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AMBIENTE 

 

 

Amanda Bazalia Firmino 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo dissertar sobre a tributação como função extrafiscal a 

fim de incentivar as empresas brasileiras ao desenvolvimento econômico sustentável, 

verificando mecanismos fiscais que os Estados têm utilizado na defesa do meio ambiente. A 

metodologia utilizada é de natureza qualitativa com caráter exploratório, pois buscamos estudar 

e compreender como os tributos podem contribuir para a preservação do meio ambiente. A 

pesquisa tem como base o levantamento de legislação, artigos jurídicos, teses, trabalhos 

publicados em periódicos e congressos sobre a importância do assunto abordado. Por meio 

desses estudos foi possível analisar e diagnosticar a atuação dos Estados perante a utilização 

dos tributos, não unicamente para arrecadação fiscal, mas para a promoção de desenvolvimento 

socioeconômico. Pode-se destacar que o enfoque principal está na Lei Maior contido no art. 

170 e 225 da nossa Constituição Federal Brasileira de 1988. Nesse sentido, percebe-se que o 

aparato legal é orientado somente por fins econômicos no Brasil e os incentivos que, 

atualmente, estão sendo praticados para preservação e defesa do meio ambiente são deveres do 

Poder Público e da Sociedade, porque um ambiente equilibrado é de direito de todos os cidadãos 

e de futuras gerações. Por fim, o presente estudo aponta que podemos contribuir para que os 

Estados construam uma economia pautada em pilares da sustentabilidade e, que de certa forma, 

os estímulos fiscais sejam veiculados com maior segurança para que assim, efetivamente 

concretizem a defesa do meio ambiente.  

 

Palavras-chave: Direito Ambiental. Sustentabilidade. Tributação Extrafiscal.  
 

 

FISCAL INCENTIVES FOR COMPANIES THAT CONTRIBUTE TO THE 

ENVIRONMENT 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to talk about taxation as an extra-fiscal function in order to encourage 

Brazilian companies to sustainable economic development, verifying tax mechanisms that 

States have used in environment defense. The methodology used is of a qualitative nature with 

an exploratory character, as we seek to study and understand how taxes can contribute to the 

preservation of the environment. The research is based on the survey of legislation, legal 

articles, theses, works published in journals and congresses about the importance of the subject 



addressed. Through these studies, it was possible to analyze and to diagnose the performance 

of the States regarding the use of taxes, do not only for tax collection, but for the promotion of 

socioeconomic development. It can be highlighted that the main focus is on the Major Law 

contained in art. 170 and 225 of our 1988 Brazilian Federal Constitution. In this sense, it is clear 

that the legal apparatus is oriented only for economic purposes in Brazil and the incentives that 

are currently being practiced for the preservation and defense of the environment are duties of 

the Public Power and Society, because a balanced environment is of the right of all citizens and 

future generations. Finally, the present study points out that we can contribute for the States 

build an economy based on pillars of sustainability and, in a certain way, the fiscal stimuli are 

transmitted with greater security so that, in this way, they effectively implement the defense of 

the environment. 

 

 

Keywords: Environmental Law. Sustainability. Extrafiscal Taxation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o desenvolvimento econômico cada vez mais acelerado, é necessário buscar 

artifícios para que se encontre um equilíbrio entre a atividade econômica e a preservação do 

meio ambiente. O Brasil é um país que possui uma extensa diversidade biológica, no entanto, 

não está isento de sofrer com a degradação ambiental. A legislação brasileira que versa sobre o 

meio ambiente é bem ampla, no entanto, verifica-se certa dificuldade para aplicar essas leis de 

maneira prática e eficiente. A Constituição Federal de 1988 traz como regra o dever de 

cooperação e conscientização da população e do Estado, que tem a incumbência de intervir 

para defendê-lo e preservá-lo.  

O objetivo desta pesquisa é demonstrar que essa intervenção do Estado pode ser 

realizada de maneira positiva, utilizando os incentivos fiscais como instrumento de 

preservação ambiental, o que traria benefícios para ambos os lados, tanto para o Estado 

combater a degradação do meio ambiente, como também para as sociedades empresariais 

obterem uma vantagem financeira com tal investimento, além de reduzir a quantidade de 

impostos, tendo em vista que o Brasil é um dos países que mais cobram impostos no mundo, 

ocupando a 15º posição entre os países com a carga tributária mais alta, segundo pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (2019). 

Para tanto. será averiguada a proteção ambiental constitucional, ao considerar que a 

Constituição brasileira, também conhecida como “Constituição verde”, traz um capítulo 

inteiro voltado ao meio ambiente, sendo considerado um dos dispositivos mais avançados em 

matéria de preservação ambiental. 

Será abordado o tema do direito tributário, na busca pela função extrafiscal dos 

tributos, que tem como objetivo incentivar as empresas brasileiras na atuação em defesa do 

meio ambiente, visando não somente sua expansão e crescimento econômico, mas também 

seu planejamento ecológico e sustentável. Nesse contexto, é possível afirmar que o assunto 

pesquisado sobre tributos extrafiscais está sendo um grande estimulador para que os Estados 

atuem de maneira eficiente, com o intuito de incentivar as práticas de preservação ambiental.  

Ressalta-se que o procedimento da pesquisa é de caráter qualitativo quanto à abordagem 

do problema. É descritiva, explicativa e bibliográfica quanto ao objetivo sobre a possibilidade 

de uso da tributação como forma de incentivo às empresas que se utilizam de práticas saudáveis 

ao meio ambiente. 
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2 PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE 

 

A Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988 foi a primeira a utilizar a 

expressão “meio ambiente” em seu texto. Segundo Canotilho (2015), nas primeiras 

Constituições não havia essa intenção preservacionista, o tema era considerado irrelevante, 

tendo em vista que os recursos naturais, naquela época, eram utilizados com a finalidade de 

obter lucro, além de serem considerados infinitos. A Constituição de 1934 foi a primeira a fazer 

alguma alusão à questão ambiental ao prever a proteção das belezas naturais, do patrimônio 

histórico, artístico e cultural, além de estabelecer competência da União para legislar sobre 

matéria de riquezas do subsolo, mineração, metalúrgica, água, energia elétrica, florestas, caça, 

pesca e a sua exploração. A Constituição de 1967, além de manter a mesma proteção 

estabelecida na Constituição de 1934, previu a competência da União para a defesa permanente 

contra as calamidades públicas, especificamente sobre a seca e inundações e acrescentou a 

Emenda Constitucional nº 1/1969 que trouxe pela primeira vez a palavra “ecológica” (art. 172 

EC 1/69), deliberando sobre o aproveitamento agrícola e impedindo o proprietário que faz mau 

uso da terra de receber auxilio e incentivos do Governo. 

Para Antunes (2019), a diferença fundamental entre a Constituição atual e as que 

antecederam é o sistema de proteção ao meio ambiente, de modo que o legislador não deixou 

de considerar que a atividade econômica se faz pela utilização de recursos ambientais, no 

entanto, instituiu um sistema para que essa utilização seja feita de maneira sustentável.  

Silva (2001) afirma que a CF/88 foi a primeira a tratar ostensivamente do direito 

ambiental, uma vez que além de trazer um capítulo inteiro sobre o tema, ainda o conduz por 

todo seu texto. 

O artigo 225 da CF/88 determina que todos os cidadãos tem direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial a sadia qualidade de vida, impondo 

ao Poder Público e a coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para que as presentes e 

futuras gerações possam usufruí-lo. Segundo Silva (2000, p.876) “é direito de todos e bem de 

uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, protegendo-se a qualidade da vida humana, 

assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as condições de seu desenvolvimento e assegurar o 

direito fundamental à vida.” (SILVA, 2000, p. 876). 

Nesse sentido, infere-se que o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito 

fundamental, que possui natureza transindividual, de interesse difuso e deve ser protegido e 

amparado. Cabe ao Estado e a sociedade promover a prevenção, controle, estímulo e reparo de 
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danos causados ao meio ambiente, a fim de que este se mantenha para gerações futuras. Tal 

imposição denota que ambos deverão abrir mão de parcela de seus direitos em prol da questão 

ambiental (SIRVINKAS, 2019). 

 

Conforme os ensinamentos de Milaré, (2001): 

 
O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio configura-se, na verdade, 

como extensão do direito à vida, quer sob enfoque da própria existência física e saúde 

dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade desta existência a qualidade 

de vida, que faz com que valha a pena viver. (MILARÉ, 2001, p.112) 

 

Dessa forma, Brandão (2013) entende que a CF/88 albergou vastos catálogos de 

direitos, garantias fundamentais e direitos sociais, tendo ainda contemplado diversas normas 

que se relacionam, direta ou indiretamente com a preservação ambiental, estabelecendo 

critérios econômicos que determinam a defesa do meio ambiente mediante tratamento 

diferenciado de bens, serviços e modo de produção com base em critérios de 

sustentabilidade.  

Nesse compasso, os princípios, deveres e demais instrumentos da tutela 

constitucional ao meio ambiente nos direciona sempre ao mesmo objetivo que segundo 

Canotilho, (2015, p. 122) é a “[...] regulação do uso dos macrobens e microbens ambientais 

(água, fauna, solo, ar, florestas) ou das atividades humanas propriamente ditas, capazes de 

afetar o meio ambiente (biotecnologia, mineração, energia nuclear, caça, agricultura, 

turismo)” (CANOTILHO, 2015, p. 122). 

Ademais, a proteção constitucional do meio ambiente impulsionou diversas normas 

infraconstitucionais que passaram a regulamentar a matéria com mais veemência. De acordo 

com Abelha (2015), podemos considerar que temos um ordenamento jurídico ambiental, visto 

a quantidade de leis que existem atualmente disciplinando a matéria, seja para proteger o bem 

ambiental ou regulamentar atividade econômica que causa impacto ao meio ambiente. 

 

 

2.1 PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES VOLTADOS AOS INCENTIVOS DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Em primeiro lugar, cumpre destacar que os princípios são fundamentos norteadores do 

Direito, desde o surgimento das normas no ordenamento jurídico até sua aplicabilidade em 

casos específicos. Para Canotilho (2015), embora não haja hierarquia entre os princípios, eles 
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fundamentam a base do direito ambiental, devido à profusa discussão acerca do tema, que acaba 

por esbarrar em direitos tradicionais, como direito de propriedade, direito adquirido, direito à 

livre atividade econômica, dentre outros. 

Giacomelli (2018) ressalta que, os princípios do Direito Ambiental são utilizados como 

“mandamentos normativos de efetivação das leis” (GIACOMELLI, 2018, p. 38). Havendo 

concordância entre as doutrinas dominantes, que os princípios desempenham funções 

importantes no ordenamento jurídico, pois permitem a compreensão da autonomia do Direito 

Ambiental, bem como contribuem para o entendimento dos instrumentos legislativos que 

compõem o sistema de normas ambientais, além de favorecer a sua correta interpretação.  

De acordo com Sarlet e Ingo Wolfgang (2020): 

 

Em razão de sua natureza jurídico-normativa, os princípios são fundamentais na 

aplicação e desenvolvimento do Direito Ambiental. Na condição de parâmetros 

materiais eles permitem ao intérprete e aplicador do Direito Ambiental (em especial, 

Juízes e Tribunais) alcançar o verdadeiro sentido e “estado da arte” do ordenamento 

jurídico ambiental, inclusive para o efeito de suprir deficiências e lacunas muitas 

vezes existentes e verificadas diante de novas questões ecológicas que emergem 

continuamente. (SARLET, 2020, p. 109) 

 

A seguir, aborda-se sobre alguns princípios primordiais do Direito Ambiental que têm 

como finalidade a proteção do bem ambiental, também conhecidos como Princípios 

Estruturantes do Direito Ambiental. Segundo Canotilho (2015) “A utilização da expressão 

princípios estruturantes deve-se ao fato de se referirem a princípios constitutivos do núcleo 

essencial do direito do ambiente, garantindo certa base e caracterização”. (CANOTILHO, 2015, 

p. 191).  

O rol de princípios ambientais é extenso, dessa forma, trata-se, neste trabalho, apenas 

dos princípios estruturantes, relativos aos incentivos tanto do Estado quanto da população para 

a conservação dos recursos ambientais. 

 

 

2.1.1 Principio do Poluidor Pagador 

 

O princípio do poluidor-pagador é um dos pilares do direito ambiental, pois ele 

determina que quem degrada o meio ambiente deve se responsabilizar pelos danos de forma 

pecuniária ou fazer sua reparação (art. 4º, VIII da Lei 6.938/1981). É um princípio 

multifuncional, que funciona como uma ferramenta para redistribuir os custos da poluição, 
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evitando-se, assim, que a sociedade e o Poder Público arquem com os prejuízos (CANOTILHO, 

2015). 

Segundo Fiorillo (2019), “[...] podemos identificar o princípio do poluidor-pagador em 

duas órbitas de alcance: a) busca evitar a ocorrência de danos ambientais (caráter preventivo); 

e, b) ocorrido o dano, visa à sua reparação (caráter repressivo)” (FIORILLO, 2019, p. 57). De 

maneira que, primeiramente, o poluidor poderá ser condenado a pagar as despesas de prevenção 

de danos ambientais. Em segundo lugar, demonstra que, se da atividade desenvolvida ocorrer 

danos ao meio ambiente, o poluidor se responsabilizará pela sua reparação. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a poluição industrial advém das atividades industriais 

que utilizam substâncias e resíduos tóxicos que são descartados em rios e solos trazem um 

impacto negativo e, por sua vez, devem ser reparados com algumas medidas sustentáveis como 

a aquisição de equipamentos necessários para o tratamento de efluentes dentro da indústria. 

Com efeito, estabelece que o poluidor invista na preservação do meio ambiente, como forma 

de onerar a degradação que causou. Conforme, Brandão (2013), “O objetivo é onerar o agente 

econômico com custos de prevenção e monitoramento da poluição, para que seja afastada a 

ideia de que os bens ambientais são infinitos e passíveis de serem explorados sem qualquer 

ônus para o agente poluidor.” (BRANDÃO, 2013, p. 35).  

Por fim, cumpre destacar que esse princípio, segundo afirma Milaré (2001), “[...] não 

objetiva, por certo, tolerar a poluição mediante um preço, nem se limita apenas a compensar os 

danos causados, mas sim, precisamente, evitar o dano ao ambiente” (MILARÉ, 2001, p.117). 

O princípio do poluidor-pagador tem como finalidade fazer com que o poluidor arque com os 

custos de prevenção e controle da poluição para incentivar o uso ponderado dos recursos 

ambientais, visando sempre a compensação reparatória ou financeira do dano ecológico e, 

assim, vale ressaltar que os pagamentos aqui mencionados devem ser realizados 

proporcionalmente aos custos de prevenção e precaução e não proporcional aos danos causados. 

 

 

 2.1.2 Princípio da Prevenção 

 

Considerado um dos princípios mais importantes do Direito Ambiental, o princípio da 

prevenção encontra-se descrito no art. 225 da CF/88 e tem como função, segundo Fiorillo 

(2019), a concepção da consciência ecológica de prevenção e preservação, que devem ser 

desenvolvidas através de uma política de educação ambiental, com objetivo de evitar a dano 

ambiental, tendo em vista que esses danos, geralmente, são irreparáveis ou irreversíveis. Nas 
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palavras de Antunes (2006), “Não há atividade humana que possa ser considerada isenta de 

riscos; o que a humanidade faz, em todas as suas atividades, é uma análise de custo e benefício 

entre o grau de risco aceitável e o benefício que advirá da atividade.” (ANTUNES, 2006, p.34).  

Nas lições de Machado (2007), “[...] em caso de certeza do dano ambiental, este deve 

ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção. Em caso de dúvida ou de incerteza, 

também se deve agir prevenindo. Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A dúvida 

científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção” (MACHADO, 2007, 

p. 74). 

Nessa esteira, além de ser um dever da sociedade, a prevenção deve-se também ao 

Estado, que deverá aplicar uma punição correta ao poluidor, como forma de desestimular a 

prática, bem como vir a premiar aqueles que atuam de maneira responsável, com o objetivo de 

estimular ações positivas. De acordo com Fiorillo (2017), os incentivos fiscais servem como 

instrumento para estimular as atividades sustentáveis e contribuem com a efetivação do 

princípio da prevenção. É imprescindível a adoção de métodos que vão além da normatização 

de atos proibidos, podendo ser adotados medidas fiscais de maneira que possam beneficiar o 

meio ambiente, e inibir as condutas degradantes. 

 

 

2.1.3 Princípio da participação 

 

Este princípio se refere a atuação da sociedade civil na defesa do meio ambiente, de 

modo que, como exposto anteriormente, o direito ao meio ambiente constitui interesse difuso e 

por esse motivo a participação se torna mais importante conforme afirma Abelha (2015) “[...] 

posto que é o titular cuidando do próprio direito” (ABELHA, 2015, p. 316).  

A participação é um dever social, conforme exposto no art. 255 da CF/88, que determina 

que toda coletividade e o Estado têm o dever de defendê-lo e preservá-lo, ou seja, implica dizer 

que cada um de nós devemos fazer a nossa parte na busca da conscientização ecológica e na 

definição da política ambiental a ser seguida.  

Fiorillo (2019) acrescenta que os elementos fundamentais deste princípio são a 

informação e educação ambiental. Sendo que a informação é um instrumento essencial na 

atuação do Direito Ambiental e encontra respaldo no art. 220 e 221 da CF/88 que tratam, de 

maneira implícita, sobre o dever de informar e de ser informado. Já a educação ambiental, serve 

como instrumento de conscientização de preservação do meio ambiente, encontra-se no texto 

constitucional, disposta no inciso VI, art. 225 da CF/88, que prevê ao Poder Público o dever de 
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promover a educação ambiental e a conscientização pública para a conservação dos recursos 

naturais.  

O art. 1º da Lei 9.795/1999 prescreve que entende a Educação Ambiental como 

demandas, onde a sociedade constrói valores sociais, atitudes e competências voltadas a 

proteção do meio ambiente. Dessa maneira, podemos concluir que a informação e a participação 

se completam com a educação ambiental que tem o propósito de incentivar e elevar a 

consciência no tocante aos valores ambientais. 

 

 

2.1.4 Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

O princípio do desenvolvimento sustentável busca o equilíbrio entre o desenvolvimento 

econômico e a conservação do meio ambiente, visto que os recursos ambientais não são 

inesgotáveis e, por isso, devem ser utilizados de maneira racional.  

Assim, é necessário encontrar soluções para que os recursos sejam utilizados de maneira 

sustentável, a fim de que as gerações futuras também possam desfrutar destes mesmos recursos. 

Oliveira (2017) aponta que as atividades econômicas devem sempre seguir os princípios 

destinados à tutela ambiental, mesmo que haja incompatibilidade entre as atividades 

econômicas e as normas de proteção ambiental. 

Ademais, é de conhecimento geral que toda atividade econômica, de algum modo, vem 

a causar degradação ambiental. Fiorillo (2017) ressalta que “Todavia, o que se procura é 

minimizá-la, pois pensar de forma contrária significaria dizer que nenhum empreendimento que 

venha a afetar o meio ambiente poderá ser instalado, e não é essa a concepção apreendida do 

texto.” (FIORILLO, 2017, p. 56). 

Apesar de estar implícito, este princípio não deixa de fazer parte dos princípios 

estruturantes do direito ambiental, devendo ser considerado como fundamental, pois exige que 

a tutela ambiental seja prioridade, determinando o uso limitado dos recursos naturais e trazendo 

a ideia de justiça intergeracional, onde a geração atual se torna responsável pelas gerações 

futuras (CANOTILHO, 2015). 
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3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A QUESTÃO AMBIENTAL 

 

Com o advento da revolução industrial, a ciência e a tecnologia desenvolveram-se muito 

rapidamente, fazendo com que as técnicas de produção se tornassem cada vez mais 

aprimoradas. O grande marco se deu com a globalização que contribuiu para o progresso de 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, devido à intensificação das relações econômicas, 

comerciais e culturais entre os países.  

De acordo com Trennepohl (2010), o surgimento desse novo mundo moderno e 

tecnológico, proporcionou vários benefícios e condições favoráveis para curar doenças, 

descobrir mecanismos para prolongar a vida humana, ampliar o campo do conhecimento, em 

geral. Por outro lado, isso também trouxe um grande problema global, a degradação ambiental.  

Ao longo dos anos, com a percepção das proporções da degradação ambiental, devido a 

algumas catástrofes e fenômenos naturais, como o grande nevoeiro de Londres em 1952, 

diversas pesquisas e debates relacionados ao assunto foram surgindo. A Conferência de 

Estocolmo de 1972 foi o primeiro e grande evento mundial, realizado pela Organização das 

Nações Unidas, que teve como objetivo principal alertar sobre os riscos da poluição ambiental, 

a fim de encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento acelerado e a preservação dos 

recursos naturais. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, também conhecida como Rio-

92, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992 e teve como tema principal a conciliação 

entre desenvolvimento socioeconômico e utilização dos recursos da natureza. Nessa reunião, 

os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e teve como resultado 

importantes documentos sobre o assunto.  

Atualmente, a questão do desenvolvimento econômico e meio ambiente ainda é alvo de 

várias discussões. No desenvolvimento brasileiro não havia preocupação com a conservação 

dos recursos naturais até a década de 80, onde se formou um novo pensamento com a introdução 

do conceito de sustentabilidade, o qual demonstrava a necessidade de preservação, tendo em 

vista que os recursos naturais não são infinitos como era o pensamento até então. 

O desenvolvimento sustentável tem a finalidade de conciliar a conservação dos recursos 

ambientais e o desenvolvimento da atividade econômica. O art. 170, inciso VI da Constituição 

Federal de 1988, estabelece como princípio basilar da ordem econômica brasileira, a proteção 

ao meio ambiente, o que é de extrema importância, tendo em vista que qualquer atividade 

fundada na livre iniciativa, estará necessariamente, vinculada a esse princípio. Conforme 

Antunes (2020) tem-se que: 
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Como se sabe, a proteção ambiental, ainda que possam ser concebidos instrumentos 

de mercados voltados para a defesa do meio ambiente, é intrinsecamente feita pela 

regulação estatal de diferentes atividades, e, a sua aplicação não pode ter como 

pressuposto a defesa da liberdade econômica, pois na sua origem está o combate aos 

excessos da liberdade econômica e as externalidades negativas por ela causadas. 

(ANTUNES, 2020, p.34) 

 

No entanto, o Direito Ambiental faz parte do Direito Econômico, e o Estado poderá, 

através da intervenção econômica, criar incentivos ou punições para determinadas condutas. 

Nas lições de Antunes (2020), a indução, termo utilizado por Eros Roberto Grau para definir 

as modalidades de intervenção econômica, é considerada um importante instrumento, pois por 

meio dela é possível tomar medidas com a finalidade de impedir que os danos ambientais de 

grandes proporções se concretizem.  

 

 

3.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA E SUSTENTABILIDADE 

 

As empresas exercem uma forte influência econômica em todo o mundo, por esse 

motivo é de extrema importância o estudo da responsabilidade social, que é aplicado tanto em 

empresas grandes como as multinacionais até as pequenas empresas que também tem uma 

atuação importante na economia brasileira. A empresa está inserida no meio ambiente e deve 

se adequar a ele. Uma empresa que exerce a responsabilidade social se preocupa com as 

consequências dos impactos ambientais, sustentabilidade e utilização de recursos naturais.  

Para Barbieri (2017), um dos objetivos da empresa e de sua função social é a 

colaboração para um desenvolvimento sustentável. A junção da questão ambiental com as 

estratégias empresarias de negócios é estimulada pela sociedade que se preocupa com a 

escassez de recursos e pressiona o Estado para tomar medidas efetivas de controle e fiscalização 

e, também, ocorre por livre e espontânea vontade das empresas de se tornarem sustentáveis.  

Nessa mesma trilha, vale ressaltar que vários modelos de gestão ambiental foram 

surgindo ao longo do tempo, em especial o modelo Triple Bottom Line, também conhecido 

como Triplice linha de resultados líquidos, que reconhece que uma empresa precisa crescer 

economicamente, porém devem ser consideradas as questões sociais e ambientais. 

Podemos considerar que responsabilidade social e a Sustentabilidade caminham juntas. 

A empresa que é socialmente responsável e se utiliza de práticas sustentáveis ganham uma 

dimensão social, ou seja, deixa de ser vista como uma organização exclusivamente econômica 
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que age visando apenas seus próprios lucros e passa a ser uma empresa que tem como propósito 

o bem estar social, que se preocupa com a tutela ambiental, buscando sempre cumprir a 

atividade econômica de maneira sustentável, investindo em meios e tecnologias que visam a 

menor devastação possível dos recursos ambientais. 

 

 

4 TRIBUTAÇÃO BRASILEIRA: CONCEITO E DEFINIÇÃO DE TRIBUTOS 

 

Inicialmente, o sistema de arrecadação de tributos teve origem apenas como instrumento 

de receita do Estado e, assim, perdurou por muito tempo, de modo que a função fiscal do tributo, 

por si só, se justifica, na medida em que garante os recursos financeiros necessários para que o 

Estado exerça suas funções. 

Nesse sentido, Paulsen (2019) entende que “[...] os tributos são a principal receita 

financeira do Estado, classificando-se como receita derivada (porque advinda do patrimônio 

privado) e compulsória (uma vez que, decorrendo de lei, independem da vontade das pessoas 

de contribuírem para o custeio da atividade estatal)” (PAULSEN, 2019, p. 24). 

Para Crepaldi (2014) “A função básica do tributo é garantir recursos financeiros para o 

funcionamento do Estado- função fiscal do tributo; o tributo funciona também para interferir 

no domínio econômico, a fim de gerar estabilidade- função extrafiscal do tributo” (CREPALDI, 

2014, p. 16). 

Cassone (2018) entende que o Direito Tributário é de natureza obrigacional, tendo em 

vista que tem como função a arrecadação de tributos. Ainda, vale ressaltar que essa obrigação 

surge com a ocorrência do fato gerador que se enquadra nos ditames da lei. Além do mais, 

excepcionalmente, há tributos que podem ser aumentados ou diminuídos perante alguns fatores 

que não são os de natureza fiscal, estes recebem a denominação de tributos extrafiscais.  

Portanto, a arrecadação dos tributos constitui a principal receita do Estado. A função 

fiscal do tributo, também chamada de função primária, visa garantir ao Estado os recursos 

necessários para seu funcionamento. Todavia, o tributo também possui a função extrafiscal, 

pois pode servir como meio de intervenção estatal no mercado. 
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4.1 FUNÇÃO EXTRAFISCAL DO TRIBUTO COMO FORMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Atualmente, com a predominância do modelo do Estado Social, faz-se necessário a 

utilização dos tributos na função extrafiscal, como instrumentos de política e de atuação estatal 

nas mais diversas áreas, de forma acentuada, na proteção e preservação do ecossistema 

brasileiro. Para Costa (2018), o Poder Público não busca apenas gerar capitais para o 

financiamento dos serviços público, busca também assegurar o exercício de direitos públicos 

subjetivos. E é dessa forma que a tributação cria um meio de atingir os objetivos fundamentais 

do Estado. 

Os tributos com natureza extrafiscal têm como objetivo incentivar ou desestimular 

atividades. De acordo com Machado (2009), “o tributo é extrafiscal quando seu objetivo 

principal é a interferência no domínio econômico, para buscar um efeito diverso da simples 

arrecadação de recursos financeiros” (MACHADO, 2009, p. 96). Dessa forma, a utilização 

do tributo extrafiscal permite uma adequação, diferente daquela meramente arrecadatória, 

possui uma função social, tendo como finalidade disciplinar, favorecer ou desestimular os 

contribuintes a realizar determinadas ações, por considerá-las convenientes ou nocivas ao 

interesse público. 

Conforme os ensinamentos de Carrazza (2012), não podemos confundir os incentivos 

fiscais com as isenções tributárias. As isenções é apenas um dos meios de concedê-los. Já os 

incentivos fiscais estão no campo da extrafiscalidade, que são utilizados para condicionar 

comportamentos de contribuintes e não de abastecimento de cofres públicos. 

Através de incentivos fiscais, o ente político tributante estimula os contribuintes a 

fazerem algo que a ordem jurídica considera conveniente, interessante ou oportuno. Este 

objetivo é alcançado por intermédio da diminuição ou, até, da supressão da carga tributária. 

Nesse compasso, torna-se satisfatório o tema escolhido, de forma que é possível fazer tal 

arranjo para ambos os lados, tanto do Estado como dos contribuintes, utilizando a função de 

extrafiscalidade como estímulo para as práticas sustentáveis. 

Dessa forma, é possível considerar também, que a preservação do meio ambiente 

através de tributos extrafiscais, transcende a mera operação contábil, e o tributo passa a ser 

utilizado como um fator de políticas públicas. Assim, cabe ao Estado desempenhar atividades 

políticas na solução dos conflitos sociais, sobretudo, nas relações socioeconômicas, tendo 

como fundamento o Estado Democrático de Direito, assim como os objetivos da República 

Federativa do Brasil, enumerados no artigo 3º da Constituição Federal/88. 
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Um grande exemplo da utilização da função extrafiscal dos tributos como forma de 

incentivos a preservação ambiental foi a implementação do ICMS ecológico, que tem como 

objetivo recompensar quem colabora com a proteção ao meio ambiente. Atualmente, o ICMS 

ecológico está inserido em diversos estados brasileiros, no entanto, o primeiro Estado a 

implementá-lo foi o Paraná em 1991. Tendo característica compensatória, a alteração desse 

imposto ocorreu por conta das demandas municipais que amparavam áreas especialmente 

protegidas e, por esse motivo, tinham suas atividades econômicas restritas ou até mesmo 

impedidas por não poder utilizar o solo. 

Segundo Fiorillo (2017), “O chamado ICMS ecológico nasceu, como se vê, sob a forma 

primeira de “compensação”, evoluindo tempos depois para o formato do benefício fiscal, 

vinculado direta e indiretamente à conservação ambiental, sendo esta, nos tempos atuais, a sua 

mais marcante característica” (FIORILLO, 2017, p. 188). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A CF/88 regulamenta o direito fundamental ao meio ambiente, trazendo diversos 

dispositivos que impõe de maneira implícita e explícita a proteção e a conservação do bem 

ambiental, atribuindo ao Poder Público e a coletividade o dever de fazê-lo. O referido 

dispositivo adota uma postura sustentável ao tratar do desenvolvimento econômico, fixando a 

conservação do meio ambiente como princípio fundamental da Ordem Econômica Brasileira. 

Entretanto, com o crescimento das atividades econômicas, aumenta-se a degradação dos 

ativos ambientais e, consequentemente, a poluição. Desse modo, é essencial a busca por 

métodos eficazes de incentivos às práticas sustentáveis, na tentativa de proporcionar um 

equilíbrio entre a atividade econômica e meio ambiente. Assim, a intervenção estatal, neste 

caso, torna-se fundamental, tendo em vista que a sua atuação poderá ter mais efetividade.  

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar como os incentivos fiscais podem 

estimular financeiramente as empresas a contribuir para a conservação e proteção do meio 

ambiente, visto que essas organizações são as grandes responsáveis pelo desenvolvimento 

social e econômico. O propósito é demonstrar que a conscientização ecológica das empresas é 

um dos mais significativos instrumentos de proteção ambiental, pois ocorrendo a 

conscientização evita-se o dano e, consequentemente, a destruição do ambiente. 

Nesse sentido, por meio da função extrafiscal dos tributos, o Poder Público poderá 

incentivar as sociedades empresariais a fazer ou deixar de fazer algo. Assim, constata-se que a 



18 

 

tributação também pode ser utilizada como forma de políticas ambientais, tornando-se uma 

ferramenta fundamental de combate a degradação ambiental, estimulando as empresas a adoção 

de processos menos poluentes, utilização de recursos e tecnologias que levam a utilização dos 

recursos ambientais de maneira mais sustentável, bem como a inibição das atividades com 

maior potencial destrutivo. 
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