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RESUMO 

 

 

Depois de superado o pensamento de que os recursos naturais são inesgotáveis, o 

homem preocupou-se em limitar seu uso. Embora a ação humana realize 

transformações necessárias no meio ambiente, o Estado deverá conduzir este 

comportamento para um padrão desejável em busca do equilíbrio ambiental, por 

meio de práticas sustentáveis. O caminho para este fim é o emprego de políticas 

fiscais, exemplificadas pela utilização do tributo como instrumento de garantir as 

garantias constitucionais. Neste contexto, a tributação sobre a geração de energia 

eólica, cumpre este papel, ajudando ao desenvolvimento de uma sociedade 

compromissada com o meio ambiente ecológico. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Tributação Ambiental e Energia 

Eólica 
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ABSTRACT 

 

 

After surpassed the thought of the natural resources are inexhaustible, the man was 

worried in limiting its use. Although, the human action being carries through 

necessary transformations in the environment, the State will have to lead this 

behavior for a desirable standard in search of the ambient balance, through of 

sustainable practices. The way for this finality is the use of tax policies, represented 

by the use of the tax as instrument to issue the constitutional guarantees. In this 

context, the taxation on the generation of aeolian energy, fulfills this paper, helping to 

develop a society involved in the ecologic environment. 

 

Key-words: Sustainable Development, Environment Taxation, Aeolian Energy 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Com o avanço da vida em sociedade, por meio do desenvolvimento 

e permanência do homem no meio ambiente, passou a existir o concernimento com 

o desgaste dos recursos naturais disponíveis à vida terrena. 

Tal preocupação se iniciou a partir da percepção de que as 

transformações realizadas pelo ser humano na biosfera têm conseqüências 

desastrosas e que, com o tempo, esta conduta terminaria por esgotar os recursos 

imprescindíveis à vida. 

Em meio a este argumento, surgem diversas ações emanadas de 

vários seguimentos da população global para evitar ou retardar os efeitos da ação 

indiscriminada do homem, sobretudo pelo balizamento da utilização dos recursos 

naturais. 

A ciência do Direito, adstrita ao paradigma fato-valor-norma, procura 

estabelecer os parâmetros legais à existência social do cidadão, enquanto partidário 

do contrato social, ante o Estado de Direito. 

Assim, as regras emanadas do legislador são experimentadas como 

meio de conter o avanço do desenvolvimento em detrimento do meio ambiente. 

Neste contexto, como a atividade empresarial se apresenta como 

grande mecanismo de destruição ambiental, sobretudo na operacionalização da 

transformação dos meios de produção em lucro, passando pela degradação gradual 

e contínua dos fatores biológicos, houve o advento de diversos comandos 

normativos em busca de solver este problema. 

Um dos modos de o Direito conter o crescimento das atividades que 

não observam a sustentabilidade como orientadora da ação humana, principalmente 

na atividade industrial, é estabelecer regras que direcionem as ações do sujeito de 

direitos. 

A Geração de Energia de forma sustentável, geração de energias 

limpas, se apresenta como um importante fator para a obtenção de Desenvolvimento 

Sustentável, que considere os objetivos do Controle da Utilização dos Recursos 

Naturais, considerando os objetivos constitucionais da Proteção ao Meio Ambiente. 

A utilização de medidas extrafiscais na promoção de atividades 
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limpas é, também, importante instrumento de viabilização das finalidades 

constitucionais em relação ao Meio Ambiente e aos Direitos Fundamentais. 

A tributação ambiental se apresenta como o novo e importante meio 

de parametrizar a atividade produtiva, sob o conceito de sustentabilidade do uso dos 

meios bióticos, pela instituição ou diminuição de exações, utilizando a possibilidade 

de instituição de tributos com finalidade extrafiscal. 

A extrafiscalidade, com suas limitações e promoções constitucionais, 

permite que o sujeito passivo da obrigação tributária tenha vantagens em ajustar sua 

conduta a padrões de relevante não agressão ao meio ambiente, oferecendo 

condições para a sobrevinda de novas gerações, que poderão dispor de condições 

favoráveis ao cumprimento dos princípios fundamentais estabelecidos pela 

Constituição Federal da Federação brasileira de 1988. 

Sob estas considerações, se orienta o presente estudo, que procura 

realizar uma análise detida da tributação ambiental como promotora de uma ordem 

constitucional que assista ao cidadão com a disponibilização de meios para garantir 

a existência do ambiente natural necessário à sua dignidade, como primado nos 

Direitos Fundamentais de Terceira Geração. 

Desta maneira, buscar-se-á, no estudo dos aspectos 

contemporâneos acerca do assunto, evidenciar dispositivos legislativos e doutrina já 

existentes em sustento do mote desta pesquisa, levando a conhecer a matéria em 

espeque, bem como as experiências legislativas brasileiras neste sentido. 
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CAPÍTULO 1 – DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

1.1 Conceito de Meio Ambiente 

 

Antes de estabelecer a problemática acerca do presente estudo, 

cumpre conceituar liminarmente Meio Ambiente e suas acepções. 

A locução Meio Ambiente traz, por lingüistas, a conotação de 

redundância etimológica, por acreditarem que meio é uma forma sinlógica de 

expressar ambiente, denotando, assim, o uso repetitivo das formas vocabulares para 

tratar de apenas um sentido. 

Destarte, será utilizada como consentida no diploma constitucional 

máximo, como bem denota Celso Antonio Pacheco Fiorillo1 em sua doutrina. 

O legislador envolveu um conceito apriorístico para meio ambiente, 

como consagrado na redação do Artigo 3º, da Lei 6.938 de 1981 (a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente). 

 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

I - meio ambiente, 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; 

 

A despeito de haver dissidência quanto ao uso inadequado da 

locução meio ambiente, por tratar-se de redundância, a o texto constitucional de 

1988, como também a rotina diária do todos os estudiosos da matéria ambiental 

utiliza tal expressão, autorizando seu emprego sem ruptura a uma estrutura maior 

conforme Ricardo Berzosa Saliba2. 

O estudo apropriado dos signos é matéria propugnada pela melhor 

doutrina do Professor Paulo de Barros carvalho3, que, em matéria tributária, 

apresenta a importância da adequação vocabular ao significado específico de cada 

conceito proferido, sobretudo em se tratando da ciência, em cujo delinear se faz tão 

presente a definição no nomem conceptus de cada elemento que tomará parte do 

���������������������������������������� �������������������
1 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003. 
P. 9. 
2 SALIBA, Ricardo Berzosa. Fundamentos do Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, p. 24. 
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2000. 
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processo cognitivo   

Com a evolução da vida terrena, diversas mudanças de ordem 

natural têm determinado as condições de existência dos seres e dos recursos de 

que dispõe. O domínio do ser humano sobre todo o plexo de componentes dos 

sistemas físicos, químicos e biológicos resulta em alterações irreversíveis ao 

Ambiente. 

É, portanto, essencial ao homem aprender a existir em coordenação 

ao meio que o circunda, sob pena de lhe causar sua própria destruição. 

Como parte dos problemas adstritos à ciência é estabelecer 

conceitos adequados a seus objetos em estudo, não diferente, neste contexto, a 

necessidade de adequação ao termo pesquisado. 

Meio ambiente, sob a ótica da Biologia é o conjunto dos fatores 

Bióticos (todas as expressões de vida existentes) e Abióticos (os demais recursos 

existentes em matéria, mas sem vida) que compõe o planeta. 

Outrossim, a Constituição Federal Brasileira de 1988, Capítulo VI, 

denota, em seu artigo 225, caput, a existência do conceito constitucional do Meio 

Ambiente, como bem passível de proteção e promoção, com meios jurídicos próprios 

para que seja protegido, dando azo ao surgimento do Direito Ambiental 

Constitucional. 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo4 concorda com este estabelecimento 

constitucional, declarando que: “A Carta Magna não só fixou de maneira clara a 

existência no plano constitucional do Direito Ambiental brasileiro, como estabeleceu 

seus parâmetros”. 

 

Desta forma, quando o diploma constituinte define o aparecimento 

desta seara de direito, nos traz, conseqüentemente, a delimitação da matéria a que 

se refere a norma, neste caso o Meio Ambiente. 
���������������������������������������� �������������������
4 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco e FERREIRA, Renata Marques. Direito Ambiental Tributário. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
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1.1.1 Previsão Constitucional de Proteção ao Meio Ambiente Natural 

 

 

No comando contido no artigo 225, caput, da CF/1988, o legislador 

impõe do dever de guarda e proteção ambiental para todos aqueles sob a tutela da 

soberania do Estado Nacional brasileiro, elencando, também, mecanismos práticos 

para a efetividade de tal regra constitucional. 

Percebe-se tal dever estar intimamente ligado ao conceito de 

cidadania, porquanto os pacientes da norma citada não só se exprimem como 

membros do poder público, mas como toda a sociedade, sob o primado 

constitucional de existência do Estado a partir do Contrato Social5 no âmbito das 

sociedades liberais, como se aduz da formação do Estado brasileiro. 

O que busca, no entanto, a norma constitucional protetiva de direitos 

ambientais é justamente a tutela de um bem de importância relevante à Dignidade 

da Pessoa Humana, visto que é o homem o principal sujeito de direitos abarcados 

no instrumento constituinte, conforme se notabiliza no artigo 1º da CF/1988, a seguir: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 

Sob este ponto, o texto constitucional abriga o concernimento acerca 

do patrimônio ambiental que se verte em finalidade do Estado, por meio da 

promoção do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

 

1.1.2 Bem de Uso Coletivo - A Natureza Jurídica do Bem Ambiental 

 
���������������������������������������� �������������������
5 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo e Outros Escritos. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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Conforme já citado neste estudo, o artigo 225, caput, da CF/1988 

destaca o Meio Ambiente como bem de uso comum do povo. 

Esta declaração textual permite uma exegese, por vezes, 

inadequada acerca da natureza classificatória do bem ambiental. 

Objetivamente, aduz-se o referido bem como sendo de ordem 

pública, seguindo o conceito administrativista previsto para aqueles bens dos entes 

públicos, como descreve Maria Silvya Zanella di Pietro6. 

Outrossim, este conceito está superado pela contemporânea 

interpretação do que vem a ser bem ambiental. 

Pode ser definido, hodiernamente, como bem de natureza difusa, 

gozando de primazia constitucional em sua protetividade, não sendo dotado, 

entretanto, de ânimo possessório, pelos diversos entes políticos. 

A Lei nº 10.406, de 2002, Código Civil Brasileiro, define o conceito 

de bem público como sendo o tipo previsto em seu artigo 98: 

 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja 

qual for a pessoa a que pertencerem. 

 

Note-se, entretanto, não haver clara definição do referido instituto 

jurídico, porquanto, somente com a inteligência do texto no artigo seguinte, pode-se 

concluir no sentido de que o conceito bem ambiental não ficaria perfeitamente 

segregado dos demais bens de propriedade dos componentes da federação. 

 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças; 

 

Neste ponto, é perfeito o entendimento de que o bem ambiental faz 

sim parte deste complexo de gozo deferido ao cidadão. 

Cumpre, no entanto, definir, sem par, o conceito buscado para tal 
���������������������������������������� �������������������
6 PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20ª ed. São Paulo: Atlas. 2006. 
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patrimônio coletivo. É ora de sustentá-lo, mais uma vez, no extrato aduzido do 

legislador originário que delimitou o bem ambiental, como de uso comum do povo, 

trazendo consigo o caráter de natureza transindividual: “nem coletivo, nem 

particular”, “sendo passível de uma tutela jurídica específica: a ambiental7”, contido 

no artigo 225, caput do texto do constituinte originário de 1988, com já comentado 

anteriormente. 

Surgia, agora, uma nova categoria de bem público, que teve 

disciplina na Lei nº 8.078/1990, trazendo a lúmen uma terceira modalidade de bem. 

Por ora, insta designá-lo difuso8. 

 

 

1.2 Direito Ambiental, Desenvolvimento e agressão ao Meio Ambiente 

 

 

O Direito Ambiental na constituição brasileira tem surgimento a partir 

positivação da proteção ambiental institucional. Nasce do reconhecimento de que a 

antiga concepção do planeta como fonte de recursos inesgotáveis é uma premissa 

falsa.  

Em verdade, o uso e esgotamento dos elementos componentes do 

ambiente natural são considerações que se verificam concretas tanto no plano 

científico quanto no plano prático. 

 

Esta consideração já se teve por observada, denotando o que 

segue: 

 

O Direito Ambiental surgiu como um novo paradigma do 

direito a partir do momento em que desapareceu a concepção de que o 

planeta teria absoluta capacidade de resiliência em face da ação do ser 

humano na natureza9. 

 

Importante observação também é a de que a utilização da natureza 

e sua transformação para torná-la aproveitável à existência humana em áreas, antes 

���������������������������������������� �������������������
7 LISBOA, Roberto Senise, Contratos Difusos e Coletivos. São Paulo. RT. 2000, p. 59. 
8 SALIBA, 2005. p. 44. 
9 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Ambiente. São Paulo, Atlas, 2001. 
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anecúmenas, causa variação em todo o ciclo natural terrestre. Esta desarrumação 

dos fatores naturais, culminando com um provável ocaso de toda a existência de 

vida no planeta é o que se poderia chamar de Entropia Global.10 

De fato, hoje é sabido que a exaustão dos sistemas biofísicos da 

natureza conduz ao desequilíbrio das relações e interações dos diversos meios 

existentes no globo, dentre eles, principalmente o Ambiente. 

Sob este pretexto, o direito ambiental pretende tutelar o uso dos 

recursos, considerando que é inevitável o desenvolvimento econômico e que, para 

tanto, o homem promove a utilização, muitas vezes, degradativa do geossistema 

para alcançar seu fim. 

Do ponto de vista prático, tem-se observado haver relação direta 

entre o desenvolvimento da sociedade, por meio do desenvolvimento das relações 

produtivo-econômicas, e a degradação do habitat humano, toda a biosfera. 

A partir do momento em que o homem passou a dominar os 

recursos existentes no planeta, passou também a dominar todo o complexo que 

sustentava a vida na crosta terrestre. 

Promoveu a utilização de tudo o que dispunha, como meio para 

atingir a perpetuação da espécie e o crescimento de seus descendentes. 

Na verdade, esta característica, intrinsecamente relacionada com a 

fisiologia interna humana em meio à cognição, própria e superior da espécie, foi o 

fator decisivo para crescimento e domínio da raça sobre o globo. 

Desde o princípio com a primeira Revolução Industrial11, relacionada 

à descoberta da combustão, utilizando matéria orgânica fossilizada, sobretudo na 

era do petróleo, começou-se a degradar o ambiente em prol do Desenvolvimento 

Econômico, premente nas demandas da nova classe dominante que se voltava ao 

acúmulo de riquezas provenientes da exploração dos meios de produção. 

Visita-se, pois, todo o modelo de Sociedade e de Estado para 

melhor se entender os passos para o uso desgovernado do meio ambiente, que 

���������������������������������������� �������������������
10 A Entropia Global pode ser definida, então, como a tendência que o planeta tem de caminhar em 
direção a um contínuo processo de deterioração.(MUELLER, Charles. Court. Estudos Econômicos, 
São Paulo, V.29, N. 4, p. 513 – 550, Outubro-Dezembro, 1999. Disponível em 
http://www.usp.br/estecon/index.php/estecon/article/viewFile/478/189, Acesso em 16 de maio de 
2009). 
11 A revolução Industrial teve início na Inglaterra, 1760-1860. Foi um conjunto de mudanças 
tecnológicas na economia que se refletiu em vários aspectos para a humanidade. Caracterizou-se 
pela transição da manufatura para a maquinofatura (SALIBA,Ricardo Berzosa, Fundamentos do 
Direito Tributário Ambiental, São Paulo, Quartier Latin, 2005). 
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quedou com a necessidade de interferência do ente soberano sobre a intervenção 

humana na natureza, para garantir às futuras gerações seu desfrute ao tempo do 

por vir. 

O modelo de Estado sofre alterações de acordo com a evolução da 

sociedade no espaço e no tempo. Estas mudanças podem ser percebidas no cotejo 

entre as diversas estruturas do ente soberano, apresentadas ao longo do tempo. 

Até a Idade Moderna, vigorou, com interrupções, o absolutismo 

monárquico. O sistema era expropriatório e colonizador, buscando a acumulação de 

riquezas sob a batuta do velho mundo, que assistia ao fortalecimento da classe 

comerciante montando a nascente burguesia.  

Com a evolução da classe burguesa, veio o sistema capitalista, que 

se orientava no surgimento de bens de consumo com o objetivo maior da geração 

de lucro para o dono dos meios de produção, pela exploração do trabalho sob o 

conceito da mais-valia. Assim, uma maior produção determinava um maior lucro. 

Dessa forma, houve a consolidação do modelo capitalista 

acompanhada do crescimento industrial do liberalismo político-econômico e do 

pensamento iluminista, criando supedâneos para o aparecimento do Estado Liberal 

na Idade Contemporânea. 

A ideologia liberal tinha como base a propriedade privada. Prezava 

pelos direitos individuais e políticos. A liberdade era a grande necessidade-

possibilidade humana. Em conseqüência, a doutrina político-jurídica requeria o 

Estado não intervencionista no campo econômico. 

A atuação estatal limitava-se a funções de segurança das relações 

sociais através da manutenção de um órgão de justiça e, externamente, à 

organização das Forças Armadas. Esse era o Estado mínimo preconizado pelos 

liberais.  

O emérito professor Paulo Bonavides12 ensina as razões para a 

derrocada do modelo liberal-democrático, que quedou na evolução para o Estado 

Liberal de fato, como ícone do pensamento burguês: 

 
A burguesia precisava da liberdade, e o Estado 

liberal-democrático, assentado naquele formalismo jurídico que em 
Kant chegara à sua formulação mais acabada, era um Estado 
destituído de conteúdo, neutralizado para todo ato de intervenção que 

���������������������������������������� �������������������
12 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8ª Ed. São Paulo: Malheiros. 2007, p. 68. 
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pudesse embarcar a livre iniciativa material e espiritual do indivíduo, o 
qual, como soberano, cingia a Coroa de todas as responsabilidades 
sociais. 

 
 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes13 procura conceituar o 

neoliberalismo sob a perspectiva econômica da atividade do Estado não 

interveniente: “O neoliberalismo é a idéia de restringir a atividade do Estado ao 

extremamente necessário, deixando o exercício da atividade econômica para a 

iniciativa privada.”  

Argumenta, ainda que: “O corolário dos postulados do 

neoliberalismo é a redução do paternalismo estatal e das ditas conquistas sociais, 

para que aqueles que detêm o capital possam fortalecer suas atividades”.14 

É neste sentido que o uso indiscriminado dos recursos naturais, 

financiado pela avidez lucrativa das atividades que degradam tais bens naturais, 

torna inevitável ao poder público impor limites à conduta humana, manejando tudo o 

que dispõe. 

A industrialização, motor da economia e do desenvolvimento, é um 

veículo com importante participação para a desorganização da natureza e para o 

esgotamento das reservas naturais de que dispõe o homem a fim garantir sua sadia 

qualidade de vida, em busca de sua dignidade. 

 

 

 

1.2.1 Diretrizes Constitucionais do Direito Econômico 

 

 

A partir do entendimento de que o Estado é responsável direto pela 

orientação da atividade econômica do particular, o Direito Econômico veio como 

meio de determinar as diretrizes adotáveis para o exercício da livre iniciativa como 

meio de obtenção de riquezas. 

A iniciativa privatista tem guarida no disposto constitucional 

assentado no artigo 170, caput, da Lei Maior, cujo texto se disoprá abaixo: 

���������������������������������������� �������������������
13 FERNANDES, Jorge Ullisses Jacoby. A terceirização de serviços no âmbito da administração 
pública. Revista Fórum Administrativo, ano 01, nº 09. São Paulo. 2001. p. 1168. 
14 Ibid. P. 1177. 
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Art.170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

 

Todavia, no mesmo dispositivo legal se assenta a proteção ao meio 

ambiente como fator limitante do exercício individual de direitos privados, veja-se o 

inciso VI, do supracitado artigo. 

 

Art. 170. (...) 

(...) 

VI -  defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 

de elaboração e prestação; 

 

Agora, denota-se o interesse do legislador no desenvolvimento 

econômico, sustentado por princípios que considerem as premissas promoventes do 

adequado aproveitamento dos recursos naturais, com a preocupação de 

sustentabilidade na ordem econômica. 

Osvaldo Agripino de Castro Júnior15 observa o conceito de 

desenvolvimento dentro do contexto do Direito e Desenvolvimento, evidenciando 

para tanto que: 

 

(... O Desenvovlimento, dentro do contexto de Direito e 

Desenvolvimento, é um eufemismo para o progresso. Mas, qual progresso? 

O progresso social, onde em função do desenvolvimento possa haver 

melhorias nos índices de saúde, educação, habitação e trabalho ...) 

 

A este excerto, acrescente-se o direito ao Meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como sendo de primordial importância para aquiescer o 

desenvolvimento, com o viés da sustentabilidade. 

 

 

1.2.2 Desenvolvimento e Sustentabilidade 

���������������������������������������� �������������������
15 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino. Direito Ambiental Marítimo e Desenvolvimento. p. 181-208, In 
Direito Ambiental e Desenvolvimento, Welber Barral, Luiz Otávio Pimentel, Florianópolis, Atlas, 2006. 
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O conceito de sustentabilidade perpassa pela evolução da 

preocupação ambiental, imanente da percepção dos efeitos da utilização sem pauta 

dos recursos da biosfera, a partir da evolução tecnológico-industrial, como descreve 

Fernando Magalhães Modé16: 

 

Muito embora a presença do homem na Terra tenha se 

mostrado degradadora das condições ambientais, tal percepção, hoje 

inequívoca, evidenciou-se tão-somente a partir da revolução industrial. 

 

Tem seu primeiro aparecimento na Conferência de Estocolmo em 

1972, realizada a partir de alguns movimentos institucionais na década de 1960. 

O Encontro teve como premissas básicas a adequação da conduta 

humana a pautar-se pelo uso correto de diversos instrumentos de aperfeiçoamento 

da produção que traziam malefícios à saúde, como agrotóxicos presentes nos 

alimentos e tecnologias radioativas, utilizadas na geração de energia dos grandes 

países desenvolvidos. 

Abrigou também a concentração do conceito de ecologia, fundindo-o 

ao de ética, que partia da moral coletiva a preocupação com a continuidade da vida 

na Terra, bem como em seu aproveitamento consciente para preservá-lo para as 

futuras gerações. Começava a tomar forma o conceito de sustentabilidade. 

Com o aumento da pressão política e institucional, realizada, 

sobretudo, pela imprensa internacional, trazendo manifestação de uma população 

global que adentrava ao mundo das informações sincrônicas aos acontecimentos, 

culminou com a Resolução 2.398 da Organização das Nações Unidas – ONU. No 

Brasil, expressou-se pelo surgimento de legislações nacionais voltadas ao meio 

ambiente. 

Em 1992, juntamente a notícias internacionais de desastres 

ecológicos de dimensão global, houve o advento da Conferência das Nações Unidas 

Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio/92, trazendo, como mais importante 

documento a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente, orientada pelos princípios do 

���������������������������������������� �������������������
16 MODÉ, Fernando Magalhães. Tributação Ambiental – A Função do Tributo na Proteção do Meio 
Ambiente. Juará Editora, 2003.  
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desenvolvimento sustentável e do poluidor-pagador. 

Tem-se, agora, a caracterização de desenvolvimento sustentável, 

que já existia no ordenamento constitucional brasileiro, este trazendo, com 

pequenas alterações, sua redação no artigo 225, caput da Constituição federal de 

1988. 

Seu conceito é percebido como descrito por Fernando Modé17: “o 

Direito ao desenvolvimento de ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas 

eqüitativamente as necessidades do desenvolvimento e ambientais de gerações 

futuras”.  

Sob a égide desta premissa, adota-se, pois, o Princípio do 

Desenvolvimento Sustentável, como orientador do crescimento da atividade humana 

sobre o planeta versus o Desenvolvimento sustentável, dado àquele ocorrer, dentro 

dos limites impostos por este. 

Paulo Henrique do Amaral18 sintetiza esta determinação em sua 

obra, declarando: 

Logo, percebe-se que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um elemento essencial ao desenvolvimento 

sócio-econômico de todos os países, pois terá de combinar 

desenvolvimento econômico com a proteção ambiental como forma de 

construir sua sustentabilidade. 

 

O que vale, entretanto, é garantir a possibilidade de 

desenvolvimento necessária ao Estado e garantida constitucionalmente no capítulo 

que trata da Ordem Econômica, mas, que vise a cumprir sua finalidade em busca da 

promoção do bem-estar, ligado à dignidade dos cidadãos. 

O Desenvolvimento Sustentável tem por fim “assegurar as 

necessidades das presentes gerações, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras, tendo esta o dever de deixar para aquelas um meio ambiente igual 

ou melhor do que aquele que herdou19”. 

Cumpre ao poder público, identificar a possibilidade de aplicação 

deste conceito, por meio da sistemática normativa de regulamentação da atividade 

privada sobre os recursos naturais, que, por vezes, salienta-se pela possibilidade do 

���������������������������������������� �������������������
17 MODÉ, 2003. p. 55 
18 AMARAL, Paulo Henrique. Direito Tributário Ambiental. São Paulo. Revista dos Tribunias, 2007. P. 
32. 
19 AMARAL, 2007. P. 33. 
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Risco Ambiental. 

 

 

1.3 Risco Ambiental 

 

 

Mediante o mau aproveitamento dos recursos relacionados ao meio 

ambiente natural, viável a conclusão da descontinuidade de diversos componentes 

da fauna, flora e demais fatores físicos do habitat. 

Seja pela ação indiscriminada do homem sobre toda a matéria que o 

cerca, seja pela natural transformação dos ecossistemas, que também estão 

submetidos aos acontecimentos naturais fortuitos, mas eventuais, o meio vive 

constante ameaça de degradação. 

A ameaça caracteriza-se pela iminência da ocorrência de evento 

danoso ao sujeito de direitos. No caso em apreço, o homem, que detém a garantia 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado.É ele o sujeito de direitos passível de 

potencial dano a sua esfera jurídica. 

Desta forma, pode-se obter sucintamente um conceito objetivo para 

o Risco ambiental como sendo o Risco de haver evento danoso ao meio ambiente, 

com conseqüências custosas as gerações presente e futura, posto que, como já 

comentado em momento anterior, a auto-recuperação de tais eventos pela natureza, 

não acompanha a velocidade do crescimento da atividade humana. 

A destruição de biótopos é importante fator de empobrecimento das 

reservas naturais globais.  

Como a operacionalização do capital em busca do lucro é importante 

causa de desastres ecológicos, a legislação ambiental empreende a 

responsabilização objetiva ao empresário que assume o risco da atividade que 

poderá gerar dano à natureza, como se verifica no disposto no § 2º do artigo 3º do 

Decreto nº 6.514 de 2008. 

Somente se perquirirá a intenção da causar dano, se a conduta 

ocorre por dolo ou culpa, para casos especificados no comando legal, restando 

objetiva para todos os demais casos passíveis de sanções administrativas pelo dano 

ambiental ou descumprimento do que dispõe a lei em matéria ambiental. Veja-se, 

pois, adiante: 
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Art. 3o  As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: 

(...) 

§ 2o  A caracterização de negligência ou dolo será exigível nas hipóteses 

previstas nos incisos I e II do § 3o do art. 72 da Lei no 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998. 

 

Em matéria penal, também o legislador constitucional originário 

previu a responsabilização objetiva do poluidor pelos danos que der causa à 

natureza, como se assevera no texto do artigo 225, § 3º, conforme abaixo se 

verifica: 

Art. 225. (...) 

(...) 

§ 3º   As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados 

 

Desta forma, a lei reconhece na atividade exploradora de recursos 

ambientais, ou mesmo naquelas em que a mera existência seja uma ameaça 

iminente à natureza, um risco de dano, com evidente impacto ambiental, sendo, 

portanto, passível de regulamentação e de sanções pelo poder público cogente. 

A responsabilização do agente por sua conduta ambiental é 

importante, mas insuficiente instrumento de proteção ao bem difuso em estudo. 

 

 

1.3.1 Impacto Ambiental 

 

 

O impacto ambiental aparece na legislação ambiental como a 

repercussão da atividade econômica no meio. 

Evidente que muitas atividades do homo economicus não têm 

impacto sobre a natureza, mas, quanto mais evolui a industrialização e a ocupação 

dos espaços terrestres por meios geradores de riqueza, mais estes fatores adentram 

a biosfera, restringindo o espaço para a existência do ambiente ecologicamente 

equilibrado. 
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Fernando Modé denota que “os impactos do modo de organização 

produtiva da sociedade mostraram-se sob o aspecto da destruição do meio 

ambiente e do uso irracional dos recursos naturais.”20 

Ricardo Berzosa Saliba desfecha seu pensamento acerca do tema, 

complementando Modé com a problematização da utilização inadequada dos 

recursos naturais disponíveis. Comenta que “o desenvolvimento econômico 

desenfreado e o progresso tecnológico limitam a capacidade da natureza de se 

recompor, se absorver este impacto21”. 

Tal observação demanda, portanto, a constante preocupação do 

poder público com a reparação do dano causado, mas, sobremaneira, como 

encontrar meios adequados de evitar que se consolide situação de prejuízo ao 

ecossistema. 

 

 

1.3.2 Instrumentos de Contenção do Avanço da Atividade Econômica sobre o Meio 

Ambiente 

 

 

No cumprimento do dever de guarda do patrimônio ambiental par as 

futuras e presentes gerações, estabelecem-se diversos meios para que se 

implementem instrumentos de contenção ao avanço do capital sobre o Meio 

Ambiente.  

O Diploma constitucional de 1988 estabelece nos incisos de I a VII, 

do § 1º, artigo 22522 um rol exemplificativo de meios a utilizar na proteção do meio 

���������������������������������������� �������������������
20 MODÉ. 2003. 
21 SALIBA, 2005. p. 31. 
22 Artigo 225, §1º, incisos: Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: I -  
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 
as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III -  definir, em todas as 
unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV -  exigir, na forma da lei, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V -  controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente; VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII -  proteger a fauna e a 
flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
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ambiente. Tal dever é imposto a todos os destinatários da norma constitucional, 

neste contexto, a sociedade e o poder público. 

Giza José Marcos Domingues23 que “é inegável a necessidade de 

um regramento jurídico da conduta humana, da sociedade e do Estado em face do 

Meio Ambiente”. 

Medidas como regulamentação administrativa do uso dos bens 

ambientais, e também as contidas no rol descrito nos incisos do artigo anterior, bem 

como demais maneiras de o estado intervir na relação entre cidadão e o meio 

ambiente são formas de conter a inadequada utilização do patrimônio natural. 

 

As medidas vão desde medidas tradicionais, com as 

diversas formas de responsabilização jurídica, bem como medidas de 

ordem econômica, tributária, regulamentadora e outras. Essas medidas 

almejam alteração de condutas poluidoras ou estimulação de atividades 

voltadas para a proteção ambiental, além de captar recursos para custear 

projetos de desenvolvimento sustentável.24 

 

Contidos neste elenco, existem mecanismos de marcante 

interferência direta do poder público na esfera privatista, entre os quais, políticas 

fiscais na promoção do equilíbrio do uso dos recursos ambientais em vista da 

sustentabilidade dos processos produtivos. 

Sobre este aspecto, mister perceberem-se políticas de 

desenvolvimento sustentável permeando a regulação e tutela do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, como potencial gerador de bem-estar aos 

cidadãos. 

Importante notar que uma das principais formas de a Administração 

Pública operacionalizar esforços para pautar a atividade humana, sobretudo a 

econômica, é o estabelecimento de dispositivos fiscais que promovam o adequado 

aproveitamento dos recursos naturais. 

Ricardo Berzosa Saliba25 ensina sobre este aspecto que: 

 

Nesta linha, o órgão soberano estatal no exercício deste 

seu atributo de excelência, deve buscar todos os meios legais postos a sua 
���������������������������������������� �������������������
23 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário e Meio Ambiente. Rio de Janeiro. 
Forense, 2007. 
24 AMARAL, 2007. p. 39. 
25 SALIBA, 2005. p. 100. 
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disposição visando satisfazer os anseios sociais gerais para uma vida 

harmoniosa e promissora. 

 

É neste contexto que se insere o direito das exações, que 

regulamenta a relação jurídico-tributária entre o contribuinte – que também poderá 

ser aquele promotor de atividade que possa oferecer risco ou impacto ambiental – e 

o Estado, ente legítimo para arrecadar o que é çhe devido em tributos pelo 

estabelecimento de atividades econômicas que visem lucro. Esta cobrança tem o fim 

objetivo de promover suas finalidades constitucionais. 

 

 

CAPÍTULO 2 – DIREITO TRIBUTÁRIO, EXTRAFICALIDADE E TRIBUTAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

Diante da necessidade de acomodar as desigualdades sociais 

advindas da evolução dos complexos produtivos na sociedade, causando 

desparidades econômicas, que se poderão denominar de falhas do mercado, o 

Estado detém o poder-dever de promover a intermediação de interesses divergentes 

e intervir para que se componha uma solução aos problemas do liberalismo 

econômico. 

As falhas de mercado poderão se entendidas como prejuízos 

coletivos causados pela atividade econômica. Como exemplo, podemos tomar a 

degradação do meio ambiente realizada por meio do processo produtivo de uma 

empresa privada que visa fornecer gêneros de consumo, muitas vezes necessários 

ao mercado. Sua atividade é necessária ao mercado, mas causa prejuízos de ordem 

ambiental e, por seguinte, econômica, pois há a diminuição dos bens ambientais 

necessários a sadia qualidade de vida de toda a coletividade. 

Paulo Amaral26 percorre a análise econômica da intervenção do 

Estado na disciplina dos bens ambientais declarando que “a poluição ambiental 

significa a ofensa ou a perda do direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, pois o agente econômico, ao provocar a degradação ambiental, 

apropria-se desse direito.” 

���������������������������������������� �������������������
26AMARAL, 2007. p. 39. 
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Continua seu pensamento concedendo que “no entanto, toda 

atividade econômica produz benefícios e custos necessários que serão apropriados 

pelos seus produtores e consumidores. A apropriação gratuita desses recursos 

ambientais produz falhas de mercado.” 

O dever de regulação da economia pelo Estado, no intuito de 

resguardar o interesse difuso reflete-se, neste ponto, em um imperativo que busca 

evitar a escassez dos bens ambientais. 

Para tanto, somente uma estrutura organizada de poder, com 

permissão e delegação constitucional poderia prover os custos deste 

acompanhamento social da utilização dos recursos naturais pela livre iniciativa, pois 

o ente estatal, por meio de mecanismos arrecadatórios e regulatórios do exercício 

de direitos do particular é o único a deter disponibilidades econômico-orçamentárias 

para tanto. 

José Marcos Domingues de Oliveira27 comenta acerca deste 

instrumento vislumbrado no Estado de direito: 

 

O princípio da intervenção estatal na defesa do Meio 

Ambiente corolário dos postulados anteriores, na medida em que o Ente 

dotado de Poder Político não se pode demitir do dever de orientar as 

condutas individuais tendo como norte a promoção do bem-estar comum. 

 

O dever de prover dignidade aos cidadãos, com um mínimo de 

direitos garantidos, é primazia constitucional que se confronta, por vezes, com outro 

princípio, o da livre iniciativa. Todavia, a noção de Estado pressupõe sua utilização 

na diminuição das desigualdades. 

O professor Paulo Bonavides denota que “o Estado social, por sua 

própria natureza, é um Estado intervencionista, que requer sempre a presença 

militante do poder político nas esferas sociais”28. Esta intervenção se dá, 

inicialmente, na busca pela dignidade, sempre atrelada ao adequado aproveitamento 

dos bens ambientais, pois, sabidamente, necessários ao conceito de dignidade 

assistida. 

Cediço, agora, que o Estado, diante deste dever normativo, carecerá 

de meios para manipular a economia por suas ações. 
���������������������������������������� �������������������
27 OLIVEIRA, 2007. p. 15. 
28 BONAVIDES, 2007. p. 200. 
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Eros Grau29 classifica em três modalidades as intervenções do 

Estado na economia: (a) intervenção por absorção ou participação, é quando o 

Estado intervém no domínio econômico como sujeito economicamente ativo 

monopolista, já como participante, apenas como parte do domínio econômico; (b) 

intervenção por direção, ocorre quando o Estado, por meio de mecanismos 

regulatórios instrumentaliza pressão sobre os diversos agentes de mercado, 

compulsando-os a um comportamento desejado; e (c) intervenção por indução, 

quando, manipula o mercado utilizando de instrumentos de intervenção em 

consonância com as leis que regem o mercado. 

 

 

2.1 Direito Tributário e Tributação Ambiental 

 

 

Em meio ao exposto, o Tributo pode ser entendido com um 

instrumento de efetivação de políticas públicas para garantir a existência do meio 

ambiente equilibrado 

Um dos principais meios de o Estado lograr êxito nesta tarefa é 

custear e incentivar o particular para um ajustamento de conduta conforme, tendo 

como base alterações e instituições de mecanismos extrafiscais. 

Quando se referenda a promoção da arrecadação fiscal do Estado, 

como meio lícito e ordinário de investir em políticas de apoio às iniciativas verdes, 

está-se, objetivamente, trabalhando com a consideração da função promocional do 

tributo e da utilização do Direito Tributário como mecanismo de regulação 

econômica e ambiental. 

Norberto Bobbio30 acerta o instituto da função promocional do direito, 

fundamentando seu pensamento em uma funcionalidade do direito relacionada à 

teoria econômica, comentando que “função promocional do direito pode ser exercida 

com dois tipos diferentes de expedientes: o incentivo e o prêmio.” 

Simone Martins Sebastião31 explica, para tanto, que incentivo é a 

���������������������������������������� �������������������
29 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros. 2002. 
30 BOBBIO, Norberto, Da Estrutura À Função - Novos Estudos de Teoria do Direito. São Paulo: 
Manole. 2006. 
31 SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo Ambiental – Extrafiscalidade e Função Promocional do 
Direito. Curitiba: Juruá Editora. 2006. 
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medida que serve para facilitar o exercício de determinada atividade econômica. O 

prêmio é a medida que visa dar satisfação àquele que já cumpriu uma determinada 

atividade 

Segundo Paulo Henrique Amaral32, “a intervenção do Estado na 

economia se poderá dar pela implementação de uma política tributária ecológica 

capaz de incentivar a utilização de atividades não-poluidoras (...). Essa política 

poderá comportar a utilização de incentivos fiscais com a finalidade de desonerar a 

produção, por adotar mecanismos limpos. 

Por isso, percebe-se no texto constitucional aditado pelo advento da 

Emenda Constitucional de nº 42/2003 a caracterização da Ordem econômica 

orientada para a defesa do meio ambiente. 

Um dos principais métodos, outrossim, de conter a atividade 

humana, sobremaneira conquanto se lida com a ordem econômica em cotejo ao 

meio ambiente, é por meio da tributação. 

Cediço que a atividade empresarial, com foco nos resultados 

lucrativos é uma das principais fontes de renda tanto para o particular, quanto para o 

poder público. 

Ubaldo Cezar Balthazar33 explica este caráter muito peculiar do 

tributo para promover esta transferência de riquezas: 

 

Estudar o tributo, conhecer usa história, é importante na 

medida em que é através da tributação, das condições por meio da quais os 

homens trabalham e produzem, e, sobretudo, das condições nas quais eles 

promovem o intercâmbio de suas riquezas que os Estados evoluem...” 

 

Quanto maior a geração de riqueza no meio privado, maior a 

arrecadação fiscal promovida pelos entes públicos, que utilizam dos tributos para a 

promoção do bem-estar coletivo. 

Neste contexto, pode-se empreender entendimento em busca do 

caráter fomentador da sociedade que detém o tributo, pois ajuda a custear toda a 

máquina estatal, com os recursos transferidos a partir da atividade e renda do 

particular. 

���������������������������������������� �������������������
32 AMARAL, 2007. p. 16. 
33 BALTHAZAR, Ubaldo Cezar. História do Tributo no Brasil. Florianópolis: Fundação Biteux, 2005. p. 
18. 



�	�

�

Desta forma, as exações de natureza tributária poderão servir de 

ponte à obtenção de um meio ambiente equilibrado. 

 

 

2.2 Contextualização do Direito Tributário no Ordenamento Constitucional Brasileiro 

 

 

A constituição Federal de 1988 estabelece os princípios gerais de 

Direito Tributário no Capítulo I, do Título VI, trazendo consigo parte da principiologia 

adotada pelo contribuinte, bem como pelo Ente político legitimado a tributar. 

Conjunta e complementarmente, o Código Tributário Nacional, Lei 

5.172 de 1966, regulamenta o exercício deste direito de o Estado instituir, cobrar e 

manejar seus diversos tributos, caracterizando mais especificamente a relação 

jurídico-tributária. 

Dentro do conceito de Estado de Direito, onde se limita a 

interveniência do ente público na esfera do particular, postulam-se também as 

potencialidades inerentes ao tributo, enquanto meio lícito de promover transferência 

de riquezas do particular para a coletividade. 

De outra feita, neste mesmo diploma constituinte, se determinam os 

princípios e garantias que implicam a defesa do meio ambiente, como premissa do 

Estado, com vistas a dignidade do cidadão. 

Juntamente com tais postulados, a Livre Iniciativa, representada pela 

atividade produtiva de bens e serviços que intentam ao lucro, é também defendida 

pelo texto do constituinte originário, deixando a relação entre estes três poderes-

deveres, passível de confrontamento para interpretação e aplicação tanto pelo 

agente público quanto pelo aplicador da lei. 

É hora, pois, de empreender estudo acerca do diversos mecanismos 

legais de que dispõe o poder público para a decisão em prol do meio ambiente. 

 

 

CAPÍTULO 3 – MECANISMOS REGULATÓRIOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

Já foi pontuado que o Direito detém meios lícitos a serem 

empregados pelo Estado a fim de promover um comportamento desejável ao 
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particular que aquiesça o dever de proteção ao Meio Ambiente. 

É o balizamento da atividade humana, com relevância exortada à 

atividade econômica que, por meio de seus mecanismos de evolução, muitas vezes 

desenfreados, assume os riscos de causar agressão ambiental. 

Ocorre, portanto, mediante previsão do próprio constituinte, a 

faculdade de o Estado direcionar a conduta vinculada à economia para os moldes 

desejáveis na esfera de atuação ambiental. 

E, assim, por finalidade deste estudo, tem-se evidenciada a 

Extrafiscalidade como o principal modo de manejar a conduta desejável com vistas 

às atividades sustentáveis. 

 

 

3.1 O Conceito de Extrafiscalidade 

 

 

Em atenção ao ordenamento pátrio, e à Doutrina, verificamos haver 

corrente ideológica que prevê naturezas dissociadas para o Tributo. 

Em primeiro lugar, desvelaremos a classificação conservadora 

acerca da função arrecadatória prevalente do tributo conceituada na Fiscalidade. 

De outra sorte, a função extrafiscal se aliena ao tributo porquanto 

sua instituição perquira não somente o caráter arrecadatório, mas também o caráter  

regulador de atividades sob sua incidência. 

A extrafiscalidade poderá ser definida como a função destituída de 

intenção de arrecadar do tributo. 

O professor Raimundo Falcão34 entende esta função do tributo por: 

  

“Considerando a tributação como ato ou efeito de 

tributar, ou ainda, como o conjunto dos tributos, podemos afirmar que: a) a 

tributação se diz fiscal enquanto objetiva retirar do patrimônio dos 

particulares os recursos pecuniários – ou transformáveis em pecúnia – 

destinados às necessidades públicas do Estado; b)tributação extrafiscal é o 

conceito que decorre do de tributação fiscal, levando a que entendamos a 

extrafiscalidade como atividade financeira que o Estado desenvolve sem o 

fim precípuo de obter recursos para seu erário, mas sim com vistas a 

���������������������������������������� �������������������
34 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 43. 
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ordenar a economia e as relações sociais, sendo, portanto, conceito que 

abarca, em sua amplitude, extensa gama de opções e que tem reflexos não 

somente econômicos e sociais, mas também políticos...” 

 

Para Falcão, residirá apenas um caráter atinente à extrafiscalidade 

ou à fiscalidade para cada tributo. O que se percebe, entretanto, é que não se 

poderá segregar tais características intrínsecas ao tributo, por motivo de ele 

representar, sempre, uma prestação pecuniária. 

Sob mesma esfera de entendimento, Paulo Amaral35 propugna que 

“... não há como dissociar os sinais de fiscalidade e extrafiscalidade de qualquer 

tributo. Existirá sim, em alguns casos, o predomínio de caráter fiscal ou extrafiscal, 

mas nunca haverá apenas um caráter isoladamente.” 

 Marco de Freitas Gouvea36, também consente o tributo com 

encerrando mais de um caráter ou função, seja ela fiscal ou extrafiscal. Haverá, 

entretanto, uma predominância de algum destes fatores, mas, certamente, não se 

poderá atrelar tal exação como detendo única função, no que tange ao poder 

arrecadatório. 

A filiação à corrente mais moderna que sincretiza as duas funções 

no tributo parece aquiescer de forma mais adequada ao que se entende por Tributo 

Ambiental. Marcos Gouvea37 declara que a conduta pautada pela extrafiscalidade 

não se encontra apenas no Direito Tributário, mas em todo o ordenamento 

constitucional, levando a crer que a extrafiscalidade se relaciona não só com o 

tributo, mas com toda a constituição. 

De mesmo modo, o referido autor, propõe que, sempre que o 

legislador ou o aplicador da lei utiliza de uma exegese visando delimitar 

comportamentos desejáveis no campo econômico de atuação do direito, estará 

pacificando o emprego da extraficalidade com meio de promoção do direito, por viés 

de Políticas Fiscais. 

Paulo de Barros Carvalho38 denota que “não existe, porém, entidade 

tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão-somente a fiscalidade, 

ou unicamente, a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem harmônicos na 

���������������������������������������� �������������������
35 AMARAL, 2007. p. 64. 
36 GOUVEA, Marcos de Freitas. A Extrafiscalidade no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 
2007. 
37 Ibid. p. 62. 
38 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2002. 
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mesma figura impositiva, sendo apenas lícito que, por vezes, um predomina sobre 

outro.” 

As políticas fiscais são, sim, o meio mais utilizado na realização 

desta intenção do Ente público, sobremaneira no que tange ao meio ambiente. 

Entende-se por políticas fiscais, todo o esforço em produzir normas 

que conduzam o comportamento do contribuinte, do sujeito ativo na produção 

econômica. 

 

 

3.1.1 A Extrafiscalidade do Tributo como Mecanismo Regulatório do Direito 

Constitucional Ambiental. 

 

 

Se o tributo consagra a possibilidade de ditar parâmetros ao campo 

de ação da sociedade, enquanto participante do mercado econômico, aceitável que 

o poder público utilize deste instituto para orientar a conduta dos agentes 

econômicos em proveito do meio ambiente. 

No que viceja o potencial de oferecer risco ambiental pelo 

empreendimento de atividade que possa alterar as condições naturais, prejudicando 

a dignidade da pessoa humana, em se tratando de direitos da seara ambiental, 

merece prosperar a aplicação do Tributo Ambiental como ferramenta efetivamente 

administrável para viabilizar a condução do comportamento verde. 

A intenção do legislador em adotar Tributos com caráter protetivo ao 

meio ambiente perfaz condição de qualificar tal conduta dentro dos limites da 

extrafiscalidade. 

Estimular condutas limpas e punir comportamentos poluidores é a 

principal função do tributo verde. Arrecadar, entretanto, estará sempre no plano 

objetivo do instituidor daquela obrigação, pois, com o passar do tempo, esta 

utilização promoverá a conscientização por parte dos agentes do mercado, que, de 

forma automática, serão orientados a um comportamento verde. 

Dessa forma, poderemos acrescentar ao presente estudo a definição 

propalada por Susana Bokobo Moiche39 que conceitua os tributos ambientais como: 

���������������������������������������� �������������������
39 MOICHE, Susana Bokobo. Gravámes e Incentivos Fiscales Ambientais. Madrid: Civitas, 2001. p. 
83. 
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As prestações pecuniárias exigidas por um ente público 

com a finalidade principal de produzir efeitos de conservação, reparação, 

melhoria e, em geral, proteção do meio ambiente. Essa é sua finalidade 

principal, entretanto, não há que se esquecer que nunca estará ausente sua 

finalidade arrecadatória. 

 

José Marcos Domingues de Oliveira40 indica o sentido mesclado 

para o tributo ambiental: impositivo, quando fiscal, e seletivo, quando extrafiscal.  

 

 

3.1.2 Direito Tributário Brasileiro e a Tributação Ambiental 

 

 

A tributação ambiental é uma forma eficiente de o Estado intervir na 

economia, com o objetivo de corrigir alguma falha no mercado, utilizando-se tanto do 

caráter extrafiscal, como da função fiscal do tributo, tendo em vista que é primazia 

constitucional o ente político, a partir da arrecadação fiscal, desenvolver políticas de 

contenção do avanço da atividade empresária sobre o ambiente. 

A adoção do dever contido no artigo 17041 da Constituição Federal 

de 1988 é uma evidência do uso de políticas voltadas para a defesa do ecossistema 

terrestre. Todavia, quando a lei tributária institui algum incentivo fiscal para 

atividades protetivas do ambiente, está sim, criando a figura do Tributo Ambiental, 

porquanto vise parametrizar a conduta econômica, acompanhada da função 

meramente arrecadatória. 

Agora, mostra-se fundamental analisar a iniciativa do poder público 

na produção legislativa com relevância para a política tributário-fiscal sobre as 

condutas ambientalmente responsáveis no Brasil. 

 

���������������������������������������� �������������������
40 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Tributação Ambiental. In Revista da Faculdade de Direito 
da UERJ. Rio de Janeiro: UERJ. 1995. p. 3-170. 
41 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
 



���

�

Heleno Taveira Tôrres42 se refere à necessidade de o poder público 

envidar medidas de proteção ao meio ambiente e ensina que: 

 

Estado e Sociedade devem encontrar instrumentos 

eficazes que permitam essa medida de conservação. E a tributação pode 

ser uma alternativa para alcançar esse fim tão nobre, superadas as 

dificuldades que envolvem tal entrelaçamento de princípios e valores. 

 

Como exemplo, podemos denotar o estabelecimento de incentivos 

fiscais para a instalação de parques de geração de energia a partir do movimento 

dos ventos, os Parques Eólicos. 

Estas unidades de transformação de energia cinética em energia 

elétrica limpa, que incrementa o abastecimento da base energética do país são a 

amostra do parcial sucesso do poder público na tentativa de encontrar maneiras de 

fomentar o desenvolvimento sustentável interno, sobretudo, devido ao fato de o país 

ser signatário de alguns acordos internacionais para o favorecimento do uso 

sustentável dos recursos. 

Ao conceder incentivos, ou prêmios, no conceito de Bobbio, o 

Estado procura alterar o panorama econômico com medidas administrativas em 

busca de atividades limpas. 

Voga, entretanto, que existem limitações para o poder estatal 

interferir da iniciativa privada, mesmo quando vise à proteção ambiental.  

 

 

3.1.3 Tributos Ambientais no Ordenamento Brasileiro 

 

 

Em julho de 2000, foi criada a Lei nº 9.985, que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, regulamentando o artigo 225, § 1o, incisos I, 

II, III e VII da Constituição Federal de 1988. 

Seu objeto principal é arregimentar recursos oriundos do pagamento 

de multas e taxas advindas do exercício legal da propriedade privada em 

���������������������������������������� �������������������
42 TÔRRES, Heleno Taveira. Da Relação entre Competências Constitucionais Tributária e Ambiental 
– Os Limites dos Chamados “Tributos Ambientais”.In TÔRRES, Heleno Taveira (org.) Direito tributário 
ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005 
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empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental e disciplinar seu 

uso por meio da instituição de entidades autárquicas que regulamentem e fiscalizem 

estas atividades. 

Referidas multas representam sanção a ato ilícito, não fazendo, 

entretanto, parte dos tributos ambientais. 

Quanto às taxas, Geraldo Ataliba43 ensina que elas se caracterizam 

como modalidade de tributo vinculado a uma atividade estatal específica. 

São, portanto, resultado do poder de polícia do estado, para o caso 

em apreço, da fiscalização sobre o uso dos bens ambientais de interesse difuso. 

Aliomar Baleeiro44 complementa este entendimento e vai além, 

propondo que taxa “é a contraprestação de serviço público, ou de benefício feito, 

posto à disposição, ou custeado pelo Estado, em favor de quem paga, ou se este, 

por sua atividade, provocou a necessidade de criar aquele serviço público”. 

Todavia, cediço que, ao adentrar a esfera de proteção dos bens 

ambientais, o particular imprime ao poder estatal que fiscalize sua atividade, para 

definir o adequado uso daquele bem. 

Exsurge, agora, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, como 

meio legal de o Estado promover a utilização da propriedade considerando sua 

função social, com vistas à proteção do Direito ao Meio Ambiente Artificial 

representado pelos centros urbanos. 

O inciso I, do artigo 156, da constituição Federal de 1988 denota a 

competência tributária para a instituição ou alteração da obrigação tributária acerca 

do IPTU. 

 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

 

A aplicação de uma alíquota progressiva em razão do valor venal da 

propriedade urbana e de sua utilização, segundo critérios que consideram sua 

função social, é uma demonstração da preocupação do legislador com o meio 

ambiente, expressa na da tributação. 

O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

específicos, ICMS, cuja competência legislativa se dá em função dos estados 
���������������������������������������� �������������������
43 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros. 2000. 
44 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 1997. 
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federados, também tem emprego na promoção de atividades com melhor 

aproveitamento dos recursos ambientais. 

A instituição de alíquotas menores sobre a atividades que se 

realizem considerando uma menor degradação do ambiente e atividades que 

promovam melhorias à natureza, merecem a atenção do sujeito ativo da obrigação 

tributária para promover uma menor incidência de impostos sobre empresas com 

uma conduta verde ou que favoreçam tal comportamento. 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo45 comenta o uso do ICMS Ecológico 

dizendo: 

 

Tributo estadual de maior relevância para os Estados da 

Federação, o ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços vem sendo utilizado desde 1991 por alguns estados com típica 

indicação ambiental. Conhecido com ICMS ecológico, sua utilização no 

sentido de viabilização de atividades “menos degradadoras” vem sendo 

importante fonte de gestão ambiental. 

 

Veja-se, pois, efetiva a participação dos diversos entes políticos na 

implementação de políticas fiscais orientadas pelo ambientalismo. 

 

 

CAPÍTULO 4 - GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA 

 

 

Para um melhor aproveitamento dos recursos naturais, de modo a 

permitir sua existência contínua, mister busquem-se alternativas sustentáveis que 

considerem  a proteção ao meio ambiente e a manutenção de seu equilíbrio, como 

defeso na redação do artigo 225, da Constituição Federal de 1988. 

A busca por novas e alternativas fontes de energia isentas de 

potencial de agressão ambiental ou de utilização de recursos naturais não 

renováveis é um dever de toda a sociedade, mas que terá de ser fomentado e 

incentivado pelo Estado, este usando de seu poder econômico no 

contingenciamento das garantias constitucionais positivadas. 

Como a vida no globo terrestre é uma realidade vivenciada pelo 
���������������������������������������� �������������������
45 FIORILLO, 2003. p. 115. 
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homem e o crescimento da população mundial acontece de modo gradativo e 

contínuo, a demanda por energia será sempre proporcional à quantidade de eventos 

que a consumam. 

A vida em sociedade imprime a necessidade de energia para que se 

realizem as atividades, hoje, indispensáveis à confortável vida urbana. 

A base energética mundial se compõe, sobremaneira, de geração a 

partir de recursos não renováveis, como os derivados orgânicos fósseis. 

Desta forma, sem poder fugir desta demanda por recursos 

energéticos e diante da escassez, cada vez mais iminente dos recursos energéticos 

não renováveis, há a necessidade de o homem encontrar novas e diferentes fontes 

para a produção do combustível gerador e promotor da riqueza mundial. 

Já que se fala em descobrir fontes energéticas necessárias à vida 

em sociedade, coaduna-se a este pensamento a sustentabilidade dos processos 

globais, dentre eles os de obtenção de energia. 

Em momento anterior deste estudo, comentou-se acerca da 

sustentabilidade orientando todo o planejamento das políticas públicas, fazendo, 

inclusive um paralelo deste fator com a condição de relevância das políticas fiscais 

conduzindo o particular para um comportamento desejado pelo poder estatal, 

empreendendo atividades que corroborem ou se delimitem pela regulamentação dos 

recursos ambientais. 

Neste ponto, poderemos, então, promover a discussão acerca dos 

incentivos governamentais para os investimentos em geração de energia a partir de 

recursos renováveis representada pela utilização de Geradores Eólicos que 

trabalham produzindo energia elétrica partindo, apenas, do movimento dos ventos. 

Podemos, agora, evidenciar a possibilidade de aplicação de técnicas 

de produção e geração de energia limpa, como importante fator de proteção ao 

ambiente. 

 

4.1 Energias Limpas 

 

A energia é bem ambiental tutelado na constituição federal de 1988. 

É, portanto, defeso pelo poder público o acompanhamento de seu uso. 
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Celso Antonio Pacheco Fiorillo46 defende esta idéia comentando que 

“a energia é Bem ambiental tutelado na forma do que estabelece a Constituição 

federal e balizado por meio de normas infraconstitucionais, visando ao 

aproveitamento das chamadas fontes de energia”. 

As energias limpas são aquelas desprovidas do uso de recursos não 

renováveis, as que não causam impacto ambiental de relevância negativa ou 

aquelas que visam à melhoria do processo produtivo economizando ou melhorando 

o meio ambiente. 

Este conceito se atrela ao de energia renovável, que implica a 

adoção de fontes renováveis de energia. Estas, por seu turno, são provenientes de 

recursos naturais renováveis. 

A energia renovável pode ser definida pela aplicação de recursos 

naturais renováveis na geração de energia.  

O Dicionário de Ciência Ambiental47 relaciona a natureza dos 

recursos naturais, ditando que: 

 

Recursos Naturais Renováveis incluem o sol, solo, 

plantas e a vida animal, uma vez que todos eles se perpetuam 

naturalmente. 

Recursos Naturais Não renováveis são aqueles que não 

se perpetuam, sendo certo que, usados continuamente pela pessoa 

humana, irão esgotar-se algum dia, como os minerais o os chamados 

combustíveis fósseis. 

 

Quando do emprego de energias limpas para a geração de energia 

elétrica, o homem evita que os impactos de sua atividade prejudiquem a 

coletividade, aproveitando, entretanto, desta tecnologia tão necessária 

hodiernamente. 

 

4.1.1 Geração de Energia Eólica como Alternativa Sustentável 

 

A composição da matriz energética brasileira é feita, sobretudo, da 

geração de energia pelo movimento da água, as chamadas usinas hidrelétricas, que 

���������������������������������������� �������������������
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47 H. Stevem Dashefsky. Dicionário de Ciência Ambiental. São Paulo: Global, 1997.  
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transformam a energia potencial da água, por meio da construção de barragens 

elevadas, que contém turbinas hidráulicas. Estas, em contato com a queda de água, 

giram em seu eixo para produzirem energia elétrica com a indução magnética. 

O problema, entretanto, é que as bacias com potencial de geração 

desta fonte energética já estão saturadas e a construção de novas, acarretará em 

fortes impactos ambientais para os biomas regionais. 

Embora represente, ainda, pequena quantidade absoluta de 

investimentos na área energética, a Energia Eólica, possui potencial de colaborar 

com boa parte da matriz energética mundial. 

O Dicionário de Ecologia e Ciências Ambientais48 explica o conceito 

de energia eólica como “a energia do vento, aproveitada para impulsionar uma 

máquina (moinho de vento) ou para mover um gerador elétrico (uma turbina de 

vento)”. 

A geração de energia limpa ocorre a partir da realização de trabalho, 

pela ação de algum recurso natural, que contenha potencial energético. 

Este potencial é justamente a capacidade de gerar trabalho, sob o 

aspecto da Dinâmica Física (da freqüência de movimentos realizada por tal 

elemento). 

Neste caso, exemplificamos o potencial energético dos ventos, que 

acontece a partir do deslocamento de massas de gases, realizado pelas diferenças 

de temperatura e pressão da Terra. Estas são capazes de, ao trespassarem as pás 

do gerador eólico, imprimem movimento de rotação em sua turbina e terminarem por 

transformar sua energia potencial em energia elétrica. 

Paulo Carvalho49 define o vento como uma das principais fontes 

renováveis de recursos energéticos. Ele caracteriza este elemento da natureza 

explanando que: 

  

“o vento pode ser entendido como o deslocamento de 

massas de ar causado pela diferença de aquecimento da terra pela 

radiação solar. Constitui, portanto, uma forma indireta de energia solar e 

representa o resultado da transformação da energia térmica do sol em 

energia cinética”. 

���������������������������������������� �������������������
48 HENRY, W. Art e Outros. Dicionário de Ecologia e Ciências Ambientais. São Paulo: 
Melhoramentos, 1998. 
49 CARVALHO, Paulo. Geração Eólica. Fortaleza. Imprensa Universitária. 2003. P. 11. 
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A energia cinética é a energia contida no movimento, enquanto que 

a energia potencial é a armazenada em corpos estáticos. 

 

 

4.1.2 A Energia Eólica e o Nordeste Brasileiro 

 

 

A região do Nordeste Brasileiro é caracterizada pelo regime irregular 

de chuva, pela alta incidência da radiação solar, bem como pela disposição de 

regime regula de ventos oceânicas, que se dirigem dos Polos Ártico e Antártico para 

a faixa territorial equatorial, onde encontra-se parte desta região. 

O pesquisador Paulo Carvalho50 encontra na ciência o motivo de o 

Nordeste brasileiro deter um bom potencial para a geração de energia eólica: 

 

Para as regiões mais próximas do equador, como é o 

caso da região do Nordeste brasileiro, merece destaque a importância dos 

ventos alísios. Estes ventos são constituídos por movimentos das massas 

de ar em direção às menores pressões da aquecida faixa equatorial, sendo 

defletidos no sentido oposto à rotação da Terra pela ação das forças de 

Coriolis. 

 

A posição estratégica da região nordestina, em relação ao globo 

terrestre, localizada na Zona de Convergência Intertropical, favorece o investimento 

na geração de energia eólica, pois denota-se abundante e contínuo o fluxo de 

ventos intertropicais. 

A professora Denise Lucena Cavalcante51 salienta a viabilidade de 

tal sorte de empreendimento voltado para a geração de energia a partir do 

movimento dos ventos, explicando que: 

 

 “a incidência de ventos no Nordeste brasileiro é algo incomparavelmente mais 

barato de se investir, do que em outras fontes renováveis de geração energética, pois a zona 

litorânea desta região apresenta abundância gratuita deste recurso natural. O Nordeste detém as 

���������������������������������������� �������������������
50 Ibid., p. 11. 
51 CAVALCANTE, Denise Lucena. In IV Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Anais. Fortaleza, 
2009. 
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principais fontes de energia a partir de recursos renováveis do planeta. Por que não aproveitá-las?” 

 

É, portanto, iminente que o Brasil assuma a vanguarda da utilização, 

gestão e produção de energia a partir de processos sustentáveis, como a Geração 

de Energia Eólica. 

 

 

4.1.3 Os Geradores de Energia Eólica 

 

 

Para absorver a incidência dos ventos e transformá-la em energia, é 

preciso a utilização de instrumentos mecânicos conhecidos com Gerador Eólico de 

Energia. 

Este equipamento é basicamente dotado de uma Turbina de Ventos, 

por cujas pás se dá a ação das massas de ar em trânsito, fazendo com que a turbina 

gire, com movimento de rotação, sobre seu próprio eixo, movendo o Gerador 

Elétrico contido no interior da torre de geração52. 

A energia gerada a partir do movimento cinético do gerador de 

energia elétrica é armazenada em baterias que, posteriormente, transferem a 

eletricidade para as centrais distribuidoras de energia integrantes da rede de 

abastecimento elétrico, em meio a uma rede de transmissão de alta tensão 

interligada à malha energética. 

Desta feita, tem-se o aproveitamento do potencial de geração 

contido na simples existência dos ventos incidentes em locais organizados, 

denominados de Parques Eólicos de Geração de Energia. 

As Centrais Eólicas, unidades administrativo-operacionais dos 

Parques Eólicos, concentram toda a administração da geração de energia e 

distribuição primária deste recurso. São mega estruturas que demandam um vultoso 

investimento para que se estabeleçam em apropriada região. 

 

 

4.2. Políticas Públicas na Geração Eólica – PAC 

 
���������������������������������������� �������������������
52 CARVALHO, Paulo, 2003. p. 51-53. 
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Como a atividade de geração de energia é um empreendimento de 

grande valor econômico, por demandar recursos de alta soma monetária, e os entes 

públicos, com o dever de seguir um orçamento público que concentra as políticas de 

desembolso dos recursos público, não possuem disponibilidade econômicas para tal 

investimento. Usualmente o capital privado, destina esforços para esta iniciativa. 

Todavia, como a melhoria da matriz energética do Estado, pela 

adoção de processos sustentáveis, alvos de acordos internacionais de cooperação 

para o uso adequado dos recursos naturais, o Poder público tem interesse direto no 

surgimento de novas Centrais de Geração Eólica. 

Deverá, para tanto, promover incentivos para que estes 

empreendimentos se instalem, com o intuito, não só de aumentar a oferta básica de 

energia elétrica para o país, mas para envidar esforços no sentido de realizar 

mudanças no aproveitamento do ambiente para a coletividade, por meio de 

iniciativas limpas de geração energética. 

A geração de energia elétrica pelo movimento das correntes de ar 

tem relação intrínseca com a preservação ambiental, porquanto o vento é um 

recurso natural inesgotável. 

Paulo Carvalho53 denota esta relação apresentando o fato de que 

esta espécie de geração de energia produz impactos muito inferiores aos causados 

por outras fontes de energia ligadas à água e aos carbonos. Com a energia dos 

ventos, não se necessita de inundações para a construção de barragens, nem a 

extração de recursos minerais para queima e combustão da matéria orgânica na 

geração da eletricidade. Veja-se o que discorre o autor: 

 

Um dos motivos do crescimento do uso da energia eólica 

a nível mundial para a produção de energia elétrica é o impacto ambiental 

mínimo causado pelos geradores eólicos. 

 

Estas condutas demandam a ocorrência de sérios impactos 

ambientais nas regiões em que ocorrem, bem como em todo o planeta. 

Por tudo quanto se observa neste aspecto, existe a inovação 

legislativa para regulamentar o surgimento destes Parques de Geração de Energia 

���������������������������������������� �������������������
53 CARVALHO, Paulo, 2003. p.117. 



���

�

dos Ventos. 

 

 

4.3 Políticas Fiscais na Implantação de Empreendimentos de Energia Eólica 

 

 

Parte dos incentivos do poder público para a implantação de 

parques eólicos se dá pela concessão de isenções ou pelo deferimento de 

benefícios ficais, que vão, desde a implantação e construção da estrutura que 

abrigará os geradores, até o diferimento do pagamento de tributos relacionados com 

a prestação de serviço de geração da energia em questão. 

O empresário investidor na área de geração energética limpa 

encontra no ordenamento nacional medidas objetivas para facilitar o 

desenvolvimento de atividades protetoras do meio ambiente. 

Tais medidas refletem o emprego de políticas fiscais relacionadas à 

Tributação Ambiental e ao desenvolvimento sustentável, em defesa do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

No Brasil, como a carga tributária imposta pela União sobre as 

atividades empresárias representa o maior encargo ao planejamento fiscal das 

entidades exploradoras de atividades econômicas, é o Ente Soberano o responsável 

pela maior deferência de dispositivos normativos regulamentares da concessão de 

vantagens tributárias.  

 

 

4.4 Experiência brasileira com Tributação Sobre a Atividade de Geração de Energia 

Eólica 

 

 

No início de 2007, foi criado o Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, um conjunto de ações com o intuito elevar as baixas taxas de 

crescimento econômico da economia brasileira observadas nos últimos 25 anos para 
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um novo patamar, que torne o país atrativo para investimentos externos54. 

O plano previa um aumento do investimento em infra-estrutura, 

principalmente na geração de energia, juntamente com um incremento no crédito 

disponível para o financiamento da atividade empresária de base econômica. 

Este incentivo governamental trouxe desoneração e melhoria do 

sistema tributário, pela a adoção de medidas fiscais de longo prazo atreladas a 

mudanças regulatórias das políticas públicas. 

Uma das expressões legislativas do PAC foi a criação do Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI, Lei nº 

11.488, de 15 de junho de 2007, que reduz para 24 (vinte e quatro) meses o prazo 

mínimo para utilização dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS decorrentes da 

aquisição de edificações. 

Tem, também, o condão de ampliar o prazo para pagamento de 

impostos e contribuições federais sobre a atividade de base desenvolvimentista. 

Com o disposto no artigo 2º do referido diploma legal, as atividades 

de produção de energia, em nosso estudo, representadas pelas usinas de geração 

de energia eólica, poderão aproveitar os benefícios ali estabelecidos. Observe-se, 

pois, a redação do referido artigo: 

 

Art. 2o  É beneficiária do Reidi a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado 

para implantação de obras de infra-estrutura nos setores de transportes, 

portos, energia, saneamento básico e irrigação; 

 

Tal ato normativo estabelece a suspensão da incidência de 

contribuições federais que elenca nos incisos I e II, do artigo 3º 55: 

���������������������������������������� �������������������
54 DIEESE. , Nota Técnica 41, Principais aspectos do Programa de Aceleração do Crescimento. São 
Paulo, 2006. Disponível em: http://www.dieese.org.br/nota técnica n 41. Acesso em 15 de março de 
2009. 
55 Art. 3o  No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, 
novos, e de materiais de construção para utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura 
destinadas ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência: 
I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a venda no mercado interno quando os referidos bens ou materiais de construção 
forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Reidi; 
II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação quando os referidos bens 
ou materiais de construção forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi. 
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A Suspensão do Crédito Tributário é matéria regulada no Código 

Tributário Nacional, Lei 5.172 de 1966, diploma normativo que vige e fora 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 

Define, em seu artigo 15156 e incisos, as possibilidades para a 

realização da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

O que aparece, entretanto, é a impossibilidade de Lei Ordinária 

consagrar a suspensão, como estabelecida neste dispositivo do Código Tributário 

Nacional, por não deter este ato legislativo força de Lei Complementar. 

A exegese do comando contido no artigo 3º do REIDI traz a 

inteligência não de suspensão, mas de diferimento da cobrança da obrigação 

tributária. Não permitindo, portanto, a interpretação literal do texto ali encerrado, vez 

que, dado causa à incidência da hipótese tributária, a exibilidade do tributo já faz 

obrigação entre os sujeitos da relação jurídico-tributária. 

Hugo de Brito Machado57 discorre brevemente sobre a suspensão 

de exigibilidade do crédito tributário, mencionando que “a causa da suspensão antes 

da exigibilidade não é propriamente suspensão, é sim um impedimento. 

Ricardo Lobo Torres58 afirma em uníssono que “só se suspende o 

crédito já lançado”, denotando ser o benefício em questão, apenas uma forma 

equivocada de o legislador utilizar a definição de tão solidificado instituto do Direito 

Tributário. 

O que há, na prática, é a atribuição de alíquota zero nas operações 

que teriam a incidência das contribuições mencionadas. 

Outra vantagem conferida pelo regulamento em questão é o 

desconto de créditos apurados nos investimentos destinados ao ativo imobilizado 

em infra-estrutura dos empreendimentos compreendidos pela medida, dentre eles os 

voltado para a produção energética. 

Com esta evidenciação, percebe-se a interferência do Estado na 

���������������������������������������� �������������������
56 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
I - moratória; 
II - o depósito do seu montante integral; 
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 
administrativo; 
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;      
VI – o parcelamento. 
 
57 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. Rio de Janeiro. Forense, 1993. 
58 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro. Renovar, 1993. 
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economia, por meio de políticas fiscais que visam à promoção de um Direito 

Tributário Ambiental, como meio de garantir o equilíbrio ambiental, necessário à 

sadia qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���

�

CONCLUSÃO 

 

 

Com a realização do presente estudo, concluiu-se que, a partir da 

mudança de paradigma no ideário social, não mais definindo os recursos naturais 

como inesgotáveis, houve uma preocupação formal em defender o meio ambiente, 

bem difuso, necessário à sadia qualidade de vida, como garantia constitucional no 

ordenamento brasileiro. 

Desde então, com o advento do artigo 225, da Constituição Federal 

do Brasil em 1988, o Estado passou a assumir o papel de promotor do 

comportamento humano, por meio de atividades econômicas sustentáveis, levando 

ao surgimento da interveniência do Ente Político em busca do desejável uso dos 

recursos provenientes do ecossistema. 

Como instrumento de realização deste dever constitucional, o poder 

estatal empregou políticas, sobretudo, fiscais na implementação de tributos com 

finalidade ambiental. 

Como exemplificado neste estudo, a Geração de Energia Eólica, 

aproveita dos incentivos fiscais concedidos pelo legislador, que visa obter a proteção 

dos recursos disponíveis ao homo economikcus, pelo estabelecimento da Tributação 

Ambiental na instalação de empreendimentos voltados para esta atividade de base 

energética, com características de energia limpa, surgida de processos sustentáveis, 

garantindo a continuidade do meio ambiente para presentes e futuras gerações. 
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