
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

FACULDADE DE DIREITO  

 

 

 

MARIANA FRANCISCO VICENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENTIVOS FISCAIS: EXTRAFISCALIDADE COMO ESTIMULO DE AÇÕES 

SUSTENTÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



MARIANA FRANCISCO VICENTE 

INCENTIVOS FISCAIS: EXTRAFISCALIDADE COMO ESTIMULO DE AÇÕES 

SUSTENTÁVEIS 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

como requisito parcial à obtenção do título 

de Bacharel em Direito. 

Orientador: Prof. Ricardo Cunha Chimenti 

São Paulo 

2018 



MARIANA FRANCISCO VICENTE 

INCENTIVOS FISCAIS: EXTRAFISCALIDADE COMO ESTIMULO DE AÇÕES 

SUSTENTÁVEIS 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

como requisito parcial à obtenção do título 

de Bacharel em Direito. 

Aprovada em 

BANCA EXAMINADORA 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Cunha Chimenti 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

______________________________________________ 

Prof. Dr.    

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

______________________________________________ 

Prof. Dr. 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço, imensamente aos meus pais Jussara Vicente e Mário Vicente por 

além de sempre me proporcionarem os mais felizes momentos da minha vida, 

também me darem apoio, conselhos e incentivos para realizar minhas conquistas.

Um agradecimento especial ao Diego meu melhor amigo e companheiro da 

vida, obrigada por ouvir meus anseios, minhas brincadeiras e dividir comigo a sua 

vida ao longo desses anos.  

Agradeço aos meus amigos e colegas de classe, por me darem a melhores 

companhias das minhas manhãs ao longo desses cinco anos. 

Agradeço à minha família e à todas as pessoas amadas as quais eu 

compartilho minha vida, muito obrigada pelo companheirismo, cumplicidade e 

alegrias.  

Meu agradecimento muito especial aos meu Orientador e Professor Ricardo 

Cunha Chimenti, cuja paciência quanto a minha indecisão e dedicação foram 

essenciais para a concretização do presente trabalho. 



RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo analisar as possibilidades de promoção pelo 

Poder Público de ações de preservação ambiente, utilizando-se da tributação e 

fiscalização. A pesquisa se concentrou em demonstrar o caráter constitucional 

tributário e ambiental que dão fundamento à extrafiscalidade a ser utilizado como 

instrumento para promover o desenvolvimento econômico-social sustentável, isto é, o 

caminho a ser traçado pelo Poder Público para alcançar a preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Por fim, apresentar resultados de Políticas 

Públicas que através de incentivos fiscais promoveram ações sustentáveis em 

escalas consideráveis tanto ambiental quanto econômicas.   

Palavras Chaves: Incentivos Fiscais. Desenvolvimento Sustentável. Extrafiscalidade. 

Meio Ambiente. Direito Tributário. ICMS ecológico. 



ABSTRACT 

The present work has the objective to analyze the possibility of promotion by the 

Public Power of actions of environmental preservation, using taxation and inspection. 

The research focused on demonstrating the tax and environmental constitutional 

character that supports the extrafiscality to be used as a tool to promote sustainable 

economic and social development, that is, the path to be drawn by the Public Power to 

achieve the preservation of the environment ecologically balanced. Finally, present 

Public Policy results that through fiscal incentives promoted sustainable actions in 

considerable scales both environmental and economic. 

Key Words: Fiscal Incentives. Sustainable development. Extrafiscalidade. 

Environment. Tax law. Ecological ICMS.
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1.  INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento econômico, tecnológico e social, nos faz, por muitas 

vezes, indagar quanto o consumo desenfreado causa danos para o planeta e 

nossa subsistência. Entretanto, mesmo conscientes do iminente resultado sempre 

almejamos a potência do desenvolvimento.  

 Por esse motivo, em mesma intensidade e entusiasmos que evoluímos 

também precisamos encontrar meios para e que esse desenvolvimento seja 

realizado de forma sustentável. Do que adianta termos toda a tecnologia que nossa 

capacidade cognitiva nos proporciona, se não tivermos aonde perpetuar nossa 

existência de forma digna? Foi muito persistindo nesse questionamento o presente 

trabalho será desenvolvido.  

 Com a influência do Direito Tributário desde o início dos estudos jurídicos e 

com uma grande estima pela natureza, não houve outra melhor maneira para 

encontrar respostas que não fosse através do presente tema. 

 E será nesse caminho que o presente trabalho analisará as possibilidades 

que o nosso ordenamento jurídico nos oferece para promover intervenções do 

Poder Público na sociedade, para estimular e criar uma consciência de 

preservação ambiental e consumo sustentável. 

 Pois bem, a referida análise será realizada pelo prisma da nossa Carta 

Magna - a Constituição Federal de 1988 -, em que serão analisados os princípios 

constitucionais tributários e as correspondentes permissões e limitações para a 

criação e utilização de mecanismos que auxiliem no comportamento da 

coletividade no que se refere a preservação do meio ambiente.  

 Ato contínuo, o estudo passará a expor as possibilidades cedidas pela CF 

para a gerência da extrafiscalidade e a utilização estratégica dos incentivos fiscais 

utilizados pelo Estado para inibir ou estimular determinados comportamentos de 

seus ora contribuintes. 
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 Em seguida, serão expostos os princípios do tão jovem, pelo menos em 

nossa constituição, Direito Ambiental, assim como suas características, garantias 

fundamentais e direitos tutelados.  

 Por fim, avaliaremos a Extrafiscalidade e seus instrumentos no que diz 

respeito à criação de incentivos que promovam ações de preservação de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado1.  

 Vale ressaltar que será um trabalho que defende o desenvolvimento 

econômico e social, contudo, feito com ambientalmente consciente para que seja 

assegurada às gerações presentes e futuras a dignidade da vida, assim como 

prevê nossa estimada e mais Social Democrática Constituição Federal. 

                                                      
1 Conceito criado por Celso Antonio Pacheco Fiorillo.  
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2. ASPECTOS DO SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

2.1. O DIREITO TRIBUTÁRIO E A CONSTITUIÇÃO  

 

A Constituição Federal é o diploma que confere ao ordenamento jurídico 

estrutura e coesão, em que são fixadas diretrizes a serem observadas pelas 

demais normas, onde se estabelece divisões de competência administrativa do 

Estado. É o texto constitucional que figura a feição do Estado, é onde está previsto 

o meio para seu custeio, por esse motivo que encontramos na Constituição os 

fundamentos jurídicos para a criação dos tributos e, consequentemente, a 

determinação da competência tributária.  

Precisamente, o Sistema Tributário Constitucional Brasileiro se está 

localizado entres os artigos 145 a 169 da Constituição Federal legitimam o poder 

de tributação do Estado, bem como suas competências O Direito tributário é 

considerado um direito autônomo e independente que possui regras e princípios 

próprios. Segundo Luís Eduardo Schoueri2, a Constituição não se limita apenas à 

conferência de competências tributárias, mas também afirma que: 

Em extensão, o Constituinte houve por bem descer às 
minúcias do exercício daquela competência. Cuidado esse 
que se torna necessário para assegurar a harmonia do 
sistema tributário, conciliando necessidades diversas, 
próprias de uma federação, com a unidade que se espera de 
uma nação. 

 

Sendo a Constituição a primeira fonte formal do Direito tributário, no 

entanto, deve também velar em consideração as demais normas que a partir dela 

formam constituídas, nas palavras de SCHOUERI, um corpo normativo, que traz 

todo o respaldo necessário para a existência e aplicabilidade do direito tributário. 

Para tanto, as normas infraconstitucionais são habilitadas pela Constituição e 

                                                      
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva: 2014. 
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surgem como instrumentos introdutores ou reguladores de competência e 

aplicabilidade das normas tributárias.  

 

Para Regina Helena Costa3  conceitua o Direito Tributário da seguinte 

forma: 

O direito tributário situa-se no âmbito do direito público, vale 
dizer, insere-se no conjunto normativo que disciplina as 
relações jurídicas em que o Estado é parte. Em outras 
palavras, a presença do Estado numa relação jurídica impõe 
a incidência de regramento composto por normas de direito 
privado, senão em caráter meramente subsidiário. 

É assim no direito tributário, porquanto, nas relações jurídicas 
que tem por objeto, o Estado assume o papel de Fisco e 
figura no polo ativo, ora para exigir tributos, ora para exigir a 
realização de determinados comportamentos dos sujeitos 
passivos, ora, ainda, para aplicar-lhes sanção diante do 
descumprimento da lei tributária. 

 

Como brilhantemente pontual pela Autora, o direito tributário se apresenta 

de outras formas senão a arrecadatória, como, por exemplo, o incentivador de 

comportamentos por ele pretendidos. Tal papel o Direito Tributário assim em 

momentos que lhe é desejado encorajar ou inibir um determinado comportamento 

do contribuinte, esse é o caso dos incentivos fiscais e da extrafiscalidade, assuntos 

que serão tratados ao decorrer do presente trabalho. 

 

2.2. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

 

Os princípios são como bússolas que guiam o legislador e o direito, com 

a finalidade que seja mantido seu bom exercício e aplicabilidade em todos os 

ramos do Direito.  

                                                      
3 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário. São Palo: Saraiva, 2013, p.32. 
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E assim também é no Direito Tributário, nos itens a seguir serão 

demonstrados os princípios norteares que foram minuciosamente escolhidos pelo 

legislador. Pois, de acordo com segundo Luís Eduardo Schoueri4, “no Direito 

Tributário, os princípios surgiram com ainda mais vigor, já que não são apenas 

fruto de pesquisa do cientista, mas objeto da atividade do legislador”. Isso significa 

que foram pensados e elaborados especificamente para esse nosso ordenamento 

jurídico, com a finalidade de estabelecer e delimitar o poder do Estado. 

  

2.2.1. Princípio da Legalidade 

 

O Princípio da Legalidade está diretamente ligado à uma garantia 

constitucional de Estado de Direito, conforme disposto no inciso II, do artigo 5º da 

Constituição Federal: “Ninguém será obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei”. Trata-se dum princípio que norteia todo o ordenamento 

jurídico brasileiro que tem estreita ligação com o conceito de segurança jurídica, 

pois estabelece como será feita a intervenção do Estado com a vida dos 

particulares.  

No âmbito do Direito Tributário, o inciso II, do artigo 150 da Constituição 

Federal traz o preferido Princípio da Legalidade como uma garantia do contribuinte 

contra os abusos da Administração Tributária, onde estabelece que um tributo 

somente será criado ou majorado através de lei. Ressalvadas as hipóteses 

previstas na Constituição Federal, é cedido que somente por meio de lei é possível 

a criação e majoração de um tributo e, portanto, admitir qualquer coisa a não ser 

isso é evidente violação da constitucionalidade.  

Ocorre que a lei não pode apenas criar o tributo, para que figure a 

segurança jurídica, são necessários critérios quando da cobrança do tributo. Isso 

quer dizer, segundo Hugo de Brito Machado e Luís Eduardo Schoueri, que: 

 

                                                      
4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva: 2014, . 281. 
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“A rigor, o que a lei deve prever não é apenas a hipótese de 
incidência, em que todos os seus aspectos. Deve estabelecer 
tudo quanto seja necessário à tese de existência da relação 
obrigacional tributária. Deve prever, portanto, a hipótese de 
incidência e o consequente mandamento. A descrição do fato 
temporal e da correspondente prestação, como todos os seus 
elementos essenciais, e ainda a sanção, para o caso de não 
prestação.”5  

“Tem-se no Princípio da Legalidade um bom exemplo de 
enunciado que permite se extraiam regras como a autoridade 
não pode exigir um tributo na falta de lei prevendo-o, sem que 
ali se esgote o dispositivo, já que há um mandamento de 
otimização (princípio) igualmente baseado no mesmo 
dispositivo que implica esperar-se que o legislador descreva, 
com a maior precisão possível as circunstancias que darão 
ensejo à tributação.”6  

 

Logo, os incentivos fiscais deverão sempre ser estabelecidos mediante lei, o 

qual deve trazer um regime jurídico completo que defina suas diretrizes, limitações 

bem como seja observada competência tributária do ente cedente.  

 

2.2.2. Princípio da Competência Tributária 

 

A competência tributária é determinada pelas normas constitucionais e 

consiste na possibilidade do ente federado de criar tributos por meio de lei. 

Ressalta-se que a criação do tributo não se trata de uma tarefa meramente de 

exercício legislativo, mas também de criar, arrecadar e administrar.  

A Constituição Federal no inciso I, do artigo 150, confere a determinadas 

pessoas do direito público interno competência tributária para que, mediante, seja 

criado, aumentado, diminuído bem como dada outras condições de pagamento ou 

até mesmo isenção ou não tributação (conforme os incentivos fiscais) tributos.  

                                                      
5 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 33. 
6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva: 2014, . 285.  
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O que queremos significar é que quem pode tributar pode, do mesmo 
modo, aumentar o tributo, minorá-lo, parcelar seu pagamento, 
isentá-lo, no todo ou em parte, remi-lo, anistiar as infrações fiscais ou, 
até, não tributar, observadas sempre, é claro, as diretrizes 
constitucionais. Tudo vai depender de uma decisão política, a ser 
tomada pela própria entidade tributante7.  

 

Nesse sentido, as competências tributárias são divididas pela pela 

Constituição da seguinte maneira: artigos 153 e 154, União; artigo 155 Estados; 

artigo 156, Municípios e o Distrito Federal acumula as competências dos artigos 

155 e 156 da Constituição.  

Em resumo, competência tributária figura-se como uma permissão cedida 

pela Constituição Federal em favor de seus entes federados para a edição de 

normas jurídicas tributárias. Tal entendimento reflete diretamente no que diz 

respeito aos incentivos fiscais, ao posso que nenhuma pessoa do direito público 

poderá concedê-los senão em favor dos tributos atingidos pela sua competência.  

 

2.2.3. Princípio da Igualdade Tributária 

 

O Princípio da Igualdade Tributária é a reprodução do princípio da isonomia 

no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se uma garantia constitucional em que 

todos devem ser tratados sem quaisquer distinções perante a lei. O artigo 150, I, 

da Constituição Federal, explicita o tratamento igualitário que dever ser seguido 

pelo legislador infraconstitucional e pela administração tributária, noutras palavras, 

a lei tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com 

igualdade8.  

Em princípio o entendimento de que a lei deve ser aplicada de forma 

igualitária, nos parece simples. No entanto, por vezes é levantada a indagação se 

os incentivos fiscais ferem ou não o princípio da igualdade. Afinal, no mundo 

                                                      
7 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo, 2013. p. 577.  
8 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo, 2013. p. 87. 
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prático, resta evidente que não há uma verdadeira isonomia entre todos os 

contribuintes.  

Como muito bem observado por Hugo de Brito Machado9, a questão quanto 

a concessão de isenções (benefícios fiscais), a análise dever ser feita pelo prisma 

da valoração dos fins pretendidos pela norma o que passa a ser uma questão de 

justiça ou injustiça tributária.  

No diz respeito aos incentivos fiscais o princípio da igualdade ou isonomia já 

foi discutido no STF, a questão em análise se tratava da constitucionalidade do 

incentivo/benefício fiscal do Simples Nacional, uma vez que a forma de tributação 

proibia algumas empresas de optarem pelo referido incentivo. Passamos, então, 

para a análise da Suprema Corte:  

Ação direta de constitucionalidade - Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuição das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Confederação das Profissões 
Liberais - Pertinência Temática - Legitimidade ativa - Pessoas 
jurídicas impedidas de optar pelo regime - 
Constitucionalidade. 1. Há pertinência temática entre os 
objetivos institucionais da requerente e o inciso XIII do artigo 
9º da Lei nº 9.317/1996, uma vez que o pedido visa a defesa 
dos interesses dos profissionais liberais, nada obstante a 
referência a pessoas jurídicas prestadoras de serviços. 2. 
Legitimidade ativa da Confederação. O Decreto de 25-5-1954 
reconhece-a como entidade sindical de grau superior, 
coordenadora dos interesses das profissões liberais em todo 
o território nacional. Precedente. 3. Por disposição 
constitucional (CF, art. 179), as microempresas e empresas 
de pequeno porte devem ser beneficiadas, nos termos da lei, 
pelas “simplificações de suas obrigações administrativas, 
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação 
ou redução destas” (CF, art. 179). 4. Não há ofensa ao 
princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos 
extrafiscais, imprime tratamento desigual a mircoempresas e 
empresas de pequeno porte de capacidade contributiva 
distinta, afastando do regime SIMPLES aquelas cujos os 
sócios tem condições de disputar o mercado de trabalho sem 
assistência do Estado. Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada improcedente. (STF - DI 1.643/UF - Plenário - j. 
4-12-2003 - rel. Min. Mauricio Corrêa - DJ 14-3-2003). 

                                                      
9 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 39. 
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Ação direta de constitucionalidade - Medida Liminar - 
“Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições da Micro-empresa e Empresas de Pequeno 
Porte - “SIMPLES” - Lei nº 9.317 de 5-12-1996 - Pessoa 
jurídica para prestação de serviço cujo exercício dependa de 
habilitação profissional legalmente exigida - Não pode optar 
pelo “Sistema SIMPLES”. 1. Há pertinência temática entre os 
objetivos estatutários da Confederação Nacional da 
Profissões Liberais e a lei questionada, que instituiu o 
“Sistema Integrado de pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte - SIMPLES”. 2. Ainda que classificadas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte porque a 
receita anual não ultrapassa os limites fixados no art. 2º 
incisos I e II, da Lei nº 9.317, de 5-12-1996, não podem optar 
pelo “Sistema SIMPLES” as pessoas jurídicas prestadoras de 
serviço que dependam de habilitação profissional legalmente 
exigida. 3. Medida Liminar indeferida. (STF- MC na ADI 
1.643/UF -Plenário - j. 30-101997- rel. Min. Mauricio Corrêa - 
DJ 19-12-1997).  

 

A partir disso é possível chagar na conclusão de que a concessão de 

incentivos não ofende o princípio da igualdade, de modo que tem como objetivo a 

aplicação da lei tributária de forma justa, isto é, os que se encontram em condições 

iguais devem ser tratados como iguais. 

 

2.2.4. Princípio da Capacidade Contributiva  

 

Na linha do que foi exposto no item anterior, podemos considerar o Princípio 

da Capacidade Contributiva como uma aplicação do princípio da igualdade no 

direito tributário. Ao passo os indivíduos que se encontram em pé de igualdade 

serão tratados, pela lei, como iguais. O Princípio da Capacidade Contributiva, 

previsto no § 1º do artigo 145 da Constituição Federal, discorre sobre a 

possibilidade de um imposto apresentar caráter pessoal e “sempre que possível” 

ser de acordo segundo a capacidade econômica do contribuinte.  
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Nesse mesmo sentido conceituam RICARDO LOBO TORRES10 e HUGO 

DE BRITO MACHADO11, conceitua o princípio como: 

 

A capacidade contributiva se subordina à ideia de justiça distributiva. 
Manda que cada um pegue o imposto de acordo com a sua riqueza, 
atribuindo conteúdo ao vetusto critério de que a justiça consiste em dar 
a cada um o que é seu e que se tornou uma das “regras de ouro” para 
se obter a verdadeira justiça distributiva. Existe igualdade no tributar 
cada qual de acordo com a capacidade contributiva, mas essa 
tributação produz resultados desiguais por se desigualarem as 
capacidades contributivas individuais. 

 

Embora a Constituição preveja expressamente a aplicabilidade da 

capacidade contributiva apenas para os impostos, a doutrina considera que a sua 

ampliação para todos os tributos. A medida é por meio do referido princípio que se 

justificam as isenções de taxas e de algumas contribuições em evidente 

inexistência de capacidade contributiva do contribuinte. 

Nessa mesma linha de pensamento, podemos considerar como conceitos 

advindos do Princípio da Capacidade Contributiva o “mínimo vital” e a 

progressividade tributária. O primeiro consiste no limite que a tributação deve 

respeitar para que a tributação não atinja o mínimo necessário para a subsistência 

do contribuinte. No que diz respeito à progressividade observa-se uma tributação 

proporcional à riqueza de cada indivíduo. Acentua perfeitamente, Sabbag12: 

Se “o mínimo vital” se traduz na quantidade de riqueza 
mínima, suficiente para a manutenção do indivíduo e de sua 
família, sendo intangível pela tributação por via de impostos, 
é de todo natural que a capacidade contributiva só possa se 
reputar existente quando se aferir alguma riqueza acima do 
mínimo vital, Abaixo dessa situação minimamente vital 
haverá isenção, para fins de capacidade contributiva aferível. 

                                                      
10 TOORES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 93.  
11 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo, 2013. p. 99. 
12 SABBAG, Eduardo de Moraes. Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais: Limites formais à concessão de incentivos 
fiscais . São Paulo: Malheiros, 2015. p. 163. 
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Admite-se, no entanto, algumas exceções ao princípio da capacidade 

contributiva no tocante aos casos de extrafiscalidade, em que se almeja alcançar 

outros objetivos que compõe a ordem constitucional, assim como afirma REGINA 

HELENA DA COSTA: 

 em razão da extrafiscalidade, autorizada está a 
prescindibilidade da graduação dos impostos consoante a 
capacidade econômica do contribuinte, para que se atinjam 
finalidades outras que não a mera obtenção de recursos, 
homenageadas pela ordem constitucional, como por exemplo, 
a função social da propriedade, a proteção ao meio ambiente, 
o incentivo à cultura, etc.” 

 

Portanto, o Princípio da Capacidade Contributiva está intimamente ligado ao 

Princípio da Igualdade e, consequentemente, nos termos da Constituição Federal. 

Diante disso, é constitucional proporcionar a justiça fiscal a edição de leis que 

proporcionam tratamentos diferentes para determinados contribuintes sem que 

isso caracterizem uma violação constitucional.  
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3. INCENTIVOS FISCAIS  

 

3.1. CONCEITO 

 

De forma geral os incentivos fiscais são privilégios concedidos a fim de 

estimular e desenvolver um determinado setor econômico, uma região ou até 

mesmo todo o território nacional. Os incentivos fiscais podem ser considerados 

como uma renúncia de receitas, por parte da Administração Pública Tributária, o 

desenvolvimento socioeconômico. Segue essa mesma linha de pensamento Hugo 

de Brito Machado13.  

pode-se dizer que por incentivo fiscal usualmente se designa 
o tratamento diferenciado e favorecido, no âmbito tributário, 
concedido a determinado contribuinte ou grupo de 
contribuintes, destinado a estimular ou favorecer que certo 
comportamento seja adotado, ou determinada atividade seja 
exercida.  

 

Ao analisar as modalidades de incentivo fiscal, pode-se considerar que em 

algumas situações trata-se de uma intervenção do Estado na economia com a 

finalidade de promover práticas que fortaleçam a economia e/ou ações sociais 

como a redução de desigualdades regionais e promover práticas sustentáveis para 

a população e meio ambiente, com a premissa maior do desenvolvimento 

econômico-social. A esse respeito, acentua o Eduardo de Moraes Sabbag que:  

O incentivo fiscal é umas formas legitimadas pelo Estado a 
consecução dos propósitos constitucionais destacados em 
epígrafe. Situado no espectro jurídico da extrafiscalidade, o 
mecanismo tem por escopo estimular o desenvolvimento 
econômico de determinada região ou setor de atividade 
mediante a outorga de redução ou desoneração da exação 
tributária. 

 

                                                      
13 MACHADO, Hugo de Brito. (Coord.) Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais: Regime jurídico os incentivos 
fiscais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 201. 
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Desta feita, acerca ainda do conceito de incentivos fiscais e de seus mecanismos, 

Ricardo Lobo Torres14 disserta: 

[...] como concedentes dos incentivos fiscais, o Estado opera 
através da receita (isenções, reduções de base de cálculo, 
créditos fiscais) ou da despesa (restrição, pelo menos, em 
sua forma pura). Os incentivos fiscais, por conseguinte, são 
todos aqueles benefícios concedidos com fito de intervir na 
ordem econômica seja para diminuir as desigualdades entre 
as pessoas e regiões do país.  
 

Como vimos, os incentivos fiscais consistem em um mecanismo da 

extrafiscalidade, utilizado pela Estado a fim de estimular condutas que promovam o 

desenvolvimento econômico-social para que seja alcançada a justiça tributária.  

Por fim, conclui-se o incentivo fiscal como a instituição objetiva da 

diminuição da carga com o intuito de fortalecer a economia ou alguns setores 

estratégicos, reduzir as igualdades regionais promovendo o equilíbrio entre as 

regiões do território nacional e práticas sustentáveis, a fim de que possam influir 

positivamente no desenvolvimento social e econômico.  

 

3.1.1. Instituição dos Incentivos Fiscais  

 

Vale lembrar que de acordo com o princípio da legalidade, acima discorrido, 

incentivos fiscais somente podem ser instituídos mediante a edição de lei. Desse 

modo, a lei concessiva deve ser editada pela pessoa jurídica do direito público, que 

tenha competência para legislar sobre a matéria e capacidade para renunciar a 

cobrança do tributo, em que na maioria das situações será o legislativo e, por 

vezes, o executivo.  

Nesse sentido, Eduardo de Moraes Sabbag15, acentua: 

Os benefícios fiscais submetem-se ao campo da reserva legal. 
Desse modo, a lei concessiva da norma desonerativa que lhes 
dá lastro deve ser editada pela pessoa política que detém a 
competência tributária para instituir o tributo.  

                                                      
14 TOORES, Ricardo Lobo. 2013, p.207 . 
15 SABBAG, Eduardo de Moraes. Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais: Limites formais à concessão de incentivos 
fiscais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 93. 
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De acordo com o previsto no artigo 150, § 6º da Constituição Federal, 

“[...]Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 

contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual 

ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 

correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, 

XII, g”16.  

Sendo assim, os incentivos fiscais serão instituídos por normas 

infraconstitucional e o legislador deve, portanto, observar os diversos princípios 

dispostos constantes na Carta Maior, o que irão estabelecer os limites e diretrizes 

para a promoção do exercício da desoneração tributária. Não podendo criar 

situações que se tonem muito onerosas para o erário, o que se deve proporcionar 

é uma relação simbiótica em que haja benefícios para as partes direitas ou 

indiretamente envolvidas (administração, contribuinte e sociedade). 

 

3.2. INCENTIVO E BENEFÍCIO FISCAL 

 

      Na medida em que desenvolvemos o conceito e aplicabilidade de incentivos 

fiscal nos deparamos com a necessidade de diferenciação entre incentivos e 

benefícios fiscais, por esse motivo traz-se no presente tópico a definição. 

Ressalta-se, no entanto, que apesar de nomenclaturas diferentes tais conceitos em 

muito se assemelham, podendo considerar o segundo um subtipo do primeiro.  

Conforme o exposto acima, os incentivos fiscais fazem parte do conjunto de 

políticas econômicas que visam promover uma determinada área da economia 

através da diminuição da carga tributária ou até mesmo da não cobrança de 

determinado tributo, com a finalidade de firmar, estimular um comportamento, 

apresenta, portanto, sentido mais amplo no âmbito da extrafiscalidade. Já o 

                                                      
16 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasil, 1988.  
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benefício fiscal consiste em um regime especial de tributação que envolve uma 

vantagem ou simplesmente um desagravamento fiscal, como uma forma de 

isenção, redução de taxas, deduções, amortizações entre outras medidas fiscais, 

sem necessariamente ter o Poder Público a intenção de estimular um determinado 

comportamento. 

 

3.3. EXTRAFISCALIDADE  

 

Existem duas funções da tributação uma fiscal e outra extrafiscal. Em 

breves considerações, a fiscalidade tem como principal função a arrecadação de 

recursos financeiros aos cofres públicos, trata-se da essencialidade do tributo. Por 

outro lado, a extrafiscalidade é um mecanismo despenhado pelo Estado como 

forma de influenciar determinados comportamentos nos contribuintes, a fim de 

estimular a atividade econômica. 

Para a doutrina a consistem em um instrumento utilizado pelo Estado para 

executar não apenas suas atividades arrecadatórias, mas também regulatórias, na 

medida que se utiliza de tal fenômeno para incentivar ou inibir determinados 

comportamentos do contribuinte a fim que seja atingida uma justiça social e 

econômica.  

Nessa esteira de pensamento temos o conceito de Geraldo Ataliba que 

conceitua a extrafiscalidade como o: 

emprego deliberado do instrumento tributário para finalidade 

não financeiras, mas regulatórias de comportamentos sociais, 

em matéria tributária, econômica, social e política.17   

 

Consagra ainda com o seguinte entendimento: 

Consiste a extrafiscalidade no uso de instrumentos tributários 
para obtenção de finalidades não arrecadatórias, mas 

                                                      
17 ATALIBA, Geraldo. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. Revistas dos Tributais: São Paulo, 1968. p. 
151.  
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estimulantes, indutoras ou coibidoras de comportamentos, 
tendo em vista outros fins, a realização de outros valores 
constitucionalmente consagrados. 

 
A experiência jurídica nos mostra, porém, que vezes sem 
conta a compostura da legislação de um tributo vem 
pontilhada de inequívocas providências no sentido de 
prestigiar certas situações, tidas como social, política ou 
economicamente valiosas, às quais o legislador dispensa 
tratamento mais confortável ou menos gravoso. A essa 
forma de manejar elementos jurídicos usados na 
configuração dos tributos, perseguindo objetivos alheios aos 
meramente arrecadatórios, dá-se o nome de extrafiscal 
idade “18 

 

Os incentivos fiscais se manifestam de diversas formas no plano jurídico, 

que vai desde as imunidades previstas nas normas constitucionais até 

investimentos privilegiadores, passando ainda pelas isenções, reduções de 

alíquotas, suspensão da exigibilidade de determinados tributos, regimes especiais, 

entre outros, cujo o fim é promover entre os particulares/contribuintes práticas de 

determinadas atividades que o Estado elege como prioritárias para o 

desenvolvimento social econômico.  

Vale ressaltar, no entanto, que a extrafiscalidade, e sua manifestação 

através de incentivos fiscais, apenas encontra legitimidade quando em 

conformidade com as normas do ordenamento jurídico brasileiro, não sendo 

permitida a sua expressão ficar ao arbítrio da administração. Noutras palavras, 

para que seja alcançado o objetivo da extrafiscalidade é necessário que o 

incentivo/benefício fiscal esteja em consonância com o que foi delimitado pelas 

normas constitucionais e infraconstitucionais.  

Logo, as normas da extrafiscalidade utilizam-se do direito tributário para ver 

cumprida a sua finalidade. Como leciona Geraldo Ataliba, “a extrafiscalidade não 

pode servir de “invocação mágica” para fugir às restrições do regime jurídico- 

tributário” 19 . Portanto, tal política pública incentivadora somente encontra 

                                                      
18 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.230-231 
19 ATABILA, Geraldo. Sistema Constitucional Brasileiro. Revistas dos Tribunais: São Paulo, 1968. p. 168. 
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legitimidade normativa quando segui as diretrizes na Constituição Federal e nos 

princípios e normas do sistema constitucional tributário20. 

Temos, portanto, que o ordenamento jurídico rege pela admissibilidade da 

extrafisalidade desde que elaborada com cautela. Para tanto deve ser 

acompanhada de justificativas sociais, econômicas e, principalmente, com 

respaldo normativo, a fim de que sejam compensadas as renúncias de receitas a 

serem feitas pela Administração Pública.  

O advento da Lei de Responsabilidade Fiscal veio por consagrar tal 

instrumento fiscal prescrevendo as condições formais e materiais adequados para 

a política da extrafiscalidade no que diz respeito aos incentivos fiscais.  

 

3.2.1. Lei De Responsabilidade Fiscal e Sua Relação Com os Incentivos 

Fiscais  

 

A Lei Complementar nº 101 de 2000 (“Lei de Responsabilidade Fiscal”) tem 

seu objetivo explicitado em seu 1º artigo e reside em “normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal” 21 , visando o melhor 

gerenciamento dos gastos públicos.  

No tocante ao âmbito do direito tributário, a entrada em vigor da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o legislador infraconstitucional passou a observar 

determinadas restrições no que diz respeito às renúncias fiscais do Estado, isto é, 

a promoção e concessão de incentivo fiscal deve estar em consonância com a 

referida lei.  

A limitação legislativa imposta aos incentivos/benefícios fiscais está disposta 

no artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

                                                      
20 LIMA, Rogério. Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais: Incentivo Tributário. Malheiros: São Paulo, 2015. p. 
490. 
21 NASCIMENTO, E. R.; DEBUS, I. Lei complementar 101 de 2000: entendendo a lei de responsabilidade 
fiscal. Brasília, jul. 2001. 
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Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 
condições: 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na 
forma do art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no 
período mencionado no caput, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou 
benefício de trata o caput deste artigo decorrer da condição 
contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor 
quando implementadas as medidas referidas no mencionado 
inciso. 
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica: 
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos 
incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do 
seu § 1o; 
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao 
dos respectivos custos de cobrança.” 

 

Para Flavio da Cruz “[...] a Lei de Responsabilidade Fiscal representa um 

avanço significativo na moralização da ação do gestor público e, por consequente, 

um passo importante no sentido de disciplinar a aplicação dos recursos públicos e 

responsabilizar as áreas envolvidas com a gestão financeira dos entes públicos, a 

partir de um acompanhamento sistemático de desempenho”22. 

                                                      
22 Cruz, Flavio da. Junior. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada.: Lei Complementar nº 101, 9ª Edição. 
Atlas, 2001. 
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Pois bem, em mesma medida que a lei enrijeceu a concessão de incentivos 

fiscais, também trouxe aos contribuintes mais segurança jurídica quanto a 

diversificação das modalidades beneficiárias, além da intervenção direta na 

economia. Por exemplo, a promoção, a partir de incentivos/benefícios fiscais, de 

ações sustentáveis na esfera ambientalmente. 
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4. O MEIO AMBIENTE E O DIREITO BRASILEIRO  

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe ao ordenamento 

jurídico brasileiro o interesse em garantir os direitos coletivos e difusos (dignidade 

da pessoa, meio ambiente, etc.). Sendo assim, tais direitos passaram a ter um 

maior grau de importância e uma estrutura mais determinada dentro do 

ordenamento jurídico.  

Pela primeira vez na história do direito constitucional pátrio, a Carta magna 

estabeleceu o direito constitucional ao meio ambiente. Disposto no artigo 225 da 

CF/88, o direito ao meio ambiente foram redigidas diretrizes para que fossem 

colocados em prática quatro aspectos fundamentais do direito ao meio ambiente: 

(i) promoção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado; (ii) o 

reconhecimento do bem ambiental destinado ao uso comum do povo; (iii) o dever 

da coletividade em defender e preservar o meio ambiente e (iv) a defesa do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Da proteção constitucional ao meio ambiente surgiram os princípios que 

regem todas as normas relacionadas ao assunto para a manutenção e viabilizar a 

preservação e harmonia de todos os aspectos que buscam o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

 

5.1. PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL  

 

O modelo de desenvolvimento contemporâneo tem demonstrado a 

necessidade de promover ações ecologicamente sustentáveis, na medida em que 

a sociedade de maneira geral tonou consciência do eminente esgotamento dos 

recursos naturais. Diante desse cenário, cujas consequências afetam diretamente 

a esfera social, desencadeou uma crescente preocupação em vários segmentos 

da sociedade em incentivar e promover a conscientização ambiental.  
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Assim como acentua brilhantemente, Miguel Reale23, “se antes recorríamos 

à natureza para dar uma base estável ao Direito - e, no fundo, esse é a razão do 

Direito Natural - assistimos hoje a trágica inversão sendo o homem obrigado a 

recorrer ao Direito para salvar a natureza que morre”.  

A partir de então, podemos considerar o nascimento de um novo ramo da 

ciência do direito, qual seja o Direito Ambiental. Nessa esteira, nossa Constituição 

Federal de 1988, expressou tal preocupação em seu artigo 225, o qual estabeleceu 

a proteção do meio ambiente como um princípio constitucional, isto é, um Direito 

Fundamental de Terceira Geração, uma garantia a ser assegurada para 

coletividade.  

Após a Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Estocolmo24 dentre 

outros trabalhos se debruçou na análise do problema ambiental e elaborou 

diretrizes para promover o “desenvolvimento sustentável”. Assim sendo: 1) a 

existência no plano constitucional de um direito material de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado; 2) a existência do bem ambiental destinado 

ao uso comum do povo; 3) a imposição ao Poder Público e a coletividade do dever 

de defender e preservar o meio ambiente; e 4) a preservação do direito ao meio 

ambiente equilibrado para as gerações presentes e futuras.  

Essa consciência fundamental passou a refletir diretamente nos princípios 

do direito ambiental brasileiro, dentre os quais trataremos a seguir.  

 

4.1.1. Princípio do Desenvolvimento Sustentável  

 

Os recursos ambientais consistem em bens finitos, tal esgotabilidade faz 

necessário que as atividades econômicas desenvolvam-se levando em 

consideração a preservação do meio ambiente. Isso como muito se imagina não 

significa a paralisação do desenvolvimento da economia em virtude do meio 

                                                      
23 REALE, Miguel. Memórias. Saraiva: São Paulo 1987. p.287.  
24 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 1972. 
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ambiente, mas sim um caminhar lado a lado da do desenvolvimento econômico e o 

equilíbrio ambiental. Como conceitua Saliba25:  

[...] o desenvolvimento sustentável visa manter as bases 

vitais de produção e reprodução do homem, também sua 

atividade de modo a garantir de maneira isonômlca, uma 

relação harmônica entre os cidadãos e o meio ambiente, com 

vistas às presentes e futuras gerações. 

 

A ideia expressa acima está disposta no artigo 255 da Constituição Federal, 

em que se prevê a proteção do meio ambiente para as futuras gerações.  

Para que seja proporcionado o equilíbrio entre o avanço econômico e a 

preservação do meio ambiente, deve ser desenvolver um planejamento adequado 

o qual requerer certamente a intervenção do Estado. Tal afirmação se torna 

verdadeira quando observamos o artigo 170, VI da Constituição Federal, em que 

versa que o desenvolvimento econômico deve sempre estar em observância com a 

preservação do meio ambiente.  

 Logo, resta claro que o propósito do Princípio em comento não é freiar o 

desenvolvimento econômico, mas promovê-lo de maneira sustentável de forma a 

minimizar os danos causados pelos avanços da economia. “O correto é que as 

atividades sejam desenvolvidas lançando-se mão dos instrumentos existentes 

adequados para a menor degradação possível.”26  

Conclui-se, portanto, que “o desenvolvimento sustentável é constituído por 

um conjunto de valores”. Tais estão ligados ao direito humano, ao meio ambiente e, 

por isto mesmo, à dignidade da pessoa humana, um dos princípios fundamentais 

da República.27 

 

                                                      
25 SALIBA, Ricardo Berzosa. Fundamentos do Direito Tributário Ambiental. Quartier latin: São Paulo, 2015. p. 233.  
26 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. p 29. 
27 FERNANDES, André Luiz Fonseca. Desenvolvimento sustentável e tributação: o papel do tributo ambiental no 
Brasil. 2007. 120 f. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, 2007. 
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4.1.2. Princípio da Preservação ou da Preocupação  

 

O presente princípio é considerado o mais importante princípio do Direito 

Ambiental, ao passo que serve como fundamento para todos os outros princípios 

ambientais. O gesto da preocupação em preservar o meio ambiente é muito 

importante, como se pode ver em muitos casos, a não preservação pode acarretar 

consequências irreversíveis para o meio ambiente.  

Sendo assim, por se tratar muitas vezes de situações em que a não 

preservação ambiental gera um dano difícil de reparar (ou até mesmo impossível), 

é que a energia despendida na proteção do meio ambiente deve se voltar para a 

prevenção.  

 o princípio da prevenção culmina por nos oferecer uma nova 

dimensão do bem ambiental, infundindo a ideia de que a 

irreparabilidade dos danos a ele vertidos deve servir de 

parâmetro para o planejamento das ações que lhe dizem 

respeito.  

 

Como se vê, o princípio da preservação traz à tona outros preceitos 

importantíssimos para o Direito Ambiental, princípio da cooperação, ao passo que 

os esforços para se preservar e manter o equilíbrio ambiental é responsabilidade 

não apenas estatal, mas também do particular. Nesse sentido dispõe o Princípio 15 

da Declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente e desenvolvimento, de 

1992: 

 Para proteger o meio ambiente medidas de precaução devem 
ser largamente aplicadas pelos estados segundo suas 
capacidades. 

Em caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a 
ausência de certeza científica absoluta não deve servir de 
pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas 
visando a prevenir a degradação do meio ambiente. 
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4.1.3. Princípio da Participação ou Cooperação  

 

Ao falarmos em participação, assimilamos rapidamente com uma conduta 

de agir em conjunto, de ser parte de algo. E esse é percepção que o princípio em 

comento intenciona passar. A CF de 1988, em seu artigo 225, caput, dedica-se em 

demonstrar e até mesmo exigir a defesa do meio ambiente atrvés da participação 

do Estado e da sociedade civil, isto é, da impõe a responsabilidade por preservar o 

meio ambiente à coletividade participação, o Poder Público e todos as esferas da 

sociedade (organizações, instituições de ensino, indústria, etc).   

O propósito do Princípio da Participação consiste na conjunção de forças 

para que todos trabalhem a fim de manter e promover o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Para tanto, são necessários alguns mecanismos de 

auxílio, como a informação e a educação ambiental. Nessa mesma esteira, aduz 

Fiorilo28: 

Para a efetividade do princípio da participação ou 
cooperação, dois elementos são indispensáveis, a 
informação e a educação ambiental. Aí é que se verifica a 
imposição que se dá ao Poder Público, pelo texto do § 1°, 
inciso Vl, do supracitado artigo 32. No entanto, a atuação dos 
particulares para a verificação destes elementos também é 
indispensável. 

 

A informação ambiental deriva do direito constitucional de ser informado, 

previsto nos artigos 220 e 221 da Constituição Federal, o qual se mostra como um 

direito difuso em que não apenas há o direito de obter a informação, como também 

de informar.  

No tocante à educação ambiental decorre do princípio da participação da 

tutela do meio ambiente, de acordo com Fiorillo29, “educar ambientalmente significa 

a) reduzir os custos ambientais; à medida que a população atuará como guardiã do 

meio ambiente; b) efetivar o princípio da prevenção; c) fixar a ideia de consciência 

                                                      
28 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Constitucional Brasileiro. p. 43 
29 Jornal Zero Hora, 8 de fevereiro de 2009. n. 15873. 
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ecológica, que buscará sempre a utilização de tecnologias limpas; d) incentivar a 

realização do princípio da solidariedade, no exato sentido que perceberá que o 

meio ambiente é único, indivisível e de titulares indetermináveis, devendo ser justa 

e distributivamente acessíveis a todos; e) efetivar o princípio da participação, entre 

outras finalidades”  

Ainda saliente que:  

 A Política Nacional de Educação Ambiental veio a reforçar 
que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como 
o uso comum do povo e indispensável à sadia qualidade de 
vida, deve ser definido e preservado pelo poder público e pela 
coletividade (o que importa dizer que é um dever de todos, 
pessoas físicas e jurídicas), por intermédio da construção de 
valores sociais, de conhecimentos, habilidades e atitudes 
voltadas à preservação desse bem pela implementação da 
educação ambiental30.  

 

Portanto, verifica-se que a informação e a educação ambiental são de 

extrema importância para a efetiva participação dos particulares nas ações de 

preservação ambiental. Adicionalmente a isso, pode-se salientar que os incentivos 

fiscais que estimulam as ações informativas e educacionais são de grande auxílio 

para também a efetivação da preservação do meio ambiente.  

Criando um ciclo perfeito, em que os incentivos fiscais estimulam a 

educação e informação estas a preservação do meio ambiente.  

 

4.1.4. Princípio do Poluidor-Pagador  

 

O Princípio do Poluidor-Pagador tem como objetivo forçar a iniciativa 

privada a custear os danos ambientais por ela causados, seu ponto principal é 

conscientizar o causador que seus atos irradiam para toda a sociedade e evitar 

assim a privatização dos lucros e a socialização dos danos ambientais.  

                                                      
30 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Saraiva: São Paulo,2011. 
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[...]traria como conseqüência um maior cuidado em relação ao 
potencial poluidor na produção, na busca de uma satisfatória 
qualidade do meio ambiente. Pela aplicação deste princípio, 
impõe-se ao “sujeito econômico' (produtor, consumidor, 
transportador), que nesta relação pode causar um problema 
ambiental, arcar com os custos da diminuição ou afastamento 
do dano”. 

 
A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

também dispôs sobre o princípio do poluidor-pagador ao estabelecer no Princípio 

16 que: 

“Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com 
o custo decorrente da poluição, as autoridades nacionais 
devem procurar promover a internacionalização dos custos 
ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na 
devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e 
os investimentos internacionais” 

 

Resta nítida a presença o referido princípio quando se faz a leitura do § 2º 

do artigo 255, da Constituição Federal, em que determinada que “aquele que 

explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado” e 

3°, que afirma que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão aos infratores a sanções penais e administrativas, 

independente da obrigação de reparar os danos causados”. 

O texto constitucional demonstra certa preocupação em impor às pessoas o 

cuidado com o meio ambiente, visto que não basta recuperar o que foi danificado, 

mas principalmente preservar, para que não haja a necessidade repara 

futuramente.  

Portanto resta nítido o clamor para um tratamento com viés preventivo do 

meio ambiente. Nesse sentido discorre Simone Martins Sebastião31: 

       Ao Estado cabe propiciar, através de “técnicas de indução”, 
ao poluidor, a opção pela medida que lhe seja menos 
onerosa, de maneira que lhe seja mais vantajoso ‘pagar para 
não poluir’ do que ‘poluir e pagar’.  

                                                      
31 SEBASTIÃO, Simone Martins. Op cit. P. 216. 
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Diante desse raciocínio podemos fundamentar a intervenção do Estado para 

a preservação do meio ambiente através de instrumentos tributários. Dentre esses 

instrumentos podemos citar o aumento da carga tributária que pode ser aplicada 

para os atos que nitidamente demonstram degradar o meio ambiente. Resta clara, 

a íntima relação entre os incentivos fiscais como promotor de ações sustentáveis, 

mesmo que em determinadas situações ele atue como inibidor de conduta e em 

outras como promotor de inovação para uma produção de novas ideias “limpas”. 

 

4.2. MEIO AMBIENTE COMO BEM CONSTITUCIONAL 

 

Diante de todo o exposto anteriormente, levando-se em consideração a 

elevação do meio ambiente á uma garantia constitucional, direito fundamental de 

terceira geração, é nítida a importância que o ordenamento jurídico como um todo 

passou a ver a questão da preservação ambiental. 

Portanto tem-se o direito do meio ambiente como um direito difuso, dotado 

de transindividualidade e indivisibilidade. Isto é, não pode ser individualizado, 

tampouco dividido. “Trata-se de um objeto que, ao mesmo tempo, a todos 

pertence, mas a ninguém em específico o possui”, ou seja, “não se reporta a uma 

pessoa individualmente concebida, e sim a uma coletividade de pessoas 

indefinidas, o que demarca um critério transindividual, em que não se determinam, 

de forma rigorosa, as pessoas titulares32 

Vale salientar, que de acordo com Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Ricardo 

Berzona Saliba, a Constituição de 1988 trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro 

um novo conceito: o do bem ambiental. Como já bem esclarecidos, pelos próprio 

Autores acima, tais bens não possuem titulares determinado, cabendo assim ao 

poder Público zelar por eles, ao passo que consistem em um bem que é 

necessário para todos e essencial à vida. 

                                                      
32 FIORILLO, Antônio Pacheco. op cit. p.6. 
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Logo, não restam dúvidas quanto a legitimidade da instituição de incentivos 

fiscais pelo Poder Público que objetivam a preservação do meio ambiente, 

promovam ações ambientalmente sustentáveis e, por fim uma mudança 

comportamental ambiental. Devendo, portanto, ser observados não apenas os 

princípios do direito ambiental como também os princípios essenciais do direito 

tributário que tragam fundamentação para tal intervenção estatal.  
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5. A EXTRAFISCALIDADE EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

 

Em razão do artigo 170, IV da Constituição Federal a ordem econômica deve, 

dentre outros objetivos, observar a defesa do meio ambiente, inclusive, por meio de 

tratamento diferentes entre os que em razão de sua atividade econômica cria impactos 

ambientais consideráveis. Por se tratar de um dispositivo que possui grande influência 

no direito tributário, de acordo com Carraza, “os instrumentos tributários podem e 

devem ser utilizados para fins de defesa do meio ambiente”.33   

[...] a razão motivadora da tributação ambiental não é a 
mesma sobre as quais se fundam as sanções. A aplicação da 
tributação ambiental não tem por objetivo punir o 
descumprimento de um comando normativo (proibitivo); ao 
contrário, a partir do reconhecimento de uma atividade 
econômica é necessária à sociedade (seja por fornecer 
produtos indispensáveis à vida social, seja por garantir 
empregos e renda a determinada comunidade, ou por outra 
razão qualquer) busca ajustá-la a uma realização mais 
adequada do ponto de vista ambiental, desincentivando (pelo 
reflexo econômico negativo que impõe) que o comportamento 
de um determinado agente econômico ou conjunto de 
agentes, se modifique para o que tenha por ambientalmente 
correto. (MODÉ, 2004, p.83) 

 

Após o entendimento de que o tributo não apenas serve como forma 

arrecadatória, mas também como meio de inibir ou incentivar os contribuintes a 

tomarem determinadas condutas, o Poder Público se utiliza desse mecanismo para 

desenhar/definir os caminhos dos comportamentos (omissivos ou comissivos) dos 

particulares, o que acaba por obter vantagens, socioeconômicas,  maiores do que se 

previamente arrecadasse os tributos para depois investir. Bem observou Carrazza34:  

Deveras, de há muito se percebeu que a lei tributária é 

melhor obedecida quando, em lugar de determinar condutas, 

vale-se de meios mais sutis de influenciá-las, outorgando aos 

                                                      
33 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo, 2013. p. 796.  



38 
 

contribuintes subvenções, isenções, créditos presumidos, 

bonificações etc. 

 

Como bem esclarecido pelo excerto acima, é evidente a possibilidade da 

instrumentalização dos encargos tributários para combinar o desenvolvimento 

econômico com a preservação do meio ambiente. Assim convém frisar, a brilhante 

entendimento de o Roque Antonio Carrazza35 ao observar que, “a tributação pode 

e deve ser utilizada para preordenar condutas, de modo a fazê-las prestigiando o 

desenvolvimento sustentável do meio ambiente”.  

Portanto, a tributação sustentável não se trata de aplicação de sanções, 

para isso existe a responsabilidade civil e penal. A extrafiscalidade nesse contexto 

busca um ambiente ecologicamente equilibrado em que abre a possibilidade de o 

Estado aplicar políticas incentivadoras ou inibitórias, sem que haja um viés 

puramente arrecadatório.  

Nesse contexto, verificamos que as possibilidades da aplicação do direito 

tributário como forma de estimular ação de preservação ambiental são infinitas. Os 

incentivos fiscais podem e devem ser utilizados como ferramentas na busca do 

maio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Apesar da notória capacidade e eficácia da tributação para fazer com que a 

sociedade chegue ao objetivo ambiental almejado, a utilização desse mecanismo 

ainda se mostra tímida em frente ao leque de possibilidades e oportunidades. No 

entanto, existem experiências positivas da utilização da tributação como meio de 

promoção de ações ambientalmente conscientizadoras, as quais oferecem 

modificação no valor da alíquota, isenção ou geração de créditos de impostos 

como o IPI, ICMS e IPTU.  

 

 

                                                                                                                                                                 
34 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo, 2013. p. 797.  
35 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo, 2013. p. 799. 



39 
 

 5.1. ICMS ECOLÓGICO  

 

O ICMS-ecológico nada mais é do que uma política pública ambiental em 

que se utiliza da tributação para alcançar seu objetivo e induzir um comportamento 

ambientalmente consciente do contribuinte e a sociedade como um todo. 

Visa estimular o comportamento dos Municípios e seus residentes (pessoas 

físicas ou jurídicas) a fim de promover ações que caminham de acordo com os 

objetivos constitucionais de preservação do meio ambiente. Trata-se o ICMS de 

um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, previsto pela no 

artigo 155, II, da Constituição Federal: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
(...) 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
as prestações se iniciem no exterior; 
(...)  

 

Pois bem, o ICMS ecológico é um incentivo fiscal que proporciona aos 

municípios, que incentivam ações sustentáveis de seus contribuintes, um repasse 

financeiro maior do ICMS arrecadado pelos Estados.  

No entendimento de Lise Vieira da Costa Tupiassu e Fernando Facury Scaff, 

trata-se de um verdadeiro “incentivo fiscal intergovernamental”36. Isso porque 

decorre da repartição do ICMS arrecadado entre os municípios que adotem 

políticas ambientais, sem, a princípio, uma interferência imediata do contribuinte.  

O estado do Panará37 foi responsável pelo pioneirismo da instituição do 

ICMS-ecológico, por meio da Lei Complementar nº 59/1991. Com o sucesso da 

                                                      
36 SCAFF, Femando F acury e TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. “Tributação e Políticas Públicas: o ICMS 
ecológico”. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais. n. 38. p. 108 
37 Na Paraná, com a permissão expressa no art. 132 da Constituição Estadual, foi editada a Lei complementar 
nº 59, em 1991, que ficou conhecida pioneiramente como “Lei do ICMS Ecológico”, uma vez que 
explicitamente determina que os Munípios que possuíssem unidades de conservação ambiental ou fossem 
diretamente influenciados por estas e e mananciais de abastecimentos públicos deveriam receber recursos do 
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política de preservação, o modelo foram levados para outros estado da federação, 

por conseguinte a lei foi aplicada nos estado de São Paulo, Minas Gerais e 

Rondônia, atualmente o “ICMS-ecológico” está presente em 17 estado do país e o 

Direito Federal. 

Isso posto temos que, de acordo com entendimento de Fiorillo 38 , “o 

interesse na implementação do chamado ICMS ecológico não é outro senão 

incentivar o gradativo aumento de zonas ou áreas de conservação ambiental, 

compensando-se ainda os Municípios pela restrição no uso dessas áreas 

constitucionais e legalmente protegidas”.  

Após o grande sucesso ICMS-ecológico no Paraná, o Estado de São Paulo 

aderiu à política pública instituído o ICMS-ecológico por meio da Lei nº 8.510/1993, 

a qual introduziu como critério de preservação “as áreas protegidas 

ambientalmente” para diferentes quotas de repasse para os municípios, isto é, os 

municípios que apresentarem maior efetividade na preservação ambiental recebe 

uma maior quota de repasse de ICMS do Estado de São Paulo.  

Considera-se como espaço territorial especialmente 
protegido aquele sob proteção legal do estado que incide na 
área de cada município. Para os efeitos do Inciso VI do Artigo 
1º da Lei Estadual nº 8.510/1993, são consideradas como 
especialmente protegidas as seguintes categorias de áreas: 
I – Estação Ecológica 
II – Reserva Biológica 
III – Parque Estadual 
IV – Zona de Vida Silvestre em Áreas de Proteção Ambiental 
(ZVS em APA’s) 
V – Reserva Florestal 
VI – Área de Proteção Ambiental (APA) 
VII – Área Natural Tombada 
VIII – Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 
(inserido pela Lei nº 12.810/2008) 
IX – Reserva Extrativista (inserido pela Lei nº 12.810/2008)39 

                                                                                                                                                                 
ICMS na forma do permissivo constitucional. Surgia o ICMS Ecológico, que passou a ser “copiado” por outras 
unidades da Federação, cada qual vinculado,nas leis definidoras do repasse, critérios de direito difuso que 
melhor preenchessem os interesses da população local, tais como a existência de unidades de conservação, 
os mananciais de abastecimento, a coleta seletiva de lixo, o saneamento ambiental, a preservação do 
patrimônio histórico local, as reservas indígenas e assim por diante.  
38 FIORILLO, Celson Antonio Pacheco, FERREIRA, Renata Marques. Direito Ambiental Tributário. Saraiva: 
São Paulo, 2005. 
39 Disponível em: <https://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/icms-ecologico/>. Acesso 29.10.2018. 



41 
 

Ainda no Estado de São Paulo, a Lei nº 8.510/1993 prevê que de 0,5% dos 

25% repassados aos municípios do estado do total arrecadado deve ser destinado 

aos municípios com áreas especialmente protegidas. São consideradas, para o 

cálculo do ICMS ecológico, as seguintes áreas: Estação Ecológica, Reserva 

Biológica, Parque Estadual, Zonas de Vida Silvestre em APA, Reserva Florestal, 

Reserva do Desenvolvimento Sustentável, Reserva Extrativista, Área de Proteção 

Ambiental (APA) e Área Natural Tombada. 

O Estado de São Paulo trouxe consigo a inovação de incluir o IPM aos 

cálculos do ICMS-ecológico a fim de compensar financeiramente os municípios 

que tem em seus limites áreas legalmente protegidas e, portanto, apresentam 

restrições de exploração.  

Em 2016, segundo o Relatório de Qualidade Ambiental de 2017- RQA, o 

repasse do ICMS ecológico para os municípios paulistas foi de 124,38 milhões de 

reais.  
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Portanto, temos que o ICMS ecológico, pioneirismo do Estado do Paraná, é 

uma das Políticas Públicas de preservação do meio ambiente de maior eficácia. 

Senão a maior de alcance e eficácia no território brasileiro. Resta cristalina que o a 

junção dos Direito Tributário e Ambiental é bem-sucedida quando bem direcionada.
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6. CONCLUSÃO 

 

No atual contexto de desenvolvimento expansionista e onde os reflexos 

desse desenvolvimento econômico também causam impactos em graus 

consideráveis e o aumento do consumo demasiado. É necessária a tomada de 

medidas por meio dos Estados para que tais impactos no meio ambiente sejam o 

mais minimizado possível. 

Com amparo nos princípios constitucionais tributário, os princípios da 

legalidade, da igualdade e da capacidade contributiva é possível o uso do Direito 

Tributário para regularizar ações ambientalmente sustentáveis.  

Em princípio se pensa que a instrumentalização do Direito Tributário para 

fundamentar a de diferenciação dos contribuintes em razão da concessão de 

incentivos fiscal feriria o princípio da igualdade, no entanto, o princípio da 

capacidade contributiva exposto em seguida desmistifica por completo. O que nos 

faz concluir que o objetivo no momento da tributação e ou fiscalização é “tratar os 

iguais dentro de suas igualdades” e, isso nada mais do que seguir as diretrizes da 

capacidade contributiva de cada contribuinte.  

Superada essa questão foi possível demonstrar que a extrafiscalidade pode 

e deve ser usada como instrumento de intervenção do Estado direcionar, estimular 

- concessão de incentivos fiscais -, e desestimulando - aumento da carga tributária 

- determinados comportamentos dos contribuintes.  

E, assim, existindo a possibilidade de intervenção do Estado na esfera 

econômica e social, por meio da tributação, não seria senão essa a maneira mais 

eficiente de estimular a preservação do meio ambiente. Tal afirmativa encontro 

abrigo no artigo 225, da Constituição Federal, onde fio instituído em nosso 

ordenamento jurídico o Direito Ambiental. 

O Direito Ambiental traz consigo princípios e o que Celso Antônio Pacheco 

Fiorillo prefere chamar de aspectos do Direito Ambiental que permitem e estimulam 

a intervenção do Estado para a preservação ambiental. No que diz respeito aos 

princípios são eles: o Princípio Desenvolvimento Sustentável; o Princípio do 

Poluidor-Pagador; Princípio da Participação e Princípio da Preservação. 



45 
 

Nessa esteira, restou claro que as bases de direitos coletivos e difusos do 

Direto Ambiental, e para essa proteção o artigo 225 da CF interpretado e 

segregado em quatro pontos fundamentais do artigo 225 da CF - “aspectos 

fundamentais do Direito Ambiental”.  

Os aspectos são divididos em quatro tópicos, todos carregam fortes valores 

dos direitos difusos e coletivos, dos quais se consolidam os conceitos de ambiente 

ecologicamente equilibrado; o meio ambiente destinado ao uso comum do povo; a 

imposição do dever do Poder Público e da coletividade de defender e preservar o 

meio ambiente e, por fim, a defesa e preservação do meio ambiente para as 

gerações presentes e futuras.  

Diante desse cuidado em tutelar o meio ambiente, o Direito Tributário tem o 

condão de criar, por meio da extrafiscalidade, incentivos e não incentivos fiscais 

que coadunam com o interesse constitucional de proteção e preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

Por fim, destacamos o ICMS ecológico, mecanismo da extrafiscalidade que 

demonstrou a efetividade de políticas tributárias dedicadas a promover a 

educação, preservação, conscientização para a criação de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 
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