
Maria Claudia Crespo Brauner 

Anderson Orestes Cavalcante Lobato
Organizadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direito e Justiça Social
a construção jurídica dos direitos

de cidadania 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rio Grande 

2015 

Anderson Orestes Cavalcante Lobato 

ocial: 
onstrução jurídica dos direitos 



 195

 
 
 
 
 

O princípio do tratamento tributário 
ambientalmente diferenciado como um 

instrumento de efetivação da Justiça Social – uma 
interação entre o princípio da isonomia tributária 

e o sistema de princípios ambientais-econômicos do 
Estado de bem-estar ambiental brasileiro  

 
Carlos André Birnfeld* 

Liane Francisca Huning** 
 

O presente opúsculo parte de duas premissas teóricas 
cujo desenvolvimento ultrapassa o estreito limite destas poucas 
linhas: a primeira é a de que o atual contexto civilizatório está a 
configurar o paradigma da cidadania ecológica

1, e com ele o 
de um Estado de bem-estar ambiental no lugar do já clássico 
Estado de bem-estar social. A segunda premissa é a de que as 
bases jurídicas para a conformação normativa desse paradigma 
encontram-se efetivamente presentes no conjunto de princípios 
ambientais constitucionais que compõem o ordenamento 
jurídico pátrio.  
 Em breve síntese, no que tange ao paradigma da 
cidadania ecológica e do Estado de bem-estar ambiental 

constata-se que o modelo de civilização centrado na 
                                                 
* Professor universitário (FURG), consultor, advogado, Mestre e Doutor em 
Direito pela UFSC. 
** Professora universitária (FURG), consultora, advogada, Mestre em 
Direito pela UFSC e Doutora pela PUC-RS. 
1 Neste sentido, ver: BIRNFELD, Carlos André. Cidadania ecológica. 
Pelotas: Delfos, 2006. 
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acumulação de recursos monetários, que embalou um 
inigualável conjunto de transformações no modo de vida nos 
séculos XIX e XX transpôs o portal do século XXI 
apresentando plenos sinais de definhamento e com inúmeras 
chagas expostas. A mais grave delas envolve o fato de que a 
humanidade percebe-se efetivamente ameaçada pelos limites 
do próprio planeta. Mais que isto: reconhece a si mesma como 
algoz principal desse infortúnio justamente a partir das 
transformações ambientais que protagonizou na busca 
desenfreada e inconsequente pela acumulação de recursos 
monetários. Assim, o paradigma da cidadania ecológica 
sinaliza a necessidade de limites a esse processo autofágico e, 
mais que isto, opera uma verdadeira transmutação no conceito 
de segurança coletiva. 
 Observe-se que o conceito de da segurança, que na 
cidadania civil tinha como significado a segurança dos 

negócios, na perspectiva de garantir livre curso à economia, às 
trocas, à apropriação e transformação da natureza e que na 
cidadania social tinha como significado a reserva de recursos 

monetários para socorrer nos infortúnios individuais, por meio 
do Estado, dos seguros sociais, ou mesmo, na esfera privada, 
dos seguros monetários impropriamente denominados como 
seguros de vida, seguros-saúde ou seguros de acidentes 

efetivamente garante mais nada num claro contexto de 
sociedade de risco ambiental. Em ambos os casos, e mais 
especialmente no segundo, a segurança da sociedade seria 
sempre um problema de adequação dos seres humanos ao 

modo de produção e às leis da economia e, fundamentalmente, 
algo que sempre poderia ser resolvido, de uma forma ou de 

outra com a abundância de recursos monetários ou com seu 
bom gerenciamento, pelo Estado ou pelas leis do mercado.  
 A cidadania ecológica nasce justamente a partir da 
constatação de que abundância de recursos monetários não 
resolve de fato os problemas de segurança dos cidadãos, como 
também de que justamente a busca cega por recursos 
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monetários torna a vida insegura numa perspectiva jamais 
concebida: a que envolve os riscos da própria existência da 
humanidade. Neste sentido, a partir da cidadania ecológica se 
percebe a emergência de um novo paradigma: o da seguridade 

ambiental, efetivamente distinto da perspectiva da segurança 

econômica que pautou os modelos da cidadania civil e social. 
Em essência, a busca pela seguridade ambiental, em muito 
transcende as perspectivas economicistas que balizaram o 
século XX, as quais revelam-se absolutamente limitadas para 
as tarefas que ele reclama. Neste sentido a eficientíssima e 
precisa crítica da epistemologia da própria Ciência Econômica, 
feita por Renato Caporali Cordeiro, dileto orientando de Ignacy 
Sachs2: Cordeiro bem demonstra que a Economia, cingindo-se 
ao gerenciamento de valores, dos bens quantificáveis, cuja 
medida se ancora na necessidade de escassez e que se traduz 
em dinheiro, revela-se inadequada e insuficiente para medir 
bens que para o seu aproveitamento pleno necessitam 
justamente serem concebidos numa perspectiva de manutenção 
de abundância. Dizendo de forma mais singela: a Ciência 
Econômica dominante só sabe medir bens escassos e a única 
forma de medir bens que não devem ser escassos é atribuir a 
eles a escassêz que não podem ter, para poder atribuir-lhe 
preço

3. Nesta perspectiva, justo por conta desta debilidade 
ontológica da Ciência Econômica há que se ter claro que a 
centralidade nas suas limitadas leis envolve uma limitada 
opção para o efetivo enfrentamento das questões ambientais, 
não bastasse a singularidade de que foi justamente a crença 
cega nestas leis que em muito contribuiu para a devastação 
ambiental. O que pode ser bom no micro-cosmo da economia 

                                                 
2 CORDEIRO, Renato Caporali. Da Riqueza das Nações à Ciência das 
Riquezas. São Paulo: Loyola, 1995. 
3 Não deixa de ser sintomático que, entre nós, a lei 9433/97, em seu Art. 1 
faça questão de explicitar que a água seja um “recurso natural limitado, 
dotado de valor econômico”. 



 198

pode ser – e comumente é – um desastre no macro-cosmo 

ambiental. Nos termos de PORTANOVA, "os grandes mitos 
em torno do neoliberalismo podem vir se esfacelar pela sua 
insustentabilidade se a sociedade for vista em termos 
planetários."4 
 Neste sentido, a perspectiva de seguridade ambiental, 
ínsita à Cidadania Ecológica e ao Estado de bem-estar 

ambiental rompe justamente com esta centralidade, com o 
economicismo, para afirmar que a Ciência Econômica, no que 
tange às questões ambientais, apresenta apenas uma 
possibilidade limitada, proporcional à sua pequena amplitude, 
se comparada com o imenso universo que abriga o fluxo 
planetário de conversão de matéria em energia e de energia em 
matéria que o Direito Ambiental procura proteger. Neste 
sentido, oportuno trazer a precisa ilustração de Juan Martinez 
Alier5, onde se pode observar precisamente estes limites: 
 

                                                 
4 PORTANOVA, Rogério. “Qual o papel do Estado no século XXI? Rumo 
ao stado de bem-estar ambiental” in LEITE, José Rubens Morato (org.). 
Inovações em Direito Ambiental. Florianópolis: Fundação Boiteux. 2000, 
p. 241. 
5 ALIER, Joan Martínez. Economía ecológica y política ambiental. 2. Ed. 
Mexico: Fondo de Cultura Econônica, 2001, p. 441. 
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 De uma forma ou de outra, a necessidade de seguridade 

ambiental traduz um legítimo divisor de águas entre o Estado 

de bem-estar social e o Estado de bem-estar ambiental. 
 Neste sentido, a pauta que a cidadania ecológica traz 
para o Estado de bem-estar ambiental envolve novas regras 

para o jogo, transcendendo aos limites da Ciência Econômica e 
seus jogos fundados na escassez. Destarte a partir do 
pressuposto da sustentabilidade das riquezas naturais 
garantidoras do bem-estar ambiental, e de regras que protegem 
bens e serviços essenciais cujo usufruto é indispensável à vida 
humana6 é que podem se operar os jogos econômicos. 

                                                 
6 CORDEIRO, Renato Caporali. Da Riqueza das Nações à Ciência das 
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 Neste sentido, a idéia de bem-estar ambiental, assim 
como a de segurança ambiental, não nega as potencialidades 
da Ciência Econômica para alocar recursos escassos. Embora 
implique em efeitos significativos de reordenação da economia, 
a garantia da segurança ambiental, em muitos momentos, 
servir-se-á dela nas situações em que os mecanismos da 
economia revelarem-se capazes de manter ou aumentar a 
riqueza ambiental, tal como pode ocorrer, no foco deste 
opúsculo, com as políticas tributárias em geral, que traduzem 
regras de inevitável interferência na economia  
 Ressalta-se, todavia, o Estado de bem-estar ambiental 
que resulta destas premissas não poderá fazer – e neste sentido 
distinguir-se-á essencialmente do Estado de bem-estar social – 
é exatamente dar a economia a centralidade, e menos ainda 
reinstaurar, a partir desta centralidade econômica – a obsessão 
pelo desenvolvimento econômico. O objetivo central do Estado 

de bem-estar ambiental envolve, em outra dimensão, a 
centralidade na segurança ambiental – na garantia das 
riquezas essenciais. Estabelecida esta pauta básica, acima das 

regras da economia, resta espaço para que os próprios sistemas 
econômicos, nos termos dos regramentos específicos que o 
Estado lhes destine, pautem suas ações. 
 Neste sentido, o Estado de bem-estar ambiental 
configura-se como paradigma de segurança não econômica em 
resposta à sociedade de risco, em seguridade ambiental 
fundamentalmente porque a segurança baseada na economia, e 
em sua lógica de converter indiscriminadamente riqueza em 

valor revelou-se, em todos os sentidos, insuficiente.  
 Novamente na empreitada de uma brevíssima síntese, 
não resta dúvida que o aparato normativo constitucional, pelas 
suas regras e mais especialmente pelos seus princípios 
ambientais efetivamente adotou as bases jurídicas necessárias 
para a conformação normativa de um Estado de bem-estar 

                                                                                                        
Riquezas. São Paulo: Loyola, 1995, p. 181. 
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ambiental em nossa ordem constitucional. Destarte, é possível 
identificar quatro balizas mestras da opção civilizatória 
insculpida na Constituição Federal que conformam de um 
contexto de seguridade ambiental preconizador de um Estado 
de bem-estar ambiental, a saber:  

a) a essencialidade do meio ambiente para a sadia 
qualidade de vida, explícita no Artigo 225, caput; 

b) a equidade entre as presentes e futuras gerações na 
preservação do meio ambiente, explícita no Artigo 
225, caput, in fine; 

c) a incolumidade do meio ambiente, que decorre do 
dever do Estado e da coletividade de defendê-lo e 
preservá-lo, também explícita no Art. 225, caput, 
em leitura sistemática reafirmada pelo Art. 170, VI, 
que consagra a defesa do meio ambiente como 
princípio norteador da ordem econômica; 

d) a ecologização dos espaços de poder, que decorre 
das inúmeras competências e prerrogativas públicas 
e privadas para proteger o meio ambiente como se 
observa nos Artigos 5º, LXXIII, 23, 24, e 129. 

 
Estes ditames configuram-se, pelos poderosos campos 

em que operam e pela sua abrangência, como verdadeiros 
princípios estruturantes do Direito Ambiental brasileiro. Neste 
sentido convém trazer à baila o quadro completo dos princípios 
ambientais constitucionais visualizados na respectiva estrutura 
de densificação apurada na obra supra citada: 
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Observe-se que, tal como se percebe acima, além dos 
princípios estruturantes supra citados descortina-se do 
horizonte constitucional pátrio um poderoso arsenal de outros 
princípios ambientais, tais como prevenção, precaução, 
reparação, poluidor-pagador e responsabilização. 

Observe-se, outrossim, que na confluência com os 
princípios que orientam a ordem econômica outros princípios 
podem ser destacados, tais como o do desenvolvimento 
sustentável (defesa do meio ambiente no desenvolvimento 
econômico) ou da função sócio-ambiental da propriedade. Há 
que se ter claro, nesta perspectiva que em dinâmica interação 
todos os princípios e diretrizes da ordem constitucional 

ambiental são plenamente recepcionadas pela ordem 

constitucional econômica. Nos termos de Derani: 
 

Uma vez que o desenvolvimento econômico previsto pela 
norma constitucional deve incluir o uso sustentável dos 
recursos naturais (corolário do princípio da defesa do meio 
ambiente, art. 170, VI; bem como dedutível da norma 
expressa no art. 225, IV), é impossível propugnar-se por uma 
política unicamente monetarista sem se colidir com os 
princípios constitucionais, em especial os que regem a ordem 
econômica e os que dispões sobre a defesa do meio 
ambiente. Como perfeitamente assevera o professor Grau, 
inexiste proteção constitucional à ordem econômica que 
sacrifique o meio ambiente. Desenvolvimento econômico no 
Estado brasileiro, subentende um aquecimento da atividade 
econômica dentro de uma política de uso sustentável dos 
recursos naturais objetivando um aumento da qualidade de 
vida que não se reduz a um aumento do poder de consumo. 
(grifos nossos)7 

 
 

                                                 
7 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max 
Limonad, 1997, p. 239-240. 
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Para a autora, hoje ilustre professora da UFSC, “a 
integração dos componentes ecológicos na ordem econômica 
de mercado apresenta uma maneira de afastar o tratamento de 
oposição que se pretende muitas vezes dar entre ecologia e 
economia” 8. Em outras palavras: não há oposição entre ordem 

econômica e ordem ambiental porque a ordem econômica 
propõe-se a absorver e incorporar os valores da ordem 

ambiental. Não há um desenvolvimento econômico e outro 
desenvolvimento ecológico em conflito na ordem normativa, 
eis que a Constituição consagra justamente um tipo de 
desenvolvimento econômico, que deve tomar em conta os 
valores ambientais, notadamente os que são veiculados pelos 
seus princípios. 

Encerrando esta etapa em que se procurou contemplar 
um brevíssimo e quase taquigráfico resgate do Estado de bem-

estar brasileiro, assim como dos princípios que orientam, 
convém chamar a atenção justamente para duas singularidades 
importantes:  

Primeiramente, para a percepção de que o sistema 
tributário nacional, cuja temática é objeto deste opúsculo, opera 
em rigorosa interação com o sistema econômico, de sorte que 
pode-se afirmar, sem sombra de dúvida que não existe qualquer 
alteração que se possa conceber no sistema tributário que não 
tenha como corolário a impactação do sistema econômico, seja 
pelo incremento de receitas públicas tributárias (e consequente 
incremento de despesas para os agentes econômicos privados), 
quando se cria ou aumenta um tributo, seja pelo maior 
capitalização dos agentes econômicos privados quando ocorre 
qualquer tipo de desoneração tributária. Nessa perspectiva, 
qualquer tributo é, por natureza, impactante da economia e 
direcionador das escolhas dos agentes econômicos, ainda que, 
na sua criação não se faça presente essa intenção. Quando, 

                                                 
8 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max 
Limonad, 1997, p. 241. 
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todavia, essa intenção, por outro lado, se faz presente na 
criação do tributo é que se dá curso ao fenômeno da 
extrafiscalidade9.  

A outra singularidade que merece destaque, em outro 
horizonte, envolve a percepção de que há princípios que 
nascem na confluência de distintos subsistemas constitucionais 
e que podem servir para a efetivação da Justiça Social, tal 
como se viu em relação ao princípio da função sócio-ambiental 
da propriedade (na confluência entre direito ambiental e o 
direito econômico) e tal como se pretende demonstrar, aqui, em 
relação ao princípio do tratamento tributário ambientalmente 
diferenciado, que se vislumbra, na interação do sistema 
tributário com o ambiental, como subprincípio do princípio da 

isonomia tributária, do qual, justo por isto, passaremos a nos 
ocupar doravante. 

O princípio da isonomia ou igualdade tributária nada 
mais é do que um subprincípio do próprio princípio da 
igualdade, princípio estruturante de todo nosso sistema 
jurídico. Nos termos de Bernardo Ribeiro de Moraes “diante do 
direito tributário, o princípio da igualdade jurídica passa a 

                                                 
9 No fundo, embora se esteja diante de institutos de natureza distinta, a 
fiscalidade a resgatar uma pretendida neutralidade do ato de tributar e a 
extrafiscalidade a desnaturar a ação de repartir os encargos na tribo, 
configurando-se como deliberada atuação Estatal intervencionista, no 
fundo, ambas as formas de atuação são inequivocamente indutoras do 
processo econômico e inevitavelmente interventoras na economia. Algumas 
vezes, diga-se de passagem, fica inclusive difícil dizer se a atuação do 
Estado, tida como extrafiscal não acaba sendo meramente fiscal, tal como 
ocorreu, v.g recentemente, com as alterações do IOF que, sob a perspectiva 
de conter a inflação pretendiam desestimular o consumo. Inflação esta, 
todavia, que se desenhava justamente por conta de um déficit público que 
acabaria sendo combatido pelo incremento desses montantes tributados na 
receita do Estado. Nesta perspectiva: conteve-se a inflação porque o IOF 
desestimulou as compras (função extrafiscal) ou porque, com a população 
comprando IOF junto com as mercadorias, a União arrecadou mais (função 
fiscal) e reequilibrou suas contas? 
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denominar-se princípio da igualdade jurídica tributária.”10 
 Nesta perspectiva, o princípio da isonomia é, tal como o 
princípio da igualdade, ao mesmo tempo, um princípio de 
igualação (dos iguais, dos que encontram-se em situação 
tributária equivalente) e de desigualação (dos desiguais, dos 
que se encontram em situação tributária distinta), na 
perspectiva de que esta desigualação, tratando diferentemente 
os desiguais, contribua para igualá-los, reequilibrando o que 
fora desigual e se efetivando a justiça social Nos termos de 
Luciano Amaro: 
 

Além de saber qual a desigualdade que faculta, é imperioso 
perquirir a desigualdade que obriga a discriminação, pois o 
tratamento diferenciado de situações que apresentem certo 
grau de dessemelhança, sobre decorrer do próprio enunciado 
do princípio da isonomia, pode ser exigido por outros 
postulados constitucionais, como se dá, no campo dos 
tributos, à vista do princípio da capacidade contributiva com 
o qual se entrelaça o enunciado constitucional da igualdade. 
Deve ser diferenciado (com isenções ou com incidência 
tributária menos gravosa) o tratamento de situações que não 
revelem capacidade contributiva ou que mereçam um 
tratamento fiscal ajustado à sua menor expressão econômica.  
Hão de ser tratados, pois, com igualdade aqueles que tiverem 
igual capacidade contributiva e com desigualdade os que 
revelem riquezas diferentes e, portanto, diferentes 
capacidades de contribuir. 
A questão da isonomia, em síntese, não se resolve apenas 
com a afirmação de que, dada a norma legal, como comando 
abstrato e hipotético, todas as situações concretas 
correspondentes à hipótese legal devem ser submetidas à lei, 
e as situações excepcionadas pela lei devem ser excluídas. 
Há de examinar-se se o legislador descriminou onde isso lhe 

                                                 
10 MORAES Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito 
Tributário/Bernardo Ribeiro de Moraes. – Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1987 
p. 411/412 
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era vedado ou se deixou de dessemelhar onde lhe era 
obrigatório fazê-lo. Em ambas as hipóteses, a isonomia terá 
sido ferida, além de, possivelmente, ter-se agredido a 
capacidade contributiva. 11 

 
Cumpre notar que o próprio sistema tributário, ao 

mesmo tempo em que consagra a igualação dos iguais por 
meio do princípio do respeito à capacidade contributiva do 
contribuinte já apresenta mecanismos explícitos de 
desigualação dos contribuintes, notadamente os institutos da 
seletividade e da progressividade dos tributos. No que tange ao 
instituto da seletividade, Conti é explícito neste sentido: 
 

O artigo 153, §3º, I, determina que o IPI seja seletivo, função 
da essencialidade dos bens e serviços sobre os quais incide. 
Esta técnica de tributação consiste em se graduar as alíquotas 
de forma diferente segundo a essencialidade dos produtos, de 
modo que o imposto seja proporcionalmente mais elevado 
quanto mais supérfluo for o produto tributado, e os produtos 
indispensáveis tenham pouca tributação. A seletividade em 
função da essencialidade é uma forma pela qual se aplica o 
princípio da capacidade contributiva aos impostos indiretos, 
porque é possível admitir-se que, na generalidade dos casos, 
os produtos essenciais são indispensáveis aos indivíduos com 
baixa capacidade contributiva, e os produtos supérfluos são 
adquiridos por aqueles com maior capacidade contributiva.12 

 
Nesta perspectiva, a seletividade, que também é 

autorizada pela Constituição Federal para o ICMS, com força 
no § 2.º, inciso III do Art. 155, configura-se como verdadeira 
oportunidade de desigualação dos contribuintes no universo 
dos impostos indiretos. Tem como mote a idéia de 

                                                 
11 Amaro, Luciano. Direito Tributário Brasileiro 13. Ed. rev. – São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 135/136. 
12 Conti, José Maurício. Sistema Constitucional Tributário interpretado 
pelos Tribunais. São Paulo: editora Oliveira Mendes, 1998 
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essencialidade do bem, de sorte que quanto mais supérfluo o 
bem ou serviço, maior deve ser sua tributação, tratando de 
forma privilegiada os consumidores daqueles produtos 
indispensáveis, essenciais à sua manutenção, que hão de 
adquirir seus produtos com menor carga tributária. 

De outra banda, a progressividade configura-se como 
instrumento de desigualação no universo dos impostos diretos, 
mais precisamente do Imposto sobre Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza (§ 2.º, inciso I do Art. 153); do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (§ 4.º, inciso I do 
Art. 153) e o do (§ 1.º, inciso I do Art. 156 e § 4.º, inciso II do 
Art. 182).  

Note-se, na perspectiva da desigualação, que a 
progressividade pode traduzir tanto uma típica política fiscal 
redistributiva (onde a alíquota varia para cima em função do 
maior valor do objeto tributado – portanto fazendo pagar mais 
as criaturas com maior renda ou propriedades mais valiosas), 
como se vê no § 2.º, inciso I do Art. 153 (IR) e no § 1.º, inciso I 
do Art. 156 (IPTU), como pode operar em plano totalmente 
diverso, fazendo variar a alíquota em função de determinadas 
realidades que o Poder Público tem interesse em estimular, 
como se vê no § 4.º, inciso I do Art. 153 (ITR para estimular 
propriedades produtivas) e § 4.º, inciso II do Art. 182 (IPTU 
para estimular adequação ao Plano Diretor) 

Ressalte-se, todavia, que os mecanismos de 
desigualação efetivamente não se esgotam nos institutos da 
progressividade e da seletividade. Se nos reportarmos ao Art. 
146, III, alínea “d)”, bem como o respectivo Parágrafo Único 
vislumbrar-se-á um mecanismo expresso de tratamento 
tributário diferenciado e favorecido para microempresas e 
empresas de pequeno porte, em plena sintonia com o inciso IX 
do Art. 170, da ordem econômica, que elege como princípio 
constitucional o tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 

sua sede e administração no País. 
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Outrossim, o Art. 146-A permite à Lei complementar 
estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de 
prevenir desequilíbrios da concorrência, também em sintonia com 
o inciso IV do Art. 170, da ordem econômica, que inclui entre os 
princípios que regem a ordem econômica a livre concorrência; 

Nesta perspectiva, justamente pela insistência da ordem 
constitucional nesses ditames é que se pode vislumbrar 
legitimamente o princípio tributário do tratamento mais 

favorecido à empresa brasileira de pequeno porte e, mais ainda, 
um princípio de tratamento mais favorecido para garantia da 

livre concorrência. Não se pretenda com isso, evidentemente 
obter, tout court, isenção ou qualquer forma de desoneração não 
prevista em lei para tais situações. É preciso ter claro que os 
princípios, no plano hermenêutico, como se viu alhures13, operam 
três possíveis funções: uma função diretiva, de orientação do 
legislador; uma hermenêutica, de aclaramento do sentido da 
norma e uma normativa, de suprimento das lacunas normativas. 
Esta última função, como bem explicita o CTN é incabível no 
universo tributário. Todavia, tanto a função diretiva quando a 
hermenêutica são de fato enriquecidas sob a luz desses princípios.  

No mesmo compasso, por derradeiro, é que se pretende 
descortinar a existência de mais um princípio orientador do 
sistema tributário, na confluência do com o sistema ambiental 
constitucional, qual seja o princípio do tratamento tributário 

ambientalmente diferenciado o qual pode servir também para 
se efetivar a Justiça Social. 

Note-se que, à exemplo dos princípios ambientais em 
geral (e dos próprios princípios tributários), não se trata de 
princípio explícito no sistema tributário, tal como ocorre com o 
princípio da concorrência, da defesa do meio ambiente(ou 

desenvolvimento sustentável) ou da livre iniciativa para a 
ordem econômica.  

                                                 
13 Birnfeld, Carlos André. Arquitetura Normativa da Ordem Constitucional. 
Pelotas, Delfos, 2008 



 210

Na verdade, trata-se de norma insculpida no próprio 
sistema econômico, in verbis: 
 

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 (grifos nossos) 

 

Tal como se apresenta a redação, a questão que se deve 
ter em conta inicialmente é se, na ordem econômica este 
ditame se configura como princípio ou como regra. Note-se 
que o caput é explícito ao anunciar que os incisos enunciarão 
princípios. O inciso VI, todavia, que em sua redação original 
cingia-se a mencionar a expressão defesa do meio ambiente (e 
que até então consagrava o princípio da defesa do meio 
ambiente na ordem econômica ou, como temos nos referido, o 
princípio do desenvolvimento sustentável), por força da 
Emenda Constitucional 42/2003 teve sua redação acrescida da 
expressão inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 

seus processos de elaboração e prestação. 
Note-se que a redação, tal como se apresenta na norma, 

com certeza não trouxe regra, eis que se trata de um inciso 
destinado a princípios, situação que é reforçada pela adoção do 
termo inclusive, que significa que a situação a posteriori inclui-
se na antecedente, sem, todavia cingi-la a este significado – 
embora incorporando, in totum, o significado da palavra 
antecedente. Dizendo de outra forma: o tratamento 

diferenciado é uma forma de defesa do meio ambiente, sem 
prejuízo de outras formas que não sejam tratamento 

diferenciado. Nesta perspectiva, se defesa do meio ambiente é 
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princípio e não regra, por decorrência natural, tratamento 

diferenciado só poderá ser princípio através do qual poderá se 

efetivar a justiça social. Ou, mais precisamente, um 
subprincípio do princípio da defesa do meio ambiente: uma 
meta mais específica, mais densa, que realiza a meta mais 
ampla numa de tantas suas possibilidades (exatamente nos 
mesmos moldes em que o princípio da igualdade tributária se 
configura como subprincípio do princípio da igualdade). Tal 
como leciona CANOTILHO, os 
 

“princípios ganham concretização através de outros 
princípios (ou subprincípios) que <<densificam>> os 
princípios estruturantes, iluminando o seu sentido jurídico-
constitucional e político-constitucional, formando, ao mesmo 
tempo, com eles, um sistema interno (a uma <<união 
perfeita>> alude LARENZ).”14 

 

Não bastasse essa perspectiva há que se ressaltar a 
peculiaridade de que o os princípios (deontológicos) sempre 
carregam consigo a determinação da aplicação de um valor 
abstrato (axiológico), vocacionando-se para procurar 
concretizá-lo15 da melhor maneira possível, típicas exigências 

de otimização que permitem o balanceamento de valores e 
interesses16 Ora, quando a Constituição refere-se a inclusive 

mediante tratamento diferenciado está a obrigar (ou 
desobrigar) o tratamento diferenciado ou o está a enunciar 
como uma meta, um valor a ser atingido da melhor maneira 
possível? Não há como, pela forma pela qual está redigido ou 
supra referido inciso VI, defluir a prescrição de qualquer 
comando normativo applicable in all-or-nothing fashion – o 

                                                 
14 CANOTILHO, Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. Coimbra – Portugal, Almedina 1998, p. 181. 
15 FARIAS, Edilson Pereira. Colisão de Direitos. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris,1996, p. 43-44. 
16 CANOTILHO, Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. Coimbra – Portugal, Almedina 1998, p. 166. 
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que há é um valor – um princípio: mais precisamente um 
subprincípio do princípio do desenvolvimento sustentável o 
qual pode servir para a efetivação da justiça social – um 
subprincípio a mais na ordem econômica da Constituição. 

Resolvido esse enquadramento, enfrenta-se a derradeira 
questão: se é verdadeiro que existe um princípio, na ordem 
ambiental-econômica, que visa consolidar a meta de 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação, que podemos denominar princípio do tratamento 

econômico ambientalmente diferenciado, essa meta (princípio) 
seria extensível ao sistema tributário, conformando, na 
confluência dos três sistemas (econômico, ambiental e 
tributário), um princípio do tratamento tributário 

ambientalmente diferenciado – que seria, desta feita, um 
subprincípio ancorado, de um lado, na ordem ambiental-
econômica, no próprio princípio do tratamento econômico 

ambientalmente diferenciado e, de outro, no sistema tributário, 
no próprio princípio da isonomia tributária? 

A resposta não pode deixar de ser positiva, ainda mais 
quando se tem em mente a lição de Canotilho supra 
mencionada: princípios ganham concretização em 
subprincípios que lhe são afeitos (sem prejuízo da sua 
concretização, evidentemente, também pelas regras). Note-se, 
neste caso, que a meta imposta para a ordem econômica de 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação, tem seu maior espectro de efetividade justamente 
pelo sistema tributário: que outro sistema, incidente sobre o 
sistema produtivo pode efetivamente diferenciar, tratar 
diferentemente, produtos e serviços pelo impacto ambiental? 
Quiçá uma ou outra norma relacionada à ocupação do solo, ao 
direito urbanístico ou administrativo, mas qual sistema insere-
se cotidianamente na economia, em todos os sistemas 
produtivos senão o tributário? Qual sistema permite, mais que a 
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proibição/autorização de condutas, a diferenciação de 

tratamento para o sistema produtivo de bens e serviços?  
Não resta dúvida, nesta perspectiva, que é imanente ao 

princípio do tratamento econômico ambientalmente 

diferenciado, inclusive para sua implementação eficaz, a 
existência do princípio do tratamento tributário 

ambientalmente diferenciado, princípio que há de ser 90% 
responsável pela implantação e eficácia do primeiro. Não pode 
ser o singelo fato de que a norma se encontra alguns artigos 
mais adiante na Constituição que se imagine que não valha 
(nesta perspectiva, o próprio IPTU progressivo para 
conformação ao Plano Diretor não seria norma tributária por 
estar ainda mais distante no texto constitucional). 

Não bastasse tudo isto, todos os princípios que 
conformam a poderosa ordem ambiental constitucional, aliados 
à imperatividade do princípio da isonomia tributária, que resta 
conclamada à desigualar tributariamente àqueles cuja 
impactação ambiental acirrarem os riscos ambientais, tal como 
desiguala os mais aquinhoados e os que não dão produção à 
terra, imperativos para o crescimento da própria nação não 
permitem que se aponte outro caminho senão o de afirmar que 
a ordem constitucional ambiental-econômica-tributária possui, 
dentre seus princípios implícitos, o princípio tratamento 

tributário ambientalmente diferenciado – o qual poderá ser 
instrumento de efetivação da Justiça Social e nesta perspectiva, 
se coloca doravante a desafiar, tanto a doutrina como ao 
legislador, para o delineamento de sua concretude por meio das 
necessárias regras, resguardada, desde já, a perspectiva de que 
tal ausência em nada infirma sua imperatividade, tal como se 
percebe na sempre memorável lição de Rui Barbosa: "Não há, 
numa Constituição, cláusulas a que se deva atribuir meramente 
o valor moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a força 
imperativa(..)”17  

                                                 
17 Rui Barbosa. Comentários à Constituição Federal Brasileira, tomo II, São 
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