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RESUMO 

O presente estudo se propõe a analisar as ações governamentais para a utilização 

dos tributos como instrumento de comportamento visando a preservação do "Meio 

Ambiente", isto porque, os estudiosos do Direito Financeiro e do Direito Tributário, 

especialmente, dos primeiros classificam os tributos como fiscais, extrafiscais e 

parafiscais. A utilização inadequada dos recursos ambientais tem suscitado 

preocupações e discussões desde a Revolução Industrial, protagonista de práticas 

abusivas e danosas ao meio-ambiente, em busca de produtividade. O Sistema 

Tributário Nacional previsto na Constituição Federal prevê a possibilidade da 

utilização pelas Pessoas Políticas de tributos para estimular a preservação do "Meio 

Ambiente". O Direito Tributário deve desempenhar papel relevante neste contexto 

através de integração das normas tributárias com a criação de tributos ambientais, 

incentivos fiscais, deduções, ou seja, utilizando vários instrumentos jurídicos que 

fomentem o desenvolvimento sustentável. O "Meio Ambiente" é um bem jurídico 

essencial, indispensável a uma condição de sobrevivência digna; transcende os 

limites da individualidade ou mesmos da coletividade. O principal objetivo deste 

trabalho foi elaborar uma análise e critica a respeito da importância dos tributos para 

0 meio ambiente, baseando-se em diversas posições doutrinarias, bem como na 

legislação existente no País. 

Palavras-chave: Direito Tributário Ambiental. Instrumento de Política Pública 

Ambiental. Preservação do Meio Ambiente. 



ABSTRACT 

This study aims to analyze the actions of the government to use taxes as an 

instrument of behavior aimed at preserving the "Environment", this is because 

scholars Financia1 Law and Tax Law, especially the first classify taxes as tax , 

extrafiscal and para. Improper use of environmental resources has raised concerns 

and discussions since the Industrial Revolution, the protagonist of abusive and 

harmful to the environment in search of productivity. The National Tax System 

provided for in the Federal Constitution provides for the possibility of the use of taxes 

for People Policies to encourage the preservation of the "Environment". The Tax Law 

should play a relevant role in this context through the integration of tax rules with the 

creation of environmental taxes, tax incentives, deductions, ie, using different legal 

instruments that promote sustainable development. The "Environment" is an 

essential legal right, essential to a condition worthy of survival; transcends the limits 

of individuality or collectivity same. The main objective of this study was to develop 

an analysis and critique of the importante of taxes for the environment, based on 

various doctrinal positions, as well as the existing legislation in the country. 

Key-words: Environmental Tax Law. Environmental Public Policy Instrument. 

Preservation of the Environment. 
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A utilização inadequada dos recursos ambientais tem suscitado 

preocupações e discussões desde a Revolução Industrial, protagonista de práticas 

abusivas e danosas ao meio-ambiente, em busca de produtividade. Principalmente a 

partir da segunda metade do século XX, a indústria brasileira transformou-se no foco 

das atenções, preocupações e denúncias da sociedade em geral, incluindo a mídia e 

as Organizações Não Governamentais - ONG's, relativas a vazamento de óleo, 

poluição de recursos hídricos por despejos industriais, fumaças pretas e brancas e 

emissão de C02 por veículos automotores, gerando o chamado "passivo ambiental", 

deteriorando a qualidade de vida dos habitantes de nosso país. 

Através do leque legislativo federal, agentes reguladores e fiscalizadores das 

questões ambientais exigem especial atenção das empresas em sua cadeia 

produtiva, incentivando a melhores práticas de gestão empresarial. Dessa forma, 

necessário é buscar meios de adequação do desenvolvimento econômico ao meio 

ambiente, implementando uma política pública de desenvolvimento sustentável, 

como forma de proteção ao meio ambiente. 

O objetivo deste trabalho é identificar os principais instrumentos de políticas 

públicas aplicáveis ao meio ambiente, através do Estado em ações que possam 

utilizar-se dos tributos como instrumentos indutores de comportamento, visando à 

preservação do meio ambiente. 

Sabe-se da árdua tarefa de se conceituar políticas públicas, pois são 

utilizadas por vários ramos da ciência. Têm-se as políticas públicas nos campos do 

Direito, da Economia, da Administração, e assim sucessivamente. Seja como for, a 

expressão "políticas públicas" há de ser vista como política econômica do Estado, 

em que este a utiliza para realizar o bem comum, tratando-se, portanto, de uma 

ferramenta estatal. 

As políticas públicas são ações de iniciativa governamental de interesse 

público, que devem ser construídas com a participação da coletividade, cuja 

efetivação depende dos seguintes fatores: base na legislação, aparato institucional 

com recursos e infra-estruturas suficientes, planejamento e controle social. 



O Direito Tributário é um dos ramos do Direito em que a intervenção por meio 

da imposição de encargos econômicos ou da concessão de subsídios financeiros 

aos envolvidos nas políticas públicas implementada, poderá beneficiar o meio 

ambiente. 

O estudo nos mostra que o direito tributário deve desempenhar um papel 

relevante neste contexto, através da integração das normas tributárias as novas 

exigências ambientais, como a criação de tributos ambientais, incentivos fiscais, 

deduções, enfim, utilizando vários instrumentos jurídicos que fomentem o 

desenvolvimento sustentável. 

Seguindo este raciocínio, o presente trabalho vai abordar os seguintes 

tópicos: primeiro o estudo do direito ambiental; segundo a interdisciplinaridade entre 

o direito tributário e o direito ambiental; terceiro tributação ambiental e políticas 

públicas, e por fim, algumas experiências internacionais referente ao meio ambiente. 

0 presente trabalho busca refletir sobre as questões relacionadas com os 

instrumentos de políticas públicas, ou seja, quais os mecanismos encontrados pelos 

entes públicos para a preservação do meio ambiente, relacionando direito tributário 

e direito ambiental. 



1 DIREITO DO MEIO AMBIENTE 

Ao conceituarmos o meio ambiente, encontramos expressamente no 

ordenamento jurídico que o meio ambiente é "o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas", conceito este expresso na Lei no 6.938181, 

art. 3O, inciso I. 

O meio ambiente é composto de meio ambiente artificial, meio ambiente 

cultural e meio ambiente natural, sendo o meio ambiente artificial aquele construido 

pelo homem através da ocupação gradativa dos espaços naturais, transformando-os 

em espaços urbanos artificiais. Considera-se meio ambiente cultural o patrimônio 

cultural nacional, incluindo as relações culturais, turísticas, a r q ~ e ~ l ó g i ~ a ~ ,  

paisagísticas e naturais. Por fim, o meio ambiente natural é constituído pelo solo, a 

água, o ar atmosférico, a flora, sendo a interação dos seres vivos e seu meio 

ambiente. 

Por conta das agressões ao meio ambiente através de contaminação dos rios 

e oceanos, pela disposição de lixos químicos, dom&sticos, industriais e hospitalares 

de forma inadequada, pelas queimadas, desmatamento e pelo efeito estufa, o meio 

ambiente precisa ser protegido da degradação do homem. 

Em razão da intensa degradação ambienta1 houve a necessidade de se 

proteger o meio ambiente em nível mundial, essa proteção esta sendo realizada 

através da conscientização por meio do conhecimento da relação entre o homem e o 

meio ambiente. Através de tratados, convenções, declarações, recomendações, 

diretrizes regras e normas internacionais, que começaram a surgir no final do século 

XX. 

No Brasil um dos primeiros passos foi dado com a regulamentação do art. 

225, § 1°, VI, da Constituição Federal pela Lei no 9.795 de 1999, regulamentada pelo 

Decreto no 4.281 de 2002. 

Para abordar de maneira adequada a questão dos efeitos da reparação dos 

danos ambientais causados pela pessoa jurídica, na aplicação das penas e adoção 

de certos institutos, se faz necessário determinar o que é o meio ambiente, a sua 

classificação e a necessidade de se preservá-lo. 



Há vários conceitos referentes ao meio ambiente no ordenamento jurídico, 

sendo assim buscamos esses conceitos para melhor compreensão do assunto 

mencionado neste trabalho. 

Na concepção adotada pela Organização Internacional para Padronização 

(ISO 14001) meio ambiente significa "os arredores no qual uma organização opera, 

incluindo ar, água, terra, recursos naturais, flora, fauna, "seres humanos" e suas 

inter-relações". 

No âmbito da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225, "todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 

Seguindo essa Linha de raciocínio, temos que, meio ambiente' constitui o 

conjunto de todos os fatores físicos, químicos, biológicos e socioeconÔmicos que 

atuam sobre um indivíduo, uma população ou uma comunidade, trata da soma das 

condições externas e influencias que afetam a vida, o desenvolvimento, e, em última 

análise, a sobrevivência de ser humano. 

O Direito Ambienta1 pode ser considerado sob dois aspectos: um, objetivo, 

consistente no conjunto de normas jurídicas disciplinadoras da proteção da 

qualidade do meio ambiente; outro, como ciência, que tem por finalidade o 

conhecimento sistematizado das normas e princípios ordenadores da qualidade do 

meio ambiente. 

Referências semelhantes podem ser extraídas do seguinte trecho da obra de 

Édis Milaré: "o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das 

atividades humana, que direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do 

ambiente em sua dimensão global, visando a sua sustentabilidade para as presentes 

e futuras gerações1'.* 

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de 

Segurança n.O 22.164, em que foi relator o eminente Ministro Celso de Mello, deu ao 

conceito de meio ambiente a extensão de direito fundamental de toda uma 

coletividade social, nos seguintes termos: 

1 SILVA, Américo Luiz Martins da. Direito do meio ambiente e dos recursos naturais, laed. Silo 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 54 
2 MILARE, cdis. Direito do Ambiente. 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007, p. 759. 



A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - 
direito de terceira geração - princípio da solidariedade. 
O direito a integridade do meio ambiente - típico direito de terceira 
geração - constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, 
refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a 
expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo 
identificado em sua singularidade, mas, num sentido 
verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social. 
Enquanto direitos de terceira geração (direitos civis e políticos) - que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais - 
realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração 
(direitos econômicos, sociais e culturais) - que se identificam com as 
liberdades positivas, reais ou concretas - acentuam o princípio de 
igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes 
de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e 
constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela 
nota de uma essencial inexauribilidade. Considerações doutrinárias 
(DJU, Seç. 1, de 17-1 1-95, p. 39.206). 

Transcrevemos o conceito de direito ambiental na visão de José Afonso da 

silva3: 

O Direito Ambiental deve ser considerado sob dois aspectos: a) 
Direito Ambiental objetivo, que consiste no conjunto de normas 
jurídicas disciplinadoras da proteção da qualidade do meio ambiente: 
b) Direito Ambiental como ciência, que busca o conhecimento 
sistematizado das normas e princípios ordenadores da qualidade do 
meio ambiente. 

Por fim, o conceito adotado é a ciência jurídica que estuda, analisa e discute 

as questões e os problemas ambientais e sua relação com o ser humano, tendo por 

finalidade a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições de vida no 

planeta. 

3 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 8a ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 
41. 



1.1 Princípios Fundamentais d o  Direito Meio Ambiente 

Os principios servem de base para a interpretação das normas que integram 

sistema jurídico ambiental, permitindo compreender a autonomia do direito ambiental 

e a forma como a proteção do meio ambiente é vista pela coletividade. 

Nas lições do professor Celso Antonio Bandeira de Mello, princípio k4: 

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce deste, 
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tdnica e lhe 
dá sentido harmônico. 

Os princípios fundamentais do Direito Ambiental têm por escopo proteger toda 

espécie de vida no planeta, propiciando uma qualidade de vida satisfatória ao ser 

humano as presentes e futuras gerações. 

De acordo com Paulo de Bessa Antunes "encontramos no direito ambiental 

dois princípios os explícitos e os implícitos, o primeiro são aqueles que se encontram 

positivados nos textos legais e na Constituição Federal já os implícitos sã0 aqueles 

depreendidos do ordenamento jurídico constitucional" ', tanto um como outro podem 

encontrar aplicabilidade no ordenamento juridico. 

Assevera ainda o autor que os princípios do direito ambiental são: "direito 

humano fundamental, desenvolvimento, democrático, precaução, prevenção, 

equilíbrio, limite, responsabilidade e poluidor pagador" 6. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento estão 
expressos os princípios do direito ambiental, estes princípios foram consagrados na 

Constituição Federal de 1988 e pela legislação ambiental. 

Para Aliomar Baleeiro7, 

4 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12a ed. rev. e atual. Sao Paulo: 
Malheiros, 2000. p. 747-748 
5 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 48 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000. p. 16 
6 

7 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 4a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000. p. 58 
BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 1 l a  Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 1 



O tributo é fiel sobra do poder político há mais de 20 séculos. Onde 
se erguem governantes, ele se projeta sobre o solo de sua 
dominação. Inúmeros testemunhos, desde a Antiguidade até hoje, 
excluem qualquer dúvida. No curso do tempo, o imposto, atributo do 
Estado, que dele não pode prescindir sequer nos regimes 
comunistas de nosso tempo, aperfeiçoa-se do ponto de vista moral, 
adapta-se as cambiantes formas políticas, reflete-se sobre a 
economia ou sofre os reflexos desta, filtra-se em principias e regras 
jurídicas e utiliza diferentes técnicas para execuç%o prática. 

São inúmeros os princípios ambientais arrolados pelos doutrinadores, no 

referido trabalho vamos mencionar os princípios que tem por objetivo a questão da 

reparação do dano e quais os meios de reparação causados ao meio ambiente, 

senão vejamos: 

Uns dos primeiros princípios fundamentais do direito ambiental que 

abordaremos é o princípio da prevenção, desde a Conferência de Estocolmo em 

1971, este tem sido objeto de debates, sendo considerado um dos mais importantes 

princípios que norteiam o direito ambiental. 

Este princípio foi acolhido expressamente na Declaração do Rio de Janeiro 

em 1992, nos seguintes termos: "De modo a proteger o meio ambiente, o principio 

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 cientifica na deve ser utilizada como razão para postergar 

medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental". 

A Constituição Federal de 1988, como não poderia deixar de ser, adotou esse 

princípio, no caput 225, dispondo sobre o dever do Poder Público e da coletividade 

de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

A prevenção deve ser desenvolvida através de uma política de educação 

ambiental para uma eficaz consciência da sociedade, por sua vez, o Estado cria 

mecanismos de prevenção através de instrumentos como o Relatório de Impacto 

Ambienta1 (RIMA). 

Princípio da Prevenção vem indagar a hipótese em que a autoridade 

administrativa tem dúvidas quanto ao dano ambiental, no momento de decidir o 

pedido de licença ambiental ao particular. 



Havendo, portanto, dúvidas sobre dano ao ambiente, sendo estes 

potencialmente irreversíveis, ao menos em princípio, a autoridade pública não pode 

deferir o pedido de licença ao particular. 

Segundo José de Avi~a Aguiar.' 

O princípio da prevenção ou precaução é um forte arrimo para a 
segurança das ações humanas, destaca três elementos chave que o 
compõem: o reconhecimento de que determinada técnica ou produto 
envolve algum risco potencial; reconhecimento de pairam incertezas 
científicas sobre o impacto imediato ou as conseqüências futuras 
relacionadas aos usos de determinado produto ou técnica; a 
necessidade de agir preventivamente em relação aos ricos latentes 
em quaisquer situações desse tipo. 

c devido ao princípio da prevenção a mera probabilidade de precaução ao 

dano ambiental, a autoridade administrativa se condiciona ao serviço de orientação 

particular nos meios necessários para a preservação do meio ambiente através de 

licença ambiental para determinado risco de dano grave ao meio ambiente. 

Não havendo certeza científica a respeito da ausência de danos graves ao 

ambiente, a autoridade administrativa deverá exigir medidas concretas para evitá- 

los, estipulando e condicionando medidas suficientes para que o dano não ocorra. 

O Princípio da Prevenção é um preceito fundamental para que os danos 

causados ao meio ambiente não sejam irreparáveis e irreversíveis, dessa forma, o 

Princípio da Prevenção deve ser concretizado através da consciência ecológica, a 

qual deve ser desenvolvida através de uma política de educaç5lo ambiental e de 

mecanismos que possam utilizar como o Estudo Prévio de Impacto Ambienta1 

(EPIA). 

Destacamos o princípio do poluidor-pagador, em razão deste principio o 

poluidor deverá arcar com o prejuízo causado ao meio ambiente da forma mais 

ampla possível, sejam pessoas naturais ou jurídicas devem pagar a custa das 

medidas necessárias para eliminar a contaminação ou para reduzi-la ao limite fixado 

pelos padrões ou medidas equivalentes que assegurem a qualidade de vida. 

O princípio vem expressamente consagrado no art. 225, § 3' da Constituição 

Federal, quando estabelece que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao 

8 COIMBRA, Jose de Avi~a Aguiar. O outro lado do meio ambiente. Campinas: Millennium, 2002. p. 
365 



meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados". 

Esse princípio foi formulado inicialmente pela Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico da Europa, em 1972, sendo acolhido pela Declaração 

do Rio de Janeiro de 1992, naquele a declaração vem a mencionar que a carga 

econômica da tutela do meio ambiente não recaia sobre os contribuintes, senão 

sobre o contaminador, já na declaração do Rio192 em seu princípio 16 aduz: 

As autoridades nacionais deveriam procurar fomentar a 
internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 
econômicos, tendo em conta o critério de que o que contamina 
deveria, em princípio, arcar com os custos da contaminaç~o, tendo 
devidamente em conta o interesse público e sem distorcer o 
comércio nem as inversões internacionais. 

0 princípio do poluidor-pagador não é um principio de compensação dos 

danos causados pela poluição. Seu alcance é mais amplo, incluídos todas as 

despesas necessárias para proteção ambiental, quais sejam: os custos de 

prevenção, de reparação e de repressão ao dano ambiental. 

Assim, este principio vem afastar o ônus econômico da coletividade trazendo 

ao poluidor a tal responsabilidade pelo dano causado ao meio ambiente. 

Não se pode buscar através desse principio maneiras de contornar a 

reparação do dano, mesmo porque, seu objetivo é evitar a ocorrência desses danos 

ambientais, ou, ocorrido o dano, a sua reparação. 

Trazemos a baila definição de Édis Milare "o principio não objetiva, por certo, 

tolerar a poluição mediante um preço, nem se limita apenas a compensar os danos 

causados, mas sim, precisamente, evitar o dano ao ambiente" 

Enfim, avaliando as considerações referidas podemos entCLo sustentar que o 

princípio do poluidor-pagador obriga o agente poluidor a arcar com as despesas de 

prevenção dos danos contra o meio ambiente e com sua reparação. 

Outro princípio importante a conciliar o proteção do meio ambiente com o 

desenvolvimento sócio econômico é princípio do desenvolvimento sustentável. 

9 MILARE, Édis. Direito do Ambiente. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p. 771 



Em 1972, na conferência Mundial do Meio Ambiente, surgiu a terminologia 

empregada a este princípiolqO que foi repetida nas demais conferências sobre o meio 

ambiente, especialmente na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento conhecida também como ECO-92 ou Rio-92. 

Na Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em 1992 no Rio 

de Janeiro, foi abordada a preocupação dos governantes em preparar a humanidade 

para os desafios do século XXI, traçou diretrizes a serem observadas para que fosse 

alcançado um desenvolvimento que satisfaça as necessidades da presente e futura 

geração sem comprometer suas necessidades. 

Trazemos expressamente o conceito perante a Constituição Federal quando 

diz que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações", abordado no artigo 225 do texto Constitucional. 

O princípio do desenvolvimento sustentável não visa apenas e tão somente 

reduzir o impacto da atividade econômica no meio ambiente, mas as conseqüências 

dessa relação na qualidade de vida e no bem-estar da coletividade. 

c incansável a busca pela harmonia entre economia e meio ambiente, sendo 

permitido seu desenvolvimento, porém, de forma sustentável, isso para que os 

recursos, que ainda existem, não se esgotem ou se tornem raros. 

Podemos também mencionar o principio do equilíbrio onde são pesadas 

todas as implicações de uma intervenção no meio ambiente, buscando-se adotar a 

solução que melhor concilie um resultado globalmente positivo. 

As medidas tomadas com relação ao ambiente e aos danos, devem ser Úteis 

a comunidade e excessos não devem ser cometidos. 

Para Alvaro Luiz Valery". 

O motivo para a adoção de um posicionamento dessa natureza 6 
simples: em muitas situações, torna-se verdadeiramente imperativa a 
cessação de atividades potencialmente degradadoras do meio 

l0 Importante citar o princípio da Declaração de Estocolmo: "O desenvolvimento econ8mico e social é 
indispens8vel para assegurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na terra 
as condiçdes necessárias de melhoria da qualidade de vida". 
11 MIRRA, Alvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 2, 1996, p. 62 



ambiente, mesmo diante de controv6rsias cientificas em relação aos 
seus efeitos nocivos. Isso porque segundo se entende, nessas 
hipóteses, o dia em que se puder ter certeza absoluta dos efeitos 
prejudiciais das atividades questionadas, os danos por elas 
provocados no meio ambiente e na saúde e segurança da população 
terão atingido tamanha amplitude e dimensão que não poderão mais 
ser revertidos ou reparados. 

Através do princípio do equilíbrio os aplicadores da política ambiental e do 

direito ambiental realizam uma análise das diferentes repercussões de um 

determinado projeto ao ser implantado, afim de que, sejam analisadas as 

consequências ambientais de uma atividade que possa causar dano ao ambiente. 

1.2 Dano Ambiental e Impacto Ambiental 

O dano ambiental é conceituado como toda lesão intolerável causada por 

qualquer ação humana ao meio ambiente, por atividade econômica potencialmente 

poluidora ou por ato comissivo ou omissivo praticado por qualquer pessoa. 

A própria Constituição Federal não vem a definir uma noção técnica jurídica 

de meio ambiente. O autor cdis Milare afirma que "ambos os conceitos são abertos, 

sujeito a ser preenchido casuisticamente, de acordo com cada realidade concreta 

que se apresente ao intérprete, o mesmo entrave ocorre quanto a formulação do 

conceito de dano ambiental" '*. 
O dano é o principal elemento necessário para configuração da 

responsabilidade civil, não pode haver responsabilidade civil sem a existência de um 

dano, resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir o dano causado. 

Na esfera cível o dano é conceituado expressamente através do Código Civil 

Brasileiro expresso no artigo 186. "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

Assim, o dano é constituído no prejuízo sofrido pelo patrimônio econômico de 

alguém, já quando falamos em dano ambiental o prejuízo assume dimensão difusa, 

estendendo-se para o futuro, diz respeito à coletividade e não ao indivíduo, pouco 

l2 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p. 810 



importando a sua duração ou, se o meio ambiente terá condições de autodepuração 

capaz de reduzir os efeitos das alterações ocorridas. 

O dano ambientalq3 é entendido como os prejuízos diretos ou indiretos 

causados pelas diversas formas de agressões ao meio ambiente cometido pelo 

homem ou pela própria natureza. 

Dano ambiental éq4 qualquer lesão ao meio ambiente causado por ação de 

pessoa, seja ela física ou jurídica, de direito público ou privado. 

O dano ambiental pode resultar na degradação da qualidade ambiental 

(alteração adversa das características do meio ambiente), como na poluição, que a 

lei define como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade 

humana. 

O dano ambiental pode atingir bens privados ou bens públicos, portanto 
temos que admitir que o dano ambiental possa acarretar um atentado a um 

patrimônio e a interesse coletivos que concernem tanto as gerações presentes e 

futuras. 

Nas palavras de Francisco José Marques Sampai~ '~,  

A pessoa natural ou jurídica que sofre prejuízos patrimoniais e 
morais decorrentes de degradação ambiental causada por outrem 
tem direito a postular imediata cessação dos efeitos negativos 
decorrentes da atividade que a atinge, assim como, de ser 
integralmente indenizada pelos prejuízos que já sofreu e pelo que 
deixou de lucrar em virtude de tal ocorrência. 

Todavia, segundo o autor, esses direitos, de cunho patrimonial e moral, são 

distintos, embora, juridicamente, possa ser considerada outra face da mesma 

moeda, dos de que é titular a coletividade, de viver em meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como previsto no art. 225 da Constituição Federal de 

1 988.16 

13 OLIVEIRA, Antonio Inagê de Assis. Avaliação de impacto ambiental x estudo de impacto 
ambiental. Revista de Direito Ambiental, Sao Paulo, RT, n. 17, 2000, p. 17 
14 OLIVEIRA, Antonio Inagê de Assis. . Avaliação de impacto ambiental x estudo de impacto 
ambiental. Revista de Direito Ambiental, Sao Paulo, RT, n. 17, 2000, p. 17. p. 17 
15 SAMPAIO, Francisco Jose Marques. Responsabilidade Civil e reparação do dano ao meio 
ambiente. 2a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 1998. p. 11 111 12 
16 SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade Civil e reparação do dano ao meio 
ambiente. 2a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 1998. p. 11 111 12 



O dano ambiental é aquele causado as pessoas ou às coisas pelo meio em 

que vive, o dano pode abranger todos os que contribuem para a degradação dos 

elementos naturais, como água, o ar e o ambiente em que vivemos, ou seja, diz 

respeito ao dano causado pelo homem ao meio ambiente. 

O meio ambiente é considerado um bem jurídico composto que se integram a 

outros componentes, ou seja, não é simplesmente a somatória de floras e fauna, de 

recursos hídricos e recursos minerais, resultam da supressão de todos os 

componentes que, isoladamente podem ser identificados tais como florestas, 

animais e ar. 

As consequências danosas de uma agressão ao meio ambiente são 

irreversíveis, não se pode reconstituir uma espécie em extinção, seus efeitos podem 

ser cumulativos com o passar do tempo causando um dano irreparável ao meio 

ambiente. 

Alvaro Luiz Valery Mirra, conceitua o dano ambiental como: 

Toda degradação do meio ambiente, incluindo os aspectos naturais, 
culturais e artificiais que permitem e condicionam a vida, visto como 
bem unitário imaterial coletivo e indivisível, e dos bens ambientais e 
seus elementos corpóreos e incorpóreos específicos que o 
compõem, caracterizadora da violação do direito difuso e 
fundamental de todos a sadia ualidade de vida em um ambiente são 
e ecologicamente equilibrado. 7 7  

Diante dos conceitos acima mencionados podemos definir dano 

ambiental como a lesão ou perigo de lesão causada pelo homem aos componentes 

ambientais, compreendendo não só o dano ao meio ambiente em si, mas sim, os 

danos causados a vida, a saúde e a integridade física. 

Como já falado anteriormente, a ação do homem vem causando muitas 

alterações no meio ambiente, e qualquer alteração no meio ambiente é configurado 

como impacto ambiental conforme a Resolução no 01/86 do CONAMA: 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da 

17 MIRRA, Aivaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito arnbiental. Revista de Direito 
Arnbiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, n.2, 1996 . p. 85. 



população; as atividades sociais e econômicas; a biota e a qualidade 
dos recursos ambientais. 

O impacto ambiental é atividade desenvolvida pelo homem causando uma 

mudança ao meio ambiente, e isso ocorre sempre que o homem se relaciona com o 

meio ambiente no respirar, na retirada da natureza, no consumo de água da 

natureza, ao cortar uma árvore para construir moradia, ou seja, qualquer atividade 

por parte do homem pode causar um impacto ao meio ambiente, mesmo que esse 

impacto seja simplesmente para o bem da humanidade. 

A partir do momento que é considerado dano ao meio ambiente através do 

impacto ambiental, mesmo que esse dano seja para a sobrevivência da 

humanidade, seja pela sua absoluta necessidade, a sociedade precisa de bens e 

serviços ambientais e autoriza o indivíduo a atuar no ambiente, dentro de certas 

condições seja sociais ou econômicos, como exemplo a retirada de minérios, 

barragem, transferência de leitos de rios, dentre outros. 

As alterações produzidas pela atividade do homem ao atuar sobre a natureza 

modificando sua condição original, mesmo sendo essas alterações para o bem da 

sociedade, serão consideradas impacto ao meio ambiental sustentável. 

Diante do contexto econômico, social e ambiental, quando é causado um 

dano ao meio ambiente, é apreciado de forma isenta e sistêmica em relação à vida 

do ser humano no momento de sua prática, o dano é classificado como ético e 

aceito pela sociedade. 

Sendo assim, o impacto ambiental é toda intervenção humana no meio ambiente 

causadora de degradação negativa da qualidade ambiental, mesmo que essa 

alteração seja simplesmente para sobrevivência da humanidade. 

1.2.1 Defesa Ambiental e Formas de Reparação do Dano Ambiental 

Sendo o meio ambiente um bem comum de todos é também obrigação de 

todos preservar o meio ambiental em sua totalidade, ou seja, em todos os aspectos 
sejam: culturais, patrimonial e ambiental. 



Mesmo no aspecto da ordem econômica onde existem valores específicos 

subordinados a ordem social, não poderão de forma alguma gerar problemas que 

afetem a qualidade ambiental e impeçam a ordem social. 

O meio ambiente sendo bem comum da coletividade, deve ser protegido em 

todos os aspectos sem que afetem a sustentabilidade do seu ambiente. 

Em razão do desenvolvimento econômico de um lado e da sustentabilidade 

do planeta de outro, objetiva-se compreender a proteção do meio ambiente como 

um dos princípios da ordem econômica, requerendo assim, garantia de obediência 

as regulamentações cientificas, técnicas, sociais e jurídicas relacionadas com a 

gestão ambiental. 

Através da avaliação do impacto ambiental, pressupõe-se a análise dos 

impactos nos empreendimentos realizados, sejam eles negativos ou positivos. Na 

legislação temos instrumentos de salvaguarda dos interesses ambientais, através da 

avaliação do impacto ambiental, licenciamento ambiental e estudo do impacto 

ambiental. 

Os princípios formadores da ordem econômica servem como um ato 

fiscalizador por meio do Estado, o desrespeito, ilícito, e contraposição poderão ser 

punidos na esfera civil, administrativa e penal. 

Nesta linha de raciocínio, o parágrafo único do artigo 170 da Constituição 

Federal determina que: "é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei". 

No artigo mencionado, mostra que a ordem econômica brasileira é fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. 

Fica clara a permanência do Estado como agente fiscalizador, incentivador da 

atividade econômica e acima de tudo propagador do respeito ao interesse social e 

público frente ao individuo. 

O meio ambiente é ecologicamente equilibrado, adequado a existência do 

homem e dos animais, com respeito a fauna, flora e todos os demais recursos 

naturais do planeta, passível de fruição por toda coletividade, ou seja, um bem de 

USO comum. 



O Estado e a sociedade devem agir em garantia do meio ambiente, dentro da 

previsão Constitucional e Infraconstitucional, assim como, o Ministério Público 

previsto no artigo 129, 111, da Constituição "promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos". 

Nesse sentido temos a observação de Édis Milaré18: 

Como todo direito fundamental, o direito ao ambiente ecologicamente 
equilibrado é indisponível. Ressalte-se que essa indisponibilidade 
vem acentuada na Constituição Federal pelo fato de mencionar-se 
que a preservação do meio ambiente deve ser feita no interesse não 
só das presentes, como igualmente das futuras gerações. 
Estabeleceu-se, por via de consequência, um dever não penas 
moral, como também jurídico e de natureza constitucional, para as 
gerações atuais de transmitir esse 'patrimônio' ambienta1 as 
gerações que nos sucederem e nas melhores condições do ponto de 
vista do equilíbrio ecológico". 

Conforme previsão expressa na Lei 6.93811981 o principal objetivo a ser 

atingido pela Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA é a compatibilização do 

desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico. 

Aquele que causar prejuízo a outrem é obrigado a reparar o dano causado. A 

reparação indica uma idéia de ressarcimento ou compensação do dano sofrido; é, 

assim, um dos efeitos da responsabilidade civil. 

No âmbito do Direito Ambiental a reparação é vista pelo legislador através da 

Política Nacional do Meio Ambiente, onde impõe medidas ao poluidor e ao predador. 

A obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, o não 

cumprimento das medidas sujeitará os transgressores a responsabilidade no âmbito 

civil e criminal. 

Outras medidas encontradas contra os causadores de danos ao meio 

ambiente encontram-se expressas na Constituição Federal, as pessoas físicas e 

jurídicas que exercerem atividades consideradas lesivas ao meio ambiente estarão 

sujeitas as sanções penais e administrativas independentemente da reparação dos 

danos causados. 

18 MILARE, Édis. Direito do Ambiental. !ja ed. Sgo Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p. 150 



Conforme já mencionado, a reparação do dano é a primeira medida a ser 

buscada, obrigando o causador do dano a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com a solução técnica exigida pelo Poder Público. 

Ressalta-se ainda, que o dano ambiental atinge um número indeterminado de 

pessoas, dado o caráter difuso do meio ambiente. Entretanto, o dano também pode 

atingir terceiros, individualizados e determinados. Por isso, as indenizações serão 

distintas em cada caso. 

A reparação do meio ambiente pode ser sob duas formas: a reparação in 

natura e a reparação indenizatória. 

A forma de reparação é in natura consiste na reconstituição, recuperação ou 

recomposição do bem lesado, ou seja, forma primitiva, porém em muitos casos isso 

seja impossível de ser realizada a reparação integral do dano. 

O meio ambiente lesado é, na maioria das vezes, impossível de ser 

recuperado ou recomposto, insuscetível de retorno ao statu quo ante e, assim, há 

uma premente necessidade de conservação e manutenção deste. 

A reparação in natura do dano ambiental é viabilizada mediante um projeto de 

recuperação ambiental que deverá ser implantado com vistas a proporcionar os 

benefícios funcionais existentes no ecossisterna anterior. 

Segundo o ensinamento de José de Souza Cunhal Sendimlg: 

A recuperação natural buscará a recuperação da capacidade 
funcional do ambiente degradado associada a uma determinada 
capacidade de aproveitamento humano do recurso natural e o dano 
deve considerar-se ressarcido in integrum quando in casu o fim que a 
norma violada protege esteja de novo assegurado. 

Enfatize-se que o perfil da proteção jurídica ambiental deve ser balizado na 

conservação do bem jurídico e sua manutenção. Trata-se da restauração e 

compensação ecológica. A primeira visa a reintegração, recomposição ou 

recuperação in situ dos bens ambientais lesados, e a segunda objetiva a 

substituição dos bens ambientais afetados por outros funcionalmente equivalentes. 

19 
SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da reparação do 

dano através de restauração natural. Coimbra, 1998, p. 51. 



Assim, quando se pleiteia a restauração ou restituição do bem ambiental 

lesado, o demandante da ação deverá pedir prestação, recomposição e 

reconstituição dos danos ambientais, ações a serem atendidas pelo degradador. 

A reparação do dano ambiental pode consistir na indenização dos prejuízos, 

reais ou legalmente presumidos, ou na restauração do que foi poluído, destruído ou 

degradado pela ação do homem, podendo ser recomposto o patrimônio prejudicado, 

na reconstituição ou recuperação do meio ambiente, fazendo cessar a atividade 

lesiva e revertendo-se a degradação ambiental. 

A indenização pecuniária traz como ponto positivo a certeza da sanção civil 

como forma de compensação do dano ambiental. Através de ação civil pública é 

cobrada uma compensação indenizatória, sendo que, os valores arrecadados serão 

depositados no fundo para reconstituição dos bens lesados, e serão destinados para 

a reparação de danos ambientais e ecológicos. 

O objetivo deste fundo reparatório do dano é sempre buscar a reintegração do 

bem ambiental, pois os valores arrecadados em indenização servem para a 

execução de obras de reintegração do bem ambiental, objetivando substituir este 

bem por outro equivalente. 

Assim, a reparação nada mais é do que fazer reparo no que foi danificado, 

fazer conserto, restauração, ou seja, restabelecer as coisas conforme o seu estado 

original. Todavia, muitas vezes é impossível se restabelecer as coisas ou as 

pessoas ao status quo ante, sendo assim, a maneira para reparar o dano causado é 

através do ato de indenizar. 

A restauração do meio ambiente2' é o processo utilizado para recompor 

ecossistemas, tendo em vista as condições iniciais naturais, as alterações 

registradas e os prognósticos resultantes do monitoramento e a recomposição como 

a restauração natural do ambiente, sem interferência do homem. 

A reparação do dano ambiental sempre que possível, deverá ser integral, ou 

seja, a mais completa, de forma a atingir o sfatus quo ante, consistente na reparação 

integral no retorno a situação em que se encontrava o meio ambiente antes de ter 

sido danificado. 

20 
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O fundamento para que a recuperação do dano ambiental seja integral 

decorre do princípio do poluidor-pagador, pelo que o responsável pela degradação 

ambiental deve internalizar todos os custos com prevenção e reparação dos danos 

ambientais. 

A Constituição Federal em seu parágrafo 3' do artigo 225, estabelece a 

responsabilidade objetiva do poluidor pelos danos ambientais, independentemente 

de culpa e pelo simples fato da atividade. 

A restauração natural do dano ambiental é um princípio encontrado também 

na Lei no 9.605198, que, embora dedicada aos crimes e infrações administrativas 

ambientais, cuida da reparação do dano em diversos dispositivos. 



2. A INTERDISCIPLINARIEDADE DO DIREITO TRIBUTARIO COM O 

DIREITO AMBIENTAL 

A preocupação com um meio ambiente saudável se tornou mundial, 

Organizações não governamentais como o Greenpeace, e demais instituições, além 

de pessoas de todo o planeta têm mostrado ao mundo a problemática da 

degradação ambiental, uma questão fundamental para a sobrevivência do planeta e 

conseqüentemente do Homem. 

A Revolução Industrial foi uma grande causadora de danos ambientais, com 

acentuada explosão demográfica, uma demanda cada vez maíor por alimentos, 

agricultura e pecuária em franca expansão tomando o lugar de florestas, acentuados 

pela competitividade do capitalismo. 

As mudanças climáticas, efeitos da ação humana, têm provocado desastres 

ecológicos cada vez mais frequentes. O derretimento das geleiras; ciclones cada vez 

mais potentes; enchentes; proliferação de algas tóxicas; calor e incêndios na 

Europa; secas, são eventos cada vez mais constantes e danosos ao meio ambiente. 

A relação entre a ordem econômica e os preceitos de proteção ao meio 

ambiente é simples e clara: não há atividade econômica sem influência no meio 

ambiente, bem como a manutenção dos recursos naturais é essencial a 

continuidade da atividade econômica e 3 qualidade de vida dos seres humanos. 

Vejamos o entendimento da professora Cristiane ~erani*': 

Ecologia está assentada numa descrição de tempo e espaço, e os 
processos de transformação de matéria-prima são exercidos sobre 
um conjunto finito. A economia, ou melhor, o modo de produção 
moderno, não leva em consideração tempo e espaço, tomando os 
recursos naturais como infinitos e inesgotáveis, justificando a 
necesssidade de um contínuo crescimento, que se revela por uma 
geração constante de valor - início e finalidade de toda a produção. 

A dignidade de vida dos seres humanos é Uma das finalidades da ordem 

econômica e financeira, sendo que a proteção do meio ambiente seja ele natural, 

artificial, cultural ou do trabalho, deve ser observada como um dos principais 
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princípios para que essa finalidade seja alcançada. 

Por conseguinte, são criadas várias tentativas de desenvolver mecanismos, 

nacionais e internacionais, que combatam danos ao meio ambiente, propiciando um 

desenvolvimento sustentável, prevalecendo a proteção ao meio ambiente sem 

estancar o desenvolvimento necessário a humanidade. 

Diversos mecanismos são desenvolvidos na busca entre o meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável. São várias as ações do Direito Ambienta1 e a proteção 

ao meio ambiente, iniciadas em Estocolmo/72, passando pela ECO Rio/92 até o 

Protocolo de Quioto, em fevereiro de 2005. Normas, legislações e ações, os 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL, oriundos do Protocolo de Quioto - 
entre outros, já são verificados em nosso dia-a-dia, atingindo o objetivo para o qual 

foram criados. 

O Direito Tributário é um dos instrumentos a disposição do Estado para 

intervir na economia, induzindo comportamentos, direcionando os agentes a ações 

que visem a redução da poluição e a racional utilização dos recursos naturais. 

Vejamos a importante definição de direito tributário ambiental trazida ao 

mundo jurídico pela tributarista Helena TaveraTôrres: 22 

Pode ser definido como o ramo da ciência do direito tributário que 
tem por objeto o estudo das normas jurídicas tributárias elaboradas 
em concurso com exercício de competências ambientais, para 
determinar o uso de tributo na função instrumental de garantia, 
promoção ou preservação de bens ambientais. 

A tributação ecológica leva o agente a realizar sua atividade buscando maior 

eficiência na proteção ao meio ambiente como também maximiza seus lucros, 

recolhendo uma carga menor de tributos. 

Verifica-se que a tributação ecológica leva grande vantagem na proteção ao 

meio ambiente em relação aos instrumentos normativos; a utilização de agentes 

químicos menos nocivos ao meio ambiente, incrementos tecnológicos e de 

instalações, novos métodos de produção, são mecanismos que podem levar a uma 

menor carga tributária e maior proteção ambiental. 

22 TORRES, Helena Tavejra, Da relação entre competências constitucionais tributárias e 
ambiental - 0s limites dos chamados "tributos ambientais, in: TORRES, Heleno Taveira (org.). 
Direito Tributário Ambiental. SLio Paulo: Malheiros, 2005. P. 100 



A internalização obrigatória dos custos ambientais apresenta-se como 

objetivo da economia ambiental, vez que as externalidades negativas geradas pelo 

comportamento dos agentes econômicos não podem ser convertidas em prejuízos e 

custos sociais a serem suportados por toda a sociedade. 

Exemplifica Fernando Magalhães ~ o d é * ~  

Se, por exemplo, uma determinada empresa teve seus custos de 
produção incrementados por conta de investimento para a alteração 
de seu processo de produção, levando-a a reutilização de rejeitos 
antes despejados no meio ambiente, a imposição de um tributo a 
concorrente que não adotou tal medida, e que portanto, tem condições 
de colocar no mercado um produto concorrente a preço menor, A não 
somente uma medida de cunho econômico, mas, de distribuição de 
justiça. 

A professora Ana Maria de Oliveira Nusdeo, faz uma análise econômica da 

externalidade desvinculada das questões ambientais, "externalidades podem ser 

definidas como custos ou benefícios que se transferem de determinadas unidades 

do sistema econômico para outras, ou para a comunidade como um todo, fora do 

mercado" 24. 

Importante fazermos a distinção entre a externalidade positiva e negativa. A 

externalidade positiva ocorre quando a falha de mercado gera benefícios aos 

sujeitos da relação e aos terceiros envolvidos. 

Denomina-se externalidade negativa, ou falha de mercado, o custo não 

calculado ao meio ambiente, que uma atividade econômica pode gerar se não se 

levar em consideração a ponderação do desenvolvimento sustentável. 

Assim, havendo uma externalidade, o preço final do produto não refletirá o 

real custo de sua produção para a sociedade, como, por exemplo, no caso da 

poluição levada a cabo durante a produção daquele determinado bem, nesse caso 

(externalidade positiva), o Estado deverá intervir na economia, por meio de 

incentivos fiscais. Por outro lado, frente a ocorrência de uma externalidade negativa, 

0 Estado deverá introduzir um sistema de impostos. 
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A concessão de incentivos fiscais aquelas atividades que resultem em 

externalidades positivas se mostra totalmente compatível com as finalidades da 

Política Nacional do Meio Ambiente e também com a finalidade das disposições 

constitucionais do artigo 225, pois, conceder beneficio aqueles que ajudam a 

preservar o meio ambiente, além de ser uma forma de cumprimento do dever da 

responsabilidade solidária na preservação do meio ambiente, é atuar 

preventivamente a ocorrência do dano ao meio ambiente. 

Quando houver a ocorrência de uma externalidade negativa, a aplicação de 

impostos se mostra uma medida totalmente descabida, já que todo tributo, nos 

termos do artigo 3, do Código Tributário Nacional, é prestação pecuniária que não 

constitua sanção. Além disso, é uma medida que se mostra confiscatória e diversa 

de todas aquelas finalidades buscadas pelo direito ambiental. 

Frisamos que as normas fiscais que visem incentivar comportamentos, como 

nos casos das externalidades positivas, são normas que escapam do rígido controle 

do sistema tributário, podendo-se encaixar em outros ordenamentos constitucionais, 

como no caso das regras de Direito Ambiental. 

Note-se que as normas tributárias quando atuam em seu caráter fiscal, 

buscam apenas a distribuição justa e equitativa dos recursos provenientes da carga 

tributária, entre todos os contribuintes. Já as normas com finalidade social visam a 

comportamentos outros, que na esfera ambiental se relacionam com a regra do 

desenvolvimento sustentável e, consequentemente, com a proteção às normas 

ambientais. 

É patente que a relação entre o Direito Tributário e o Direito Ambiental é 

essencial à proteção do meio ambiente. Utilizando-se dos tributos ecológicos, O 

Direito Tributário pode ser instrumento de implementação de políticas econômicas e 

ambientais. O Estado através da tributação induz comportamentos por meio de 

intervenções no meio social e económico. Tal indução pode se dar na forma de 

estímulos ou incentivos, muitas vezes fiscais (isenções), ou de desestímulos, 

Penalidades, algumas vezes até pecuniárias. 



2.1 0 s  Tributos e o Equilíbrio do Meio Ambiente 

Efetivamente, o crescimento desordenado das atividades industriais e do 

consumo, vem acarretando conseqüências graves ao meio ambiente, para controlar 

0s danos causados é essencial a adoção de mecanismos que tenham como objetivo 

coibir e reprimir os abusos lesivos e danosos ao meio ambiente. 

Na busca do equilíbrio entre o meio ambiente e o sistema econômico 

utilizamos os tributos como um elemento essencial para proteger a natureza e os 

seus habitantes. 

O direito tributário tem um papel fundamental para coibir os danos causados 

ao meio ambiente através de normas tributárias, com a criação de tributos 

ambientais, incentivos fiscais, deduções, enfim, utilizando vários instrumentos 

jurídicos que fomentem o desenvolvimento sustentável. 

Um dos objetivos da legislação tributária é estabelecer uma fiscalização para 

que venha proteger o meio ambiente, de acordo com os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal, criando um meio de defesa do meio ambiente. 

O meio ambiente é um bem jurídico essencial, indispensável a sobrevivência 

da humanidade, coloca-se na esfera dos interesses difusos, assim entendidos como 

formadores daquele direito juridicamente reconhecido por uma pluralidade 

indeterminada ou indeterminável de sujeitos. 

O nosso sistema jurídico tributário contempla excelente instrumento para o 

desenvolvimento da proteção ao meio ambiente, cujos elementos se refletem 

diretamente na organização estatal brasileira. 

Há uma grande necessidade de uma mudança nas áreas políticas, sociais e 

econômicas da tributação, de modo a adaptá-la as novas realidades e necessidades 

humanas, rumo construçao de um meio ambiente para as futuras gerações. 

0 direito tributário é o ramo do direito que se ocupa das relações entre o fisco 

e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o 

poder de tributar e protegendo o cidadão contra 0s abusos desse poder. 

Também poderá ser conceituado como ramo independente do Direito 

Financeiro que traz as normas de Direito Público referentes AS relações jurídicas 



entre o Estado e 0s particulares, no que diz respeito a instituição, arrecadação, 

fiscalização e administração dos tributos. 

Por não ser uma ciência autônoma, o Direito Tributário tem relação direta com 

outros ramos do Direito como: Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito 

Financeiro, Direito Civil, Direito Penal e também com o Direito Ambiental entre 

outros 

Segundo Rubens Gomes de Souza, o direito tributário "é o ramo do direito 

público que rege as relações jurídicas entre o Estado e 0s particulares, decorrentes 

da atividade financeira do Estado no que se refere A obtenção de receitas que 

Correspondam ao conceito de tributos" 25. 

Para instituição de tributo só mediante lei e nos termos estabelecidos na 

Constituição Federal, na qual se encontram os princípios jurídicos fundamentais da 

tributação. 

A importância da preservação dos bens ambientais para as presentes e 

futuras gerações, deverão ser realizadas entre Estado e a Coletividade para que 

todos tenham direito ao meio ambiente equilibrado. 

O Estado por sua vez poderá executar essa determinação constitucional 

pelos mais diversos meios, através de instrumentos que possibilitam a proteção ao 

meio ambiente, evitando a sua degradação através da integração das normas de 

criação de tributos ambientais, incentivos e deduções fiscais. 

Sobre as vantagens da tributação ambiental, disserta Paulo Affonso Leme 

É conhecido o custo do controle e do pessoal que deve realizar o 
controle, como também é conhecida a ineficácia das sanções 
pecuniárias. A tributação antipoluição 6 paga sem possibilidade de 
transação, incentiva a introdução de tecnologia menos poluidora e 
avançada, minimiza o custo administrativo e o tempo de aplicação 
das sanções; enfim, é mais transparente. 

A Constituição Federal em seu artigo 225, afirma que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de USO comum o povo e essencial à 
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sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Através deste dispositivo o meio ambiente foi introduzido na Carta Magna, 

assegurando este como bem comum de uso do povo. 

Como já falado anteriormente, o meio ambiente é um patrimônio público, deve 

ser assegurado e protegido, por ser de uso da coletividade. O direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado está diretamente relacionado ao direito à vida. 

A proteção ambiental foi estipulada pelo constituinte como um dos princípios 

embasadores da ordem econômica e financeira, inclusive mediante tratamento, 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços. 

Dessa forma, o Estado é o agente normativo e regulador da atividade 

econõmica, e tem o papel essencial de intervir na economia, a fim de proteger o 

meio ambiente, especialmente de forma diferenciada conforme o impacto ambienta1 

na elaboração e prestação de serviços e produtos. 

0 Sistema Financeiro Nacional deverá estar estruturado de forma a atender 

aos interesses coletivos, promovendo o desenvolvimento equilibrado do Pais, sendo 

assegurado esse direito através do artigo 190 da Const i t~i~ã0 Federal. 

0 Estado tem o poder e dever de intervir na economia para garantir a 

proteção ambiental, conforme preceitua O artigo 170, incis0 VI da Carta Magna. A 

preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações deve ser 

realizada em conjunto pelo Estado e a coletividade.. 

Um dos objetivos do direito tributário é a pre~ervação, 0 Poder Publico utilizou 

a tributação como meio de preservação, elevando 0s impostos; um dos exemplos 

clássicos é a tributação sobre o cigarro e bebida alcoólica. 

Assim, o essencial é proteger O meio ambiente através de medida de 

Prevenção, ou seja, antes que ocorra o dano, pois na maioria das vezes esse dano 

Causado é irreparável ou sua recupeiaç~o poderá acontecer a longo tempo. 

A implementação de tributos ambientais para a defesa do meio ambiente dá 

aos entes Públicos o poder de instituir tributos. 

N~ entanto, a criação de tributos ambientais 6 justificada se respeitar a 

finalidade estabelecida pelo constituinte, na0 apenas no sentido de arrecadar, mas 

sim, com a finalidade de preservar O meio ambiente. 



2.1.2 Função Social dos Tributos 

Os direitos sociais encontram-se expressos no texto constituição no artigo GO, 

onde aduz que todos têm direito a segurança, saúde, trabalho, moradia, 

alimentação, entres outros. A função social dos tributos serve para atingir o 

melhoramento das condições de vida social das pessoas, sendo incluído nessas 

condições o meio ambiente, uso comum da coletividade. 

Os tributos são a fonte de recursos do Estado para realizar suas funções 

sociais, essas devem proporcionar o alcance das metas previstas na Constituição 

Federal e seus objetivos, não limitando apenas arrecadação de valores, mas 

devendo cumprir com sua função social. 

O não cumprimento da função social do tributo poderá gerar uma grande 

difusão social, desestimulando o crescimento econômico e no desenvolvimento da 

sociedade. 

A aplicação de uma carga tributária elevada tão somente na função de 

arrecadação trás consequências gravíssimas, seja na área econômica ou social, 

com a inibição da produção de bens e serviços em razão da diminuição da 

capacidade econômica. 

Uma carga tributária elevada trás conseqüências graves para economia de 

um País em desenvolvimento, como a diminuição dos níveis de emprego, redução 

do poder aquisitivo e redução de consumo, causando enorme prejuízo econômico e 

para sociedade a toda uma nação. 

O tributo deve privilegiar as necessidades essenciais da população como: 

saúde, moradia, educação, segurança e alimentação, diante desta necessidade o 

tributo tem sua função social, ou seja, garantir a toda a sociedade um bem estar 

comum. O poder constituinte ao elaborar sua política tributária deve levar em conta 

se o sistema tributário é justo ou não, sua finalidade não deve ser apenas 

arrecadatória. 

Um exemplo clássico de contribuição social é seguridade social, que é 

financiada por toda a sociedade, sendo de forma direta e indireta, mediante recursos 

Provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mmicípios. 



Assim, vislumbramos que o tributo também tem a finalidade social e não 

apenas de arrecadação de tributos para os cofres Públicos. 

O tributo por si só, sempre teve a função apenas de arrecadação, podemos 

observar através dos historiadores, filósofos políticos e juristas, vejamos o 

pensamento do professor Ives Gandra da Silva ~ a r t i n s ~ ~ :  

0s cientistas políticos, como OS filósofos, historiadores e juristas, por 
entenderem pouso de economia e temerem imprecisões, examinam 
de forma perfunctória a função do tributo na história e na concepção 
do Poder. Partem, quase sempre, do princípio de que a indagação 
sobre sua função, limites, Justiça, é irrelevante, pois se trata de 
instituto essencial e fundamental a existência do Estado, do Poder e 
dos governos. 

0 s  beneficiarios do tributo, os governantes mesmo sendo contribuintes, são 

os maiores arrecadadores destes, são eles que criam legislação para assegurar 0 

cumprimento das obrigações fiscais impostas, sempre com O objetivo de cada vez 

mais aumentar a carga tributária da sociedade. 

Para o contribuinte apenas resta protestar contra a carga tributária elevada, 

mas infelizmente os representantes do povo no Congresso Nacional não estão 

interessados em ouvir a sociedade, pois OS recursos tributários é que mantém 0 

poder destes representantes. 

Nessa mesma linha de pensamento, continua o professor Ives ~ a n d r a ~ ~ :  

A história humana demonstra que sempre os detentores do poder se 
consideram mais importantes que a sociedade, que os sustenta, e 
agem de conformidade com essa suposta superioridade. Sempre se 
consideraram acima do povo, exteriorizando as primeiras 
codificações tal percepção de superioridade. 

Os tributos por si só não devem ser usados apenas como forma de 

arrecadação aos cofres públicos, dentro dessa função encontramos seus objetivos 

sociais para o desenvolvimento de uma sociedade, 0 custeio da saúde, educação, 

moradia, laser, cultural e esporte. 
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Os tributos exercem papel importante para o meio ambiente, são através das 

medidas fiscais que o Estado poderá intervir na proteção ambiental, seja na forma 

de imposição de uma taxa para determinada licença fiscal, seja numa punição em 

razão de um dano causado ao meio ambiente. 

Assim, concluímos que a função social do tributo engloba não apenas os 

direitos sociais da coletividade, mas a proteção ao meio ambiente sustentável. 

2.2 Princípios e Valores do Direito Tributário Ambienta1 

Como já dito anteriormente, a finalidade do direito tribut6rio não é apenas 

arrecadar fundos para os cofres públicos, mas utilizar a tributação ambiental para 

alcançar níveis de desenvolvimento sustentável, aplicando os valores e princípios no 

ordenamento jurídico para favor do meio ambiente. 

AO mencionarmos os princípios ambientais é essencial distinguirmos 0s 

valores e as regras ou normas, e estes dos princípios, de modo a alcançarmos a 

aplicação adequada e eficiente do sistema jurídico. 

Podemos então dizer que os princípios têm caráter deontológico e valores são 

axiológicos, o primeiro resulta que O modelo tem a vantagem de nele se expressar 

claramente o caráter de dever ser, conduzindo em menor medida que o modelo de 

valor, ou seja, é uma falsa interpretação, porém os valores se aproximam dos 

princípios na temática da positivação jurídica, OU seja, OS valores se concretizam, se 

atualizam e se expressam pelos princípios. 

Vejamos a definição de Ricardo Lobo Torreszg referente aos princípios e 

valores do direito tributário ambiental: 

OS princípios compartilham com 0s valores das características da 
generalidade e abstração, mas Com menor intensidade. Enquanto os 
valores sao ideias absolutamente abstratas, supraconstitucionais e 
inçuscetiveis de se traduzirem em linguagem constitucional, os princípios se 
situam no espaço compreendido entre os valores e as regras, exibindo em 
parte a generalidade daqueles e a concretude das regras. Os princípios 
podem ingressar no discurso ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l ,  representando um primeiro 
eçthgio de concretizaçao dos valores, mas, se estiverem ausentes da 
escritura constitucional, nem por isso poderão os atributos característicos. 
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Os valores são destituídos de eficácia imediata, não poderá um juiz 

fundamentar suas decisões na idéia da justiça ou da segurança jurídica, mas com 

intermediaçáo dos principios que concretizam a ordem jurídica. 

É importante salientar as distinções existentes entre regras e principios, o 

jurista Juarez aduz que as regras "forneceriam" o critério de nossas ações 

e que os princípios serviriam de critérios para tomada de posição diante de 

situações a priori indeterminadas. 

Continua Juarez Freitas: 

(...) os princípios determinam atitudes favoráveis ou contrárias de 
adesão ou de repulsa, mas somente as regras poderiam ser 
'osservate e apllicate meccanicamente e passivamente' - em nossa 
perspectiva, numa pequena diferenciação, nem mesmo a regra pode 
aplicar-se uma lógica subsuntiva clássica, inclusive porque, como 
será mostrado (...) a aplicação das regras nunca é somente uma 
aplicação das regras: há necessariamente hierarquização 
concomitante e decisiva de principios. (...) Assiste razão a Geraldo 
Ataliba (...) ao anotar que mesmo no plano constitucional existe 
'uma ordem que faz com que as regras tenham sua interpretação e . 
eficácia condicionadas pelos princípios', os quais se harmonizariam, 
em função da hierarquia entre eles estabelecida. 

Antes de tais observações o mesmo P ~ o ~ ~ s s o ~ ~ '  esboça uma distinção mais 

cuidadosa entre tais elementos do sistema jurídico, aduzindo que princípios 

"fundamentais" são os "critérios ou as diretrizes basilares do sistema jurídico, que se 

traduzem como disposições hierarquicamente superiores, (...) sendo linhas mestras 

de acordo com as quais guiar-se-á o intérprete quando se defrontar com as 

antinomias jurídicas" 

Temos 0s princípios vinculados a valores que se vinculam ou decorrem dos 

valores da liberdade, da justiça, da segurança jurídica ou da solidariedade, alguns 

destes princípios têm sua grandeza vinculada a diversos valores sob diferentes 

perspectivas. 
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Alguns direitos humanos se afirmam de modo coletivo ou difuso, é o caso dos 

direitos ecológicos, o meio ambiente também participa do rol dos direitos 

fundamentais. 32 

Vamos começar pelo princípio da imunidade do mínimo existencial ecol6gico 

vinculado a liberdade. No direito tributário, a proteção dos direitos fundamentais se 

faz por intermédio das imunidades, implícitas ou expressamente declaradas na 

Constituição. A imunidade é liberdade, incompetência absoluta para declarar 

impostos sobre bens ou coisas indispensáveis a manifestação da liberdade, não 

incidência ditada pelos direitos humanos e absolutos anteriores ao pacto 

constitucional. 33 

Segundo o professor Ricardo Lobo ~ o r r e s ~ ~  

A imunidade, que tem a normatividade própria dos princípios, só 
implicitamente protege o direito ao meio ambiente, pois a 
Constituição brasileira não chega a explicitá-Ia, como, de resto 
acontece em outros ordenamentos constitucionais. 

Passamos agora a analisar os princípios vinculados a justiça, são eles: 

poluidor-pagador; consumidor-pagador; capacidade contributiva e custo/beneficio. 

Em primeiro lugar, é importante frisar que se tratando de justiça ambiental e 

da justiça no direito tributário, temos alguns problemas. Existe a necessidade de 

resolver os problemas da justiça ambiental com justiça social, no entanto, a justiça 

tributária não possui todos os mecanismos necessários para enfrentar tais questões 

sociais. 

De outra feita, existe a dificuldade na justiça ambiental de escolher entre o 

desenvolvimento sustentável e a distribuição de bens e os malefícios ambientais 

entre os cidadãos. A teoria da justiça ambiental deve estudar as questões ligadas a 
justiça intergeracional, para a solução das quais se exige a visão procedimentalista 
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ou procedual, mais adequada ao direito orçamentário do que ao direito t r i b ~ t á r i o . ~ ~  

Nota-se que os princípios de justiça tributária podem contribuir para minimizar 

os riscos ambientais e promover a justiça contributiva, mas não a redistributiva3'. 

O princípio do poluidor-pagador está ligado a idéia de internalização dos 

custos ambientais. O poluidor-pagador deverá arcar com todos os custos e 

despesas relacionadas com a precaução e prevenção dos riscos ambientais. 

A professora Cristiane ~erani"  explica: 

0 princípio do poluidor-pagador está ligado a idéia de internalização 
de eventuais custos ambientais, sem a qual seria repassada para 
terceiros a responsabilidade pela carga tributária necessária a 
garantir os riscos ambientais. O poluidor, que se apropria do lucro 
obtido em suas atividades poluentes, não pode externalizar 
negativamente a poluição que produz. 

Segundo o tributarista Ricardo Lobo ~ o r r e s ~ ~  referido princípio sinalizaria no 

sentido de que os potenciais poluidores devem arcar com a responsabilidade pelo 

pagamento das despesas estatais relacionadas com a precaução e a prevenção dos ; 
riscos ambientais, assim, seria, também, um princípio de justiça porque buscaria 

evitar que os danos ambientais repercutissem sobre a sociedade, a qual não estaria 

obrigada a suportar os custos da sustentação do meio ambiente saudável. 

Na visão de Maria Alexandra de Souza ~ r a g ã o ~ '  ao conceituar poluidor- 

pagador "0 poluidor - que deve pagar - é aquele que tem poder de controle sobre as 

condições que levam a ocorrência da poluição, podendo, portanto preveni-las ou 

tomar precauções para evitar que ocorram1'. 

Encontramos ainda o princípio do consumidor pagador expresso no art. 4 O ,  

da Lei 6.938/1981 diz que a Política Nacional do Meio Ambiente visará "A imposição, 

ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

35 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado do Direito Con~titucional Financeiro e Tributário, vol. 5: O 
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econômicos". Este princípio aponta que aquele que usufrui os bens de uso comum 

do povo deve pagar por eles. 

Esse princípio se concretiza no direito tributário ambiental principalmente pela 

cobrança de preços públicos, na compensação financeira pela exploração do 

petróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica 

e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva (artigo 20, § 1°, CF), e nas tarifas pelo uso de 

recursos hídricos pagos não só pelo consumidor final, mas também pelas empresas 

autorizadas a captar água dos mananciais mediante outorga dos poderes públicos 

(Lei n. 9.433, de 8.1 .I997 e legislação posterior). 

O princípio da capacidade contributiva encontra-se expresso no texto 

constitucional artigo 145, § 1°, e tem poucas chances de ser aplicado ao direito 

tributário ambiental, vejamos a explicação de Ricardo Torres: 40 

(...) tem escassa importância na tributação ambiental, que não se 
exerce entre nós pela instituiçao daquele tipo de tributo, em vista '. 

inclusive da ausência de discriminação constitucional de 
competência quanto aos impostos ecológicos. Demais disso, entraria 
em conflito com o principio do poluidor-pagador, que independe da 
situação econômica do contribuinte. 

Após entendimento do autor acima, vemos que esse princípio é de difícil 

aplicação na tributação ambiental, vez que entraria em conflito com o principio do 

poluidor-pagador, o qual não se preocupa com a capacidade contributiva do 

contribuinte, mas sim ao pagamento relacionado aos danos causados ao meio 

ambiente. 

Encontramos ainda o princípio do custo/benefício, este princípio se aplica aos 

tributos de contra prestação, ou seja, as taxas cobradas em razão do exercício do 

poder de polícia (artigo 145, CF e artigo 77 CTN). 

Esse principio mede os aspectos quantitativos das taxas, se relaciona de 

forma integral ao principio do poluidor-pagador.4' 

40 TORRES, Ricardo ~ o b o .  Valores e Princípios no Direito Tributário Ambiental. In: TORRES, Helena 
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Terminada a análise dos princípios vinculados a liberdade, analisemos agora 

os princípios vinculados a segurança, sendo: precaução; prevenção; legalidade 

tributária e tipicidade tributária. 

Impossível falar a respeito do tema, sem antes fazer a co-relação entre os 

princípios vinculados a segurança e a segurança no Estado da Sociedade de Risco. 

O professor Ricardo ~ o r r e s ~ ~  nos traz uma reflexão interessante a respeito da 

segurança jurídica, do Estado de Direito e da Sociedade: 

O Estado de Direito, em sua configuração mais recente de Estado 
Democrático e Social, que se afirmou a partir da queda do Muro de 
Berlim (1989), traz nova inflexá0 na problemática da segurança 
jurídica, tendo em vista que se concretiza como Estado da Sociedade 
de Risco. Redesenha-se a segurança dos direitos fundamentais na 
fase atual do relacionamento entre Estado e Sociedade, em que esta 
assume o papel preponderante, restando ao Estado agir 
subsidiariamente na função regulatoria e na impossibilidade de o 
indivíduo ou a sociedade resolverem os seus próprios problemas. 

O relacionamento entre o Estado e Sociedade na fase do liberalismo social 
' 

permite que se fale em uma sociedade de riscos, qual seja uma sociedade 

caracterizada pela ambivalência, a insegurança, a procura de novos princípios e o 

redesenho do relacionamento entre as atribuições do Estado e da própria 

~ o c i e d a d e . ~ ~  

Existe na sociedade de riscos uma cadeia de subsidiariedades, caracterizada 

pela responsabilidade primeira do indivíduo da sua própria sobrevivência, 

Secundada pela comunidade, caso esse indivíduo estiver impossibilitado, e por 
último pelo Estado. Ou seja, essa cadeia coloca O indivíduo como primeiro 

responsável, a sociedade como segunda e O Estado como última recurso. 

A ambivalência aparece diante da impossibilidade que da execução de 

políticas públicas surja sempre o consenso Por parte dos cidadãos, sendo assim há 
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uma distribuição não só de benefícios, mas também de malefícios, como por 

exemplo a construção de vias expressas ou de instalações nucleares44. 

Tudo isso gera um clima de insegurança, e pede a adoção de novos 

princípios éticos e jurídicos: transparência, responsabilidade, precaução, prevenção, 

solidariedade social e de grupo, todos necessários ao financiamento da segurança. 

Assim, as instituições políticas e sociais em conjunto com o Ministério Público 

e o Judiciário passam a exercer papel mais ativo na defesa dos direitos difusos. 

Destacando-se a flexibilização da legalidade tributária, a tipificação administrativa e 

a judicialização da política.45 

Uns dos princípios vinculados a segurança é o princípio da precaução, tal 

principio não trata de prevenir prejuízos iminentes, mas sim de acautelar interesses 

ecológicos contra riscos futuros.46 

Explica a professora Cristiane Derani, 47 

(...) é uma precaução contra o risco, que objetiva prevenir já uma 
suspeição de perigo ou garantir uma suficiente margem de 
segurança da linha de perigo. Seu trabalho está superior ai 
manifestação de perigo. 

A Declaração do Rio de Janeiro, da Conferência das nações Unidas para o 

Meio Ambiente e o Meio ambiente de 1992, estampa o princípio 15: 

De modo a proteger o meio ambiente, o principio da precaução deve 
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 
capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou 
irreversívei~, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser 
utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental. 
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Dessa forma, se nota a importância desse princípio na luta da preservação ao 

meio ambiente, devendo o Estado ficar atento a qualquer ameaça ou danos sérios e 

irreversíveis ao meio ambiente. 

Já o principio da prevenção, está muito próximo ao princípio da precaução. O 

Princípio da Prevenção se caracteriza pelo dever de prevenir o risco quando ainda é 

possível estabelecer uma relação de causalidade. 

Vejamos alguns instrumentos de ação preventiva segundo Maria Alexandra 

de Souza ~ r a g ã o ~ '  

Avaliação do impacto de certos projetos sobre o ambiente; a 
definição de condições de exploração para instalação industriais; 
testes e procedimentos de notificação previa a colocação no 
mercado de novos produtos, máxime, produtos químicos; 
estabelecimento de valores limite para as emissões poluentes, etc. 

Esse princípio, no direito tributário ambienta1 pode conduzir a instituição de 

taxas com base do exercício do poder de polícia. 

Com relação ao princípio da legalidade tributária, podemos dizer que surgiu 

com o Estado de Direito onde a sociedade se responsabiliza pelos riscos de sua 

existência, só recorrendo ao Poder Público subsidiariamente na impossibilidade de 

auto-satisfação de suas necessidades4'. 

Atualmente, com o positivismo de diferentes matizes, a legalidade tributária 

passa a ser vista de outra maneira, vejamos a explicação de Ricardo Torres: 50 

O novo relacionamento entre Estado e Sociedade e a reaproximação 
entre direito e ética conduzem a que a legalidade seja vista no 
contexto mais amplo do equilíbrio entre segurança e justiça, da sua 
ponderação com os demais princípios constitucionais, da emergência 
dos conceitos indeterminados e da interaçao entre os Poderes do 
Estado, já pela judicialização das politicas publicas, inclusive fiscais e 
parafiscais. 
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Nota-se que no contexto ora apresentado, as taxas ganham destaque, posto 

que apresentam larga faixa de indeterminação, principalmente as taxas vinculadas 

ao poder de polícia, já que são de difícil definição na sociedade e carecerem de 

complementação pelas regulações administrativas dos serviços em que se apóiam. 

Podemos destacar em especial, as taxas ambientais, que se caracterizam 

como tributos devidos em decorrência do exercício do poder de polícia ambiental,e 

não em virtude da prestação de serviços, ou seja, o poder de polícia se exerce 

preventivamente, é a contraprestação estatal de prevenção que constitui o aspecto 

material do fato gerador, justificando a prestação trib~tária.~' 

A taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) do IBAMA foi criada pelo artigo 8 O  da 

Lei n. 9.960, de 28.1.2000, que deu nova redação a Lei n. 31.8.1981. 52 

Essa taxa despertou discussões no plano da legalidade, e acabou por ser 

julgada inconstitucional pelo Supremo tribunal Federal, por entender que as 

atividades potencialmente poluidoras não estavam definidas na lei, e que o fato 

gerador era a atividade explorada pelo contribuinte e não o serviço prestado pelo 

ente publico.53 

Declarada a inconstitucionalidade da TFA, O legislador federal, pela Lei n. 

10.165, de 27.12.2000, instituiu a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - 

TCFA, que já é objeto de impugnação perante O Supremo Tribunal Federal. 54 

Concluímos que as taxas ambientais passam a fazer parte do ordenamento 

tributário, informadas pelos princípios da legalidade, poluidor-pagador, precaução, 

prevenção e tipicidade. 

Ainda sobre os princípios vinculados à Segurança, temos o princípio da 

tipicidade tributária. A tipificação tem extraordinária importância para a tributação 

ambienta1 no Brasil, especialmente no que concerne a edificação do tipo poluidor- 
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pagador, que, existindo na realidade, se conceptualiza nos regulamentos referentes 

as taxas (taxas do IBAMA) e as contribuições ambientais, como a Contribuição ao 

Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, prevista no artigo 22, inciso II, da Lei n. 

8.212, de 1991, com a nova redação da Lei n. 9.528, de 1 9 9 7 ~ ~ .  

Passamos agora a analisar os princípios vinculados a solidariedade, são eles 

o princípio da capacidade contributiva solidária e de grupo. 

A idéia de solidariedade foi recuperada nas ultimas décadas com a 

reaproximação entre direito é ética, que O liberalismo do século XIX e XX 

abandonou. A solidariedade se aproxima da justiça por criar o vínculo de apoio 

mútuo entre os que participam dos grupos beneficiários da redistribuição de bens 

sociais.56 

No tocante ao princípio da capacidade contributiva solidária, podemos dizer 

tem escassa aplicabilidade no direito tributário ambiental, pois se trata da mesma 

temática dos impostos. 

Já o princípio solidariedade do grupo justifica a cobrança das contribuições 

sociais e econômicas e não se confunde com a capacidade contributiva. Segundo 

texto constitucional, a solidariedade do grupo é 0 princípio da justiça que 

fundamenta as contribuições sociais de natureza previdenciárias incidentes sobre a 

folha de salários. 

O Principio da solidariedade do grupo é importante para o Direito Tributário 

Ambiental, sendo um incentivo para a cobrança de contribuições sociais e 

econômicas, exemplo típico é a contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho 

- SAT. 

Desta feita é clara a importância dos princípios e valores no direito tributário 

ambienta[, tais princípios aproximaram a ética e o direito, vez que as questões 

ambientais são alicerçadas pelos princípios jurídicos vinculados à liberdade, justiça, 

segurança e solidariedade. 
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2.3 Extrafiscalidade Ambienta1 

O uso da extrafiscalidade ambiental é recente na história do estado brasileiro, 

ganhou maior força e representatividade com a Constituição Federal em 1988, 

quando se positivou a tutela da natureza como princípio de direito econômico. 

Para que o Estado consiga atingir as suas metas, especificamente aquelas 

que visam à preservação do meio ambiente, o mínimo que se precisa é de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Nas últimas décadas o direito tributário ambiental vem adquirindo grande 

importância tendo em vista seu papel indispensável na preservação do meio 

ambiente, utilizando instrumentos tributários e econÔmic0~ como forma de combater 

as externalidades negativas geradas pelos agentes econômicos, induzindo o 

comportamento dos empresários para que proporcionem a redução dos índices de 

poluição e a utilização de mecanismos corretos na produção. 

A autora Regina Helena costa" traz um conceito de tributaçáo ambiental: 

(..,) 0 emprego de instrumentos tributários para gerar os recursos 
necessários a prestação de serviços públicos de natureza ambienta1 
(aspecto fiscal ou arrecadatbrio), bem como para orientar o 
comportamento dos contribuintes a proteção do meio ambiente 
(aspecto extrafiscal ou regulatório). 

Na definição de Geraldo ~ t a l i b a ~ ~  a extrafiscalidade é "uso de instrumentos 

tributários para obtenção de finalidade não arrecadatórias, mas estimulantes, 

indutoras ou coibidoras de comportamento, tendo em vista outros fins, a realização 

de outros valores constitucionalmente consagrados". 

O direito tributário é um instrumento n o  desenvolvimento econdmico d o  pais, 

através da função extrafiscal dos tributos, incentivando OU desestimulando as 

atividades consideradas pertinentes aos interesses da coletividade. 
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A Constituição Federal em seu artigo 170 estabelece que para uma existência 

digna a defesa do meio ambiente, poderá a ordem econômica instituir tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental. 

Analisando a atividade estatal tributária, percebe-se a finalidade fiscal, 

deixando de fora as finalidades extrafiscal e a parafiscal. Podemos afirmar que o 

tributo tem finalidade fiscal quando tem como objetivo principal obter recursos 

destinados aos cofres públicos. 

O tributo tem finalidade extrafiscal quando atua como interventor em 

situações econômicas, estimulando ou inibindo determinada atividade econômica. 

Ricardo ~ lexandre~ '  expõe: "o tributo possui finalidade extrafiscal quando objetiva 

fundamentalmente intervir numa situação Social OU ec0nÔmica." 

Já a finalidade parafiscal do tributo encontra-se no fato de que a lei estipula a 

outro sujeito ativo, diferente do ente instituidor, que disponha dos recursos obtidos 

para o alcance dos objetivos almejados. 

A extrafiscalidade ocorre quandoe0 0 emprego dos tributos tem objetivo na0 

apenas fiscal, mas tambem ordinatório, ou seja, o Estado deliberadamente utiliza 0s 

instrumentos tributários para alcançar finalidades regulatórias de condutas sociais, 

em matbria ecan6rnical ambiental, política (administrativa, demogrdfica, sanitdria, 
cultural) ou social. 

A extrafiscalidade consiste6' no USO de instrumento do Direito Tributário cuja 

finalidade principal é a arrecadaçao para os cofres públicos com fins diversos, ou 

seja, com fins não-fiscais ou extrafiscais. 

Diante de tal preceito podemos concluir que por meio da tributação extrafiscal 

pode o Poder Público aumentar ou diminuir o valor das alíquotas ou bases de 

cálculos dos tributos. 

É nesse contexto da extrafiscalidade que OS tributos se relacionam com a 

política nacional do meio ambiente, proporcionando uma proteção maior ao meio 

ambiente, criando uma consciência ambiental positiva no setor produtivo, bem como 

promove uma tributação equitativa entre 0s contribuintes. 
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Durante a ECO-92, Conferência da Organização das Nações Unidas 

realizada no Rio de Janeiro para discutir temas ambientais no mundo inteiro, foram 

definidos quatro critérios essenciais os quais deverão ser observados na 

implementação da extrafiscalidade ambiental: I) Eficiência Ambiental: é a imposição 

tributária correta para que alcance os limites da preservação ambiental; 2) Eficiência 

Econômica: um tributo que reflita em baixo custo para economia, mas que consiga 

atingir o seu objetivo maior que o incentivo a comportamentos ambientalmente 

corretos; 3) Administração barata e simples: não poderá a tributação ambienta1 

onerar ainda mais o Estado, com a implementação de políticas tributárias 

ambientais; 4) Ausência de efeitos nocivos ao c~mércio e a competitividade 

internacionais: que a tributação ambiental não provoque efeitos danosos na grade 

de consumo. 

Desse modo, o Estado deverá implementar um tributo que seja favorável ao 

meio ambiente, mas que não crie transtorno para seu próprio agente impiementador, 

através de aumento de custo para máquina administrativa e não onere ainda mais a 

carga tributária do contribuinte, que já é ex0rbitantes2. 

Segundo Fernando MagalhBes M O ~ B ~ ~ ,  a extrafiscalidade ambiental possui 

vantagens em relação a outros instrumentos econômicas inibidores da destruição do 

meio ambiente (dentre eles a exigência de reparação de danos ambientais e outras 

sanções diversas), tais como o incentivo permanente e seu caráter flexivel, além da 

aplicação de princípios de prevenção e de socialização da responsabilidade sobre a 

Preservação ambiental. 

Uma das vantagens da extrafiscalidade é O incentivo permanente, utilizado 

Pelo Estado em carater ininterrupto visando que 0s agentes econômicos reduzam o 

grau de poluição provocada pelo seu setor produtivo, buscando atingir níveis 

determinados pelo próprio Estado. Assim, o próprio contribuinte poderá fazer uso 

destes incentivos buscando fazer uma compensação dos gastos em investimentos 

que fez na produção, buscando uma cadeia produtiva ecologicamente correta. 
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José Marcos Domingos de fala sobre a vantagem extrafiscal 

tributária ambiental: 

Sem dúvida, entre os meios de prevenção e combate a poluição, O 

tributo surge como instr~mento eficiente tanto para proporcionar ao 
Estado recursos para agir (tributação fiscal), como fundamentalmente 
para estimular condutas não poluidoras e desestimular as poluidoras 
(tributação extrafiscal). 

Já a outra vantagem da extrafiscalidade, a flexibilidade, é a capacidade que o 

agente econômico tem em regular sua atividade econômica através dos tributos 

ambientais, buscando gerar lucro maior Para as empresas, implementando 

instrumentos que reduzam os impactos ambientais causados pela sua produçao, 
como a redução de resíduos e investimento em tecnologias avançadas para gerar 

menos poluentes e estragos a natureza. 

Para a professora, Consuelo Yatsuda Moromizato ~ o s h i d a ~ ~ 3 0 ,  a 

extrafiscalidade ambiental tem como objetivos: 

Minimizar o dano ambiental, internalizando seus custos, sem impedir ' 

o deçenvolvimento industrial (do contrário poderia gerar efeitos 
prejudiciais ao desenvolvimento); Influenciar a conduta do sujeito 
passivo de modo a reduzir sua atividade poluidora; Constituir 
instrumentos de indenização para a sociedade; Criar um incentivo 
para reduzir a quantidade de produtos poluentes, cujo êxito depende 
de um alto nível de informação a população e a existência de um 
ente arrecadador apto; Servir de fonte de financiamento do custo 
ambiental, por exemplo, utilizando a arrecadação para desenvolver 
dispositivos de segurança ou reduzir os custos do produto reciclado. 

0 Estado pode conceder benefícios fiscais aos contribuintes que investem em 

melhorias na sua cadeia produtiva, a ponto de diminuir OS impactos ambientais da 

atividade econômica, assim como obrigar ao pagamento de tributos mais onerosos 

em setores que o poder de polícia estatal tem que manter atuação constante. 

Assim, a relação entre o Direito Tributário e 0 Direito Ambienta1 se dá nos 

tributos ecológicos ou ambientais. Dessa forma, notamos que 0 Direito Tributário 
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pode ser um instrumento de implementação de políticas econômicas e ambientais, 

através do Estado a tributação atua em sua função extrafiscal. 

Dentro dos princípios constitucionais encontramos a extrafiscalidade, por 

exemplo, a seletividade expressa no artigo 153, §3O, 1 e capacidade contributiva no 

artigo 145, § I0  ambos da Constituição Federal. 

Segundo Lidia Maria Lopes ~ o d r i g u e s ~ ~  "via tributação, o Estado estimula 

comportamentos não-poluidores e desestimula 0s poiuidores, tributando menos 

quem não polui ou polui pouco, o que justifica, por exemplo, incentivos fiscais sem 

afronta ao princípio da igualdade". 

Os incentivos fiscais passam a estimular o comportamento do agente poluidor 

com medidas que visam o uso de dispositivos antipoluidores sem, contudo, 

prejudicar a tecnologia existente, a velocidade com que são colocados certos 

produtos no mercado e até mesmo o transporte dos mesmos. 

A extrafiscalidade ocorre quandoa7 O emprego dos tributos tem objetivo não 

apenas fiscal, mas também ordinatório, ou seja, O Estado deliberadamente utiliza 0s 

instrumentos tributários para alcançar finalidades regulatórias de condutas sociais, 

em matéria econômica, ambiental, política (administrativa, demográfica, sanitária, 

cultural) ou social. 

Na Constituição Federal a partir do artigo 145, trata da tributação e do 

orçamento, outorgando para todos os entes públicos (União, Estado, Distrito Federal 

e Municípios) a capacidade de instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

Estabeleceu também um sistema de repartição das receitas tributárias para União, 

Estado, Distrito Federal e Município, nos temos do artigo 157 a 159 da Carta Magna. 

A extrafiscalidade não constitui Um regime especial apenas, alcança outros 

interesses, sociais, políticos e econômicos, OU seja, não foi criada para atender 

somente as necessidades financeiras do Estado, como o de abastecer os cofres 

Públicos. 
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As medidas fiscais são instrumentos jurídicos para a consecução das 

finalidades econômicas, sociais e ambientais, e os instrumentos tributários podem 

intervir na realidade sócio econômico para alcançar referido objetivo constitucional. 

Na tributação ambiental encontramos agentes que visem a redução da 

poluição do ar, e a racional utilização dos recursos naturais, levando o agente a 

realizar sua atividade buscando maior eficiência na proteçã0 ao meio ambiente, 

como também maximizar seus lucros. Utilizando agentes químicos menos nocivos 

ao meio ambiente, novos métodos de produção e mecanismos que podem levar a 

uma menor carga tributária e maior proteção ambiental. 

Através dos incentivos fiscais, pode-se modificar 0 comportamento humano, 

Permitindo a opção pelo aumento da carga tributária ou a redução. 

Assim, o Estado poderá utilizar o tributo como instrumento para alcançar 

objetivos regulatórios de condutas sociais em matéria econômico ambiental, fazendo 

Uso da seletividade das aliquotas dos impostos incidentes sobre bens e serviços, 

Prevenindo assim o dano ao meio ambiente. 

A política fiscal estimula o incentivo para a preservação do meio ambiente, 

diminuindo o dano ou sua minimização, uma vez que se reduz o impacto causado 

pela exploração econômica. 

Apesar de o Estado ser sensível ao interesse econômico, somente ele poderá 

proporcionar uma escala temporal indispensável a sustentabilidade, atuar como um 

agente de equilíbrio em face do poder econômico. Compete ao Estado o 

planejamento necessário do tempo para que 0s problemas ambientais sejam 

s~l~cionados, com vista no presente e futuro. 

A fiscalização é um instrumento utilizado para arrecadação das receitas 

necessárias ao custeio das atividades do Estado, sendo que, a criação do tributo é 

Para atender o abastecimento dos cofres públicos, Sem levar em conta interesses 

sociais, políticos e econômicos. 

Resumindo, a extrafiscalidade é utilizada Com a finalidade de incentivar ou 

deseStimular determinadas atividades, onerando ou desonerando a importação de 

determinado bens ou serviços. 

A extrafiscalidade é uma ferramenta importante nas mãos d@ Estado, vez que 

intervém no setor produtivol a fim de que as atividades econômicas desempenhadas 



pelos contribuintes estejam adequadas aos ditames legais, assim como direcionam 

as atividades empresariais para uma forma de atuação condizente com os deveres 

de proteção ao meio ambiente, assegurando um bem estar geral para todos. 

É patente que não apenas o meio ambiente, mas toda a sociedade será 

beneficiada com a adoção de condutas que visem a proteção ambiental, fato que 

certamente possibilitará um redirecionamento dos recursos públicos antes 

empregados em recuperação da natureza, para outros projetos de interesse coletivo 

da sociedade, tais como investimentos em educação, segurança e saúde. 

Dessa forma, nota-se a grande importância da extrafiscalidade ambienta/, 

sendo o Direito Tributário um instrumento eficaz para reformar condutas e promover 

uma reeducação ambiental. 

2.4 Tributação Ambienta1 

A Constituição Federal 1988 não veio conceituar tributo, o conceito definitivo 

foi expresso através do constituinte infraconstitu~ional~~. Na Carta Magna, em çeu 

artigo 145, foram expressos apenas as espécies tributárias admitidas, 

estabelecendo que os entes políticos poderão instituir os seguintes tributos, 

impostos, taxas e contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, O professor Antonio Roque 

Carrazza6' aduz: 

A Constituição Federal de 1988 não apenas classificou as espécies 
e subeçpécies tributarias, mas ainda estabeleceu o regime jurídico 
que cada uma delas deverá necessariamente observar, vinculando o 
legislador ordinário da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

No âmbito do direito ambiental podemos utilizar 0s tributos para proteção do 

meio ambiente tais como 0s impostos, taxas e contribuição de melhoria. Ao ser 
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criado tributo com a finalidade ambiental, o Estado poderá intervir por meio destes 

para garantir a preservação do meio ambiente, seja ela na forma intervenção ou 

imposição. 

Vejamos a tributação ambiental na visão das professoras Maria de Fátima 

Ribeiro e Jussara S. A. B. 70: 

Tributação ambiental pode ser entendida como o emprego de 
instrumentos tributários com duas finalidades: a geração de recursos 
para o custeio de serviços públicos de natureza ambiental e a 
orientação do comportamento dos contribuintes para a preservação 
do meio ambiente. 

Seja em defesa do meio ambiente na forma de intervenção ou imposição, o 

tributo tem sua finalidade, através do Estado é assegurado 0 dever na administração 

das receitas e despesas relativas a preservação, conservação e restauração do 

meio ambiente. 

A tributação permite ao Estado a possibilidade de utilizar o tributo não apenas 

com enfoque na arrecadação, mas também na função social, para alcançar a 

Preservação do meio ambiente sem grandes efeitos na degradação ambiental. 

No Brasil não existe um tributo que tenha em sua hipótese de incidência 

diretamente relacionada a proteção ambiental, porém existe tributação de maneira 

indireta. 

A Constituição Federal traz as espécies tributos na proteção ao meio 

ambiente, em seu artigo 145, onde passamos a analisar de forma sucinta cada um 

deles. O Código Tributário Nacional em seu artigo 16, estabelece que o imposto é 

uma espécie de tributo de obrigação, que tem COf'llo fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte. 

O imposto é uma espécie tributária presente no art. 145, 1 da CF e sua 

previsão encontra-se no art. 16 do Código Tributário Nacional - CTN, tem-se que: 
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"Imposto é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente 

de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte." 

Desse modo, o imposto é tributo geral, cuja receita não possui nenhuma 

vinculação à atividade contraprestaciona! estatal, possui característica 

eminentemente fiscal, porém, também possui um enorme potencial extrafiscal, 

principalmente os chamados impostos aduaneiros que controlam a importação e 

exportação de mercadorias e serviços. 

Luis Augusto Stumpf LUZ" afirma que: 

(. . .) 0s impostos podem ser amplamente utilizados como instrumentos 
de tributação ambiental, através de um sistema de isenções e 
restituições, conforme a natureza dos produtos ou mercadorias 
estimulando as atividades não poluidoras e desestimulando aquelas 
poluidoras. 

Os impostos devem ser criados mediante a previsão legal de fatos típicos, 

que, uma vez ocorridos, dão nascimento a obrigação tributária; não se relacionam a 

nenhuma atuaçáo estatal divisivel ao sujeito passivo e não Se afetam a determinado 

aparelhamento estatal ou paraestatal. 

Diante das características mencionadas podemos observar que a 

Constituição Federal não deixou espaço para a criação de impostos arnbientai~, 

assim como, criação de fundos a partir dos impostos Já existentes. 

0 s  impostos podem ser diferenciados de taxas e contribuições de melhoria 

conforme expressa Geraldo Ataliba as espécies de tributo não vinculado a nenhuma 

atividade estatal especifica, "é tributo cuja hipótese de incidência consiste na 

conceituação legal dum fato qualquer que não constitua numa atuação estatal1172. 

No âmbito do direito ambienta1 os impostos não podem Ser utilizados de forma 

expressa em prol do meio ambiente, pois 0s impostos não podem ser vinculados ao 

Produto arrecadado ao fundo, Órgão Ou despesal conforme expresso no texto 

constitucional em seu art. 167, IV. A 

71 
LUZ, Luis ~~~~~t~ Stumpf, Tipo Tributário Aberto: uma PernPectiva ambientalista In 

B A R I c H ~ ~ ~ ,  çtefania Eugenia e ARAOJO, Luiz Ernani Bonesso Fórum de Direito Urbano e 
$mbiental - FDUA. ano I ,  "-1, janlfev. 2002. Belo Horizonte: Fórum, 2002, p.71 

ATALIBA, ~ ~ ~ ~ l d ~ .  *ipbteoe de incidência tributhria. 6. e d  Sá0 Paulo: Malheiros, 2005, p 137 



Explica o professor Luciano ~ m a r o ~ ~  que os impostos não incorporam em seu 

conceito a destinação a esta ou aquela atuação estatal, que de alguma forma possa 

ser referida ao contribuinte. E é justamente a inexistência de tal característica que 

integra o conjunto de notas distintivas dessa espécie tributária. 

Roque ~ a r r a z a ' ~  assevera; 

Deveras o imposto encontra seu fundamento de validade, apenas, na 
competência tributária da pessoa política, não havendo necessidade, 
para, para que ele seja instituído e cobrado, de que o Poder Público 
desenvolva em relação ao contribuinte qualquer atividade específica. 

Percebe-se que em relação a impostos, não há uma "tributação ambiental", 

mas sim um mecanismo de concessão de benefícios fiscais e isenções tributárias a 

serem feitas através de lei específica, conforme estipula o art. 150, 5 6 O  da CF. Isto 

não implica qualquer criação de tributo com vistas a onerar a atividade produtiva, 

mas sim auxiliar àqueles que possuem cadeia produtiva compatível com a 

Preservação ambiental. 

Tal mecanismo pode ser feito em qualquer esfera de poder tributante, seja ele 

federal, estadual e municipal. Atualmente, ocorre de forma expressiva em âmbito 

estadual, com relação ao imposto sobre operações relativas a circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte intermunici~al e 

interestadual e de - ICMS, previsto no art. 155, 11 da CF. 

Pela redação do art. 145, 11, da CF e do art. 77 do CTN, as taxas são uma das 

espécies tributárias, cujo fato gerador é O exercício regular do poder de policia ou 

pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

Prestados ao contribuinte, ou postos a sua d i s ~ o s ~ ç ~ ~ .  

0 professor Aliomar conceitua taxa como sendo "a contraprestaçao 

de serviço público, ou de beneficio feito, posto a disposição, custeado pelo Estado, 

em favor de quem a paga ou se este, por sua atividade. ProvoCOU a necessidade de 

criar-se aquele serviço público." 

73 ,,, AMARO, Luciano, Direito Tributlrio Brasileiro. 14aed. Sao Paulo: Saraiva. 2 0 ~ 5 .  p. 80. 
CARRAZZ~,  R~~~~ Antonio, curso de direito constitucional tributário 27. ~ d .  sao Paulo; 

Malheiros. 201 1, p. 463 75 B A L E E ~ ~ ~ ,  ~ l , ~ ~ ~ ~ ,  ~ i ~ i t ~  tributdrio brasileiro 11' e d  Rio Janeiro: Forense. 2003 p 244 



Trata-se de um tributo vinculado a uma atuação estatal, portanto, é certo que 

as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, nos termos do artigo 

145, § 2 O  da Constituição Federal. 

Note que a taxa é um tributo vinculado a uma contraprestação do Estado ao 

contribuinte, seja ela uma taxa de polícia ou uma taxa de serviço. O caráter 

extrafiscal da taxa encontra-se no exercício regular do poder de polícia. Quanto mais 

poluidora for a atividade produtiva ou quanto maior O gasto na fiscalização, por parte 

do Estado, a essas atividades, maiores seriam OS valores das taxas a serem pagos. 

As atividades econômicas que causem grandes impactos ambientais e 

requeiram constante vigilância estatal, podem ser oneradas por taxas de 

licenciamento ambienta1 mais gravosas. Este tributo também pode incidir este tributo 

sobre os dejetos destas atividades, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, 

Potenciais poluidores do solo, das águas e do ar. 

Em suma, são as atividades da administração pública que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse público, pessoas que Provocam a atuaçã0 estatal 

Caracterizado pelo exercício do poder de policia OU O serviço que fica a disposição 

do Contribuinte as pessoas a quem seja prestada a atuação do Estado. 

Assim, a utilizaçáo das taxas em favor em favor do meio ambiente se torna 

aceitável, tendo em vista que se trata de uma tributação mais fácil de ser 

concretizada. 

Pelo ad. 145, 111 da CFl temos que a contribuição de melhoria decorre de 

Obras públicas O CTN em seu art. 81 expõe uma conceituação mais completa: A 

Contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 

Pelos Municipiosl 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. 

Geraldo ~ t ~ l i b ~ ~ ~  entende que contribuição de melhoria 6:  

O instrumento jurídico pelo qual se transfere aos cofres públicos a 
valorizaçáo imobiliária, causada Por obras públicas cuja expressão 
(da  valoriza^&) é atribuída pela ordem jurídica ao estado. E que a 
~ ~ ~ ~ t i t ~ i ~ á o  atribui tais valorizaçóes (total OU parcialmente, 

\ 
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conforme a lei, segundo critérios político-financeiros) a pessoa 
pública que empreende tais obras. 

É a modalidade de tributo que tem como fato gerador a valorização do imóvel 

do contribuinte em razão de obra pública, a realização de uma obra pública de que 

decorra valorização ou melhoria no imóvel do contribuinte. 

A contribuição de melhoria é uma espécie de tributo vinculado, cujo fator 

gerador é a valorização de imóvel do contribuinte, decorrente de obra pública. 

Geraldo ~ t a l i b a ~ ~  assevera que "a contribuição de melhoria é, na verdade, 

tributo que consiste em uma atuação estatal indireta e mediatamente direcionada, 

referida ao contribuinte". 

A contribuição de melhoria será cobrada dos contribuintes que tiveram 

acréscimo patrimonial em virtude de uma arborização no bairro, construção de uma 

Praça, construção de um parque ambiental, onde o aspecto ambiental é valorizado, 

ou até mesmo reflorestamento de áreas degradadas que determinam a valorização. 

Em outras palavras será uma obra pública "verde", ensejadora do pagamento deste 

tributo. 

Apesar de seu pouco uso no cotidiano tributário nacional, tal tributo pode 

Contribuir para que haja uma proteção substancial do meio ambiente urbano, 

favorecendo 0 convívio hormônio entre homem e natureza. 

os empréstimos compulsórios são tributos de competência da União e só 

poderão ser instituídos por intermédio de lei complementar, para atender a despesas 

extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 

iminência. bem como no caso de investimento público de carater urgente e de 
1 

relevante interesse nacional, artigo. 148 da CF. 

Tal tributo possui um caráter emergencial em sua cobrança. c fato que uma 

calamidade pública relacionada ao meio ambiente, poderá dar margem a 

Possibilidade de cobrança deste tributo, por parte da União. Todavia, é 

extremamente difícil que isto ocorra, pois a União lançará mão de outros 

mecanismos tributários para obter recursos, a fim de atender aquela situação 

emergencial. 
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Segundo o parágrafo único do artigo 148, a aplicação dos recursos 

provenientes de empréstimo compulsório será vinculada ã despesa que 

fundamentou sua instituição. O CTN estabelece regra primordial para caracterizar 

esta espécie tributária: Art. 15, parágrafo único "A lei fixará obrigatoriamente o prazo 

de empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicAvel, o 

disposto nesta Lei." 

Observando esses dispositivos torna-se claro que a lei complementar 

instituidora do empréstimo compulsório tem que conter, expressamente, o prazo de 

restituição dos valores arrecadados, como forma de atender, completamente, ao 

Princípio da legalidade tributária, norte de toda atividade tributária. 

Caso tal medida não venha a se concretizar, estará caracterizado o carater 

confiscatório do tributo, por parte do ente tributante Competente, violando o diçposto 

no art. 150, [V da CF, possibilitando a adoção de medidas sancionatórias à Uniao, 

através da via judicial, bem como possível ressarcimento de danos. 

As contribuições sociais, de intervenção no dominio econômico e de 

interesses das categorias profissionais ou econômicas, estão previstas no art. 149 

da CF: Compete exclusivamente a União instituir como instrumento de sua atuação 

nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, 111, e 150, 1 e Ill e sem 

Prejuízo do previsto no art, 196,§6O, relativamente às contribuições a que alude o 

dispositivo. 

Tais contribuições se diferenciam daquelas eh'lcadas no art. 149-A da Lei 

Maior, cujo teor dispõe que Municipios e 0 Distrito Federal poderão instituir 

COntrjbu;çao para o custeio de serviço de iluminação pública, com observância ao 

art. 150, 1 e 111 da mesma Lei. Também Se contrapõe àquelas que podem ser 

instituídas por Estados e Municípios, de acordo com O art. 149, da CF. 

ocorre que as contribuiçóes especiais Se ramificam em três subtipos. As 

contribuições sociais, as de intervenç& no domínio ~ c o ~ Ô ~ ~ c o  e as ditas 

COrporativas. N~ entanto, destes três subtipos apenas um deles possui característica 

que pode ser utilizada para a extrafiscalidade, isso Porque somente a contribuição 

de intervenção no domínio econômico - CIDE tem força suficiente para contribuir 

com a preservação do meio ambiente. na medida em que detém característica de 



Pelo artigo 170, VI da CF, a defesa do meio ambiente é princípio da ordem 

econômica, e para ser levado a cabo pelo Estado em colaboração com a iniciativa 

privada, a União pode disponibilizar dos recursos arrecadados com a cobrança de 

tais contribuições, com a finalidade de reduzir os impactos ambientais de certos 

setores produtivos. 

Um exemplo claro é a cobrança de CIDE do setor madeireiro para viabilizar 

atividades de reflorestamento nas áreas degradadas. Também se pode pensar na 

indústria joalheira pagar contribuição intervenha, com a finalidade de despoluir rios 

e evitar o uso de mercúrio nos garimpos. A indústria mineradora também pode 

Contribuir para a preservação do meio ambiente, na medida em que sua atividade é 

extremamente impactante aos biomas terrestres. 

Concluímos que a tributação ambiental e já está sendo utilizada para proteger 

o meio ambiente em todas as suas formas, sendo no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal, por meio de todos os tipos de tributos. 

As politicas públicas tributárias por meio de incentivos fiscais atendem as 

normas ambientais que tem por finalidade garantir meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para todos. Dentro destas nonas não estão incluídas os crimes e 

Sanções ambientais, mas sim, os incentivos tributários para tuteia ambienta1 em 

defesa ao meio ambiente. 

6 essencial que estabeleça uma política pública preventiva para que todos 

tenham consciência que são responsáveis pela preservação do meio ambiente, sem 

essa conscientização somente o Poder Público não alcançará um meio ambiente 

sustentável. 

O desenvolvimento econômi~o do Estado deve estar em conformidade com a 

política ambiental, esta que organiza projetas voltados para a preservação e 

melhoramento da natureza. Através destas medidas temos uma resposta positiva 

não apenas para o meio ambiente equilibrado, mas para toda a coletividade. 

NO âmbito da ordem econômica os incentivos fiscais encontram-se como uma 

das medidas voltada para a proteçá~ ambiental, as Políticas Públicas em conjunto 

Com Políticas Ambientais tem a finalidade de realizar ~rojetos para a Preservação e 

conservação de um meio ambiente equilibrado para USO Comum de todos. 



3 TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL E AS POL~TICAS PÚBLICAS 

Conforme já discorrido, a degradação ambiental encontra-se cada vez mais a 

vista da humanidade, instalada no mundo contemporâneo preocupando a todos, 

sendo necessária a intervenção do Direito para regular e proteger o meio ambiente. 

A tributação ambiental pode revelar-se um expediente importante para atingir 

o objetivo de preservação do planeta, pode ser entendida como o emprego de 

instrumentos tributários com duas finalidades: a geração de recursos para o custeio 

de serviços públicos de natureza ambiental e a orientação do comportamento dos 

contribuintes para a preservação do meio ambiente. 

O Direito Tributário deve desempenhar Um papel relevante através da 

integração das normas tributárias as novas exigências ambientais, criando tributos 

ambientais, incentivos fiscais, deduções e punidade, utilizando-se vários 

instrumentos jurídicos para beneficiar o meio ambiente em sua totalidade. 

É fundamental que se estabeleça uma política pública preventiva através de 

incentivos fiscais e deduções para restauração do meio ambiente sustentável. 

O principio da proteção do meio ambiente está expresso no artigo 225 do 

texto constitucional, e estabelece a garantia da proteção ambiental para as 

presentes e futuras gerações, assim, vejamos 0 entendimento de Jos6 ~ f o n s o  da 

(,,.) a compatibilização do desenvolvimento econdmico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, a 
conciliação dos dois valores consiste, na promoção do chamado 
desenvolvimento sustentável, que consiste na exploração equilibrada d o i  
recursos naturais, nos limites da satisfaça0 das necessidades e do bem 
estar da presente geração, assim Com0 de Sua COnSeWa~ã0 no interesse 
das gerações futuras. 

Para efetivar a conduta ambiental é ne~es~ár io  estar presente no âmbito 

Oíganizacional do Estado medidas para a pr0teça0 do meio ambiente, ligadas com o 

ao desenvolvimento humano, buscando um equilíbrio harmônico entre a 
missão constitucional de prote~ão do meio ambiente e 0 direito de desenvolvimento 

da sociedade. 

- 
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As políticas públicas são fundamentais na defesa do meio ambiente, são 

planejamentos e ações estatais que têm como meta alcançar os objetivos públicos. 

As poljticaç públicas são criadas pelo Estado através de lei, implementando diversas 

diretrizes à sociedade, as quais refletirão no setor privado com o objetivo de orientar 

a implementaçáo das estratégias d,o Estado. 

As professoras Maria de Fátima Ribeiro e Jussara S. A. B abordam o 

A atuação do Poder Público e OS demais seguimentos da sociedade 
demonstram que o Estado tem papel fundamental na fiscalização, 
controle e a aplicação de penalidades quanto as agressões ao meio 
ambiente em uma concepção mais ampla. Ao mesmo tempo, deve 
ser destacado o fenômeno da tributação sobre a atuação dos fatos 
econômicos, salientando-se as atividades econômicas, a tributação 
destas atividades e o desenvolvimento sustentável. 

AS políticas públicas podem ser instrumentos tributários que cümpatibilizam a 

tributação com a preservação ambiental por meio da fiscalidade ou da 

e>ctrafiscalidade, sendo arrecadar ou incentivar a conseivação ambiental. 

~ o n t i n u a m , ~ ~  
Atualmente discute-se o uso de instrumento de política pública capaz 
de conciliar as estratégias de desenvolvimento econômico e uso 
racional dos .rbecursos naturais. A aplicação de recursos procedentes 
das tributações permite o financiamento de politica~ ambientais em 
alguns países mais industrializados. Estas medidas visam também a 
proteger a natureza em decorrência das atividades econômicas. 

Utilizando-se da extrafiscalidade, a política tributária do Estado faz uso de 

instrumentos econômicos objetivando reduzir OS efeitos ambientais inerentes à 

atividade econômjca, buscando privilegiar OS incentivos tributários, Ou desestimular 

compo,tamentos nocivos ao meio ambiente, modificando atitudes dos agentes 

econômicos em nome da conser~ação ambienta1. 

'' RIBEIRO ~~~i~ de Fátima; FERREIRA, Jussara S. Assis Borges Nasser. O Papel do Estado no 
desenvolvi~ento econdmico sustenthvel: reflexbes sobre a !ributa~ap amb!entai como instrumento de 
poiiticas pijblicas, TORRES, Helena Taveira (org.). Direito Tnbuthrio Ambienta!. sso Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 654 80 RIBEIRO Maria de Fátima; FERREIRA, Jussara S. Assis Borges Nasser. 0 papel do Estado no 
desenvolvi~ento econ8mico sustentavel: reflexbes sobre a trib~taçaq ambienta1 como instrumento de 
Politicas públicas , In: TORRES, Heleno Taveira 

(org.). Direito Tributario Ambiental. são Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 654 



Lembrando que a atuação do Estado na tutela do meio ambiente possui maior 

eficácia se utilizada de forma preventiva e não apenas repressiva ou reparatória, ou 

seja, é sempre melhor prevenir o dano ambiental do que repará-lo. 

A legislação brasileira tem um grande desafio de encontrar no direito tributário 

uma fiscalização ecologicamente adequada a defesa do meio ambiente, conforme 

os preceitos constitucionais. 

Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro obriga as políticas públicas a 

uma rearticulação para a coletividade e para O Estado, num cumprimento do dever 

de preservação ambiental para as gerações presentes e futuras. 

O meio ambiente é de uso comum do POVO, essencial a sadia qualidade de 

vida, devendo ser ecologicamente equilibrado, trata-se de garantia constitucional, 

sendo dever de todos defendê-lo, vez que é pressuposto fundamental o direito à 

vida. 

O doutrinadar Alejando ~ltamirano'' estabelece como deve ser a formaça0 de 

uma política tributária ambiental: 

Considerar O dever do Estado com0 um participante necessário na 
resolução dos problemas em virtude de que os particulares ngo 
podem individualmente chegar a alternativas de soluç3o; Avaliar a 
gama de iristrumentos econômicos aos quais podem recorrer 
cuidando de não tornar inoperavel a atividade, para o que deverá 
efetuar uma profunda análise das conseqüências que poderiam ser 
produzidas por sua implementação;incentivar mais que penalizar; 
Avaliar adequadamente as implicaçbes politicas de sua utilizaçao; 
Enaltecer 0s aspectos distributivos; e Projetar sua eficácia e sua 
eficiência. 

O sistema financeiro devera estar estruturado de forma a atender aos 

interesses coletivos, promovendo o desenvolvimento equilibrado do Pais. Tendo 

instrumentos de trançforma@o social para implementação de políticas públicas, 

informando a intervenção estatal na atividade econômica, primando assim a o bem 

da coletividade. 

- 
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~á um conflito entre as competências ambientais e tributárias, para solucionar 

o conflito existente há aqueles que visam à pr0teçã0 dos interesses difusos ou 

coletivos homogêneos inerentes ao meio ambiente, os direitos coletivos estão 

ligados ao direito de propriedade e liberdade, já os direitos difusos estão ligados na 

garantia no limite da tributação, como legalidade, isonomia, capacidade contributiva, 

durante a ação fiscal. 

Para que não haja o conflito entre o direito tributário e ambiental podemos 

utilizar a política pública dos entes políticos (União, Estado e Município), visando 

reduzir os efeitos ambientais inerentes a atividade econômica, buscando privilegiar 

os incentivos tributários, ou desestimular comportamento nocivo ao meio ambiente. 

AS políticas públicas podem instituir incentivos e benefícios fiscais ao 

contribuinte, substituindo o emprego de multas e sanções punitivas por incentivos 

fiscais, buscando assim conscientizar a sociedade a encontrar um equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. 

A política pública deve estar interligada com o direito ambiental, só assim será 

possível uma conscientização voltada Para a proteção do meio ambiente 

sustentável, é através das medidas tomada pelo Poder Público que a população terá 

essa conscientização. 

Vejamos o pensamento das professoras Maria de Fátima Ribeiro e Jussara S. 

Assis Borges Nasse$' sobre esse assunto: 

Neste contexto deve Ser observada a obrigatoriedade do Poder 
público, nos termos do artigos 205 e 225 da Constituição Federal, ao 
definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental. Daí 
destacar a importância da educação amb-iental no ensino em todos 
os níveis de formação educacional. E imprescindível que se 
desenvolva a consciência ambienta1 em todos os setores de 
segmentos da sociedade e que a Preservação ambienta1 seja 
incorporada amplamente ao modo de vida da sociedade capitalista 
contemporânea. 

Dessa forma, vemos a importância do direito tributário que, como parte do 

sistema, deve ter explorada sua finalidade social, ressaltando a função extrafiscal 

** RIBEIRO, Maria de Fatima; FERREIRA, Jussara 
Assis BOrges Nasser O p a ~ l  do estado no 
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instrumento de In: TORRES. Heleno Taveira (org) Direito Tributdrio Ambiental, 
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dos tributos, que podem ser amplamente utilizados em benefício dos interesses 

coletivos administrados pelo Estado. 

As políticas públicas podem instituir incentivos e benefícios fiscais ao 

contribuinte, substituindo o emprego de multas e sanções punitivas por incentivos 

fiscais, buscando assim conscientiziw a sociedade a encontrar um equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. 

3.1 Proteção Constitucional do Meio Ambiente e a Dignidade da Pessoa 

Humana 

A Constituição Federal define o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito de todos e lhe dá a natureza de bem de uso comum do povo e 

essencial a sadia qualidade de vida, impondo a co-responsabilidade do cidadão e do 

Poder Público pela sua defesa e preservação. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Humano ocorrida em 1972, 

foi editada a 'Declaração do Meio Ambiente', declarando que: 

O homem tem o direito fundamental a liberdade, a igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequada em um meio cuja qualidade 
lhe permite levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a 
solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as gerações 
presente e futura (. . .). 

0 s  tratados internacionais têm reconhecido que 0 meio ambiente é um direito 

humano fundamental. O ar?. 4' através dos incisos I e 11 da Constituição brasileira 

enaltece que o Poder Público, em face de sua independência, eleva o direito ao 

meio ambiente 5 condição de direito fundamental da pessoa humana 

A ONU em Carta do Direito ao Desenvolvimento em 1986, estabeleceu que o 

meio ambiente é um direito humano fundamental e que a saúde e o meio ambiente 

equilibrados devem ser prioridades de todos 0s Estados. Declarou ainda, que o 

desenvolvimento é um direito inalienável dos povos. 

Seguindo o das Nações Unidas a Constituição Federal de 1988 

dedicou um ao meio ambiente, onde reconhece sua importância 



para o ser humano e impõe ao Poder Publico e d coletividade o dever de presewá- 

10. 

A Constituição Federal menciona em seu art. 5' as garantias fundamentais do 

cidadão, qualquer cidadão tem a legitimidade de ajuizar ação popular objetivando 

anular qualquer ato que possa lesar a natureza. 

Seguindo o texto constitucional, expressamos o entendimento de Édis Milaré 

"Ao proclamar o meio ambiente como "bem de uso comum do povo", foi reconhecida 

a sua natureza de "direito público subjetivo", vale dizer, exigível e exercitável em 

face do próprio Estado, que tem também a missão de protegê-lo "83. 

A proteção ao meio ambiente é pressuposto para o atendimento de 
outro valor fundamental - o direito a vida, cuidou o ordenamento 
constitucional de prescrever uma série de garantia ou mecanismos 
capazes de assegurar a cidadania os meios de tutela judicial daquele 
bem (dentre outros: ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, ação civil pública; açã0 popular constitucional; mandado 
de segurança coletivo; mandado de injunção). 

Nossa Constituição Federal é social, no artigo 3' deixa claro que o seu 

objetivo é desenvolvimento e o bem-estar da sociedade, vale dizer, de todos e de 

cada um dos cidadãos brasileiros, incluindo ainda todos OS estrangeiros que residem 

legalmente no Brasil, fundamentado em seu artigo 3O. 

Esse direito fundamental pertence a todos e às futuras gerações. O conceito 

de futuras gerações engloba todos aqueles que estão por vir, sendo os futuros 

usufrutuários do meio ambiente. 

Nas palavras do expoente Ing0 Wolfgang sarletB5, consubstancia-se a 

intrínseca relação dos direitos fundamentais com a dignidade humana: 
Em suma, o que se pretende sustentar de modo mais enfático é que 
a dignidade da pessoa humana, na condição de valor (e principio 
normativo) fundamental que ''atrai O conteúdo de todos os direitos 

exige e pressupõe O reconhecimento e proteção dos 

83 MILARE, Édis Direito do Ambiente. 5. ed. S ~ O  Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p 142 
84 MILARE, Édis Direito do Ambiente. 5. e d  Sa0 Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p 743, 
85 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa humana e direitos fundamentais na 

conpt i tu i~ã~ federal de 1988. 6 ed. rev atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2008, p. 88-89, 
86 SILVA, jos& Afonso da Silva. A dignidade da Pessoa h~mana  com0 valor supremo da 
democracia. jn: Revista de Direito Administrativo. v01 212. 1998. p.89-94. apud SARLET, Ingo 



direitos fundamentais de todas as dimensões (ou gerações, se assim 
preferimos). Assim, sem que se reconheçam a pessoa humana os 
direitos fundamentais que lhe são inerentes, em verdade estar-se-á 
negando-lhe a própria dignidade. 

São vários os ordenamentos jurídicos complementado o texto Constitucional. 

O Código Florestal através da Lei 41771165, trata das florestas e outras formas de 

vegetação, estabelecendo conceitos e princípios sobre a matéria, e que os poderes 

inerente da propriedade (usar, gozar, e dispor), não são absolutos, ou seja, 0s 

proprietários são obrigados a respeitar os interesses difusos. 

A Lei Complementar 6.938181, Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), composto por órgãos da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Sendo o objetivo deste órgão 

preservar o meio ambiente e recuperar aquilo que foi devastado, promovendo dessa 

maneira uma melhora na qualidade de vida e permitindo um desenvolvimento 

socioeconômico sustentável. 

Em razão aos danos causados ao meio ambiente, o legislador promulgou a 

Lei 9.605198 conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, tal lei dispõe sobre crimes 

contra o meio ambiente; infrações administrativas; e cooperação internacional para 

preservação da natureza, sendo um sistema normativo ambienta1 mais eficiente e 

coat ivo. 

Uma das novidades trazidas pela Lei de Crimes Ambientais foi a possibilidade 

de responsabilizaçáo das pessoas jurídicas. Antes dessa lei as condutas lesivas ao 

meio ambiente levadas por empresas ficavam impunes, após sua sanção a pessoa 

jurídica passa a ser imputável, sendo punida por seus atas com penas restritivas de 

direito. 

Podemos afirmar que o constituinte brasileiro, ao ser tão imperativo na 

definição de um direito subjetivo fundamental a0 meio ambiente e na eleição da 

proteção ambienta1 como um fim e uma tarefa do Estado e de toda sociedade 

institui um verdadeiro Estado cons t i t ~~ i~na l  ecológico. 

Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 
1988. 6 ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, P. 88. 
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do Centro de Estudos de Direito, do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, Coimbra, ano 
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Seguindo o mesmo entendimento Geisa de Assis Rodriguesee traz uma 

definição do que venha a ser a tutela jurisdicional para a preservação ao meio 

ambiente sustentável: 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado também 
abrange o direito aos instrumentos jurídicos de tutela processual 
(ação popular, ação civil pública) e extraprocessual (inquérito civil) do 
meio ambiente. Do mesmo modo, a atuação do Ministério Público na 
defesa do meio ambiente foi reconhecida como um importante valor 
constitucional. Assim, é tão ofensivo ao meio ambiente gera uma 
lesão direta a ele como erradicar um instrumento que exista para a 
sua defesa em face de ameaça e dano. O acesso à justiça é um dos 
elementos caracterizantes de um verdadeiro Estado ecológico de 
Direito. 

A Constituição Federal com o intuito de tornar efetivo o exercício do direito ao 

meio ambiente sustentável, estabeleceu uma gama de incumbência ao Poder 

Público de preservar e restaurar, disciplinado no artigo 225, nos incisos I ao VI1 do § 

1 O. 

O bem comum de todos foi assegurado através da Assembléia Nacional 

Constituinte, foi promulgada a Constituição Federal de 1988 pelos representantes do 

povo brasileiro, assegurando a todos os brasileiros e estrangeiros o exercicio dos 

direitos sociais e individuais como a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça Como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

A Constituição Federal foi uma das primeiras a consagrar em seus artigos os 

fundamentos da República Federativa do Brasil sendo: a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, 0s valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político, expressos no artigo l0 e seus incisos. 

Em 511 011 988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do 

Brasil, a denominada "Constituição Verde", que, dentre outros, tem o mérito de ser a 

primeira Constituição brasileira a tratar especificamente do meio ambiente.89 

88 RODRIGUES, Geisa de Assis. "0 Direito constitucional ao meio ambiente ecoIogicanente equilibrado., 
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No texto Constitucional artigo 225, assegura quais são os direitos 

fundamentais para a dignidade da pessoa humana: os direitos sociais a educação, a 

saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, previdência social, 

proteção a maternidade, a infância e assistência aos desamparados. 

Seguindo o dispositivo const~tucional, Antonio Herman Benjamin valida a 

legitimidade do meio ambiente como um direito fundamentalg0. Através do texto 

constitucional em complemento com O mencionado conceito do referido autor 

podemos assegurar a essencialidade do meio ambiente equilibrado como direito 

fundamental a sobrevivência da humanidade. 

Mencionamos também a conclusão de Reinaldo Pereira e Silva: 91 

O reconhecimento da fundamentalidade do ambiente natural para o 
resguardo e promoção da dignidade decorre da própria condição 
humana de não poder desenvolver-se nas nuvens. O 
desenvolvimento humano ocorre ambientalmente. 

Para criar um tributo deve ser respeitada a Constituição Federal e 

consequentemente, a dignidade da Pessoa humana, não pode ser abusivo, 

tampouco inconstitucional, mas essencial para a coletividade. 

Esse tributo deve ser essencial para 0 bem comum, mostrando-se 

extremamente necessário ao País, sendo este tributo para a satisfação dos 

interesses de toda uma coletividade numa proporcionalidade que não venha a ferir o 

contribuinte. 

O Estado existe em razão do Ser humano, devendo atender as necessidades 

da coletividade, de modo que 0 recolhimento tributário não pode de forma afetar o 

mínimo existencial do contribuinte, sem ferir a dignidade da pessoa humana. 

Havendo um equilíbrio entre a dignidade da Pessoa hwnana e o tributo é preenchido 

o objetivo primordial, o bem Comum de todos. 

O sistema tributário brasileiro tem Um sistema de freios e amortecedores que 

limitam os excessos em detrimento a economia, e 0s direitos individuais de cada 
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contribuinte não podem ultrapassar o limite existente, caso isso ocorra, estarão 

interferindo diretamente em direitos fundamentais dos cidadãos garantidos pela 

Constituição. 

0 tributo existe para que se atinja o bem comum, de forma a possibilitar que o 

Estado cumpra como os objetivos fundamentais pré-determinados pela Constituição 

Federal, como: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir a 

desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. 

Dessa forma, a tributação é imprescindível, pois sem ela o Estado não 

suportaria os gastos advindos do cumprimento dos objetivos que lhe impõe o Poder 

Constituinte. 

3.2 O Papel do Estado no Desenvolvimento Econômico Sustentável 

A Carta Magna, a partir do artigo 170 destaca a atuação do Estado na 

economia ao descrever a atuação direta da atividade econômica, sendo o Estado 

um agente normativo e regulador da atividade econôrnica. O Poder Público atua e 

coordena a observância dos princípios da ordem econômica, tendo em vista a 

realização de seus fundamentos. 

Dessa feita, enquanto a economia preocupa-se com a lei da oferta e da 

procura; no meio ambiente pode ser observado que O comportamento humano 

muitas vezes pode gerar um impacto ambienta1 provocado pelo desenvolvimento de 

determinada atividade econômica. 

Óbvio que o crescimentog2 econômico tem que continuar a acontecer. Porém, 

devem-se procurar alternativas e formas de crescimento econômico que não sejam 

degradadoras do meio ambiente, impactantes, e, se 0 forem, devem ser procuradas 

fórmulas a fim de neutralizar os efeitos nocivos para que o crescimento econômico 

continue, proporcionando as duas outras situações acima mencionadas: Qualidade 

de vida e Justiça social, E qualidade de vida e Justiça social ~6 Se consegue com a 

garantia do direito a cidades s~stentáveis. 

92 KIRZNER Vania plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade Lei 10,257/01) 

disponível 2 8  7 0.1 3 http//wwwl ,jus.com br/doutrinaltexto asp?id=3899. 



A Constituição Federal no art. 170 trata da atividade da ordem econômica, 

consagrando dentre outros, os princípios da propriedade privada, funçáo social da 

propriedade, defesa do consumidor e do meio ambiente. De outro lado, o art. 225 

reza acerca da proteção do meio ambienteg3. 

É importante observar que a 1i~t-e iniciativa não pressupõe irresponsabilidade 

por prejuízos causados a natureza e a comunidade. O artigo 3 O  da Constituição 

Federal, através do inciso I1 assegura que o Estado deve garantir o 

desenvolvimento. E ao garantir o desenvolvimento, deve o Estado promover a 

combinação de crescimento econômico com as condições básicas de vida, dentre as 

quais a alimentação, a saúde e preservação ambiental. Referido dispositivo deve ser 

analisado à luz dos artigos 170 e 225 da Carta Constitucional. 

Desenvolvimento sustentável é Um conceito sistêmico que se traduz um 

modelo de desenvolvimento global que incorpora OS aspectos e desenvolvimento 

ambienta[. Foi usado pela primeira vez em 1987, no Relatório Brundtland, um 

relatório elaborado pelaComissáo biundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, criado em 1983 pela Assembléia das Nações Unidas. 

A definição mais usada para o desenvolvimento sustentAvel 6:  

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar 
que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 
desenvolvimento social e e~0nÔmi~0 e de realização humana e 
cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da 
terra e preservando as espécies e OS habitats naturais. 

Assim, segundo Maria Cecilia Ladeira Almeidag4, "o conceito juridico de 

desenvolvimento pode ser entendido Como sendo 0 princípio que informa as demais 

93 O ~ r f .  20 da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade) Prescreve no inciS0 IV como diretrizes gerais - 
planejamento do desenvolvimento das cidades. da distribuição espacial da população e das 
atividadeç econômjcas do Município e do território sob sua área de influéncia, de modo a evitar e 
corrigir as distorções do crescimento urbano e Seus efeitos negativos sobre O meio ambiente, 
94 ALMEIDA Maria Cecília Ladeira de. A Tutela Ambienta1 com0 Instrumento da Garantia do 
Deçenvolvi~ento na Ordem Constitucional, in Revista da Faculdade de Direito - Fundaçao 
Armando Aivares penteado, FAAP, Ano 1, n. 1, 1002, SP, pp. 23213. Concl~i: Portanto, impossível 
dentro do moderno conceito de Desenvolvimento. considerar que há uma antinomia entre ele e a 
proteçao ao me,o muito pelo contrario. o que existe 6 uma pelfeita sintonia. Pode-se dizer 
que sao complementares, pois não há desenvolvimento sem ProteÇão ao meio ambiente, e o meio 



regras do ordenamento jurídico, no sentido de orientá-las a efetivação dos direitos 

sociais, os quais encontram sua base nas necessidades públicas". 

só permite o Estado o exercício da atividade econômica quando se torna 

necessária a defesa da segurança nacional ou para o atendimento de interesses 

coletivos, conforme definidos em Lei (art. 173 da CF). O Estado deixa livre aos 

particulares a atividade econômica, e utiliza-se da tributação para cumprir suas 

finalidades sociais e ambientais. 

AO garantir o desenvolvimento, deve 0 Estado promover a combinação de 

crescimento econômico com as condições básicas de vida, dentre as quais: á saúde, 

moradia, alimentação, segurança, educação e preservação do meio ambiente. 

Nos ensinamentos de Alfredo Augusto Beckerg5: 

O Estado deve agir como o intuito de obter, manter e desenvolver o 
bem comum. Já o conteúdo desse bem depende da filosofia moral do 
Estado, que faz uso do direito como instrumento que atua por meio 
das regras de condutas, sobre as quais o fazer ou o não fazer do 
homem deve se sujeitar. 

Discutir o uso de instrumento econômico como um mecanismo da política 

pública capaz de conciliar o desenvolvimento econÔmic0 e uso racional dos recursos 

naturais, aplicação de recursos procedente de tributos permite o financiamento de 

políticas ambientais. 

A atuação do Poder Público tem um papel fundamental na fiscalizaç~o, 

controle e a aplicação de penalidades quanto às agressões ao meio ambiente em 

uma concep@o mais ampla, devendo ser destacado O fenômeno da tributação 

sobre a atuação dos econômicos, a tributação destas atividadeç e o 

desenvolvimento sustentável. 

AS professoras Maria de Fátima Ribeiro e Jussara S.A. B. N. Ferreira 
asseveram queg6. 

ambiente equilibrado faz com que O homem alcance l ~ m  grau de desenvolvimento satisfat&io, pág, 
233 
g5 BECKER, Alfredo ~ugusto,  Teoria geral do direito tributário. 4. e d  sao Paulo: Lejus, 2007, p. 
65-66 
96 RIBEIRO, Maria de Fatima; FERREIRA, Jussara Assis Borges Nasser. O papel do estado no 
desenvolvimento econômic~ sustentável: reflexees sobre a tributação ambienta1 como 
instrumento de políticas públicas- In: TORRES, Heleno Taveira (org.). Direito Tributário Ambiental, 
São Paulo: ~alhejros, 2005, p. 655 



Assim, enquanto a economia preocupa-se com a lei da oferta e da 
procura com a busca de novos mercados, no meio ambiente pode 
ser observado que o comportamento humano pode muitas vezes 
gerar um impacto ambiental, provocado pelo desenvolvimento de 
determinada atividade econôrnica, se não forem observados os 
cuidados com a proteção ambienta1 

Conforme já exposto, o desenvolvimento econômico equilibrado implica em 

dispor de uma política ambiental, que organiza e efetiva diversas ações que visam a 

preservação e melhoramento da natureza e conseqüentemente da vida humana. 

Dentre as Diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente está 

compatibilização da proteção ambiental com O objetivo de desenvolvimento sócio- 

econômico. A Lei no 6.398181, em seu artigo 4 O ,  determina como meta da Política 

Nacional do Meio Ambiente, a compatibilização do desenvolvimento econômico e 

social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio e ecológico. 

Podemos observar no país, que as políticas públicas no sentido de incentivo à 

proteção ambiental precisam ser intensificadas, mesmo considerando o meio 

ambiente positivamente inserido na ordem social. Toda a política ambienta1 deve 

estar integrada com planejamento urbanístico, com a saúde pública, com o 

desenvolvimento entre outros aspectos. 

Dessa forma, é necessário que O governo, em todos OS seus seguimentos, 

disponha de política econômica, financeira e tributária que faça com que haja 

efetivamente esse desenvolvimento sustentado, destacado no artigo 225 da 

Constituição Federal. 

Um dos princípios do Direito Ambienta1 consagrado pela doutrina é princípio 

da prevenção que pode ser visto como um quadro orientador de qualquer política 

ambiental. Dando prioridade para as medidas que evitem 0 nascimento de atentados 

ao meio ambiente. 

Através dos dispositivos Con~t i tu~ iona i~  tanto na área do desenvolvimento 

econômico como ao meio ambiente, pode-se garantir 0 crescimento econômico e ao 

mesmo tempo a preservação do meio ambiente sem uma degradação desfavorável. 

O Estado deixa livre aos particulares a atividade e~onÔmica e utiliza-se da 

tributação para cumprir suas finalidades sociais e ambientais. Para que possa ser 

planejado o desenvolvimento ~ c o ~ Ô ~ ~ c o  deve ser instituído a importância ao meio 

ambiente, conforme a ~eclaração de Estocolmo1 "A Declaração sobre O Direito ao 



Desenvolvimento, de 1986, ampliou este conceito, reconhecendo que o 

desenvolvimento é um processo econômico, social e político abrangente, devendo a 

pessoa humana ser o foco central deste p r o ~ e s s o " ~ ~ .  

AS professoras Maria de Fátima Ribeiro e Jussara S.A. B. N. Ferreira 

abordam o assunto de maneira clara, ..vejamos, 98 

A Constituição Federal é minuciosa ao dispor sobre o Sistema 
Tributário Nacional. Referido Sistema demonstra os artigos 
pertinentes que limitam as ações de ordem econômica. Isto porque, 
entre os tributos previstos no sistema, nenhum prevê qualquer forma 
de tributação mais expressiva sobre atividades destruidoras do meio 
ambiente ou agressivas aos recursos naturais não-renováveis. Neste 
ponto, constata-se que alguns tributos têm incidências aleatórias 
sobre situações que podem ensejar o desenvolvimento de atividades 
econômicas com conseqüências ambientais. Dessa forma, a 
seletividade de aliquota. nos tributos sobre circulação, produção e 
consumo deveria ser não comente em função de sua essencialidade, 
mas, também,em consonância com os artigos ambientalistas antes 
referidos (artigos 5O, XXVII; 170 e 225 da Constituição Federal), em 
razão da degradação do meio ambiente, de retirada de recursos não- 
renováveis ou mesmo do tempo de duração do produto. 

Ao estabelecer um tributo através de contribuição de intervenção ambiental, 

deve-se verificar a vinculação da receita arrecadada, ao ser arrecadado tal receita 

fosse destinada a um fundo de financiamento de investimento de controle ambiental. 

Atualmente, estão em discussão no Congresso Nacional diversas propostas 

sobre a implantação de tributos ambientais no Brasil, com vistas à reforma 

constitucional tributaria. Assim, vale destacar a implantação do IVA - Imposto sobre 

o Valor Agregado seletivo. Referido tributo tem sua aplicação relacionada ao nível 

de degradação do agente econômico e incidirá somente sobre bens e serviços. 

97 RIBEIRO Maria de Fátima; FERREIRA, Jussara S.  Assis Borges Nasser. O papel do estado no 
desenvolvi~ento econômico sustentável: reflexões sobre a tributaçáo ambienta1 como 
instrumento de públicas. In: TORRES, Helena Taveira (org.). Direito Tributario Ambienta/, 
São Paulo: ~alheiros, 2005, P. 664 
98 RIBEIRO, Maria de Fátima; FERREIRA. Jussara S. Assis Borges Nasser. 0 papel do estado no 
desenvolvimento econômic~ sustentável: reflexões sobre a tributação ambienta1 como 
instrumento de públicas In: TORRES, Heleno Taveira (org.) Direito Tributario Ambiental, 
São Paulo: ~alhejros, 2005, p. 665 



3.2.1 Instrumento das Políticas Publicas de Gestão Ambienta1 

Tornou-se mundial a preocupação com a preservação do meio ambiente, se 

fazendo presente nas discussões da maioria dos países. A Constituição brasileira 

prevê que a gestão ambiental é uma atribuição conjunta da União, dos Estados e 

dos Municípios (art. 225). 

O Brasil possui uma legislação avançada nesse assunto, porém para alcançar 

outros países mais avançados precisa investir cada vez mais em políticas públicas. 

Discute-se atualmente o uso de instrumentos ~ C O ~ Ô ~ ~ C O S  como um mecanismo de 

política pública capaz de conciliar as estratégias de desenvolvimento econômico e 

uso racional dos recursos naturais. 

A defesa do meio ambienteg9 é um valor constitucional fundamental inerente 

com a dignidade da pessoa humana e também com O desenvolvimento econômico e 

social. Assim, é impossível considerar o meio ambiente como um valor isolado. O 

meio ambiente está em um conjunto de valores, está inserido na política econômico- 

financeira tributária do Estado. 

A aplicação de recursos procedentes das tributações permite o financiamento 

de políticas ambientais, em alguns países mais industrializados. Estas medidas 

visam também proteger a natureza em decorrência das atividades econômicaç. 

nesse contexto que entram as Políticas de gestão ambiental. Essas podem 

ser caracterizadas quanto ao seu caráter e nível de abrangência. Quanto ao caráter, 

podem ser classificadas como de caráter público e privado. Quanto à abrangência, 

podem ser políticas internacionais, federais, estaduais ou municipais, entre outros. 

NO presente trabalho, nos interessa O carater público nacional das políticas de 

gestão ambiental. 

99 0 Ministério do Planejamento, através do IPEA, apresentou em 2000 uma proposta para incluir o 
princípio do poluidor/usu&ri~ pagador na forma de tributaçáo ambiental. O objetivo deste documento 
foi discutir alguns aspectos con~ei tuai~ da pro~osta. bem Com0 questdes concretas sobre a 
viabilidade de sua efetiva impiementaçáo no país. Desta forma, a proposta tem por objetivo final de 
que, se devidamente aplicados, os instrumentos tributários Permitirá0 reduzir os.conflitos entre 
crescimento econômico e proteçao ambiental. Cf. Texto Para discussáo no 738 - Proposta de 
tributação Ambienta/ na Alua/ Reforma Tributária Brasileira - Ronaldo Seroa da Motta, Jose Marcos 
Domingues de Oliveira, Sérgio Margulis. IPEA. Rio de Janeiro. 2000. 



Colaciona-se aqui o conceito de gestão ambiental pública, adotado durante o 

Seminário sobre a Formação do Educador para atuar no Processo de Gestão 

Ambiental, em Brasília, I 995100, 

Gestão ambiental.publica é um processo de mediação de interesses 
e conflitos entre atores sociais que agem sobre .os meios físico- 
natural e construído. Este processo de mediação define e redefine, 
continuamente, o modo como os diferentes atores sociais, através de 
suas práticas, alteram a qualidade do meio ambiente e também, 
como se distribuem na sociedade os custos e os benefícios 
decorrentes da ação destes agentes. 

Dessa forma, entendemos que as políticas públicas de gestão ambienta1 

devem ter como objetivo não só a gestão de recursos para proteger o ambiente 

natural, mas principalmente servir como orientação na solução de conflitos sociais 

que envolvam questões ambientais, tendo em vista o bem estar social e a 

conservação de recursos para as futuras gerações. 

Importante salientar que as diferentes conferências das Nações Unidas 

relacionadas a área ambiental foram de suma importância para as políticas de 

gestão ambiental, não só em nível internacional, mas também na formulação de 

políticas ambientais brasileiras, como por exemplo, o trabalho das grandes ONGS 

(como o WWF"') e as recomendaç6es do Banco Mundial. 

O documento mais conhecido e de maior repercussão é a AGENDA 21, que 

contém as principais políticas ambientais e de desenvolvimento em nível 

internacional; documento esse criado durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992: a ECO-92. 

Atualmente em nosso país, há uma estrutura denominada Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA), liderada por Um brgão superior: o Conselho de 

Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da 

política nacional e nas diretrizes governamentais ambientais. Participa com ele, o 

Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, atuando Com0 coordenador da 

Política Nacional de Meio Ambiente, expressa na Lei Federal N06938/81. O órgão 

'O0 IBAMA. Anais do Seminário sobre a Formação do Educador para atuar no Processo de 
Gestão Ambiental. Brasilia: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurços Naturais 
Renov&eis, série Meio Ambiente em Debate no 1, 1 9 9 5 . ~  29 
'O1 WWF - World Wildlife Fund (fundo mundial para a vida selvagem), com sede em Genebra, Suíça, 



consultivo e deliberativo do SISNAMA é o CONAMA - Conselho Nacional do Meio 

Ambiente e, o órgão executivo, o IBAMA - Instituto Nacional do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis. 

Em nível estadual, os Estados, as Secretarias de Estado de Meio Ambiente 

fazem a parte de coordenação, os conselhos estaduais de meio ambiente são os 

órgãos consultivos e deliberativos e os órgãos executivos tem sido criados, 

geralmente, como fundações ou empresas públicas que prestam serviços à 

administração direta, a exemplo da FATMA'02 em Santa Catarina, da FEPAM'O~ no 

Rio Grande do Sul e da CETESB'O~ em São Paulo; em alguns Estados o órgão 

executivo é um departamento ligado a Secretaria de Meio Ambiente. 

No nível municipal, ainda inexistentes em muitos municípios, são previstos 

uma secretaria municipal responsável pela coordenação da política municipal 

ambiental, um conselho de meio ambiente como órgão consultivo e deliberativo e 

um órgão executivo, sendo que, em muitos casos, este último vem sendo o mesmo 

órgão estadual, contratado pelos municípios através de convênios firmados entre as 

Prefeituras e os Estados. 

A ambientalista Maria Laura Barreto aborda os instrumentos de gestão 
 ambienta^^^^: 

A política e legislação ambiental está centrada em instrumentos de 
gestão ambiental, tais como: o estabelecimento de padrões de 
qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a criação de espaços 
territoriais protegidos, a avaliação ambiental de empreendimentos 
considerados potencialmente poluidores, O licenciamento ambienta1 , 

desses empreendimentos, a participação pública, o incentivo ao 
desenvolvimento tecnológico, o sistema de informações ambientais, 
o acesso público a essas informações, entre outros. 

0 s  instrumentos de políticas ambientais têm como finalidade levar ao 

cumprimento de estratégias de economia e proteçáo dos recursos ambientais. 

102 FATMA - Fundação de Tecnologia e Meio Ambiente - SC. 
'O3 FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS, 
104 CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambienta1 - SP. 

'Os BARRETO, Maria Laura. Minenção e desenvolvimento sustentável: Desafios para o Brasil. 
Rio de Janeiru: cETEMIMCT, 2001. 



O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é um órgão vinculado ao 

Presidente da República e encarregado das formulações políticas ambientais, 

posteriormente vem o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

A Lei 6.938181 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e 

institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), seus fins e mecanismos 

de formação e aplicação. 

Resumidamente, pode-se dizer que a PNMA utiliza-se de cinco principais 

instrumentos: 1. Licenciamento - é baseado em Avaliação de Impacto Ambienta1 

(AIA), Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

Plano de Controle Ambiental (PCA), Plano de Recuperação de Areas Degradadas 

(PRAD), Relatório de Avaliação Ambiental (RAA), Relatório de Controle Ambienta1 

(RCA), Analise de Risco (AR), Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA), Projeto 

Básico Ambiental (PBA), Termo de Referência (TR), Audiência Pública (Ap), 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental e no sistema de informações e 

cadastro técnico ambiental federal; 2. Incentivos econômicos - Fundo Nacional do 

Meio Ambiente (FNMA); financiamentos através do BNDES para grandes projetas, 

etc; 3. Inibições econômicas - Impostos ecológicos (ICM,Taxa de Reposição 

Florestal, etc); 4. Punição - Lei dos Crimes Ambientais, Código Florestal, etc; 5. 

Conservação - Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Corredores 

Ecológicos, Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 

(PPG7), restrição ao uso de recursos naturais nas propriedades privadas (impostas 

pela Lei 4771/65, entre outras), recuperação ambiental. auto-suprimento e reposição 

florestal. 

Nesta Lei encontra-se a sistemática necessária para a aplicação da política 

ambienta1 sendo: conceito, objeto, princípios, objetivos, diretrizes, instrumento, 

responsabilidade objetiva e subjetiva e órgãos. 

os instrumentos da política nacional do meio ambiente encontram-se no 

artigo g0 da referida Lei, o estabelecimento de padrões de qualidade ambienta1 é um 

dos instrumentos da política nacional do meio ambiente, expresso no artigo gO, inciso 

I da L.ei. 



São normas necessárias para os órgãos competentes estabelecer os padrões 

de qualidade do ar, das águas e das emissões de ruídos no meio ambiente. Esses 

critérios são realizados através de pesquisas e análises da qualidade ambiental. 

E o Poder Público que deverá estabelecer os limites de poluentes no ar, nas 

águas e a emissão de ruídos sem causar danos ao meio ambiente ou colocar em 

perigo a saúde humana, a qualidade de vida e os ecossistemas. 

Outro instrumento mencionado na Lei é o zoneamento ambiental, previsto no 

artigo gO, inciso II, através de instrumento poderá ser evitada a ocupação do solo 

urbano ou rural de maneira desordenada. 

No inciso III do artigo 9" da referida Lei encontra-se previsto a avaliação de 

impactos ambientais, definido como conjunto de estudos preliminares ambientais, 

abrangendo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais 

relacionados a localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou 

empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida. 

A implantação de qualquer atividade ou obra efetiva ou potencialmente 

degradadora deve submeter-se a uma análise e controle prévios. 

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) é um instrumento da política 

nacional do meio ambiente preventjvo, assegurado no texto constitucional, exigido 

quando a atividade for potencialmente causadora de significativa degradação 

ambiental toda modificação ou alteração substancial e negativa do meio ambiente. 

O procedimento de licenciamento ambiental deverá ser precedido do estudo 

prévio de impacto ambiental e do seu respectivo relatório de impacto ambiental. 

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é o esclarecimento das vantagens e 

conseqüências ambientais do empreendimento para 0 meio ambiente. 

A competência para exigir o estudo previ0 de impacto ambiental é do órgão 

público estadual, caso este seja omisso pode O IBAMA em caráter supletivo, exigir 

tal estudo, conforme a Resolução do CONAMA 001, artigo 2'. Nos termos da 

resolução "todas as atividades modificadoras do meio ambiente dependerá de 

elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 

am biental". 



A licença ambiental é de competência do órgão público estadual, sendo estes 

órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovhveis. (IBAMA). 
O licenciamento é a revisão de atividade efetiva ou potencialmente poluidora, 

e encontra-se expresso no inciso IV da Lei 6.938/81. 

A Resolução CONAMA 23711997, no art. 1°, inciso I, conceitua o 

licenciamento ambiental: 

É um procedimento administrativo pelo qual o 6rgCIo ambiental 
competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação 
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradaçao 
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso. 

Após análise do tema, vemos que o desenvolvimento de políticas ambientais 

avançou consideravelmente na última década, porém ainda estamos caminhando 

rumo a uma política que assegure a todos um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, pode-se dizer que, estamos no inicio dessa trilha em direçáo à 
sustentabilidade das atividades econhmicas. 

É sabido que os problemas causados pela nossa civilização ao ambiente sao 

imensos e estão fugindo ao controle. As Confergncias internacionais e normas 
tentam impedir que os seres humanos continuem degradando o meio ambiente, 

impossibilitando a sustentabilidade de sua própria sobrevivencia. 

É a Administração Publica que exerce o poder de controlar as atividades 

humanas que interferem nas condições ambientais, de forma a compatibilizar o 

desenvolvimento econômico com a preservação do equilíbrio ecológico. 

3.2.2 Responsabilidade do Estado em Matéria Ambienta1 

Para uma melhor compreensão sobre 0 tema, se torna imprescindível 

conceituar a responsabilidade civil por dano ambiental, no Brasil o dano ambienta1 é 

previsto e definido no artigo 3O, 11 da Lei 6938181. 



Para os juristas LEITE e AYALA, é "uma alteração indesejável ao conjunto de 

elementos chamado meio ambiente [...I O dano ambiental engloba os efeitos que 

esta modificação gera na saúde das pessoas e em seus interes~es'~~". Assim sendo, 

o dano ambiental para os autores "pode ser compreendido lato sensu, abrangendo 

também todos os componentes do meio ambiente, inclusive o patrimônio cultural107". 

Álvaro Luiz Valery Mirra, conceitua o dano ambiental como ofensa ao 

macrobem, de titularidade difusa e indisponível que, segundo o autorlo8: 

Pode ser definido como toda degradação do meio ambiente, 
incluindo os aspectos naturais, culturais e artificiais que permitem e 
condicionam a vida, visto como bem unitário imaterial coletivo e 
indivisivel, e dos bens ambientais e seus elementos corpóreos e 
incorpóreos que o compõem, caracterizadora da violação do direito 
difuso fundamental de todos a sadia qualidade de vida em um 
ambiente são e ecologicamente equilibrado. 

É responsabilidade do Estado os atos ou omissões de seus agentes, sendo 

premissa básica do Estado Democrático de Direito. Contudo, quando se trata da 

Responsabilidade do Estado por Danos Ambientais o tema passa a ser bastante 

controverso. 

A responsabilização civil dos .causadores de dano ambiental tem por escopo 

assegurar o chamado direito de igualdade intergeracional, ou seja, permitir que as 

gerações futuras possam conhecer e usufruir um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Para tanto é necessário que se ponderem os interesses da humanidade no 

incremento da economia e da produção industrial e a necessidade de preservação 

do meio ambiente. Somente através do desenvolvimento econômico fundado do 

crescimento sustentável é que se assegurará as gerações futuras o direito ao meio 

ambiente saudável e capaz de proporcionar não só a vida humana, mas a vida 

humana com dignidade 

'O6 LEITE, J O S ~  Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental na sociedade de 
risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.p. 34. 
'O7 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental na Sociedade de 
risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.p. 100. 
'" MIRRA, Álvaro Luiz Vaiery Ação civil pública e r e p a ~ ç ã 0  do dano ao meio ambiente, Sao 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2 0 . 8 9  



Antes de aprofundarmos no tema, falaremos acerca das diferenças entre a 

teoria subjetiva e teoria objetiva. 

A teoria subjetiva é a reparação do dano causado por ato omissivo OU 

comissivo do autor quando estiverem presentes três pressupostos básicos: a culpa, 

o dano e o nexo causal, e surgiu da idéia de que a responsabilidade civil tradicional 

se baseia na idéia de culpa, isto é, na falta de diligência na observância da norma de 

conduta. 

Porém, essa teoria não trazia contribuições para que se desse a devida 

condição de defesa do interesse público, assim, passou-se a preterir a 

responsabilidade com fundamento na culpa, sem prejuízo da responsabilidade 

subjetiva. 

Surgiu daí a responsabilidade objetiva, que exige apenas a presença do dano 

e o nexo causal entre eles para que o dever de ressarcir as perdas seja imposto à 

quem as causou. 

Sobre a responsabilidade civil do Estado, é de acordo comum a adoção da 

teoria objetiva, como preceitua o artigo 37, § 6 O  da Constituição Federal. Em síntese, 

as pessoas jurídicas de direito público, ou ate mesmo as de direito privado que 

prestem serviço publico, respondem. pelos atos dos seus agentes, independente da 

prova de dolo ou culpa dos mesmos, restando à elas o direito de regresso contra o 

causador do dano. E o risco advindo do seu empreendimento que cria o dever de 

reparar os danos. 

Também se mostra irrelevante o fato de haver legalidade no ato, pois o que 

tem maior importância é a potencialidade do prejuízo que o ato possa trazer. 

Nas lições de José Afonso da ~ i l v a , " ~  

0 dever de indenizar prejuízos causados a terceiros por agente 
público foi por longo tempo recusado a Administração Pública. 
Predominava, então, a doutrina da irresponsabilidade da 
Administração, sendo que os particulares teriam que suportar os 
prejuízos que os servidores públicos Ihes davam, quando no 
exercício regular de suas funções. Tal posição, no entanto, não se 
compadecia com o Estado de Direito, por isso o direito brasileiro 
inscreveu cedo a obrigação de a Fazenda Pública compor os danos 
que os seus servidores, nesta qualidade, causem a terceiros, pouco 

'09 SILVA, ~~~é ~f~~~~ da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1990. p. 567. 



importando decorra prejuízo de atividade regular ou irregular do 
agente. Agora a Constituição vai além, porque equipara, para tal fim, 
a pessoa jurídica de direito público aquelas de direito privado que 
prestem serviços públicos (como são as concessionárias, as 
permissionárias e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte 
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores, 
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma posição 
dos agentes públicos no que tange a responsabilidade pelos danos 
causados a terceiros. 

Conforme já exposto, com relação aos danos causados ao meio ambiente, 

provenientes da omissão do Estado, nossa legislação, como expõe o artigo 14, Cj 10 

da Lei 6.938181, adotou a responsabilidade objetiva, que foi abraçada de forma geral 

pelos doutrinadores e pela jurisprudência. 

Desta feita, além de legislar sobre a proteção do meio ambiente o Poder 

Público responde pelos danos e omissões ocorridas contra o meio ambiente, seja de 

cunho preventivo ou repressivo, através dos órgãos ambientais integrantes do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

Nesse sentido Édis Milaré expressa: ''O 

As pessoas jurídicas de direito público interno, como vimos, podem 
ser responsabilizadas pelas lesões que causarem ao meio ambiente. 
De fato, não é s6 como agente poluidor que o ente publico se expõe 
ao controle do Poder Judiciário (p. ex., em razão da construção de 
estrada, aterros sanitários, troncos coletores e emissários de esgotos 
sanitários, em a realização de estudo de impacto ambiental), mas 
também quando se omite no dever constitucional de proteger o meio 
ambiente (falta de fiscalização, inobservância das regras 
informadoras dos processos de licenciamento, inércia quanto Ci 
instalação de sistemas de disposição de lixo e tratamento de 
esgotos). 

No risco integral não há a aceitação das excludentes (caso fortuito, força 

maior e culpa exclusiva da vítima), o risco abarca todas as hipóteses, o que não 

ocorre no risco administrativo, onde são admitidas as excludentes de 

responsabilidade estatal. 

Contrariando a teoria do risco integral, tem-se a teoria do risco criado, 

segundo a qual poderiam ser responsabilizadas objetivamente apenas as atividades 

"O MILARE, Édis Direito do Ambiente. 5. e d  SSo Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 909 



que demandassem periculosidade e que efetivamente pudessem causar lesão ao 

meio ambiente. 

Segundo a professora Annelise Monteiro Steigleder"', nos casos em que a 

atividade não é potencialmente danosa, a teoria do risco criado comporta as 

excludentes de responsabilidade. Entretanto a interpretação mais formalista da Lei 

6938181 não admite valoração acerca do risco da atividade, admitindo amplamente a 

responsabilidade objetiva tanto para o desenvolvimento de atividades que importem 

riscos ambientais, como para aquelas em que o risco não é inerente. 

Prossegue a autora tecendo importantes consideraç6es acerca da teoria do 

risco integral: 11' 

A teoria do risco integral supõe que a mera existência do risco 
gerado pela atividade, intrínseco ou não a ela, deverá conduzir a 
responsabilização. [...I Basta que o dano possa estar vinculado à 
existência do fator risco, o qual será imputado "causa" do dano, pelo 
qual qualquer evento condicionante é equiparado a causa do 
prejuízo, sem a exigência de que este seja uma conseqüência 
necessária, direta e imediata do evento. Fundamenta-se na adoção 
do mero fator risco (STEIGLEDER, 2004, p. 204) 

Contudo, de forma majoritária, a doutrina e a jurisprudência acatam a teoria 

do risco administrativo, por entenderem que a mesma implica uma responsabilidade 

objetiva mais justa e moderada, além de ser mais harmanica com a tradição do 

ordenamento jurídico brasileiro, permitindo uma distribuição de custos mais 

equilibrada. 

Assim entende o renomado autor Sílvio Venosa, ao afirmar que: ' I 3  

(...) em matéria de dano ambiental, foi adotada a teoria da 
responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral. Desse 
modo até mesmo a ocorrência de caso fortuito e força maior são 
irrelevantes. A responsabilidade é lastreada tão só no fato de existir 
atividade da qual adveio o prejuízo. 

Embora o Estado seja o garantidor do bem-estar social e o responsável pelo 

desenvolvimento de políticas de preservação do meio ambiente, também comete 
- 

11 1 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental - As dimensaes do dano 
ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.p. 199. 

- 
112 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental - As dimensões do dano 
ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.p. 204. 
' I 3  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil Sao Paulo: Atlas. 2003. p. 151. 



arbitrariedades que prejudicam os interesses da população. O cenário jurídico- 

administrativo nacional presencia a falta de serviço estatal adequado, de vigilância e 

fiscalização, bem como sua omissão frente a má administração ou má gestão dos 

agentes. 

A omissão do agente público. configura culpa in omittendo ou culpa in 

vigilando, e é um dos fatores que tem dado causa aos prejuízos ao meio ambiente, 

como também aos administrados e a própria Administração. Um exemplo a ser 

observado & o dano decorrente de inundações por ausência, ou limpeza pública 

adequada. 

A responsabilidade civil do Estado decorrente de dano ambienta1 provocado 

por seu agente está diretamente vinculada A identificação do agir ou deixar de agir 

do agente público, que no desempenho de suas funções institucionais não proceder 

conforme os interesses ambientais e as disposições de lei. 

O dever de agir deve atuar dentro dos parâmetros da proporcionalidade 

e razoabilidade. Portanto, há um padrão de conduta esperada do Estado. Desse 

modo, não há como se admitir uma responsabilidade estatal ilógica e injurídica, isto 

é, esperar que o Estado responda em todos os casos, mesmo quando as 

providências necessárias não estejam ao seu alcance. 

Quando a conduta estatal é omissiva, há que se observar se essa retrata um 

desleixo do Estado em cumprir um dever legal, para então configurar a 

responsabilidade. Assim, somente haverá responsabilização do Estado quando 

estiverem presentes os elementos que caracterizam a culpa. Resulta, logicamente, 

que, em casos de omissão, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita 

aplicabilidade. Adota-se, em grande parte dos casos, a teoria subjetiva. 

No artigo 1.518 do Código Civil, temos: "Os bens do responsável pela ofensa 

ou violação do direito de outrem ficam sujeitos a reparação do dano causado; e, se 

tiver mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação". 

Esse dispositivo decorre das regras gerais da responsabilidade civil aquiliana, que 

visam assegurar o ressarcimento do dano em respeito aos direitos alheios 

legalmente previstos. 

Além da existência do prejuízo, e necessário que haja uma ligação entre a 

sua ocorrência e a fonte poluidora, observando-se assim a relação de causalidade. 



No caso de haver apenas um autor do dano, não há problema em se identificar o 

nexo causal. A dificuldade surge quando há pluralidade no pólo ativo, pelo fato de 

ser dificilmente detectada a parcela de responsabilidade dos agentes causadores de 

dano ecológico. 

Daí se instituiu a responsabilidade solidária, como forma de impedir que os 

infratores se eximissem da culpa, e mais uma vez a sociedade arcasse com as 

conseqüências. 

~onsiderando"~ a indivisibilidade do dano ambiental e a impossibilidade de se 

identificar precisamente a parcela atribuída a cada responsável, de modo a 

dimensionar com exatidão a responsabilidade pelo dano decorrente, a restituição do 

meio ambiente ao estado anterior, ou o ressarcimento pecuniário pode ser exigido 

indistintamente de um, de alguns ou de todos. 

Defendendo a teoria do risco integral e a solidariedade do Estado em toda 

demanda que versar sobre dano ambiental, MIL ARE^'^ apresenta entendimento cuja 

clareza, a despeito das críticas, merece transcrição: 

O Poder público poderá sempre figurar no pólo passivo de qualquer 
demanda dirigida a reparação do meio ambiente; se ele não for 
responsável por ter ocasionado diretamente o dano, por intermédio de 
um de seus agentes, o será, ao menos solidariamente, por omissão no 
dever de fiscalizar e impedir que tais danos aconteçam. A propósito, 
vale lembrar que a Constituição Federal impôs ao Poder Público o 
dever de preservar e defender o meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações. Ao Estado restará, no entanto, voltar-se 
regressivamente, no último caso, contra o causador do dano e, 
naquele outro, contra o agente que, por culpa, deu causa a 
danosidade ambiental. 

O Poder Público tem o dever de zelar pelo bom e correto funcionamento das 

atividades que possam causar danos ecológicos, vigiando e orientando os 

particulares para que estes estejam sempre em acordo com as normas. Caso essa 

vigilância esteja sendo efetuada de maneira inadequada, e a omissão cause prejuízo 

para as pessoas, o Poder Público deve responder solidariamente com o particular. 

'I4 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Açáo civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. Sáo 
Paulo: ~ua rez  de Oliveira, 2002.p.203 
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Ocorrendo o dano ambiental em decorrência da falta de fiscalização e da 

omissão de um funcionário público, quando se souber ter este agido de forma 

culposa ou dolosa, poder8 ele, sozinho, responder objetivamente pelo prejuízo 

causado, como também pode ocorrer a denunciação a lide, chamando-o a 

responder juntamente com o ente estatal, passando assim a ser uma 

responsabilidade de natureza subjetiva. 

Essa diferença ocorre porque as responsabilidades dos Estados e de seus 

agentes possuem caracteres diferentes. Ao se facultar a vitima a escolha entre a 

instauração do processo contra um ente ou outro, torna-se mais fácil a demanda 

pelos direitos daqueles que foram prejudicados, já que não se exige que seja 

produzida a prova da culpa caso a vítima deseje acionar de pronto o Estado. 

O Estado tem a responsabilidade do dano provocado por seu agente e por 

terceiro mesmo que esse dano não tenha chegado ao conhecimento do agente 

público. 

A reparação do dano independentemente de culpa sem prejuízo das 

penalidades prevista na legislação, as medidas necessárias a preservação causada 

pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores às penalidades. 

Tal entendimento introduzido na referida lei menciona que a responsabilidade 

objetiva por dano ambiental, prescindindo da culpa ou do dolo para o seu 

acontecimento, bastava comprovar a existência do dano e o nexo de causalidade 

com o ato estatal. 

Após análise do tema, concluimos que a responsabilidade do Estado, detém 

os principais entendimentos: de que a responsabilidade do Estado por conduta 

omissiva é de natureza subjetiva, de acordo com o disposto no artigo 15, do antigo 

Código Civil, sendo, portanto, a responsabilidade de natureza objetiva apenas 

aquelas originadas por condutas comissivas; ou de que se aplica a teoria da 

responsabilidade objetiva tanto para a conduta comissiva como para a omissiva, 

fundamentando-as no artigo 37, parágrafo 6O, da Constituição Federal. 

Essa divergência se deu ao fato da Constituição Federal, em seu artigo 37, Ej 

eO, não ter diferenciado ambas as condutas - C O ~ ~ S S ~ V ~ S  e O ~ ~ S S ~ V ~ S .  Contudo, o 

entendimento doutrinário majoritário é de que a responsabilidade do Estado é 

objetiva - independentemente da existência de culpa. Isto porque, se todos se 



beneficiam com a atividade da Administração, nada mais lógico que todos 

(sociedade) compartilhem com o ressarcimento pelos danos que essa atividade 

tenha causado a um ou mais indivíduos. 

Assim, o Estado responde objetivamente sempre que demonstrado o nexo de 

causalidade entre o dano e a atividade funcional do Estado ou do agente estatal. 

Eventual discussão sobre culpa ou dolo somente será aceita em ação regressiva do 

Estado contra o agente causador do dano. 

Com relação a responsabilidade extracontratual do Estado por danos 

causados ao meio ambiente, a Lei no 6.938181 introduziu a responsabilidade objetiva 

do poluidor pelos prejuízos ambientais e, além do mais, imputou ampla 

responsabilização de pessoas físicas e jurídicas, de direito privado e público, direta 

ou indiretamente causadoras de degradações do ambiente. 

Tal ampliação dos possíveis sujeitos responsáveis adveio com a noção de 

"poluidor' adotada pelo legislador no artigo 3", IV, da Lei no 6.938181. Poluidor é, 

assim, "a pessoa física ou jurídica, de direito publico ou privado, responsável, direta 

ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental", restando 

também disciplinado a responsabilização solidária de todos aqueles que, de alguma 

forma, direta elou indireta realizam condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Desta feita, torna-se patente a possibilidade de se responsabilizar o Poder 

Público pelos danos causados ao meio ambiente, mesmo nas hipóteses em que ele 

não se apresenta como causador direto do dano, seja devido à sua omissão em 

fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras elou degradadoras do meio 

ambiente, seja por não ter agido para impedir a ocorrência da degradação 

ambiental, ou, seja em função do indevido licenciamento de empreendimentos 

poluidores/degradadores. 



4 EXEMPLOS DE ALGUNS PA~SES SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO AMBIENTAL 

O desenvolvimento sustentável é uma idéia advinda dos estudos realizados 

pelos cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusett (MIT"~), que em 1974 

encaminharam ao Clube de Roma o famoso relatório The Iimifs fo growfh, também 

conhecido por Relatório Meadows117. 

Influenciada por esse Relatório, a Declaração de Estocolmo prescreveu, em 

seu Princípio 13, a necessidade de se estabelecer um planejamento racional e a 

adoção, pelos Estados, de uma "concepção integrada e coordenada de 

planejamento de seu desenvolvimento, para compatibilizar a necessidade de 

proteger e de melhorar o ambiente, no interesse da sua população"118. 

Em 1987, foi publicado o denominado Relatório Bruntdtland, ou também 

chamado de Nosso Futuro Comum. Resultado de um estudo elaborado pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e fez parte de uma 

série de iniciativas, anteriores a Agenda 21, que reafirmavam uma visão critica do 

modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados, que culminava 

em um uso excessivo dos recursos naturais, sem levar em consideração a 

capacidade dos mesmos. 

De acordo com esse relatório, o desenvolvimento sustentável é "aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas necessidades". Fica muito claro, riessa nova 

visão das relações homem-meio ambiente, que não existe apenas um limite mínimo 

para o bem-estar da sociedade; há também um limite máximo para a utilização dos 

recursos naturais, de modo que sejam preservados. 

Na Conferência foram elencados 26 princípios fundamentais de proteção ao 

meio ambiente, através da Declaração do Meio Ambiente houve uma guinada no 

trato das questões ambientais pela comunidade internacional, uma das influencia 

importante para o Brasil foi um capitulo sobre O meio ambiente expresso na 

Constituição Federal de 1988. 

'I6 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo : Atlas, 2009. P.53 "' Relatbrio Meadowç é um nome utilizado para homenagear a chefe da cornissao que elaborou 
- . -~ ~ 

esse relatório, a cientista Donella Meadows. 
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Posteriormente veio a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, conhecida como ECO-92. 

A idéia do desenvolvimento sustentável norteou todos os debates na ECO192 e 

permeou todos os documentos provenientes dessa Conferência.Na Declaração do 

Rio, por exemplo, a expressão é repetida várias vezes, refletindo a necessidade de 

se compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a proteção ambiental. 

Começaremos pelos paises que fazem parte do MERCOSUL, e logo após 

abordaremos de forma sucinta, algumas experiências de outros países, tais como: 

Estados Unidos da América; Alemanha; Suécia; França e União Européia. 

A integração dos paises do Cone Sul, constituído por Brasil, Argentina, 

Uruguai e Paraguai, conhecida como Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) trouxe 

inúmeras vantagens aos membros desse bloco, mas, conseqüentemente, também 

preocupações, entre elas a proteção ambiental. Atualmente, o maior desafio 

ambiental do MERCOSUL é buscar, por meio de uma política coerente, soluções 

para os obstáculos que impedem a concretização das metas ambientais, com o 

propósito de preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo conciliar o crescimento 

econômico. 

A Constituição da República Oriental do Uruguai de 1996 introduziu em seu 

texto constitucional o conceito de meio ambiente, determinado a responsabilidade do 

Poder Público e da coletividade na preservação do meio ambiente. 

O Uruguai nunca teve grandes preocupações com a questão ecológica. Esse 

fator, segundo o Relatório do Ministério de Vivienda, ocorre porque o país não 

apresenta grande desenvolvimento industrial, não tem superpopulaçáo e não teve 

um processo de colonização semelhante aos outros paises latino americanos. Cabe 

salientar que, dos dezesseis milhões de hectares produtivos, quatorze são 

destinados à pecuária, que ocupa uma área de pastagens naturaisllg. 

O pais está despertando nos últimos anos para a questão ambiental, 

principalmente pela grande incidência de erosão dos solos e da contaminação das 

águas, em especial a do rio da Prata. Na Reforma Constitucional de 1996, foi 

acrescido o artigo 47, que dispõe matéria especifica a respeito da preservação 

- 
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ambiental. Sobre o ponto de vista institucional, o primeiro organismo oficial é o 

Instituto Nacional para ia Preservación Del Medio Ambiente (INPMA), criado pela Lei 

n." 14.053, de 30 de dezembro de 1971. 

Compete a Dirección Nacional de1 Medio Ambiente (DINAMA), que integra o 

Ministério de Vivienda, a formulação, execução, supervisão e avaliação dos projetas 

nacionais de proteção ao meio ambiente, como também a implementação da política 

nacional do meio ambiente. 

Foram criados os seguintes órgãos e leis: o Ministério do Meio Ambiente, em 

maio de 1990; o Fundo Nacional de Meio Ambiente, em 1990; a Lei de Avaliação de 

Impacto Ambiental, em janeiro de 1994; a aprovação por Lei do Protocolo de 

Montreal, em novembro de 1990; a aprovação do Convênio de Brasília, em outubro 

de 1991; a aprovação do Convênio sobre a Diversidade Biológica, em agosto de 

1993; a criação por via administrativa de um Registro de Substâncias Tbxicas e 

Perigosas, em junho de 1 994l2'. 

O Paraguai através de sua Constituição Nacional instituiu o direito ambiental 

que dispõe sobre a proteção ambiental e a obrigação constitucional do Estado e de 

todos os habitantes da República de proteção ao meio ambiente. 

O diagnóstico apresentado pelo Paraguai no Informe Nacional a Ia Conferenia 

de Ias Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992, constata que o 

meio ambiente está afetado por um processo de deterioração contínuo que causa 

alterações consideráveis nos eco~s is temas~~~.  

O modelo de desenvolvimento implementado no Paraguai, a exemplo de 

outros países latino americanos, num primeiro momento pode ter significado 

crescimento econômico, porém não foi suficiente para incentivar a distribuição de 

renda - 18 -MERCOSUL e a política de proteção ambiental com melhorias sociais. 

Pelo contrário, agravou os problemas sociais e acarretou sérios danos ao meio 

ambiente, conforme o Informe Nacional do Paraguai para a Conferência Rio-92. 
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Porém o país encontra-se em falha com o meio ambiente, um dos grandes 

desafios desse país é a falta de efetividade de suas normas ambientais. Há um 

corpo de lei expressivo, que oferece boas condições para a proteção ambiental, no 

entanto tais leis não são cumpridas. ~m~~~ muitos casos foram resultados de 

exigências de organismos internacionais e não foram assumidas pelos formuladores 

e executores de políticas públicas, assim como não são conhecidas pela maior parte 

da população (Souza,I 999, p. 339). 

A Argentina vem abordando várias legislações em favor do meio ambiente, 

umas das primeiras medidas foi a criação do primeiro 6rgão ambiental vinculado à 

Presidência da República, denominado La Subsecretaria de Política Ambiental, 

criado em 1985, tinha o objetivo de opinar no assessoramento ao Primeiro Ministro 

sobre o projeto e atualização permanente da política do Poder Executivo Nacional 
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- em matéria de meio ambiente. 

Logo após, entrou em vigor a Comisión Nacional de Política Ambiental 

(CONAPA), em 1989, para assessorar o Poder Executivo em assuntos pertinentes 

ao meio ambiente e, também, coordenar a aplicação das políticas ambientais nos 

diversos setores da administração pública nacional. 123 

Em 1973, foi criada a Secretaria de Estado de Recursos Naturais e Ambiente 

Humano (SERNAH), com atuação no âmbito das províncias e com o intuito de 

trabalhar pela conscientização ambiental. 

Aproximadamente 90% do território argentino correspondem a ecossistemas 

naturais, com diversos e distintos níveis de degradação ambiental, tais como a 

pecuária extensiva nas pastagens naturais, a atividade florestal acompanhada de 

pecuária, a atividade agropecuária e a atividade exclusivamente agrícola. 

A partir da década de 80, com a reformulação das Constituições das 

províncias argentinas, muitos preceitos ambientais foram consagrados. No entanto a 

situação institucional do meio ambiente na Argentina não estava consolidada, 

'** Souza p R p de (1999). 0 direito e os impactos ambientais no MERCOSUL. In: Pimentel L O 
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conforme consta no relatório para a Conferência Rio-92, o qual demonstra que o 

país vizinho não dispõe de uma política ambiental viável por não apresentar uma 

legislação uniforme que contemple a proteção ambiental. 

Umas das grandes dificuldades da Argentina é que não existe uma lei 

nacional em matéria ambiental, uma vez que os estados-provincias têm poder de 

legislar sobre o meio ambiente, sendo que, cada estado-provincia poderá ter sua 

própria legislação. 

Existem ainda, várias legislações no ordenamento jurídico da Argentina que 

são destinadas a avaliação do impacto ambiental como: Lei 22.421181 - Lei de 

Conservação da Fauna Silvestre, Lei 23.879190 - Lei de Obras de Barragens para 

fins de Geração de Energia, Lei 24.051192, regulamentada pelo Decreto 831193 - 
Registro e Operação de Atividade de Tratamento e Disposição de Resíduo Perigoso, 

sendo estas umas das medidas adotadas no ordenamento jurídico da Argentina. 

Partindo dos países do MERCOSUL, temos as experiências de outros países 

como os Estados Unidos. Nos EUA os impostos são utilizados amplamente sobre a 

produção e consumo de produtos poluidores, com isenções parciais ou totais. 

Uma das iniciativas e através da taxa de lixo dos municípios, silo usadas 

como instrumento extrafiscal, e foram responsáveis por uma redução do volume 

coletado de lixo. 

Nos Estados são permitidas para efeito de tributação, determinadas 

deduções por razões de política pública, como pagamentos para restabelecimento 

ou limpeza ambiental ou até despesas decorrentes do encerramento de minas e da 

eliminação de resíduos delas resultantes. 

Enfim, são vários os incentivos fiscais aplicados pelo governo americanos, 

como: isenção de tributação para financiar instalações destinadas ao tratamento de 

resíduos sólidos ou águas residuais, isenções para estimular o reflorestamento, 

isenções sobre o combustível chamado de combustíveis limpos e os produtos 

desses combustíveis. 

Já a Alemanha foi um dos primeiros países da Europa na introdução de 

impoçtoç com a finalidade de preservação do meio ambiente. Porém O direito fiscal 

lZ4 RIBAS, Lidia Maria Lopes Rodrigues. Defesa ambiental: utiliZaçã0 de instrumentos tributários. In: 
TORRES, Helena Taveira (org.). Direito Tributario Ambiental. Silo Paulo: Malheiros, 2005. p. 713. 



da Alemanha não criou um imposto especifico com fins ambientais, tendo como 

critério o nível de emissão de poluente emitido pelas industriais. 

Segundo a professora Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, 125 

Não foi criado nenhum imposto com fins ambientais por emissão de 
substâncias poluentes de instalações industriais, fazendo-se a 
diferenciação pelas deduções em benefícios fiscais, que alcançam 
também investimentos em equipamentos de redução de consumo de 
energia em prédios residenciais e comercais. Há tributação maior 
sobre veículos não equipados com catalisadores e um imposto 
municipal sobre embalagens, pratos e talheres descartáveis. 

Ainda, também '26são permitidas deduções de gastos com deslocaçóes para 

o trabalho para proporcionar maior utilização de transportes públicos, ainda que 

limitados. Também com dedução limitada os donativos com finalidade ambiental. Os 

lucros da produção de energia elétrica estão isentos pela metade, nos primeiros 

vinte anos de atividade. 

A Alemanha vem aplicando em sua legislação a Reforma Fiscal Verde onde 

institui isenções dos impostos como: imposto de renda e verbas rescisórias, além de 

elevação no imposto elétrico e combustíveis fósseis. 

A Suécia é outro país europeu que aborda de forma exemplar a tributação em 

favor do meio ambiente, seja na obtenção de receita específica seja na induçClo de 

condutas não poluentes. 

Continua a professora Lidia Maria Lopes Rodrigues ~ i b a s , ' ~ '  

A característica própria da generalidade dos impostos, foi construído 
um sistema fiscal de desincentivo ao consumo de combustíveis 
fósseis e incentivos ao uso de equipamentos que poupem energia e 
utilizem combustíveis domésticos alternativos (gás natural, por 
exemplo). Como instrumento dessa política foi criado o Imposto 
sobre o Dióxido de Carbono (IDC) sobre a estimativa na emissão de 
gás, que não incide sobre o metano, o metanol e o metanol de 
origem vegetal. 

RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Defesa ambiental: utilização de instrumentos tributários. In: 
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Estes tributos inseridos no sistema fiscal sueco desestimulam o consumo de 

combustíveis fósseis e incentivam o consumo de combustivel doméstico alternativos. 

Em 1991 foi criado também o Imposto sobre as Emissões de Enxofre 

originárias de carvão ou petróleo, suja base de cálculo é estimada sobre o teor 

potencial de emissão desse composto para cada combustivel e a alíquota visando à 

redução do consumo e incentivo a adoção de medidas de redução do teor de 

enxofre desses combustíveis. 

~ i n d a , ' ~ ~  a tributação permite dedução de despesas com transporte público. 

Foi criado um imposto sobre o uso de utilitários e um imposto ambiental sobre o 

Tráfego Aéreo Doméstico escalonado pela tonelagem, pelo tipo de reator da 

aeronave e pela distância percorrida em razão das emissões de óxidos de azoto, 

hidrocarbonetos e dióxido de carbono. 

A França por sua vez, incorpora em seu ordenamento tributário medidas de 

preservação ao meio ambiente, através de tributação de incentivos nas compras de 

equipamento industrial para o tratamento de águas residual ou despoluição de 

detrito emitido para a atmosfera, assim como, equipamento que venha a reduzir o 

consumo de energia e reciclagem de matéria prima. 

Existem ainda, os tributos parafiscais, IZgalguns tributos parafiscais se 

destinam a proteção ambiental como sobre o Óleo e poluição atmosférica. No 

primeiro caso, a receita é destinada a entidade pública que recolhe, trata e elimina 

os óleos usados; no segundo, a receita reverte ao Instituto da Qualidade do Ar. 

Em relação à União Européia as questões relacionadas com o meio ambiente 

estão presentes na legislação interna dos Estados-Membros, sendo que, deste 

apenas uma minoria possui uma política ambiental ativa. 

0 Tratado da União Européia evita a concessão de subsídios OU ajudas 

estatais pelos Estados-Membros para eliminação de contaminação, justiçando tal 

procedimento em razão que a população não pode responder pelos atos praticados 

pelo poluidor. 
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Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas menciona quais as medidas tomadas pela 

União Européiaq30: 

0 s  auxílios estatais a favor do ambiente têm respaldo comunitário 
para estabelecer um equilíbrio entre as exigências das políticas, no 
que diz respeito a eoncorrência e ambiente, sob qualquer forma de 
auxilios, sejam subsídios, empréstimos subsidiados, garantia, 
benefícios fiscais, reduções de encargos e benefícios em espécie. 
Tais vantagens não podem afetar o comércio intracomunitário, 
ficando proibidos aqueles dirigidos a empresas que falsearem ou 
ameaçarem falsear a concorrência, podendo ser solicitados relatórios 
sobre a aplicação dos regimes de auxilios estatais em favor da 
proteção ambiental. 
Esses auxilios distribuem-se entre: 
a) auxilios aos investimentos - para incentivar empresas a 
diminuírem seus índices poluidores abaixo das obrigações legais, 
contribuindo para o aumento progressivo da qualidade ambiental. 
Tanto se destinam a programas que facilitem a adaptação a novas 
normas das instalações já existentes; para reduzir emissões bem 
abaixo das exigidas pelas normas; para reciclagem de produtos e 
gestão dos resíduos; em situações de medidas anti-poluidoras em 
que não hajam normas obrigatórias; na reparaçiio de danos 
causados em relação a empresas que não tenham qualquer relação 
jurídica com o fato; 
b) auxilios destinados a medidas de apoio horizontal - destinados 
ao incentivos na busca de soluções para os problemas ambientais; 
c) auxílios ao funcionamento - para absorção de custos iniciais 
insustentáveis financeiramente pelas empresas, em determinadas 
circunstâncias bem definidas: 
d) auxilios à aquisição de produtos "amigos do ambiente", para 
incentivar consumidores e empresas na aquisição desses produtos. 

Tais medidas visam assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

para os países que fazem parte da União Européia. 

Algumas experiências bem sucedidas em outros países demonstram a 

importância e efetividade do instrumento tributário na questão ambiental, o que 

indica o grande potencial da tributação com fins ambientais, seja na obtenção de 

receita especifica, seja na indução das condutas. 

Uma das medidas adotada pelos Órgãos internacionais foi a Declaração do 

Meio Ambiente adotada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, celebrada em Estocolmo em 1972, fixando como principio fundamental o 

130 RIBAS, Lidia Maria Lopes Rodrigues. Defesa ambiental: utiliza~ã0 de if l~tr~mentob tributarios. 
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direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental das 

presentes e futuras gerações. 

Verifica-se que através das Conferências Internacionais os países 

começaram a abordar em suas Constituições e Decretos- Leis o tema meio 

ambiente, dando importância ao bem estar da humanidade e o equilíbrio com o meio 

ambiente sustentável. De modo geral, a idéia de tributação ambiental já foi aceita 

por vários países. 



O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito da 

pessoa humana, onde a proteção da natureza para as atuais e futuras gerações é 

um dever não apenas do Estado, mas também da coletividade, devendo haver uma 

comunhão de esforços em torno de um interesse comum. 

O estudo acerca dos princípios do direito meio ambiente foi fundamental para 

a efetivação do Estado Ambienta1 de Direito a que todos desejamos e temos direito, 

lastreado nos princípios constitucionais e ambientais de direito, encarregado de 

proteger o meio ambiente e promover uma boa qualidade de vida, sob a égide do 

desenvolvimento sustentável. 

A proteção ao meio ambiente está inserida na Constituição Federal. É por 

meio da tributação que o Estado realiza essa atividade, uma tributação não 

acentuada, e sim com estímulos ou benefícios que possa assegurar a preservação 

do meio ambiente. 

Os instrumentos tributários extrafiscais, entre eles, deduções, isenções, 

alíquotas seletivas, atendem ao valor eficiência da racionalidade econômica, ou seja, 

as normas de incentivo permitem ' que os custos tributários sejam menores 

repercutindo de modo menos oneroso na cadeia de produção, circulação e consumo 

de bens e serviços. 

Assim, estimula-se a livre iniciativa, a livre concorrência, a geração de 

empregos, a função social da propriedade e em especial constrói e alimenta a 

cultura da preservação ambiental. c um caminho para que as soluções das questões 

ambientais passem obrigatoriamente pela interação entre interesses públicos e 

privados rumo ao desenvolvimento sustentável. É um caminho que viabiliza a 

eficiência sustentável. 

Nessa perspectiva, as políticas públicas tributário-ambientais, por meio de 

incentivos, atendem as expectativas de maior efetividade das normas ambientais 

que têm por finalidade garantir meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

todos. Não se exclui o caminho das normas repressivas que qualificam infrações, 

crimes e sanções ambientais, mas sim, quer-se incluir a defesa da importância 

dessas normas de incentivo tributário para tutela af~~biental. 



Em consequência, deve o Poder Público planejar o desenvolvimento 

econômico atribuindo importância a conservação da natureza. A gestão ecológica 

implica numa política ambiental onde o país determina, organiza e de deve praticar 

diversas ações que visam a preservação e o melhoramento da vida das pessoas. 

Dentre as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente está a de 

compatibilização da proteção ambiental com o objetivo de desenvolvimento 

econômico. Encontrar um meio termo entre meio ambiente equilibrado e 

desenvolvimento é um dos grandes problemas a ser enfrentado pela sociedade 

contemporânea. 

O Estado, além de legislar sobre a proteção do meio ambiente, também 

responde pelos danos e omissões ocorridas contra o meio ambiente, seja de cunho 

preventivo ou repressivo, através dos órgãos ambientais integrantes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

Por fim no ultimo tópico relacionamos várias experiências e medidas adotadas 

por outros países em relação a preservação do meio ambiente, destacando os 

países que integram o MERCOSUL. 

Abordamos a importância da Declaração do Meio Ambiente adotada pela 

Conferência das Nações Unidas sob.re o meio ambiente, realizada em Estocolmo 

onde foram elencados os princípios fundamentais de proteção ao meio ambiente. 
Assim como, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, conhecida como ECO-92, onde foram 

reafirmados os principios fundamentais de proteção ao meio ambiente adicionando 

os princípios relacionados ao desenvolvimento sustentável. 

Concluímos que mais do que a preservação de espécies em extinção, a Carta 

Magna nos impõe a defesa do equilíbrio ambiental Como um todo, a fim de se 

garantir as futuras gerações não apenas a sobrevivência, mas uma vida digna. 
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