituição quis prever um 
imposto de escopo, ela o fez expressamente (impostos extraordinários), vinculando 
explicitamente a figura do imposto, que se tipifica por ser caracterizado em função 
da materialidade do seu fato gerador, a uma determinalidade constitucionalmente 
consagrada. A contribuição é caracterizada pela inerência da finalidade à sua 
essência, mas não pode ser reconduzida à figura do imposto, pois a própria 
Constituição não atrela nenhuma materialidade à respectiva norma atributiva de 
competência instituidora, além de claramente não incluir a figura na categoria dos 
impostos.128 

Logo, nas contribuições, e em particular na contribuição de intervenção no 

domínio econômico, a finalidade ou destinação legal é requisito inafastável para a respectiva 

caracterização. Se o Estado intervém, deve fazê-lo com o fim de realizar os princípios que 

informam a ordem econômica, insculpidos nos incisos do art. 170 da Constituição Federal.  

Debruçando-se sobre a motivação das contribuições de intervenção no 

domínio econômico, Balera129 justifica-lhes a existência ao argumento de que a finalidade das 

mesmas é incrementar algum setor da vida nacional que está precisando de um impulso que 

depende de iniciativa estatal e não do mercado.  

Greco130 vai além, afirmando que a intervenção supõe a idéia de provimento 

pontual, circunscrito a uma determinada área, setor, segmento de atividade, sendo relevante 

que a lei defina qual parcela do domínio econômico atuará como critério de circunscrição de 

sua aplicação. 

A partir dessa idéia, entendemos que, se a intervenção estatal fica 

circunscrita a um determinado segmento econômico, é exatamente neste universo que estarão 

os sujeitos passivos.   

Esta constatação faz surgir um questionamento quanto a contribuições de 

intervenção no domínio econômico que possam apresentar repercussão financeira ao 

consumidor final.  Ainda que, juridicamente, o sujeito passivo esteja limitado ao universo de 

intervenção, ter-se-á, indiretamente, ampliado o alcance do tributo à sociedade como um todo. 

Neste caso, desapareceria o critério de intervenção?  
                                                 
128 GRECO, Marco Aurélio. Contribuições (uma figura sui generis). São Paulo: ed. Dialética, 2000, p. 144. 
129 BALERA, Wagner. “Contribuições”. Mesa de debates sobre tributos federais. In Revista de Direito 

Tributário n. 67. São Paulo: Malheiros, p. 85.  

 

130 GRECO, Marco Aurélio. Contribuições de intervenção no domínio econômico e figuras afins / coord. Marco 
Aurélio Greco. São Paulo: ed. Dialética, 2001, p. 16-17. 
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Nossa opinião é no sentido de que a mera transferência financeira da 

contribuição de intervenção no domínio econômico, por mecanismos de preços, não é 

suficiente para invalidá-la como tal, desde que a definição do sujeito passivo permaneça 

restrita, juridicamente, ao campo de intervenção do Estado. A rigor, muitos outros tributos 

repercutem financeiramente nos preços finais dos produtos e serviços, mas nem por isso 

perdem suas características originais. 

Em matéria de fiscalidade ambiental, exemplo recente da aplicação do 

referido tributo, embora com imperfeições, é a Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e 

seus derivados e álcool etílico combustível, cujo gravame vem alcançar o setor de 

combustíveis. Crítica mais aprofundada a essa contribuição será apresentada no próximo 

capítulo. 

5.4. Empréstimos Compulsórios 

Com o advento da Constituição de 1988, os empréstimos compulsórios 

passaram a integrar o sistema tributário nacional, o que torna pertinente examinar a sua 

utilização como instrumento de política ambiental. 

O art. 148 da Carta da República outorga exclusivamente à União a 

competência para instituir empréstimos compulsórios, determinando a obrigatoriedade de a 

matéria ser regida por lei complementar. Além disso, este dispositivo estabelece as causas que 

autorizam a instituição desses tributos, a saber: (i) para atender a despesas extraordinárias 

decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência; e (ii) no caso de 

investimento público urgente e de relevante interesse nacional quando, então, deverá ser 

observado o Princípio da Anterioridade. 

Em análise percuciente e detalhada sobre estas figuras, Morais131 afirma que 

não há como fugir da natureza tributária dos empréstimos compulsórios. Segundo ele, são 

receitas públicas derivadas e compulsórias, instituídas em lei, enquadrando-se no conceito de 

tributo contido no art. 3º do CTN. A restituição aos contribuintes já não é problema tributário, 

                                                 

 

131 MORAES, Bernardo Ribeiro. Compêndio de direito tributário, 4. ed., v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1995, 
p.456. 
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mas de natureza financeira, devendo a União – obrigatoriamente – aplicar o produto 

arrecadado ao destino determinado na Constituição Federal.  

O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza jurídica autônoma do 

empréstimo compulsório, enquanto tributo, consoante se depreende de voto condutor do 

Ministro Moreira Alves, proferido quando do julgamento do REx 146.733-9/SP: 

De efeito, a par das três modalidades de tributos (os impostos, as taxas e as 
contribuições de melhoria) a que se refere o artigo 145 para declarar que são 
competentes para instituí-los a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, os artigos 148 e  149 aludem a duas outras modalidades tributárias, 
para cuja instituição só a União é competente: o empréstimo compulsório e as 
contribuições sociais, inclusive as de intervenção no domínio econômico e de 
interesse das categorias profissionais ou econômicas. 

Definida a questão da natureza jurídica dos empréstimos compulsórios, 

enquanto tributos, cabe discutir se tais figuras se prestam como instrumentos econômicos para 

a preservação ambiental. 

O manejo dessas figuras é bastante restrito, porém, caso se verifique – por 

exemplo – uma calamidade pública de ordem ambiental  e, estando exauridos os recursos 

orçamentários destinados a fazer face às despesas extraordinárias que serão efetuadas pelo 

Poder Público, presentes estariam, em tese, os pré-requisitos constitucionais autorizativos de 

primeira modalidade de empréstimo compulsório tratada no texto constitucional, a depender, 

naturalmente, de essa incidência ser aprovada em lei complementar. Não se deve esquecer, 

porém, que a escolha desse instrumental é de ordem política, cumprindo à União – no 

exercício de sua competência tributária – definir a opção que lhe pareça mais oportuna diante 

da conjuntura concreta, exigente da atuação estatal.             
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6. ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS NO DIREITO BRASILEIRO  

Sumário: 6.1. Taxa de Fiscalização Ambiental: 6.1.1.. Descrição do modelo 
impositivo. 6.1.2. Questionamentos. 6.1.3. A nova Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental – Lei n.º 10.165/2000. 6.2. A Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a 
comercialização de petróleo e  seus derivados, gás natural e seus derivados e 
álcool etílico combustível: 6.2.1.Descrição do modelo impositivo 6.2.2. 
Questionamentos.   

6.1. Taxa de Fiscalização Ambiental 

Além de instituir uma taxa de serviços administrativos em favor da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, a Lei n.º 9.960, de 28 de janeiro 

de 2000, veio alterar significativamente a Lei n.º 6.938/81, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, acrescentando-lhe catorze novos dispositivos (arts. 17-A a 17-

O), cuja maioria referiu-se à denominada “Taxa de Fiscalização Ambiental”, tratando os 

demais artigos dos preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.   

Esse diploma jurídico foi resultante do projeto de lei de conversão da 

Medida Provisória n.º 2.015-1, de 30 de dezembro de 1999, a qual, durante sua tramitação no 

Congresso Nacional, não gerou maiores polêmicas, a não ser quanto ao valor cobrado a título 

do tributo – que terminou por ficar abaixo do proposto na Medida Provisória  - e à exclusão 

de itens sobre pesca, justificada durante os debates pela intenção de retirar-se do IBAMA o 

controle da atividade pesqueira.  

Como novel instrumento de atuação do órgão federal incumbido da proteção 

ao meio ambiente, a par do seu papel de geradora de recursos destinados à esfera do IBAMA, 

a aludida Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA constitui interessante exemplo de tentativa 

de implementação de incidência tributária com fins ambientais.  

O início da aplicação da lei in concreto, todavia, acendeu intensas 

discussões sobre a sua constitucionalidade e outros aspectos jurídicos, bem como sobre o 

mérito em si da cobrança da TFA, razão porque sua análise se torna relevante ao 

desenvolvimento do tema ora em estudo.       
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6.1.1.  Descrição do modelo impositivo: fato gerador, sujeito passivo, valor do tributo 

Consoante já explicado em item anterior, o art. 8º da Lei n.º 9.960/2000 

acresceu dispositivos à Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente),  tendo 

instituído a TFA nos arts. 17-B a 17-J. 

Foi definido como fato gerador da TFA o exercício das atividades 

previstas no inciso II do art. 17 da Lei n.º 6.938/81 que, de acordo com o texto legal, traduzia-

se pela instituição de Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais, “para registro obrigatório de pessoas físicas ou 

jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, 

transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim 

como de produtos e subprodutos da fauna e da flora.”  

Enquadraram-se como sujeitos passivos “as pessoas físicas ou jurídicas 

obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 

ou Utilizadoras de Recursos Ambientais”.  Quer dizer, todo praticante de atividade 

potencialmente poluidora ou que utilizasse recursos ambientais ficaria submetido à exigência 

do registro no IBAMA e, por conseguinte, ao tributo. 

 No tocante à definição do crédito tributário a ser recolhido por ocasião do 

registro, a lei estabeleceu o valor de R$ 3.000,00, como “valor máximo”, para, logo em 

seguida, escalonar reduções de 50% desse montante, no caso de empresas de pequeno porte, 

de 90%, quanto a  microempresas e de 95%, tocante a pessoas físicas. Estabeleceu-se, ainda, 

renovação periódica do registro no cadastro, com pagamento da taxa até o dia 31 de março de 

cada ano. 

Ressalte-se que o não-pagamento da TFA implicaria a imposição de sanções 

contra o infrator, ensejando ação fiscal do IBAMA, lavratura de auto de infração e aplicação 

de penalidade pecuniária em valor correspondente ao dobro do valor da taxa, sem prejuízo da 

exigência do pagamento do tributo. 
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6.1.2. Questionamentos 

A polêmica despertada pela TFA originou-se, sobretudo, das falhas de 

redação da lei e da concepção adotada para o modelo do tributo em causa, as quais 

provocaram reflexões sobre a sua constitucionalidade.  

Quanto à descrição do fato gerador da TFA, o dispositivo legal não 

explicitou com precisão o seu suporte fático, já que não se sabia exatamente se a taxa seria 

cobrada em decorrência de uma atuação fiscalizadora do IBAMA, ou se pela exigência do 

registro nesse órgão.  

A maior dificuldade de tipificar o fato gerador da obrigação tributária, no 

caso do tributo em foco, residiu na amplitude dos conceitos legais de poluição, de poluidor e 

de recursos ambientais, presentes no art. 3º da Lei n.º 6.938/81: 

Art. 3 º Para os efeitos desta lei, entende-se por: 

[...] 

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente: 

a) prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos; 

IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividades causadoras de degradação 
ambiental; 

V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 
biosfera, a fauna e a flora. 

Ora, tendo a lei vinculado a exigência da taxa ao registro, junto ao IBAMA, 

de atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, em tese quase 

todas as atividades humanas poderiam tornar-se obrigadas a registro perante esse órgão e, por 

conseguinte, também ao pagamento do mencionado tributo.   

O problema da amplitude de conceituação do fato gerador, na Lei n.º 

9.960/2000, foi de tal ordem que desmontou o arcabouço jurídico do tributo, haja vista 
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contrariedade à expressa previsão na Constituição Federal, art. 145, inciso II, do campo de 

incidência das taxas: (i) exercício regular do poder de polícia: e (ii) prestação de serviço 

público específico e divisível, utilizado efetivamente ou posto à disposição do contribuinte. 

Desde que se exercite a atividade estatal relativa ao contribuinte, seja por 

intermédio de uma ação fiscalizadora, seja pela prestação de serviço público com 

características de especificidade e divisibilidade, há fundamento constitucional para a 

exigência de taxa. Caso contrário, não pode o Estado cobrá-la, consoante se extrai da lição 

sempre oportuna de Moraes: 

“Para a instituição da taxa não basta invocar-se o poder de polícia (inerente a toda 
administração pública), havendo necessidade, sempre, da atividade estatal 
relacionada a esse poder ser praticada, prestada, em relação ao contribuinte. (...) Na 
hipótese de inexistir uma efetiva atividade, por parte do Poder Público, não haverá 
fato gerador da obrigação tributária relativa à taxa (não há atividade estatal dirigida 
ao contribuinte e nem exercício do poder de polícia).” 132     

Exatamente neste ponto verificou-se uma das maiores fragilidades da 

instituição da TFA, nos moldes concebidos pela Lei n.º 9.960/2000, visto a descrição legal da 

hipótese de incidência ter sido elaborada de modo tão aberto e impreciso que impossibilitou  

identificar corretamente o fato gerador do tributo.  

Note-se, ainda, que a competência para proteger o meio ambiente e 

combater a poluição, em qualquer de suas formas, bem como para preservar as florestas, a 

fauna e a flora, é comum à União, aos Estados, DF e Municípios (art. 23, incisos VI e VII, da 

Constituição Federal). Daí, o poder de polícia voltado à proteção ambiental vincular-se, em 

princípio,  a todos os níveis de governo, no âmbito da Federação.  

Contudo, o parágrafo único do art. 23 da Constituição estabelece que lei 

complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional. Assim, o papel de cada um dos entes federativos nessa atuação conjunta com vistas 

à preservação do meio ambiente, cujo fim em última instância é o desenvolvimento 

sustentável, exige disciplinamento pelo referido instrumento jurídico.  

                                                 

 

132 MORAES, Bernardo Ribeiro de: Doutrina e prática das taxas. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976, 
p. 127. 
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A ausência da lei complementar sobre como se dará essa cooperação entre 

os entes federativos termina por explicar, de certa forma, a dificuldade da Lei n.º 9.960/2000 

em definir corretamente o campo de atuação do IBAMA como órgão fiscalizador. Observe-se 

que, no tocante à fiscalização e controle da qualidade ambiental, o art. 6º da Lei n.º 6.938/81 

já havia prescrito que o IBAMA atua “em caráter supletivo da atuação do órgão estadual e 

municipal competente”, o que  significa que esse órgão não poderia pretender cobrar a taxa 

em estudo com base num poder de fiscalização abrangente.  

Estudo sobre a taxa em comento, elaborado pela Consultora Legislativa da 

Câmara dos Deputados, Suely de Araújo133, apontou diversos vícios na instituição da TFA. 

Conforme a análise efetuada pela eminente consultora, mesmo na hipótese de se admitir que a 

TFA não fosse uma taxa de fiscalização, mas uma taxa de registro, isto é, prestação de 

serviço público, não seria possível cobrá-la anualmente, a pretexto de renovação cadastral, 

porquanto não haveria atividade estatal contínua em relação às pessoas já registradas perante 

o IBAMA.   

 Outro aspecto questionável do diploma legal em análise, segundo Araújo, 

focou-se na ausência de definição precisa do sujeito passivo do tributo, que procurou abranger 

o maior espectro possível de pessoas físicas e jurídicas. Até parece, na opinião da autora que, 

a voracidade de arrecadar receitas pesou mais do que a técnica jurídica e o bom-senso, pois, 

da forma como a lei foi redigida, o IBAMA poderia cobrar a TFA até da “borracharia da 

esquina”.   

Chama a atenção o art. 17-C da lei indigitada, no qual foi tratado o valor da 

Taxa de Fiscalização Ambiental. Argúi Araújo, no citado estudo, que o valor de uma taxa, 

respeitado o princípio da razoabilidade, deve guardar correspondência com o custo da 

atividade estatal. Como essa atividade não ficou clara na lei, tornou-se praticamente 

impossível atender ao mencionado requisito, acarretando a fixação de um valor da TFA 

aleatório e totalmente alheio ao aspecto contraprestacional do tributo em foco. Não houve 

definição de base de cálculo nem de alíquota do tributo, limitando-se o texto legal a fixar 

valores supostamente por categoria de contribuintes - microempresas, empresas de pequeno 

porte, demais empresas e pessoas físicas.  

                                                 

 

133ARAÚJO, Suely Mara Vaz G. De:  “A taxa de fiscalização ambiental e a Lei n.º 9.960/00”. In Cadernos 
Aslegis, v. 4, n.º 10, janeiro a abril de 2000. Brasília, Câmara dos Deputados, p. 55-63. 
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Por fim, Araújo destaca o ponto concernente à imposição de penalidades, 

conforme previsto no art. 17-G da Lei n.º 9.960/2000:  

“ O art. 17-G traz um bom  exemplo daquilo que não deve ser previsto numa lei: o 
não-pagamento da TFA ‘ensejará a fiscalização do IBAMA, a lavratura de auto de 
infração’, etc. A fiscalização do IBAMA, que constitui, ou deveria constituir, o 
elemento fundamentador da taxa, é colocada como uma sanção ao não-pagamento 
da mesma. Dando seqüência a esse raciocínio, o pagamento da taxa servirá para 
que a empresa não sofra fiscalização, o que é um absurdo sob qualquer ponto de 
vista.”134 

 

Diante de todas as inconsistências detectadas na Lei n.º 9.960/2002, a 

Confederação Nacional da Indústria – CNI ingressou junto ao Supremo Tribunal Federal com 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade  n.º 2.178-8-DF, pedindo a suspensão da TFA, tendo o 

STF concedido a liminar pleiteada em 29.3.2000, conforme ementa abaixo reproduzida: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 8º DA 
LEI Nº 9.960, DE 28.01.2000, QUE INTRODUZIU NOVOS ARTIGOS NA LEI 
Nº 6.938/81, CRIANDO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). 
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTIGOS 145, II; 167, IV; 154, 
I; E 150, III, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Dispositivos insuscetíveis de 
instituir, validamente, o novel tributo, por haverem definido, como fato gerador, 
não o serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, pelo ente público, no 
exercício do poder de polícia, como previsto no art. 145, II, da Carta Magna, mas a 
atividade por esses exercida; e como contribuintes pessoas físicas ou jurídicas que 
exercem atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 
ambientais, não especificadas em lei. E, ainda, por não haver indicado as 
respectivas alíquotas ou o critério a ser utilizado para o cálculo do valor devido, 
tendo-se limitado a estipular, a forfait, valores uniformes por classe de 
contribuintes, com flagrante desobediência ao princípio da isonomia, consistente, 
no caso, na dispensa do mesmo tratamento tributário a contribuintes de expressão 
econômica extremamente variada. Plausibilidade da tese da inconstitucionalidade, 
aliada à conveniência de pronta suspensão da eficácia dos dispositivos instituidores 
da TFA. Medida cautelar deferida. 

[...] 
 
O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de medida cautelar, para  
suspender, até a decisão final da ação direta, a eficácia do art. 008º da Lei nº 9960, 
de 28 de janeiro de 2000, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator. Votou o 
Presidente. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. Falou 
pela impetrante a Dra. Christina Aires Corrêa Lima . - Plenário, 29.03.2000.135    

                                                 
134 Idem, ibidem, p. 62.  

 

135 Julgamento no Tribunal Pleno em 29.3. 2000,  publicada no DJ de 12.5.00,  p. 19. Relator: Ministro Ilmar 
Galvão. Essa decisão depois foi retificada, em 5.4.2000, por proposta do Relator, passando a ser a seguinte: 
“O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de medida cautelar, para suspender, até decisão final da ação 
direta, a eficácia dos artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I e 17-J, da lei  n.º 6.938, de 31 de 
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Como se pode constatar, três foram as carências mais significativas, na lei, 

detectadas pela nossa Suprema Corte: (i) falta de definição do serviço prestado; (ii) falta de 

especificação dos contribuintes potencialmente poluidores que deveriam ser fiscalizados; e 

(iii) falta de definição de alíquotas ou do critério a ser utilizado para cálculo do valor devido 

(tributo fixo), em face da expressão econômica do contribuinte, com ferimento ao princípio da 

isonomia.  

Inobstante a ADIN 2178-8-DF ainda não tenha sido julgada, no mérito, o 

Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República sancionou a Lei n.º 10.165, de 27 de 

dezembro de 2000, criando Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, em 

substituição à TFA. 

6.1.3. A nova Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA 

Com o art. 1º da Lei n.º 10.165/2000, cujo texto  do projeto foi redigido pelo 

jurista Sacha Calmon, e que mais uma vez alterou dispositivos da Lei n.º 6.938/81, foi 

instituída uma espécie de segunda versão de taxa ambiental, agora com a denominação de 

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, tendo o Governo procurado sanar as 

imperfeições detectadas na forma original do referido tributo que ensejaram a suspensão de 

sua cobrança pelo STF, litteris: 

Art. 1o Os arts. 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I e 17-O da Lei no 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – 
TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama para controle e fiscalização das atividades 
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. (NR) 

§ 1o Revogado. 

§ 2o Revogado. 

Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades 
constantes do Anexo VIII desta Lei.  (NR) 

§ 1o O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março 
de cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo 
será definido pelo Ibama, para o fim de colaborar com os procedimentos de 
controle e fiscalização.  (NR) 

                                                                                                                                                         
agosto de 1981, introduzidos pelo artigo 8º da Lei  n.º  9.960, de 28 de janeiro de 2000,  nos termos do voto 
do Relator”.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
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§ 2o O descumprimento da providência determinada no § 1o sujeita o infrator 
a multa equivalente a vinte por cento da TCFA devida, sem prejuízo da 
exigência desta. (NR) 

§ 3o Revogado. 

Art. 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são os 
fixados no Anexo IX desta Lei.  (NR) 

§ 1o Para os fins desta Lei, consideram-se: (AC)  

I – microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que se 
enquadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos I e II do caput do 
art. 2o da Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999;  (AC) 

II – empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual 
superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e igual ou 
inferior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); (AC) 

III – empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual 
superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).  (AC) 

§ 2o O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de recursos 
naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se 
definidos no Anexo VIII desta Lei.  (AC) 

§ 3o Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à 
fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais 
elevado.  (AC) 

Art. 17-F. São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas 
federais, distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles 
que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. (NR) 

Art. 17-G. A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano 
civil, nos valores fixados no Anexo IX desta Lei, e o recolhimento será 
efetuado em conta bancária vinculada ao Ibama, por intermédio de 
documento próprio de arrecadação, até o quinto dia útil do mês subseqüente.  
(NR) 

Parágrafo único. Revogado. 

Art. 17-H. A TCFA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas 
no artigo anterior será cobrada com os seguintes acréscimos:  (NR) 

I – juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês 
seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento;  (NR) 

II – multa de mora de vinte por cento, reduzida a dez por cento se o 
pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao do 
vencimento;  (NR) 

III – encargo de vinte por cento, substitutivo da condenação do devedor em 
honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como 
Dívida Ativa, reduzido para dez por cento se o pagamento for efetuado antes 
do ajuizamento da execução.  (AC) 

§ 1o-A. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.  (AC) 

§ 1o Os débitos relativos à TCFA poderão ser parcelados de acordo com os 
critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento 
desta Lei.  (NR) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
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Art.17-I.  As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades 
mencionadas nos incisos I e II do art. 17 e que não estiverem inscritas nos 
respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da 
publicação desta Lei incorrerão em infração punível com multa de:  (NR) 

I – R$ 50,00 (cinqüenta reais), se pessoa física;  (AC) 

II – R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), se microempresa;  (AC) 

III – R$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte;  (AC) 

IV – R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte; (AC) 

V – R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte. (AC) 

Parágrafo único. Revogado. 

[...] 

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato 
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância 
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 
2000, a título de Taxa de Vistoria.  (NR) 

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá 
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo 
ADA. (AC) 

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é 
obrigatória. (NR) 

§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em 
cota única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte 
para o pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do Ibama. 
(NR) 

§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser 
inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais). (NR) 

§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e 
multa nos termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-
H desta Lei. (NR) 

§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do 
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do 
Ibama, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual 
será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências 
cabíveis.(NR) 

Art. 2o A Lei no 6.938, de 1981, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 

Art. 17-P. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de 
TCFA, até o limite de sessenta por cento e relativamente ao mesmo ano, o 
montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao Município e 
ao Distrito Federal em razão de taxa de fiscalização ambiental.  (AC) 

§ 1o Valores recolhidos ao Estado, ao Município e ao Distrital Federal a 
qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e 
venda de produtos, não constituem crédito para compensação com a TCFA.  
(AC) 

§ 2o A restituição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a 
determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital 
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compensada com a TCFA restaura o direito de crédito do Ibama contra o 
estabelecimento, relativamente ao valor compensado.  (AC) 

Art. 17-Q. É o Ibama autorizado a celebrar convênios com os Estados, os 
Municípios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de 
fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com 
a TCFA. (AC) 

A nova lei tem o mérito, pelo menos, de deixar claro que  fato gerador da 

taxa é o exercício do poder de polícia. No dizer de Calmon, “as taxas de polícia se dão pela 

realização de atos administrativos com base no poder geral de polícia, diretamente 

relacionada à pessoa do contribuinte”136. 

Quanto a essa nova modalidade tributária, porém, as opiniões ainda se 

dividem, consoante se depreende da reação das empresas à exação e de vários trabalhos 

publicados sobre o mencionado assunto.   

Por entender que permanecem os vícios de inconstitucionalidade que 

afetaram a taxa anterior, as empresas têm buscado amparo no Poder Judiciário, a exemplo do 

Mandado de Segurança objeto do processo n.º 2001.34.00.010913-9, que tramita na Justiça 

Federal, perante a 17ª Vara da Seção Judiciária Distrito Federal. Neste processo, o Ministério 

Público Federal manifestou-se pela concessão da segurança, nos seguintes termos: 

A TCFA está eivada dos mesmos vícios que a TFA . O fato é que a taxa visa  
remunerar o IBAMA pelo exercício do poder de polícia relativo ao     controle e 
fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 
naturais. Mas, de acordo com o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 
ao IBAMA cabe fiscalizar em caráter meramente subsidiário à fiscalização 
desempenhada pelos órgãos ambientais dos Estados.  

Vale ainda ressaltar que o SISNAMA foi instituído pela Lei 6.938/81 que, com o 
advento da Constituição Federal de 1988, passou a ter status de lei complementar. 
Sendo a Lei n.º 10.165/00 meramente ordinária, não poderia instituir tributo que 
tem por pressuposto a alteração das     competências de fiscalização fixadas por lei 
complementar. Há, portanto, um vício formal na lei instituidora da taxa. 

Em decorrência de não ser o IBAMA o órgão incumbido da fiscalização das 
atividades que tenham impacto ambiental,137 resulta que à TCFA não há uma 
contraprestação efetiva de serviço público ou o efetivo exercício do poder     de 
polícia, condições essenciais para a válida instituição de uma taxa, segundo o artigo 
145, II, da Constituição da República. 

                                                 
136 COELHO, Sacha Calmon. Comentários à  constituição de 1988 – sistema tributário nacional. Rio de Janeiro: 

Forense,  1995,  p.88.  

 

137 O   comentário   se  refere   ao aspecto de que a Lei n.º 6.938/81  confere ao IBAMA um poder de polícia que 
atua em caráter supletivo ao do órgão estadual e municipal competente, conforme retro explicado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
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Não assiste razão à Autoridade coatora quanto às alegações de presunção de 
legitimidade do ato administrativo e do exercício do poder de polícia da entidade 
autárquica.   

Colocando termo a qualquer celeuma porventura ainda existente, registra-se que a 
nova lei alterou matéria “sub judice” e afrontou a medida cautelar, deferida pelo 
Plenário do STF, que suspendeu a eficácia dos artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-
G, 17-H, 17-I e 17-J, da Lei nº 6.938, de 31/8/81, introduzidos pelo artigo 8º da Lei 
nº 9.960, de 28/01/2000, até a decisão final da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2.178-8-DF, proposta pela CNI, mas ainda não decidida 
em seu mérito. 

Por todo o exposto, O Ministério Público Federal opina pela concessão da 
segurança, diante das violações legal e constitucional apontadas.138 

 

Além dos pontos levantados no parecer da representante do Ministério 

Público Federal, doutrinadores há que entendem continuarem presentes as máculas da TFA, 

como – por exemplo – ser a nova Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  calculada em 

valores  pautados meramente pelo porte das empresas, com referência à receita bruta auferida. 

Sobre esse aspecto, eis os argumentos de Janczeski, que se pronunciou quanto à original 

concepção do tributo, dada pela Lei n.º 9.960/2000 e válidos perante a nova exação mantida 

na Lei n.º 10.165/2000: 

Amparando-se não na medição da atuação estatal, mas em elementos componentes 
da base imponível de imposto, a taxa merecerá o repúdio constitucional, pouco 
importando inexistir coincidência. É suficiente se apropriar de fatos típicos, fator 
natural para o cálculo do imposto.  

Vale dizer: 

A base imponível deve, obrigatoriamente, mensurar a atuação estatal, com a 
repartição entre os contribuintes, dos custos do serviço. O limite máximo do tributo 
deverá guardar razoável equivalência entre seu produto e o custo total da atividade 
estatal, recaindo no Poder Público o ônus da prova de razoável equivalência, em 
caso de conflito.  

Se a taxa deixar de utilizar como base imponível uma dimensão da própria 
atividade estatal, que constitui sua hipótese de incidência e utilizar, para fixação de 
seu montante, circunstâncias pertinentes à pessoa ou aos bens do contribuinte 
(grandezas próprias para o cálculo do imposto), já terá nascido imposto, pouco 
importando seu nome de batismo (CTN, art. 4º, inciso I).139 

Outro problema levantado refere-se à renovação anual do cadastro e, por via 

de conseqüência, pagamento da taxa na mesma periodicidade. Com efeito, a simples 

                                                 
138 PROCURADORIA   DA  REPÚBLICA   NO  DISTRITO   FEDERAL.  Parecer  n.º 116/2001-VQ-PR/DF. 

Procuradora Valquíria Oliveira Quixadá Nunes. 

 
139 JANCZESKI, Célio Armando. Taxas – doutrina e jurisprudência. Curitiba: Juruá, 2000, p. 56-57.   
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permanência da empresa em cadastro, independentemente da efetiva ação fiscalizadora, não 

autoriza a cobrança anual e repetida desse tributo.  

A favor da nova TCFA, Martins140 assim opinou, em trabalho recentemente 

publicado, no qual defende ser função do IBAMA exercitar o seu poder de polícia sobre todas 

as empresas potencialmente poluidoras. Segundo ele, foi sanada a falta de especificação de 

contribuintes potencialmente poluidores, sobre os quais se verifica a atividade permanente de 

fiscalização, tendo em vista que o art. 17-C da nova lei relaciona-se a um anexo onde tais 

contribuintes e suas respectivas atividades se encontram listadas.  No tocante à falta de 

definição de alíquotas, posiciona-se o autor também favoravelmente à taxa, dizendo que, nos 

tributos fixos, “há integração entre a base de cálculo (‘ad rem’) e alíquota, resultando em 

valor fixo definido pela legislação.”. 141 

Em que pese Martins não ter enfrentado, em seu artigo, a questão de não 

estar o espectro de abrangência do poder de polícia do IBAMA bem definido em nosso 

ordenamento jurídico, à míngua de lei complementar sobre a atuação conjunta dos entes da 

federação na proteção do meio ambiente, é forçoso reconhecer, pelo menos, que o nosso 

sistema tributário admite a figura dos chamados  tributos fixos, inclusive quanto aos impostos. 

Já dizia Sousa, autor do projeto que resultou no Código Tributário Nacional que “fixos são os 

impostos cuja alíquota é estabelecida em quantidade certa de dinheiro, de modo que não há 

nenhum cálculo a fazer; [...] neste tipo de imposto, não tem importância o valor da matéria 

tributável.”142         

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em exame de apelação movida 

pelo IBAMA contra decisão de primeira instância proferida em Mandado de Segurança 

impetrado contra a nova lei, entendeu ser legítima a cobrança da TCFA:  

Tributário. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental ao IBAMA (TCFA). Lei n.º 
10.165/2000. Exigibilidade. A taxa de controle e fiscalização ambiental tem como 
fato gerador o efetivo poder de polícia do IBAMA, consubstanciado no controle, 
monitoramento e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras ou 
consumidoras de riquezas naturais, realizadas pelas empresas que a lei discrimina, 
nos termos da Lei nº 10.165/2000. A variação dos valores cobrados pela TCFA – 

                                                 
140 MARTINS, Ives Gandra da Silva. “A constitucionalidade da taxa de controle ambiental – TCFA”. In Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 67. São Paulo: ed. Dialética, abril de 2001, p. 81-96.  
141 Idem, ibidem, p.94 

 

142 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária, ed. póstuma. São Paulo: Editora Resenha 
Tributária, 1975, p. 171.    
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de acordo com o potencial poluidor e o consumo de recursos naturais despendidos 
pelos vinte grupos de empresas que a lei arrola – caracteriza a especificidade que se 
exige dessa espécie de exação, além de privilegiar os princípios da isonomia e da 
proporcionalidade. Apelação e remessa oficial providas.”143  

Cabe, porém, aguardar o pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, 

concernente a esta polêmica incidência ambiental, cujos maiores defeitos, em nossa opinião, 

residem em aspectos formais e na técnica legislativa defeituosa, apesar do problema da falta 

de regulação específica do campo de poder de polícia do IBAMA, decorrente da inexistência 

de lei complementar sobre a matéria, que pode acarretar a declaração de sua 

inconstitucionalidade. Genericamente falando, pensamos ser perfeitamente compatível com o 

sistema jurídico brasileiro a utilização de taxas pelo exercício do poder de polícia do órgão 

incumbido da proteção ambiental, no caso, o IBAMA, desde que  a respectiva esfera de 

atuação fique claramente definida. 

6.2. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Incidente sobre a 
Importação e a Comercialização de Petróleo e seus derivados, gás natural e 
seus derivados e álcool etílico e seus derivados.  

Com o advento da Emenda Constitucional n.º 33, de 11 de dezembro de 

2001, foram introduzidos novos parágrafos ao art. 149 da Constituição Federal, tendo o § 2º´, 

inciso II, estabelecido que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico 

poderiam incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 

derivados e álcool combustível. 

Logo a seguir, no inciso III do § 2º e nos subseqüentes §§ 3º e 4º, a emenda 

permitiu à novas contribuições terem alíquota ad valorem ou específica, bem assim autorizou 

a equiparação de pessoa natural destinatária das operações de importação a pessoa jurídica, na 

forma da lei. Preceituou, por fim, a Emenda 33, que a lei definiria as hipóteses de incidência 

monofásica das aludidas contribuições.   

Mais adiante, acresceu-se um parágrafo ao art. 177 da Constituição, para 

tratar especificamente da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa ao setor 

de combustíveis, com o seguinte texto: 

                                                 

 

143 Ac. unânime da 2ª T. do TRF da 4ª R. – AMS n.º 2002.72.08.000942-9/SC – Rel. Des. Fed. João Surreaux 
Chagas – j. 29.10.2002 – Apte.: IBAMA; Apda.: Fundição Hércules Ltda. – DJU 2, 19.2.2003, p. 523 – 
ementa oficial. 
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Art. 177 ........................................................................................... 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa 
às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás 
natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

I – a alíquota da contribuição poderá ser: 

a) diferenciada por produto ou uso; 

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o 
disposto no ar. 150, III, b; 

II – os recursos arrecadados serão destinados: 

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás 
natural e seus derivados e derivados de petróleo; 

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do 
petróleo e do gás; 

c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. (NR)  (Grifo 
nosso). 

 

Respaldada na emenda constitucional em foco, foi editada a Lei n.º 10.336, 

de 19 de dezembro de 2001,  que instituiu a contribuição retrocitada, cujo modelo será 

examinado no item seguinte.  

6.2.1.  Descrição do modelo impositivo: fato gerador, base de cálculo, alíquota 

A CIDE apresenta-se como um tributo vinculado a múltiplas e específicas 

finalidades, tendo por escopo carrear recursos destinados ao pagamento de subsídios, ao 

financiamento de programas de infra-estrutura de transportes e ao financiamento de projetos 

ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, de onde surge o seu interesse 

para o presente trabalho.  

Os fatos geradores da contribuição são as operações de importação e de 

comercialização de combustíveis no mercado interno, com os seguintes produtos: 

a) gasolinas e suas correntes; 

b) diesel e suas correntes; 

c) querosene de aviação e outros querosenes; 

d) óleos combustíveis; 

e) gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta; e 

f) álcool etílico combustível. 
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Para melhor entendimento do assunto, consideram-se “correntes”: a) os 

hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo; e b) os hidrocarbonetos líquidos derivados de 

gás natural, usados em mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de diesel, de acordo 

com as normas reguladoras do órgão governamental competente, a Agência Nacional  do 

Petróleo – ANP.  

Prevê também a lei, de acordo com o § 2º do art. 3º, que, sobre os produtos 

acima relacionados, a CIDE não incidirá sobre receitas decorrentes de exportação para o 

exterior. 

De acordo com o § 4º do art. 5º, fica isenta da CIDE a "nafta petroquímica", 

importada ou adquirida no mercado interno, destinada à elaboração, por central petroquímica, 

de produtos petroquímicos não incluídos no "caput" do artigo 5º, nos termos e condições a 

serem estabelecidos por ato emanado da Agência Nacional do Petróleo - ANP. Os produtos 

relacionados no "caput" do art. 5º são os que serão listados, no item "base de cálculo". São 

isentos ainda, os produtos vendidos a empresa comercial exportadora, conforme definida pela 

ANP, com o fim específico de exportação para o exterior, dentro do prazo de cento e oitenta 

dias. Expirado este prazo sem que ocorra a exportação, fica a empresa obrigada ao pagamento 

da CIDE, devendo a contribuição ser recolhida até o décimo dia subseqüente.  

São considerados, contribuintes da CIDE: o produtor, o formulador e o 

importador, pessoa física ou jurídica. Entende-se como formulador, para efeito da lei,  a 

pessoa jurídica autorizada pela  ANP  a exercer em Plantas de Formulação de Combustíveis as 

seguintes atividades: a) aquisição de correntes de hidrocarbonetos líquidos; b) mistura 

mecânica de correntes de hidrocarbonetos líquidos, com o objetivo de obter gasolina e diesel; 

c) armazenamento de matérias-primas, de correntes intermediárias e de combustíveis 

formulados; d) comercialização de gasolinas e diesel; e e) comercialização de sobras de 

correntes. 

A base de cálculo da CIDE será a unidade de medida - m³ = (metro cúbico) 

ou t = (tonelada), prevista no art. 4º do diploma legal, tanto na importação, como na 

comercialização dos produtos sujeitos à contribuição, no mercado interno. 

 

                            Pelo art. 5º da Lei n.º 10.336/2001, foram estabelecidas as  seguintes 
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alíquotas específicas para a CIDE, na importação e na comercialização de combustíveis no 

mercado interno: a) gasolinas, R$ 501,10 por m³; b) óleo diesel, R$ 157,80 por m³; c) 

querosene de aviação, R$ 32,00 por m³; d) outros querosenes, R$ 25,90 por m³; e) óleos 

combustíveis, R$ 11,40 por t;  f) gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural 

e de nafta, R$ 136,70 por t; g) álcool etílico combustível, R$ 29,20 por m3 . 

 

                           Tais valores foram alterados pelo art. 14 da Lei n.º 10.636, de 30 de 

dezembro de 2002, DOU de 31.12.2002, que deu nova redação ao art. 5º da lei original e 

elevou as alíquotas específicas para: a) gasolinas, R$ 860,00 por m³; b) óleo diesel, R$ 390,00 

por m³; c) querosene de aviação, R$ 92,10 por m³; d) outros querosenes, R$ 92,10 por m³; e) 

óleos combustíveis com alto teor de enxofre, R$ 40,90 por t; f) óleos combustíveis com baixo 

teor de enxofre, R$ 40,90 por t; g) gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás 

natural e de nafta, R$ 250,00 por t; h) álcool etílico combustível, R$ 37,20 por m³. Note-se 

que, em certos casos, as alíquotas foram elevadas em mais de cem por cento. 

Logo no dia seguinte, por intermédio de edição especial do Diário Oficial, o 

Executivo baixou o Decreto n.º 4.565, de 1º de janeiro de 2003, que reduziu as alíquotas 

específicas da CIDE e os limites de dedução referidos no art. 8º da Lei n.º 10.336, de 2001, os 

quais caíram para: a) gasolinas, R$ 541,10 por m³; b) óleo diesel, R$ 218,00 por m³; c) 

querosene de aviação, R$ 65,30 por m³; d) outros querosenes, R$ 53,80 por m³; e) óleos 

combustíveis com alto teor de enxofre, R$ 29,70 por t; f) óleos combustíveis com baixo teor 

de enxofre, R$ 40,90 por t; g) gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e 

de nafta, R$ 167,60 por t; h) álcool etílico combustível, R$ 29,25 por m³.   

Mais uma vez é digno de nota que a redução de alíquota, em certos casos, 

v.g. o álcool combustível, praticamente retornou o valor cobrado ao patamar original  fixado 

na Lei n.º 10.336/2001. Inexplicável, porém, foi a brutal redução do montante exigido, na 

situação dos óleos combustíveis com alto teor de enxofre – muito mais poluentes do que os 

óleos com baixo teor dessa substância – os quais ficaram submetidos a uma contribuição mais 

alta. A  postura governamental, quanto a este ponto, vai de encontro às orientações da OCDE 

e aos procedimentos adotados em diversos países da Europa, a exemplo da Suécia e da 

França, que têm tributado mais pesadamente os carburantes com alto teor de enxofre, como já 

mostrado no capítulo 4. 
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Aplicam-se às correntes de hidrocarbonetos líquidos que, pelas suas 

características físico-químicas, possam ser utilizadas exclusivamente para a formulação de 

diesel, as mesmas alíquotas específicas fixadas para o produto. Para as demais correntes de 

hidrocarbonetos líquidos utilizados para a formulação de diesel ou de gasolinas, a lei 

determina que também se aplicam  as mesmas alíquotas específicas fixadas para gasolinas. As 

correntes de hidrocarbonetos líquidos não destinadas à produção ou formulação de gasolina 

ou diesel serão identificadas mediante marcação, nos termos e condições estabelecidas 

conforme ato emanado da Agência Nacional do Petróleo - ANP.  

Do valor da contribuição, incidente na comercialização, no mercado interno, 

dos produtos acima referidos, a lei admite a dedução dos seguintes valores: (i)  o valor da 

CIDE pago na importação daqueles produtos; (ii) o valor da CIDE incidente quando da 

aquisição daqueles produtos de outro contribuinte.  

Observe-se que a dedução será efetuada pelo valor global da CIDE paga nas 

importações realizadas no mês, considerado o conjunto de produtos importados e 

comercializados, sendo desnecessária a segregação por espécie de produto.  

O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da CIDE, pago na importação 

ou comercialização, no mercado interno, dos valores da contribuição para o PIS/PASEP e da 

COFINS devidos na comercialização no mercado interno. Pela redação original do art. 8º da 

Lei n.º 10.336/2001, a dedução em pauta ficou limitada aos seguintes valores: 

PRODUTO  PIS  COFINS UNIDADE 
I – Gasolinas 39,40  181,70 M³ 
II - Óleo diesel 15,60 72,20 M³ 
III - Querosene de aviação  5,70 26,30  M³ 
IV – Demais querosenes 4,60 21,30 M³ 
V - Óleos combustíveis 2,00 9,40 T 
VI - Gás liqüefeito de petróleo  24,30 112,40 T 
VII – álcool etílico combustível  5,20 24,00  M³ 

 

Em função das alterações promovidas no citado art. 8º pelo art. 14 da Lei n.º 

10.636/2002, os limites de dedução da CIDE, relativamente às contribuições do PIS/PASEP e 

COFINS foram elevados mas, em seguida, voltaram a cair por força do Decreto n.º 

4.565/2003. Este é o quadro atual: 
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  PRODUTO  PIS  COFINS UNIDADE 
I – Gasolinas 46,50  214,60 M³ 
II - Óleo diesel 26,40 121,60 M³ 
III - Querosene de aviação  11,60 53,70 M³ 
IV – Demais querosenes 16,30 37,50 M³ 
V - Óleos combustíveis com alto  teor  de enxofre 10,50 19,20 T 
VI - Gás liqüefeito de petróleo  29,80 137,80 T 
VII – álcool etílico combustível  5,25 24,00  M³ 

 

As deduções acima referidas aplicam-se às contribuições relativas a um 

mesmo período de apuração ou posteriores.  

Quanto ao prazo de recolhimento, a lei estabelece, na hipótese de 

importação, o pagamento da CIDE deve ser efetuado na data do registro de Declaração de 

Importação. No caso de comercialização no mercado interno, a CIDE devida será apurada 

mensalmente e será paga até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da 

ocorrência do fato gerador. 

6.2.2. Questionamentos 

Como toda nova figura tributária, a CIDE sobre combustíveis vem 

despertando discussões sobre a sua constitucionalidade, conforme será visto a seguir. 

Em artigo sobre o assunto veiculado na Internet, Ricotta de Oliveira opina 

no sentido de que, ao eleger como hipótese de incidência da contribuição a importação e a 

comercialização de combustíveis no mercado interno, a União teria invadido a competência 

dos Estados, no tocante ao campo de atuação do ICMS. Alega, também, que a referida 

contribuição teria desrespeitado o princípio de vedação ao efeito de confisco, in litteris: 

Resta evidente o descalabro na exigência da CIDE sobre a importação e a 
comercialização de combustíveis, inclusive em razão dos inúmeros tributos que já 
incidem sobre a importação e a comercialização de combustíveis, como o IRPJ, 
Imposto de Importação, ICMS, PIS e a COFINS, o que demonstra que 
praticamente toda a receita auferida na operação mercantil com combustíveis está 
sendo destinada a pagar tributos. 

[...]  

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADIN 2010-2-
DF, declarou inconstitucional o aumento da contribuição previdenciária dos 
servidores públicos ativos e inativos, instituída pela Lei n.º 9.783/99, sendo um dos 
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argumentos o efeito confiscatório, em razão dos inúmeros tributos que já incidem 
sobre os proventos dos servidores.144 

Prosseguindo em sua crítica, o autor supramencionado argumenta que a 

intervenção no domínio econômico, pelo Estado, deveria se dar com a finalidade de incentivar 

o setor privado, e não para diminuir sua receita e confiscar o seu patrimônio. 

Saliente-se, por oportuno que, ao comentarem as contribuições de 

intervenção no domínio econômico, em perspectiva genérica, Greco145 e Schoueri146 esposam 

entendimento análogo pois, no ponto de vista desses tributaristas, o artigo 174147 da 

Constituição adotou o vetor positivo estatal, a função incentivadora, fato que obriga a União a 

utilizar as CIDE sempre como um instrumento de apoio à atividade econômica, sendo 

inconstitucional a exação desta espécie que venha inibir, restringir ou dificultar o exercício da 

atividade econômica.  

Concernente à nova redação do art. 177, § 4º, b da CF/88, introduzida pela 

EC n.º 33/2001, há também questionamentos em face do Princípio da Anterioridade, tendo em 

vista que a lei instituidora da CIDE sobre combustíveis confere ao Poder Executivo Federal o 

poder de alterar as alíquotas da contribuição, por intermédio de ato administrativo.  Entende 

Martins148 que, mercê do caráter regulatório da CIDE sobre combustíveis, justifica-se a 

quebra da garantia constitucional. 

Visão diversa têm Calmon e Derzi149. Segundo os dois juristas, o problema, 

nesta parte, reside no fato de o Pleno do STF já ter reconhecido ao princípio em foco o status 

                                                 
144RICOTTA DE OLIVEIRA, André Félix. .A instituição da CIDE sobre combustíveis e o desrespeito à 

competência tributária e ao princípio do não-confisco. Disponível em: 
http://www.tributário.net>/ler_texto.asp?id=22338. Acesso em 30.1.2003. 

145 GRECO, Marco Aurélio. “Algumas considerações sobre a contribuição no domínio  econômico – a 
contribuição ao programa universidade-empresa” . In Contribuições no domínio econômico e figuras afins. / 
coord. Marco Aurélio Greco. São Paulo: Dialética, 2001, p.363. 

146 SCHOUERI, Luís E.. “Contribuições de intervenção no domínio econômico – parâmetros para sua criação”. 
In Contribuições no domínio econômico e figuras afins. / coord. Marco Aurélio Greco. São Paulo: Dialética, 
2001, p. 24.  

147 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, 
as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado.” 

148 MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Emenda constitucional n.º 33/2001 – inteligência das disposições sobre a 
CIDE e o ICMS nela incluídos”.  In revista Dialética de Direito Tributário n.  84. São Paulo: Dialética, set. 
de 2002, p.174. 

 

149 CALMON, Sacha e DERZI, Misabel. “Questões diversas sobre a tributação dos combustíveis – PIS, 
COFINS e CIDE.” In Revista Dialética de Direito Tributário n. 86. São Paulo: Dialética, nov. 2002,  p. 119.  

http://www.tribut�rio.net/
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de cláusula pétrea, no julgamento da ADIn n.º 939/DF150, significando que ao constituinte 

derivado é defeso ampliar as exceções àquele princípio na estatuição das alíquotas dos 

tributos. Martins rebate o argumento, alegando que aquela decisão isolada da Suprema Corte 

não exterioriza uma inteligência definitiva sobre  o assunto.  

Calmon e Derzi, contudo, pensam que a questão mais relevante em torno da 

CIDE refere-se à materialidade de sua hipótese de incidência, sobretudo no tocante à 

possibilidade de alcançar um fato-tipo reservado aos Estados. Em sentido contrário à posição 

de Ricotta de Oliveira, já exposta, entendem os dois professores da UFMG que, em relação a 

este aspecto, não há vedação constitucional:  

Somos da opinião, baseados nas licenças do art. 195 da CF/88 que a CIDE pode 
incidir na importação (já explorada pela União) e na comercialização das 
específicas mercadorias retroreferidas no entrecho constitucional citado (em parte 
já foi explorada pelos Estados com o ICMS). Não há bitributação proibida se já 
licença constitucional. Em termos econômicos, toda tributação é sobre a renda 
ganha, a renda consumida e o patrimônio lato sensu.151 

Posiciona-se nesta mesma linha, porém por motivos diversos, Bellan, 

acentuando o desenho finalístico da contribuição em estudo:  

A CIDE está vinculada à finalidade interventiva e não a contornos positivos ou 
negativos dos fatos sobre os quais a contribuição pode ser exigida. Por esta razão, 
não nos filiamos à corrente que vê na repartição de competências tributárias 
fundamento para a exclusão dos eventos reservados aos impostos estaduais e 
municipais do campo de incidência da CIDE.152 

Concordamos apenas em parte com este autor, haja vista o seu entendimento 

abrir as portas para que a União crie uma infinidade de contribuições interventivas, em 

prejuízo de Estados e Municípios e dos consumidores em geral, já que o ônus fiscal é 

repassado aos preços dos produtos. Nosso pensamento é no sentido de que a intervenção no 

domínio econômico deve ser justificada, no objetivo de carrear recursos para financiar ações e 
                                                 
150 Trecho do voto do Min. Sydney Sanches, relator: “Nem me parece que, além das exceções ao princípio da 

anterioridade, previstas expressamente no § 1º do art. 150, pela Constituição originária, outras pudessem ser 
estabelecidas por emenda constitucional, ou seja, pela Constituição derivada.” No mesmo julgamento, o 
Ministro Celso de Mello, por seu turno, assim se pronunciou em seu voto: “ O princípio da anterioridade da 
lei tributária, além de constituir limitação ao poder impositivo do Estado, representa um dos direitos 
fundamentais mais relevantes outorgados pela Carta da República ao universo dos contribuintes”  

151 CALMON, Sacha e DERZI, Misabel. “Questões diversas sobre a tributação dos combustíveis – PIS, 
COFINS e CIDE.” In Revista Dialética de Direito Tributário n. 86. São Paulo: Dialética, nov. 2002,  p.  
121. 

 

152 BELLAN, Daniel Vitor. “Contribuições de intervenção no domínio econômico”. In Revista Dialética de 
Direito Tributário n. 78. São Paulo: Dialética, dezembro de 2001, p. 15.   
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programas estatais que revertam em fomento da economia, tendo como beneficiário o setor  

gravado pela exação. 

O problema do repasse financeiro da contribuição sobre importação e 

comercialização de combustíveis foi abordado por Machado e Machado Segundo153. 

Consoante estes juristas, os distribuidores sofreriam verdadeiro ônus jurídico, pois compram 

os combustíveis diretamente das refinarias, pagando um preço sobre o qual a CIDE é incluída 

como um plus. Os varejistas, por sua vez, receberiam apenas o repasse financeiro da 

exigência: 

A repercussão havida entre a refinaria e o distribuidor é jurídica, na medida em que 
a CIDE é adicionada ao preço da gasolina praticada pela primeira como um plus à 
parcela que remunera seus cursos e o seu lucro. Descontada e retida do distribuidor 
que compra o combustível, a refinaria simplesmente a repassa ao Tesouro 
Nacional. 

Além disso, a alegada CIDE tem por suporte fático uma operação, nos mesmos 
moldes do ICMS, na qual há um vendedor e um comprador, viabilizando a 
repercussão que, nesses casos, é também considerada como de cunho jurídico pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça154. 

A repercussão havida entre distribuidor e varejistas, e entre estes e os 
consumidores finais, contudo, é meramente financeira. 

Outra questão importante reporta-se ao § 1º, do art. 1º, da Lei n.º 

10.336/2001, que diz ser o produto da arrecadação da CIDE destinado “na forma da lei 

orçamentária”. Aludida redação tem recebido críticas no sentido de que a fórmula adotada 

pelo legislador não garantiria a efetiva vinculação da contribuição em pauta. 

Sobre este ponto, em decisão judicial proferida no processo n.º 

2002.03.00.008672-7 AG 150170,  do TRF da 3ª Região, o Desembargador Federal relator 

fez a seguinte observação:  

Há, porém, uma relevante observação que se faz quanto ao diploma que instituiu a 
exação: não há vinculação da destinação da receita arrecadada. Isto afirmo em 
função da dicção legal, constante do parágrafo 1º do art. 1º da Lei n.º 
10.3336/2001: “ O produto da arrecadação da CIDE será destinado, na forma da lei 
orçamentária (...)”. Há, aqui, prima facie, evidente desvio dos superiores desígnios 

                                                 
153 MACHADO, Hugo de Brito e MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. “CIDE - Lei n.º 10.336/2001. 

Distribuidores e varejistas de combustíveis. Mandado de segurança. Legitimidade ativa ‘ad causam’”. In 
Revista Dialética de Direito Tributário n. 89. São Paulo: Dialética, fevereiro de 2003, p. 136. 

 

154 Pertinente à repercussão jurídica do tributo, o STJ tem se posicionado quanto ao ICMS, o que o autor invoca 
por analogia, dado o caráter indireto desse imposto e também da CIDE. Ver REsp n.º 48.135-0-SP, DJ de 
19.9.94, REsp n.º 197.345/SP,  DJ  de 10.5.99, p. 120 e REsp n.º 183.087/SP, DJ de 11.3.2002, p. 175. 
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traçados pelo constituinte. O espectro de atuação da intervenção estatal federal 
no domínio privado não é livre, desimpedido ou desvinculado. O que ficou 
gizado na Constituição Federal é que essa atividade intervencionista deve ser 
direcionada ao atingimento daquelas finalidades já apontadas nesta decisão. 
Ora, ao relegar às determinações orçamentárias a destinação do produto da 
arrecadação do tributo em comento, é evidente que tais recursos serão 
integrados ao patrimônio ou ao caixa geral da União, lá confundindo-se e 
fundindo-se com os recursos provenientes de outras receitas originárias ou 
derivadas.155 (Grifo nosso). 

Cabe assinalar que a deficiência relativa à vinculação do produto arrecadado 

parece ter sido suprida em parte com a edição da Lei n.º 10.636, de 30 de dezembro de 2002, 

que dispôs acerca da destinação do montante, tanto a projetos ambientais como para fins de 

infra-estrutura de transportes. 

No caso específico da parcela de receita da CIDE vinculada a projetos 

ambientais, a nova lei determina que tais projetos tenham relacionamento com a indústria do 

petróleo e do gás natural, bem como a abrangência  dos mesmos: 

Art. 4º Os projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás a 
serem contemplados com recursos da CIDE, conforme estabelece a alínea “b” do 
inciso II do § 4º do art. 177 da Constituição Federal, serão administrados pelo 
Ministério do Meio Ambiente e abrangerão: 

I – o monitoramento, controle e fiscalização de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras; 

II - o desenvolvimento de planos de contingência locais e regionais para situações 
de emergência; 

III – o desenvolvimento de estudos de avaliação e diagnóstico e de ações de 
educação ambiental em áreas ecologicamente sensíveis ou passíveis de impacto 
ambiental; 

IV – o apoio ao desenvolvimento de instrumentos de planejamento e proteção de 
unidades de conservação costeiras, marinhas e de águas interiores; 

V – o fomento a projetos voltados para a preservação, revitalização e recuperação 
ambiental em áreas degradadas pelas atividades relacionadas à indústria de petróleo 
e de seus derivados e do gás e seus derivados; 

VI – o fomento a projetos voltados à gestão, preservação e recuperação das 
florestas e dos recursos genéticos em áreas de influência de atividades relacionadas 
à indústria do petróleo e de seus derivados e do gás e seus derivados. 

§ 1º Os recursos da CIDE não poderão ser aplicados em projetos e ações definidos 
como de responsabilidade dos concessionários nos respectivos contratos de 
concessão, firmados com a Agência Nacional de Petróleo. 

                                                 

 

155 Decisão proferida pelo Desembargador Federal Nery Júnior, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 
publicada no DJU 2 de 6.5.2002, p. 266-267. 
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§ 2º Os projetos ambientais referidos no caput poderão receber 
complementarmente recursos de que trata o inciso II do § 2º do art. 50 da Lei n.º 
9.748, de 6 de agosto de 1997. 

O Presidente da República, porém, vetou diversos artigos da nova lei, 

chamando a atenção o veto ao art. 5º que estabelecia percentuais de repartição das receitas 

arrecadadas, determinando que, no mínimo, 75% da arrecadação fosse destinada a 

programas de investimento em infra-estrutura de transportes. Entre outros argumentos, 

assim justificou-se o Presidente, nas razões de veto: 

Para que se identifique o que representam esses percentuais e considerando 
crescimento médio de 2,6% nos mercados de diesel e gasolina, produtos que geram 
a arrecadação da CIDE, espera-se arrecadar com a Contribuição recursos próximos 
a R$ 7,5 bilhões. Dessa forma, estão sendo destinados à área de transportes, no 
mínimo, R$ 5,6 bilhões, remanescendo para as áreas de energia e meio ambiente, 
no máximo, R$ 1,9 bilhões. 

[...] 

Fica, portanto, evidente, que a parcela de até 25% da arrecadação da CIDE 
para a implementação da Política Energética Nacional e para investimentos 
em projetos de meio ambiente relacionados com o setor petróleo é, 
absolutamente, insuficiente.  (Grifo nosso). 

Matéria jornalística veiculou denúncia, porém, de que o veto presidencial 

teria resultado de um acordo político de “final de governo”, entre este e a equipe de transição 

para o novo governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003, para dar a 

este mais liberdade no manejo dos recursos da contribuição. Por isso, o jornal afirma que “os 

vetos deixaram o governo Lula livre para remanejar os recursos da CIDE e gerar o superávit 

primário exigido pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) para 2003.”156     

  

Na prática, o veto ao art. 5º deixa os recursos da CIDE relativamente 

desvinculados, pois não se estabelece em lei a proporção do repasse às áreas de infra-estrutura 

de transportes, energia e meio ambiente.   

Em outras palavras, pelo fato de continuarem indefinidos os critérios de 

partilha das receitas geradas pelo tributo que, pela lei, seriam divididas entre as áreas de 

transporte, energia e meio ambiente, isto permite ao governo federal manipular a gestão dos 
                                                 

 

156 VAZ, Lúcio. Uso das verbas do imposto da gasolina divide governo. Folha de São Paulo. São Paulo: 
8.3.2003, caderno A, p.4. 
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recursos e até desviá-los para outros setores. A lei diz onde os recursos devem ser aplicados 

mas não se sabe o quantum exato  dessa alocação.  

Outro ponto importante diz respeito à repercussão financeira da 

contribuição. Dado que inevitavelmente se fará a transferência do ônus tributário a todos os 

elos da cadeia econômica, os quais utilizam os combustíveis como insumo ou para consumo, 

os preços finais dos produtos e até de serviços serão afetados.  Para Sanfelice Dias, “constata-

se, aqui novamente, outra grave falha da contribuição de intervenção criada, exatamente o 

fato de  a contribuição ser suportada, quase sempre, pelos usuários do produto final 

(combustível), e a circunstância de o montante arrecadado se prestar a financiar a 

recomposição do meio ambiente em virtude de atividades degradadoras de poucos. Trata-se, 

na verdade, de uma ‘socialização’ dos danos ao meio ambiente.” 157 

Na realidade, o que se pretendeu alcançar - em princípio - e ao contrário do 

pensamento desse autor, não seria a mera socialização de danos ao meio ambiente, mas sim a  

socialização do custo ambiental causado por atividades poluidoras. Dita intervenção pode até 

ser válida, em nosso ponto de vista, como uma das formas de obter recursos para financiar 

projetos ambientais que, ao fim e ao cabo, virão beneficiar toda a comunidade.  

Se o governo não aplicar os recursos como deveria, entretanto, desvirtuando 

os objetivos da contribuição, mais uma vez se estará diante de um autêntico logro fiscal, pois 

ficará descaracterizada até mesmo a natureza desse tributo, que passaria a ser imposto e, por 

conseguinte, eivado de inconstitucionalidade, em razão do instrumento normativo utilizado e 

da sua conformação obrigacional.      

Todas essas discussões denotam o quão delicada se revela a dosimetria da 

tributação, no tocante às contribuições de intervenção no domínio econômico – em especial 

num segmento tão estratégico para a economia como é o de combustíveis. A instituição de um 

tributo “ambientalista”, nesse caso, revela-se arriscada  pois, se a lei não lhe dispensar 

tratamento adequado e não houver uma correta aplicação dos recursos arrecadados, poderá vir 

a elevar os custos da economia sem que reverta efetivamente em ações vinculadas à proteção 

ambiental.  

                                                 

 

157 DIAS, Juarez Sanfelice. “A contribuição de intervenção incidente sobre o setor petrolífero e a destinação 
prevista na lei federal n.º 10.636, de 30 de dezembro de 2002.” In Revista Dialética de Direito Tributário, n. 
90. São Paulo: Dialética, mar. de 2003, p. 76-77.  
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Ainda é cedo, contudo, para se ter uma avaliação mais precisa da 

consistência desta nova contribuição e de como irá influenciar o equilíbrio de mercado, de 

modo a justificar ou não a sua permanência em nosso sistema tributário.  Deve-se aguardar, 

igualmente, a posição final do Judiciário a respeito da cobrança em causa pois, até o 

momento, não há jurisprudência formada sobre a matéria.  
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7. ALTERNATIVAS PARA A INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS 
AMBIENTAIS 

Sumário: 7.1. Propostas da OCDE. 7.2. Propostas orientadas à realidade 
brasileira 7.2.1. Tributação dos resíduos. 7.2.2. Tributação para a conservação 
dos espaços e dos recursos naturais. 

 

7.1. Propostas da OCDE 

Diversos trabalhos da OCDE – Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico têm se debruçado, a partir de 1972, sobre questões ambientais, 

o que, naturalmente, envolve o estudo de instrumentos econômicos a serem utilizados na 

implementação das políticas governamentais. Como visto em capítulo anterior, essa 

importante organização internacional inclui os tributos entre os citados instrumentos 

econômicos, bem assim tem se dedicado a pesquisar e avaliar as experiências tributárias 

realizadas nos seus países-membros. 

Em publicação específica158 sobre o assunto, a entidade em foco afirma que 

os tributos ambientais podem desempenhar um papel-chave no âmbito da ação 

preservacionista, quer se trate da introdução de novas incidências, quer da modificação das 

figuras existentes, da concessão de incentivos fiscais ou até da supressão de algumas espécies 

tributárias, para evitar distorções e aumentar a eficiência da economia. Entende a OCDE que 

os principais problemas relacionados com os tributos ambientais, tais como o nível de 

equilíbrio da carga global e a vinculação de receitas, podem ser resolvidos mediante uma 

correta concepção do tributo e a utilização de modalidades adequadas às diversas situações. 

A OCDE159 aponta três vantagens principais no manejo dos “ecotributos”: 

(i) eficiência estática, representada pela redução, ao mínimo, do custo de realização de um 

objetivo ambiental; (ii) eficiência dinâmica, pela criação de estímulos permanentes no sistema 

econômico; e (iii) fonte de ingressos públicos. 

                                                 
158 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Taxation and the environment – 

complementary policies. Paris: ed. OCDE, 1994, p. 99-115. 

 
159 Idem, ibidem, p. 100. 
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As opções técnicas propostas pela instituição no estudo em causa são 

estas160: 

Taxas sobre emissão de resíduos poluentes – essas taxas devem ser 

calculadas diretamente em relação às quantidades medidas ou estimadas de poluentes do ar, 

da água, de resíduos sólidos e de ruído. 

Incentivos mediante impostos indiretos: ao mesmo tempo que se preconiza a 

adoção de impostos sobre a fabricação de produtos nocivos perfeitamente identificáveis, a 

exemplo de baterias e pilhas de níquel-cádmio, combustíveis com alto teor de enxofre e 

chumbo e insumos contaminantes (fosfatos e cloro), também se deve implantar, em paralelo,  

um sistema de deduções e ressarcimentos para premiar as inovações tecnológicas  que 

reduzam o nível de contaminação acarretado por esses produtos. O mesmo tratamento 

tributário deve ser aplicado para recipientes não-reutilizáveis e sobre materiais não-

recicláveis. 

Benefícios fiscais concedidos quanto a impostos diretos: depreciação ou 

amortização acelerada para a aquisição de bens ou investimentos em tecnologias de 

depuração; redução de impostos para fomento de inversões em recuperação ou conservação 

de bens ambientais. 

A estratégia recomendada pela OCDE161 requer uma atuação coordenada 

entre as autoridades ambientais e as fiscais, devendo a exigência de tributos ambientais ser 

combinada com a redução de outras exações tributárias e com a aplicação de recursos 

públicos em projetos ambientais e financiamento a empresas, sem prejuízo de outras medidas 

necessárias, inclusive a regulamentação direta de atividades econômicas consideradas 

degradadoras do meio ambiente. 

A utilização de tributos ambientais deve ser trabalhada gradativamente, de 

modo a aliviar o impacto que esses possam ter na inflação e nos setores econômicos. Também 

é importante que não se introduzam excessivas complicações na estrutura fiscal, atentando-se 
                                                 
160 Idem, ibidem, p. 104 

 
161 Idem, ibidem, p.109-111.  
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a dois aspectos: primeiro, o desenho dos elementos obrigacionais deve ser simples, evitando-

se cair na armadilha de conceber tributos ambientais sofisticados e difíceis de operacionalizar; 

segundo, a quantidade de tributos ambientais há de ser cuidadosamente dosada, para não se 

correr o risco de uma excessiva multiplicações de exigências, acarretando uma inviável 

complexidade para a administração do sistema tributário como um todo.     

7.2. Propostas orientadas à realidade brasileira 

7.2.1.Tributação dos resíduos e da emissão de poluentes  

No âmbito das figuras que compõem o sistema tributário brasileiro, as taxas 

podem ser bastante úteis no controle da poluição, até como forma de custeio da fiscalização 

estatal, sobretudo no caso da emissão de resíduos que podem ser medidos. Nessa primeira 

situação, ter-se-á taxas pelo exercício regular do poder de polícia.  

Sob essa modalidade, a taxa ambiental, criada recentemente em Brasília-

DF, tem o mérito de constituir um primeiro ensaio por parte do poder público de controle de 

atividades poluidoras. A TCFA - taxa de controle e fiscalização do IBAMA, por sua vez, 

inobstante ter se revelado um aprimoramento da desastrada tentativa perpetrada pela Lei n.º 

9.960/00, continua a merecer críticas, encontrando-se sob o crivo do Poder Judiciário,   a 

quem caberá a última palavra sobre essa forma de incidência fiscal.  

Quanto a taxas por prestação de serviços públicos, entendemos que as 

condições estabelecidas na Constituição e no CTN – quanto à especificidade do serviço e a 

utilização separadamente por cada um de seus usuários – requerem uma elaboração legislativa 

cuidadosa e precisa da hipótese de incidência e dos demais elementos obrigacionais (base de 

cálculo, sujeito passivo). 

No caso de poluição de águas, a dificuldade na cobrança de taxas ambientais 

por serviços de tratamento de esgotos e outros dejetos líquidos e sólidos, inclusive substâncias 

tóxicas como o vinhoto, reside, primeiramente, no fato de que esses serviços, em nosso País, 

são remunerados sob o regime de preços públicos e, em segundo lugar, em razão de não haver 

como identificar e medir o grau de utilização de cada um dos beneficiários da ação 

descontaminadora. 
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Assim, na apertada moldura constitucional das taxas, a utilização ambiental 

parece melhor orientada ao campo do exercício regular do poder de polícia do Estado.    

O emprego de contribuições de intervenção no domínio econômico, na 

esfera tributária-ambiental, não se mostra tão fácil como parece à primeira vista, porque essas 

contribuições não podem, em nosso pensamento, ser instituídas livremente, sem que se lhe dê 

tratamento jurídico compatível com a sua natureza. Isto implica necessariamente a vinculação 

dos recursos arrecadados em prol de ações estatais tendentes à promoção e ao 

desenvolvimento dos setores econômicos escolhidos como contribuintes. Neste ponto, 

estamos com a posição de Wagner Balera e Marco Aurélio Greco, já exposta no capítulo 5. 

Daí, as contribuições de intervenção no domínio econômico, se usadas com 

fins ambientais indiscriminadamente, podem causar distorções indesejáveis, visto que sua 

diluição nos preços finais de produtos e serviços termina penalizando o consumidor dos 

mesmos. Esse é, aliás, um dos pontos vulneráveis da atual CIDE sobre combustíveis, eis que a 

lei não cuidou de valorar corretamente os montantes da contribuição a serem cobrados, sob o 

ângulo da mudança do perfil de consumo, ou da indução do consumidor a alterar os seus 

hábitos para adquirir produtos menos poluentes. Sobre esse detalhe, são ilustrativas as tabelas 

reproduzidas no capítulo 6. 

No tocante aos impostos, estamos de acordo com o pensamento de 

Rosembuj162, para quem estes tributos revelam-se de vocação ambiental por excelência,  

identificando-se à perfeição com a noção de que as questões de controle de poluição dizem 

respeito a toda a sociedade, haja vista seus efeitos afetarem a todos os cidadãos.  

Pertinente ao ICMS, vislumbramos a possibilidade jurídica, dentro do nosso 

sistema tributário, de utilizá-lo de maneira a gravar com maior intensidade determinadas 

mercadorias que produzem resíduos tóxicos, ou mesmo se estudar a implantação de 

mecanismos de crédito do imposto, como forma de compensação a indústrias que reduzam a 

emissão de poluentes. Tais medidas se tornariam mais fáceis de serem tomadas caso fosse 

aprovada reforma tributária instituindo o IVA ou estabelecendo, pelo menos, uniformidade de 

normas para o imposto estadual em foco.    

                                                 

 
162 Rosembuj, Tulio. Los tributos y la protección del medio ambiente. Madri: Marcial Pons, 1995, p.263. 
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O IPI pode perfeitamente se prestar para incentivar o uso de veículos 

automotores mais econômicos e menos poluentes. Do mesmo modo, poder-se-ia incentivar, 

com alíquotas menores do imposto, carros cujas inovações tecnológicas gerassem reduções 

mensuráveis no gasto de combustíveis e/ou na emissão de poluentes.163  No caso de produtos 

industriais agrotóxicos, mecanismo de ressarcimento de imposto poderia ser criado, em face 

de comprovada redução do nível de poluentes ambientais, desde que mensuráveis.     

A eficácia da aplicação desses impostos, no campo ambiental, de modo a 

alcançar bens de consumo que degradam a natureza em função dos resíduos deixados, 

depende muito da elasticidade da demanda, determinante para o mecanismo econômico de 

substituição. De fato, se o produto é inelástico, a adoção de tributação indireta mais gravosa 

pode apenas diluir o custo ambiental entre todas as camadas do tecido social, nunca reduzi-lo. 

No que tange ao imposto de renda das pessoas jurídicas, podem ser criados 

incentivos fiscais mediante a chamada “dedução em dobro”, para empresas tributadas com 

base no lucro real, permitindo-lhes: (i) deduzir os dispêndios com inovações tecnológicas 

voltadas para a aquisição e instalação de filtros e equipamentos antipoluição e a adoção de 

processos industriais menos danosos à qualidade ambiental como despesa operacional 

(embora em verdade sejam inversões de capital), diminuindo a base de cálculo do imposto 

mediante ajustes ao lucro líquido do período-base; (ii) usufruir de uma parcela de dedução dos 

gastos realizados, como um percentual abatido do próprio imposto, até um limite definido em 

lei. 

Outra opção viável seria estabelecer modalidades de depreciação acelerada 

incentivada, controlada no Livro de Apuração do Lucro Real, para as empresas que 

modernizassem seu parque industrial através da aquisição de novas máquinas e equipamentos, 

menos agressivos em termos de danos ambientais, facultando-lhes, assim, pagar menos 

imposto durante a fase de reestruturação de seu maquinário. O mesmo pode ser concedido à 

atividade rural, quando exercida sob o cunho empresarial, no tocante aos desembolsos 

relativos ao desenvolvimento de novas técnicas para emprego na exploração da terra, desde 

que inseridos no contexto de conservação ambiental.  

                                                 

 

163 Reportagem da revista VEJA, de 5.3.2003, p. 62- 63, informa que, atualmente nos Estados Unidos, os 
ecologistas se mobilizam contra os veículos utilitários – sport utility vehicles - os chamados “jipões”, cujo 
elevado consumo de gasolina ou diesel também é acompanhado de maiores emissões de poluentes. Alguns 
desses carros rodam apenas quatro ou cinco quilômetros com um litro de  combustível.  
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Necessariamente essas formas de renúncia de receita do imposto de renda 

deveriam ser conciliadas com as disposições do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

mediante alteração legislativa destinada a contemplar a hipótese de “renúncia de receita com 

fins ambientais”, pois a perda de arrecadação direta seria largamente compensada pela 

economia de gastos públicos com ações despoluidoras,  

7.2.2. Tributação para a conservação dos espaços e dos recursos naturais 

No caso particular do Brasil, cuja extensão territorial e recursos naturais 

despertam a atenção, para não dizer a cobiça, dos países ricos economicamente,  a exploração 

depredatória e desenfreada desses bens não- renováveis causa  enorme preocupação em todos 

que já se deram conta  da premência de se implementar o denominado “desenvolvimento 

sustentável.” 

Corrompidas pelas enganosas luzes dos interesses pessoais e do lucro a 

qualquer preço, empresas de extração mineral e vegetal vendem a baixos preços nossas 

matérias-primas para o mercado internacional. Exemplo dessa sangria está no exaurimento 

quase total da segunda reserva mundial de manganês, localizada no Estado do Amapá que 

vem sendo negociado com os norte-americanos a preços aviltantes, para a formação de 

estoques estratégicos dos Estados Unidos, como denuncia Dieguez de Freitas164.  

Até que ponto a entrada de divisas decorrentes das exportações, bem como o 

superávit da balança comercial, justifica a dilapidação do patrimônio ambiental do nosso País, 

eis uma questão cuja complexidade extrapola o foco desta dissertação Ao mesmo tempo, é 

exatamente essa indagação que justifica apresentar opções que procurem conciliar as 

necessidades econômicas com o equilíbrio ecológico, sob o enfoque da preservação ambiental 

vis à vis o  “desenvolvimento sustentável”. 

Em proposta pioneira divulgada no II Simpósio de Administração 

Tributária, realizado em Porto Alegre, 1993, Dieguez de Freitas sugeriu a criação de um novo 

imposto, ao qual denominou de imposto ecológico. 

 

                                                 

 

164 DIEGUEZ DE FREITAS, Rômulo de Jesus. Imposto, uma perspectiva ecológica. Trabalho apresentado no II 
Simpósio de Administração Tributária. Porto Alegre, out. 1993, p. 5. 
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Eis a síntese da proposta formulada:  

1. O primeiro passo seria inserir na Constituição um princípio de índole 

tributária-ambiental, determinando a seletividade de impostos incidentes sobre produção e 

bens de consumo, segundo o nível de degradação que causem ao meio ambiente, a fim de dar 

a devida sustentação constitucional à nova exação.  

2. Em seguida, a União criaria um imposto ecológico, com características 

eminentemente extrafiscais, cuja função primordial seria desestimular certas atividades 

danosas ao meio ambiente ou que exaurem de forma descontrolada os recursos naturais não-

renováveis.   

3. Não haveria para esse imposto qualquer tipo de isenção ou estímulo 

fiscal, nem mesmo imunidade nas exportações.  

4. A aplicação do imposto seria afinada com o estabelecimento de cotas de 

depleção (exaustão), isto é, quanto mais intensiva a extração de determinados recursos, maior 

gravame tributário. 

5. As receitas tributárias advindas do imposto seriam afetadas a projetos de 

conservação ambiental e de pesquisa voltada para atividades, processos industriais e produtos 

que não prejudicassem a natureza. 

Naturalmente, todos estes pontos iriam requerer alteração no texto 

constitucional, até porque o art. 167, inciso IV  da nossa Carta Política estabelece – como 

princípio – a não-vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, embora 

também admita algumas exceções a essa regra. 

 

No elenco de vantagens desse imposto, o autor apontou as seguintes: (i) 

contenção da exploração indiscriminada de recursos naturais não-renováveis, trazendo, 

também, como benefício indireto, a diminuição da poluição agregada decorrente da extração; 

(ii) estímulo para que os diversos setores econômicos investissem pesadamente em recursos 

renováveis alternativos, em equipamentos e tecnologias não-poluidores e em energias brandas 

(solar, a hidrogênio, etc.); (iii) diminuição dos desastres ecológicos, em decorrência do uso 

parcimonioso dos recursos naturais; (iv) redução de gastos governamentais referentes à 
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recuperação ambiental  e à saúde da população; (v) desenvolvimento de pesquisas científicas, 

voltadas à criação de tecnologias e processos de exploração econômica menos nocivos à 

natureza; e (vi) incentivo a uma ética social de extremo respeito pela natureza.   

    Em que pese o mérito da proposta, notadamente pelo ineditismo, 

pensamos que qualquer tentativa de implantação de um novo imposto ecológico há de exigir  

acurados estudos quanto a suas implicações no sistema econômico, além de um arcabouço 

jurídico sólido que, certamente, demandará mudanças constitucionais. Nossa posição se revela 

mais conservadora   do que a do autor retrocitado, pois entendemos mais seguro ajustar alguns 

impostos já existentes no sistema, para gradualmente lhes conferir  aplicação no campo da 

proteção aos espaços e recursos naturais. 

Além da utilização do ITR, cuja função extrafiscal é prevista na própria 

Constituição, também o imposto de renda pessoa jurídica pode perfeitamente albergar 

incentivos de dedução de gastos com projetos de reflorestamento e de recuperação de espaços 

naturais degradados. Doações de empresas a pesquisas e projetos ambientais poderiam ser 

abatidas da base de cálculo do imposto, dentro de limites compatíveis com esse tipo de 

renúncia de arrecadação.165 

Lembramos, por derradeiro, que a contribuição de melhoria pode se revelar 

de interesse para a recuperação de espaços ambientalmente degradados, em cidades, em 

especial de rios que cortam aglomerações urbanas, e criação e  conservação de parques 

naturais. 

Finalizamos com as palavras de Rosembuj: “a gestão do espaço natural 

deve privilegiar a tutela e a valorização do capital-ambiente e favorecer seu acesso e 

emprego com base no interesse difuso coletivo166”. Portanto, esta deve ser a inspiração no uso 

de tributos voltados ao controle da poluição e à preservação do meio ambiente, na medida em 

que a recuperação e a conservação dos recursos e dos espaços naturais se traduz em benefícios 

a cada cidadão individualmente e à comunidade, reforçando, em favor dos mesmos, a 

propriedade coletiva do recurso ambiental e a qualidade de vida.  

                                                 
165 A  propósito, o jornal FOLHA DE SÃO PAULO publicou matéria em 8.3.2003, divulgando que 

pesquisadores da USP criaram o primeiro biodiesel totalmente renovável, produzido a partir de álcool de 
cana ou óleos vegetais.  

 
166 ROSEMBUJ, Tulio. Los tributos y la protección del medio ambiente. Madri: Marcial Pons, 1995, p. 176.   
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CONCLUSÃO 

A partir dos movimentos sociais desencadeados pela constatação de que o 

futuro do planeta se encontra ameaçado – e conseqüentemente a própria sobrevivência da 

espécie humana -  em face da exploração predatória dos recursos naturais, da poluição do ar, 

dos mananciais de água potável e do solo, o tema da preservação do meio ambiente passou a 

fazer parte da agenda política não só dos países ricos, preocupados com a manutenção dos 

seus patamares de conforto e bem-estar, como também dos países do terceiro mundo, na 

busca da expansão econômica e do incremento dos seus níveis de renda, daí se abrindo um 

grande debate, a nível mundial, em torno do chamado desenvolvimento sustentável.  

Este amplo foro de discussões se materializou em conferências 

internacionais, onde cientistas, pesquisadores, representantes de governo e ativistas de mais 

de cem Estados soberanos se reuniram para pensar sobre as questões ambientais, em direção a 

uma mudança radical não só no comportamento das pessoas, mas nas posturas de governos, 

convocados a implementar ações efetivas visando à recuperação de áreas degradadas 

ecologicamente, ao combate à poluição, à conservação dos rios, da fauna e da flora. Nessas 

reuniões, importantes documentos foram firmados por autoridades internacionais, assumindo 

compromissos com políticas e intervenções orientadas ao restabelecimento do equilíbrio 

ecológico.  

Alterações sociais que operam em larga escala sempre repercutem na 

evolução da normatividade jurídica. Na esteira dessas transformações, a “consciência 

ecológica” – autêntico fato social externado, a princípio, por movimentos populares -  

adquiriu novos contornos, realçados inclusive por descobertas científicas, passando a 

constituir fonte material do Direito. 

O Direito do Meio Ambiente surgiu, então, como disciplina jurídica da 

conduta humana em interação com a natureza, cuja função precípua é garantir a todos uma 

melhor qualidade de vida, quiçá o próprio direito à vida, mediante um conjunto de normas 
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reguladoras da proteção aos recursos naturais renováveis e não-renováveis e do seu uso 

racional. Trata-se de um novo ramo da ciência jurídica, o qual, mercê de suas múltiplas 

facetas e dos interesses amparados, correlaciona-se com diversos outros campos do Direito, 

inclusive o Direito Tributário.    

Tratando-se, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de um dos 

direitos difusos e coletivos previstos na nossa Carta Política, sua  tutela jurídica transcende à 

propriedade privada, na medida em que o Estado tem a missão de zelar pela correta utilização 

dos recursos naturais e estabelecer severas sanções aos contaminadores e a todos que, de 

alguma forma, causarem danos à natureza. 

Esta missão requer o aporte de elevados investimentos públicos, razão 

porque a sociedade é chamada a contribuir ao financiamento dos gastos necessários à 

recuperação dos bens ambientais degradados pela ação predatória do homem, à mudança nos 

perfis de consumo, à fiscalização e a incentivos para o desenvolvimento de tecnologias não-

poluentes.  

A confluência entre o Direito Ambiental e o Direito Tributário se evidencia, 

então, na medida em que os tributos constituem um dos instrumentos econômicos  que podem 

ser utilizados para a consecução das metas traçadas no bojo de uma política preservacionista. 

Na aplicação dos princípios do poluidor-pagador, da prevenção e da precaução, os tributos 

refletem com bastante eficiência o viés ambientalista, além de criarem novas fontes de 

receitas que deverão reverter em prol da sociedade.  

Ficou demonstrado que esse novo papel dos tributos é perfeitamente 

compatível com a função extrafiscal, a par da respectiva função arrecadadora. Experiências 

realizadas em diversos países, a exemplo da Suécia, Noruega, Dinamarca, França, Estados 

Unidos, Alemanha e Bélgica, atestam a possibilidade concreta de manejo das figuras 

tributárias com fins ambientais, sem que por isso estas sejam descaracterizadas quanto à sua 

essência coercitiva e compulsória.  

Sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro, e tendo em vista esse novo 

papel que lhes é atribuído, faz-se imprescindível conciliar os aspectos extrafiscais dos tributos 

com os princípios constitucionais que balizam o sistema tributário, entre eles o da capacidade 
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contributiva e o da justiça fiscal. A incidência tributária-ambiental, contudo, deverá ser 

ponderada de tal sorte a gravar manifestações de capacidade econômica sem, de outra parte, 

inviabilizar as empresas, impactar fortemente a inflação ou a competividade  ou desrespeitar a 

vedação ao efeito confiscatório. 

Tomadas essas cautelas, é de se concluir que as espécies de tributos que 

integram o ordenamento jurídico brasileiro se revelam aptas à utilização com finalidades 

ambientais, cabendo ao legislador atentar ao manejo preciso desse instrumento, de modo a 

evitar repercussões econômicas indesejáveis. Neste domínio, com efeito, não pode o governo 

elevar demasiadamente a pressão fiscal, de modo que a instituição de novas incidências deve 

ser acompanhada, em paralelo, de ajustes no sistema tributário, mediante a diminuição ou 

supressão de outros tributos, bem como o oferecimento de incentivos fiscais para estimular a 

redução de emissões de poluentes, inclusive com a liberação de financiamentos destinados à 

adaptação das empresas às novas exigências ambientalistas.      
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Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano – 1972 (tradução livre) 
 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida 

em Estocolmo de 5 a 16 de junho de 1972, e, atenta à necessidade de um critério e de 

princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e 

melhorar o meio ambiente humano,  

I. Proclama que: 

1. O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o 

cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se 

intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça humana 

neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e da 

tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala 

sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o 

artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos 

fundamentais, inclusive o direito à vida mesma. 

2. A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão 

fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo 

inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos. 

3. O homem deve fazer constante avaliação de sua experiência e continuar 

descobrindo, inventando, criando e progredindo. Hoje em dia, a capacidade do homem de 

transformar o que o cerca, utilizada com discernimento, pode levar a todos os povos os 

benefícios do desenvolvimento e oferecer-lhes a oportunidade de enobrecer sua existência. 

Aplicado errônea e imprudentemente, o mesmo poder pode causar danos incalculáveis ao ser 

humano e a seu meio ambiente. Em nosso redor vemos multiplicar-se as provas do dano 

causado pelo homem em muitas regiões da terra, níveis perigosos de poluição da água, do ar, 

da terra e dos seres vivos; grandes transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera; destruição 

e esgotamento de recursos insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a saúde física, 

mental e social do homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente naquele em que 

vive e trabalha. 
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4. Nos países em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais 

estão motivados pelo subdesenvolvimento. Milhões de pessoas seguem vivendo muito abaixo 

dos níveis mínimos necessários para uma existência humana digna, privada de alimentação e 

vestuário, de habitação e educação, de condições de saúde e de higiene adequadas. Assim, os 

países em desenvolvimento devem dirigir seus esforços para o desenvolvimento, tendo 

presente suas prioridades e a necessidade de salvaguardar e melhorar o meio ambiente. Com o 

mesmo fim, os países industrializados devem esforçar-se para reduzir a distância que os 

separa dos países em desenvolvimento. Nos países industrializados, os problemas ambientais 

estão geralmente relacionados com a industrialização e o desenvolvimento tecnológico 

5. O crescimento natural da população coloca continuamente, problemas 

relativos à preservação do meio ambiente, e devem-se adotar as normas e medidas 

apropriadas para enfrentar esses problemas. De todas as coisas do mundo, os seres humanos 

são a mais valiosa. Eles são os que promovem o progresso social, criam riqueza social, 

desenvolvem a ciência e a tecnologia e, com seu árduo trabalho, transformam continuamente 

o meio ambiente humano. Com o progresso social e os avanços da produção, da ciência e da 

tecnologia, a capacidade do homem de melhorar o meio ambiente aumenta a cada dia que 

passa. 

6. Chegamos a um momento da história em que devemos orientar nossos 

atos em todo o mundo com particular atenção às consequências que podem ter para o meio 

ambiente. Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e irreparáveis ao 

meio ambiente da terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar. Ao contrário, com 

um conhecimento mais profundo e uma ação mais prudente, podemos conseguir para nós 

mesmos e para nossa posteridade, condições melhores de vida, em um meio ambiente mais de 

acordo com as necessidades e aspirações do homem. As perspectivas de elevar a qualidade do 

meio ambiente e de criar uma vida satisfatória são grandes. É preciso entusiasmo, mas, por 

outro lado, serenidade de ânimo, trabalho duro e sistemático. Para chegar à plenitude de sua 

liberdade dentro da natureza, e, em harmonia com ela, o homem deve aplicar seus 

conhecimentos para criar um meio ambiente melhor. A defesa e o melhoramento do meio 

ambiente humano para as gerações presentes e futuras se converteu na meta imperiosa da 

humanidade, que se deve perseguir, ao mesmo tempo em que se mantém as metas 

fundamentais já estabelecidas, da paz e do desenvolvimento econômico e social em todo o 

mundo, e em conformidade com elas. 
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7. Para se chegar a esta meta será necessário que cidadãos e comunidades, 

empresas e instituições, em todos os planos, aceitem as responsabilidades que possuem e que 

todos eles participem eqüitativamente, nesse esforço comum. Homens de toda condição e 

organizações de diferentes tipos plasmarão o meio ambiente do futuro, integrando seus 

próprios valores e a soma de suas atividades. As administrações locais e nacionais, e suas 

respectivas jurisdições, são as responsáveis pela maior parte do estabelecimento de normas e 

aplicações de medidas em grande escala sobre o meio ambiente. Também se requer a 

cooperação internacional com o fim de conseguir recursos que ajudem aos países em 

desenvolvimento a cumprir sua parte nesta esfera. Há um número cada vez maior de 

problemas relativos ao meio ambiente que, por ser de alcance regional ou mundial ou por 

repercutir no âmbito internacional comum, exigem uma ampla colaboração entre as nações e a 

adoção de medidas para as organizações internacionais, no interesse de todos. A Conferência 

encarece aos governos e aos povos que unam esforços para preservar e melhorar o meio 

ambiente humano em benefício do homem e de sua posteridade. 

II. Princípios 

Expressa a convicção comum de que: 

Princípio 1 - O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e 

ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 

permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as políticas 

que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão 

colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser 

eliminadas. 

Princípio 2 - Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a 

flora e a fauna e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser 

preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa 

planificação ou ordenamento. 

Princípio 3 - Deve-se manter, e sempre que possível, restaurar ou melhorar a 

capacidade da terra em produzir recursos vitais renováveis. 
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Princípios 4 - O homem tem a responsabilidade especial de preservar e 

administrar judiciosamente o patrimônio da flora e da fauna silvestres e seu habitat, que se 

encontram atualmente, em grave perigo, devido a uma combinação de fatores adversos. 

Consequentemente, ao planificar o desenvolvimento econômico deve-se atribuir importância 

à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres. 

Princípio 5 - Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de 

forma que se evite o perigo de seu futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade 

compartilhe dos benefícios de sua utilização. 

Princípio 6 - Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros 

materiais que liberam calor, em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não 

possa neutralizá-los, para que não se causem danos graves o irreparáveis aos ecossistemas. 

Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países contra a poluição. 

Princípio 7 - Os Estados deverão tomar todas as medidas possíveis para 

impedir a poluição dos mares por substâncias que possam por em perigo a saúde do homem, 

os recursos vivos e a vida marinha, menosprezar as possibilidades de derramamento ou 

impedir outras utilizações legítimas do mar. 

Princípio 8 - O desenvolvimento econômico e social é indispensável para 

assegurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na terra as 

condições necessárias de melhoria da qualidade de vida. 

Princípio 9 - As deficiências do meio ambiente originárias das condições de 

subdesenvolvimento e os desastres naturais colocam graves problemas. A melhor maneira de 

saná-los está no desenvolvimento acelerado, mediante a transferência de quantidades 

consideráveis de assistência financeira e tecnológica que complementem os esforços internos 

dos países em desenvolvimento e a ajuda oportuna que possam requerer. 

Princípio 10 - Para os países em desenvolvimento, a estabilidade dos preços 

e a obtenção de ingressos adequados dos produtos básicos e de matérias primas são elementos 

essenciais para o ordenamento do meio ambiente, já que há de se Ter em conta os fatores 

econômicos e os processos ecológicos. 
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Princípio 11 - As políticas ambientais de todos os Estados deveriam estar 

encaminhadas par aumentar o potencial de crescimento atual ou futuro dos países em 

desenvolvimento e não deveriam restringir esse potencial nem colocar obstáculos à conquista 

de melhores condições de vida para todos. Os Estados e as organizações internacionais 

deveriam tomar disposições pertinentes, com vistas a chegar a um acordo, para se poder 

enfrentar as consequências econômicas que poderiam resultar da aplicação de medidas 

ambientais, nos planos nacional e internacional. 

Princípio 12 - Recursos deveriam ser destinados para a preservação e 

melhoramento do meio ambiente tendo em conta as circunstâncias e as necessidades especiais 

dos países em desenvolvimento e gastos que pudessem originar a inclusão de medidas de 

conservação do meio ambiente em seus planos de desenvolvimento, bem como a necessidade 

de oferecer-lhes, quando solicitado, mais assistência técnica e financeira internacional com 

este fim. 

Princípio 13 - Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional 

dos recursos e melhorar assim as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um 

enfoque integrado e coordenado de planejamento de seu desenvolvimento, de modo a que 

fique assegurada a compatibilidade entre o desenvolvimento e a necessidade de proteger e 

melhorar o meio ambiente humano em benefício de sua população. 

Princípio 14 - O planejamento racional constitue um instrumento 

indispensável para conciliar as diferenças que possam surgir entre as exigências do 

desenvolvimento e a necessidade de proteger y melhorar o meio ambiente. 

Princípio 15 - Deve-se aplicar o planejamento aos assentamento humanos e 

à urbanização com vistas a evitar repercussões prejudiciais sobre o meio ambiente e a obter os 

máximos benefícios sociais, econômicos e ambientais para todos. A este respeito devem-se 

abandonar os projetos destinados à dominação colonialista e racista. 

Princípio 16 - Nas regiões onde exista o risco de que a taxa de crescimento 

demográfico ou as concentrações excessivas de população prejudiquem o meio ambiente ou o 

desenvolvimento, ou onde, a baixa densidade d4e população possa impedir o melhoramento 

do meio ambiente humano e limitar o desenvolvimento, deveriam se aplicadas políticas 
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demográficas que respeitassem os direitos humanos fundamentais e contassem com a 

aprovação dos governos interessados. 

Princípio 17 - Deve-se confiar às instituições nacionais competentes a tarefa 

de planejar, administrar ou controlar a utilização dos recursos ambientais dos estado, com o 

fim de melhorar a qualidade do meio ambiente. 

Princípio 18 - Como parte de sua contribuição ao desenvolvimento 

econômico e social deve-se utilizar a ciência e a tecnologia para descobrir, evitar e combater 

os riscos que ameaçam o meio ambiente, para solucionar os problemas ambientais e para o 

bem comum da humanidade. 

Princípio 19 - É indispensável um esforço para a educação em questões 

ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção 

ao setor da população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública 

bem informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada 

no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em 

toda sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios de comunicação de massas 

evitem contribuir para a deterioração do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam 

informação de caráter educativo sobre a necessidade de protege-lo e melhorá-lo, a fim de que 

o homem possa desenvolver-se em todos os aspectos. 

Princípio 20 - Devem-se fomentar em todos os países, especialmente nos 

países em desenvolvimento, a pesquisa e o desenvolvimento científicos referentes aos 

problemas ambientais, tanto nacionais como multinacionais. Neste caso, o livre intercâmbio 

de informação científica atualizada e de experiência sobre a transferência deve ser objeto de 

apoio e de assistência, a fim de facilitar a solução dos problemas ambientais. As tecnologias 

ambientais devem ser postas à disposição dos países em desenvolvimento de forma a 

favorecer sua ampla difusão, sem que constituam uma carga econômica para esses países. 

Princípio 21 - Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os 

princípios de direito internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus 

próprios recursos em aplicação de sua própria política ambiental e a obrigação de assegurar-se 

de que as atividades que se levem a cabo, dentro de sua jurisdição, ou sob seu controle, não 
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prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de toda jurisdição 

nacional. 

Princípio 22 - Os Estados devem cooperar para continuar desenvolvendo o 

direito internacional no que se refere à responsabilidade e à indenização às vítimas da 

poluição e de outros danos ambientais que as atividades realizadas dentro da jurisdição ou sob 

o controle de tais Estados causem à zonas fora de sua jurisdição. 

Princípio 23 - Sem prejuízo dos critérios de consenso da comunidade 

internacional e das normas que deverão ser definidas a nível nacional, em todos os casos será 

indispensável considerar os sistemas de valores prevalecentes em cada país, e, a 

aplicabilidade de normas que, embora válidas para os países mais avançados, possam ser 

inadequadas e de alto custo social para países em desenvolvimento. 

Princípio 24 - Todos os países, grandes e pequenos, devem ocupar-se com 

espírito e cooperação e em pé de igualdade das questões internacionais relativas à proteção e 

melhoramento do meio ambiente. É indispensável cooperar para controlar, evitar, reduzir e 

eliminar eficazmente os efeitos prejudiciais que as atividades que se realizem em qualquer 

esfera, possam Ter para o meio ambiente,, mediante acordos multilaterais ou bilaterais, ou por 

outros meios apropriados, respeitados a soberania e os interesses de todos os estados. 

Princípio 25 - Os Estados devem assegurar-se de que as organizações 

internacionais realizem um trabalho coordenado, eficaz e dinâmico na conservação e no 

melhoramento do meio ambiente. 

Princípio 26 - É’ preciso livrar o homem e seu meio ambiente dos efeitos 

das armas nucleares e de todos os demais meios de destruição em massa. Os Estados devem-

se esforçar para chegar logo a um acordo – nos órgãos internacionais pertinentes- sobre a 

eliminação e a destruição completa de tais armas. 
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DECLARAÇÃO DO RIO DE JANEIRO SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO (1992) 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, 

Tendo-se reunido no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, 

Reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar a 

partir dela,  

Com o objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global por meio do 

estabelecimento de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chave da 

sociedade e os indivíduos, 

Trabalhando com vistas à inclusão de acordos internacionais que respeitem 

os interesses de todos e protejam a integridade do sistema global de meio ambiente e 

desenvolvimento,  

Reconhecendo a natureza interdependente e integral da Terra, nosso lar, 

 Proclama: 

 Princípio 1 - Os seres humanos estão no centro das preocupações com o 

desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com 

a natureza. 

Princípio 2 - Os Estados, de conformidade com a Carta das Nações Unidas e 

com os princípios de Direito Internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios 

recursos segundo suas próprias políticas de meio ambiente e desenvolvimento, e a 

responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos 

ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional. 
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Princípio 3 - O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a 

permitir que sejam atendidas eqüitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras. 

Princípio 4 - Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção 

ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, e não pode ser 

considerada isoladamente deste. 

Princípio 5 - Todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito 

indispensável para o desenvolvimento sustentável, devem cooperar na tarefa essencial de 

erradicar a pobreza, de forma a reduzir as disparidades, nos padrões de vida e melhor atender 

às necessidades da maioria da população do mundo. 

Princípio 6 - A situação e necessidades especiais dos países em 

desenvolvimento, em particular dos países de menor desenvolvimento relativo e daqueles 

ambientalmente mais vulneráveis, devem receber prioridade especial. Ações internacionais no 

campo do meio ambiente e do desenvolvimento devem também atender aos interesses e 

necessidades de todos os países. 

Princípio 7 - Os Estados devem em um espírito de parceria global, para a 

conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. 

Considerando as distintas contribuição para a degradação ambiental global, os Estados têm 

responsabilidades comuns porém diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a 

responsabilidade que têm na busca internacional do desenvolvimento sustentável, em vista 

das pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global, e das tecnologias e 

recursos financeiros que controlam. 

Princípio 8 - Para atingir o desenvolvimento sustentável e mais alta 

qualidade de vida para todos, os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de 

produção e consumo e promover políticas demográficas adequadas. 

Princípio 9 - Os Estados devem cooperar com vistas ao fortalecimento da 

capacitação endógena para o desenvolvimento sustentável, pelo aprimoramento da 

compreensão científica por meio do intercâmbio de conhecimento científico e tecnológico, e 
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pela intensificação de desenvolvimento, adaptação, difusão e transferência de tecnologias 

novas e inovadoras. 

Princípio 10 - A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a 

participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 

indivíduo deve Ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que 

disponham autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas 

em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar em processos de tomada de 

decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a conscientização e a participação pública, 

colocando a informação à disposição de todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a 

mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e 

reparação de danos. 

Princípio 11 - Os Estados devem adotar legislação ambiental eficaz. Padrões 

ambientais e objetivos e prioridades em matéria de ordenação do meio ambiente devem 

refletir o contexto ambiental e de desenvolvimento a que se aplicam. Padrões utilizados por 

alguns países podem resultar inadequadamente para outros, em especial países em 

desenvolvimento, acarretando custos sociais e econômicos injustificados. 

Princípio 12 - Os Estados devem cooperar para o estabelecimento de um 

sistema econômico internacional aberto e favorável, propício ao crescimento econômico e ao 

desenvolvimento sustentável em todos os países, de modo a possibilitar o tratamento mais 

adequado dos problemas da degradação ambiental. Medidas de política comercial para 

propósitos ambientais não devem constituir-se em meios para a imposição de discriminações 

arbitrárias ou justificáveis ou em barreiras disfarçadas ao comércio internacional. Devem ser 

evitadas ações unilaterais para o tratamento de questões ambientais fora da jurisdição do país 

importador. Medidas destinadas a tratar de problemas ambientais transfronteiriços ou globais 

devem, na medida do possível, basear-se em um consenso internacional. 

Princípio 13 - Os Estados devem desenvolver legislação nacional relativa à 

responsabilidade de indenização das vítimas de poluição e outros danos ambientais. Os 

Estados devem ainda cooperar de forma expedita e determinada para o desenvolvimento de 

normas de direito internacional ambiental relativas à responsabilidade e indenização por 
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efeitos adversos de danos ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividades 

dentro de sua jurisdição ou sob seu controle. 

Princípio 14 - Os Estados devem cooperar de modo efetivo para 

desistimular ou prevenir a realocação ou transferência para outros Estados de quaisquer 

atividades ou substâncias que causem degradação ambiental grave ou que sejam prejudiciais à 

saúde humana. 

Princípio 15 - De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da 

precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 

Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 

científica não deve ser utilizada como razão para postegar medidas eficazes e 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

Princípio 16 - Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com 

o custo decorrente da poluição, as autoridades nacionais devem procurar promover a 

internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na devida 

conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais. 

Princípio 17 - A avaliação do impacto ambiental, como instrumento 

nacional, deve ser empreendida para atividades planejadas que possam vir a ter impacto 

negativo considerável sobre o meio ambiente, e que dependam de uma decisão de autoridade 

nacional competente. 

Princípio 18 - Os Estados devem notificar imediatamente outros Estados, de 

quaisquer desastres naturais ou outras emergências que possam gerar efeitos nocivos súbitos 

sobre o meio ambiente destes últimos. Todos os esforços devem ser empreendidos pela 

comunidade internacional para auxiliar os Estados afetados. 

Princípio 19 - Os Estados devem prover, oportunamente, a Estados que 

possam ser afetados, notificação prévia e informações relevantes sobre atividades 

potencialmente causadoras de considerável impacto transfronteiriço negativo sobre o meio 

ambiente, e devem consultar-se com estes tão logo quanto possível e de boa fé. 
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Princípio 20 - As mulheres desempenham papel fundamental na gestão do 

meio ambiente e no desenvolvimento. Sua participação plena é, portanto, essencial para a 

promoção do desenvolvimento sustentável. 

Princípio 21 - A criatividade, os ideais e a coragem dos jovens do mundo 

devem ser mobilizados para forjar uma parceria global com vistas a alcançar o 

desenvolvimento sustentável e assegurar um futuro melhor para todos. 

Princípio 22 - As populações indígenas e suas comunidades, bem como 

outras comunidades locais, têm papel fundamentel na gestão do meio ambiente e no 

desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos e práticas tradicionais. Os Estados 

devem reconhecer e apoiar de forma apropriada a identidade, cultura e interesses dessas 

populações e comunidades, bem como habilitá-las a participar efetivamente da promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

Princípio 23 - O meio ambiente e os recursos naturais dos povos submetidos 

a opressão, dominação e ocupação devem ser protegidos. 

Princípio 24 - A guerra é, por definição, contrário ao desenvolvimento 

sustentável. Os Estados devem, por conseguinte, respeitar o direito internacional aplicável à 

proteção do meio ambiente em tempos de conflito armado, e cooperar para seu 

desenvolvimento progressivo, quando necessário. 

Princípio 25 - A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são 

interdependentes e indivisíveis. 

Princípio 26 - Os Estados devem solucionar todas as suas controvérsias. 

ambientais de forma pacífica, utilizando-se dos meios apropriados, de conformidade com a 

Carta das Nações Unidas. 

Princípio 27 - Os Estados e os povos devem cooperar de boa fé e imbuídos 

de um espírito de parceria para a realização dos princípios consubstanciados nesta Declaração, 

e para o desenvolvimento progressivo do direito internacional no campo do desenvolvimento 

sustentável. 

 



144 

AGENDA 21 

Preámbulo 

1. La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos 

enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las naciones y dentro de las 

naciones, con el agravamiento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo 

y con el continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que depende nuestro bienestar. No 

obstante, si se integran las preocupaciones relativas al medio ambiente y al desarrollo y si se 

les presta más atención, se podrán satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de 

todos, conseguir una mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más 

seguro y más prospero. Ninguna nación puede alcanzar estos objetivos por sí sola, pero todos 

juntos podemos hacerlo en una asociación mundial para un desarrollo sostenible.  

1.2. Esta asociación mundial ha de basarse en las premisas de la resolución 

44/228 de la Asamblea General de 22 de diciembre de 1989, que se aprobó cuando las 

naciones del mundo pidieron que se organizase la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en la aceptación de la necesidad de enfocar de 

forma equilibrada e integral las cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo.  

1.3. La Agenda 21 aborda los problemas acuciantes de hoy y también trata 

de preparar al mundo para los desafíos del próximo siglo. Refleja un consenso mundial y un 

compromiso político al nivel más alto sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera del 

medio ambiente. Su ejecución con éxito incumbe, ante todo y sobre todo, a los gobiernos(). 

Las estrategias, planes, políticas y procesos nacionales son de capital importancia para 

conseguir esto. La cooperación internacional debe apoyar y complementar tales esfuerzos 

nacionales. En este contexto, el sistema de las Naciones Unidas tiene una función clave que 

desempeñar. Otras organizaciones internacionales, regionales y subrepciones tienen también 

que contribuir a ese esfuerzo. Asimismo se debe alentar la participación más amplia del 

público y la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y de otros grupos.  

1.4. La consecución de los objetivos de la Agenda 21 en lo que se refiere al 

desarrollo y al medio ambiente requerirá una corriente substancial de recursos financieros 

nuevos y adicionales hacia los países en desarrollo, a fin de cubrir los gastos suplementarios 
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ocasionados por las medidas que habrán de tomar para hacer frente a los problemas del medio 

ambiente mundial y para acelerar el desarrollo sostenible. También se necesitan recursos 

financieros para reforzar la capacidad de las instituciones internacionales de aplicar la Agenda 

21. En cada una de las áreas del programa se incluye una evaluación del orden de magnitud de 

los gastos. Los organismos y organizaciones que se encarguen de la ejecución habrán de 

examinar y afinar esa evaluación.  

1.5. Al ejecutar las áreas de programas pertinentes determinadas en la 

Agenda 21, se debería prestar atención especial a las circunstancias particulares que enfrentan 

las economías en transición. También se debe reconocer que esos países afrontan dificultades 

sin precedentes para la transformación de sus economías, en algunos casos en medio de 

apreciables tensiones sociales y políticas.  

1.6. En relación con las áreas del programa que constituyen la Agenda 21 se 

describen las bases para la acción, los objetivos, las actividades y los medios de ejecución. La 

Agenda 21 es un programa dinámico. Los diversos agentes lo ejecutaran en consonancia con 

las diferentes situaciones, capacidades y prioridades de los países y de las regiones con plena 

observancia de todos los principios que figuran en la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. La Agenda 21 podría evolucionar con el tiempo en función de los 

cambios de las necesidades y de las circunstancias. Este proceso marca el comienzo de una 

nueva asociación mundial para un desarrollo sostenible.  

 

 


