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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa nasceu da percepção de que o município do Rio Grande, marcado pela 

desigualdade ambiental em razão da superposição de empreendimentos e instalações 

das mais diversas naturezas, responsáveis por danos e riscos ambientais, é um 

município que se destaca na arrecadação tributária. Assim, esta tese advoga pela 

necessidade de uma nova compreensão da tributação com fins ambientais como 

instrumento de realização de políticas públicas ambientais. Para tanto, com base nos 

objetivos específicos, passou-se a apresentar e analisar o direito fundamental ao meio 

ambiente como uma dimensão do princípio da dignidade humana, e a partir daí, 

descrever a relação estreita entre Estado e Direito e as consequências desse 

relacionamento sobre o tratamento da questão ambiental no Brasil; revelar a face 

injusta do sistema tributário brasileiro que ainda atua como instrumento de 

aprofundamento das desigualdades socioambientais; reorientar a tributação com fins 

ambientais, a partir da compreensão do município do Rio Grande como modelo de 

desenvolvimento econômico e industrial no país, propondo um novo sentido, conforme 

a Constituição Federal, a partir do paradigma democrático, para que cumprindo sua 

função social, sirva de instrumento de concretização de políticas públicas ambientais. 

Para trilhar este caminho foi eleito como método de abordagem a Hermenêutica 

Filosófica de Hans-Georg Gadamer e a Crítica Hermenêutica do Direito de Lenio 

Streck, que imbrica a teoria de Gadamer com a Teoria da Integridade de Ronald 

Dworkin. Assim, se apontou o sentido inautêntico da regra da não afetação prevista 

no artigo 167, IV da Constituição Federal e portanto, sua ilegitimidade, e, se propôs 

uma interpretação conforme a Constituição para considerar compreendido dentre as 

exceções previstas no dispositivo, o meio ambiente. Ainda, reconheceu-se a 

participação do Estado, voltado ao mercado, no sucateamento ambiental programado, 

sugerindo-se que percentual de receita do Imposto sobre Produtos Industrializados 

seja destinado a políticas públicas ambientais, especialmente nas denominadas zonas 

de sacrifício, como se caracteriza o município do Rio Grande. Esse processo 

hermenêutico e autorreflexivo só foi possível porque se realizou dentro do espaço da 

Educação Ambiental. 

 



 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Hermenêutica Filosófica. Tributação com fins 

Ambientais. Constituição Federal. Políticas Públicas. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

This research was born from the perception that the municipality of Rio Grande, 

marked by environmental inequality due to the overlapping of enterprises and facilities 

of the most diverse nature, responsible for damages and environmental risks, is a 

municipality that stands out in the tax collection. Thus, this thesis advocates the need 

for a new understanding of taxation for environmental purposes as an instrument for 

the realization of environmental public policies. Thus, based on the specific objectives, 

the fundamental right to the environment was presented and analyzed as a dimension 

of the principle of human dignity, and from there  to describe the close relationship 

between State and Law and the consequences of this relationship on the treatment of 

the environmental issue in Brazil; to  reveal the unfair face of the Brazilian tax system 

that still acts as an instrument for deepening socio-environmental 

inequalities;  reorienting taxation for environmental purposes, based on the 

understanding of  the municipality of  Rio Grande  as a model of economic and 

industrial development in the country, proposing a new meaning, according to the 

Federal Constitution, based on the democratic paradigm, so that, fulfilling its social 

function would serve as an instrument for implementing public environmental policies. 

In order to follow this path, Hans-Georg Gadamer's Philosophical Hermeneutics and 

Lenio Streck's Critical Hermeneutics of Law, which embody Gadamer's theory with 

Ronald Dworkin's Theory of Integrity, were chosen as a method of approach. Thus, it 

was pointed out the inauthentic sense of the rule of non-affectation provided for in 

Article 167, IV of the Federal Constitution, and therefore its illegitimacy, and proposed 

an interpretation according to the Constitution to consider including the environment 

among the exceptions provided in the device. Also, it was recognized the State's 

market-oriented participation in scheduled environmental scrapping, suggesting that 

the percentage of revenues from the industrialized products tax should be earmarked 

for environmental public policies, especially in the so-called sacrificial areas, such as 

the municipality of Rio Grande. This hermeneutic and self-reflexive process was only 

possible because it took place within the space of Environmental Education. 

  

Keywords: Environmental Education. Philosophical Hermeneutics. Taxation for 

Environmental Purposes. Federal Constitution. Public policy. 
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Capítulo 1. Algumas palavras introdutórias: descontruindo o grau zero de 
sentido 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Marat-Sebastião, Vik Muniz1 

 

 

 

 

                                                           
1 MUNIZ, Vik. Marat-Sebastião. Disponível em: 
<https://peregrinacultural.files.wordpress.com/2011/01/marat-garbage-vivk-muniz.jpg>. Acesso em: 20 
nov. 2016. Nesta obra Vik Muniz faz uma releitura, através do lixo, da obra “A morte de Marat” de 
Jacques-Louis David. No lugar de Marat, Sebastião ou Tião. A obra foi chamada de Marat-Tião e elegi 
porque Marat é retratado historicamente como um indivíduo do povo, de poucas posses, impetuoso e 
que através da escrita lutava por suas ideias. Além disso o quadro do pintor francês denunciava 
divergências e conflitos que se davam dentro da Revolução Francesa. Essa perspectiva agora com 
Sebastião me fez  pensar também sobre as relações complexas, contraditórias e insuficientes que se 
vive no Brasil, especialmente, no caso deste trabalho, na política, no Direito, na sociedade. 
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Eu sou destino incerto, sou estrada, sou andarilho 
Sou gente, sou Deus, animal, ser humano, sou pai e filho 
Sou o que eu vejo, o que tu vê, sou gota d'água, estopim 
Eu sou pavio, sou a bomba, sou início, sou meio e o fim 

Eu sou a cor, sou o cinza, sou predicado e sujeito 
Eu sou a cena do crime, sou testemunha e suspeito 
Eu sou a luz, sou o escuro, sou criador, sou criatura 

Sou a praga, sou a salvação, eu sou a doença e a cura 
Sou o que foi feito, o que eu faço, sou futuro do que eu fiz 

Sou professor, sou aluno, perfeito eterno aprendiz 
Sou cicatriz, sou ferida, sou mágoa, sou vida e morte 

Sou um trevo, sou um duende, sou jogo de azar e sorte 
Sou a órbita irregular, gira e volta que o mundo dá 

Os quatro elementos, sou terra, sou fogo, sou água e ar 
Eu sou Alah, Krishna, Shiva, sou trevas e sou luz 

Eu sou Buda, sou Lutero, sou Lúcifer e Jesus 
 

Sigo procurando quem eu sou, sou o que quero ser 
Sou ser-humano, permita-se ser 

Nas voltas do mundo de um tempo que não passou 
Não tento ser o que querem, simplesmente sou o que eu sou 

 
Eu sou o que Freud não explica, o que Nostradamus previu 

A descoberta do século que Einstein não descobriu 
Sou um anjo de asa quebrada o cuja auréola caiu 

Sou mundo inteiro, mistura, sou caboclo, sou Brasil 
Sou cigarrin depois do almoço, o primeiro reet do dia 

Sou uma taça de um bom vinho com uma boa companhia 
Eu sou fogueira na serra, sou acampamento em Martins 

Sou tênis velho, skate no pé, blusão e calça jeans 
Sou tarde chuvosa de terça, metamorfose ambulante 

Sou o agora, sou o depois, e tudo que já fui antes 
Sou cachoeira, nascente, sou uma vida a brotar 

Sou água que percorre um rio, só pra poder ver o mar 
Sou uma cantiga de roda, o sol nascendo no inverno 

Sou capeta indo pro céu, um anjo queimando no inferno 
Sou a cidade turbulenta, sou uma praia deserta 

Eu sou a estrada pro abismo indo na direção certa.2 
 

 

Ao longo destes últimos quase quatro anos a travessia de horizonte a que 

me propus tendo como viés a Hermenêutica Filosófica no campo da Educação 

Ambiental, de certa forma me permitiu a liberdade de me enxergar e me representar 

no mesmo tom da música “Quem sou eu”: complexa, contraditória, coerente, suficiente 

e insuficiente, enfim, um turbilhão de sentimentos, pensamentos e fazeres, alguns já 

desvelados, outros a revelarem-se. 

                                                           
2 ORIENTE. Quem sou eu. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/oriente/quem-sou-eu.html>. 
Acesso em: 30 set. 2016. 
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É certo, porém, que minha chegada aqui não se deu ao acaso, mas, pelo 

contrário, foi uma trajetória de encontros e desencontros, de reprodução e de 

produção de sentidos. 

Apesar de na década de 80 ter ensaiado os primeiros passos rumo a prática 

educativa, no curso de Magistério, após, numa dessas voltas que se dá na vida e em 

nós mesmos, me encaminhei para uma formação jurídica, tendo me graduado 

bacharel na década de 90. 

No entanto, como se a vontade adormecida despertasse, em 1998 iniciei 

minha caminhada na educação superior como docente. Comecei com uma disciplina 

dura, antipática para muitos alunos – e, confesso, também assim me era quando 

estudante – o Direito Tributário. Meu apaixonar-se com o Direito Tributário, foi assim, 

qual canta Julieta Venegas3, lento:  

 
Si quieres un poco de mí 
Me deberías esperar 
Y caminar a paso lento 
Muy lento 
Y poco a poco olvidar 
El tiempo y su velocidade 
Frenar el ritmo, ir muy lento, más lento 
Sé delicado y espera 
Dame tiempo para darte 
Todo lo que tengo.4. 

 

Mas, mesmo tendo se revelado um encantamento, mesmo que tenha 

colocado meu empenho e dedicação no fazer pedagógico, durante muito tempo, hoje 

percebo, reproduzi sentidos, caí no fatalismo, me acomodei no que já estava 

colocado. Fui binária, e não múltipla. 

Mesmo quando depois, cursei o Mestrado em Desenvolvimento Regional, 

minha primeira experiência interdisciplinar na pós-graduação; ou, quando aprofundei 

meus estudos tributários, estava ainda contaminada pelo modo-de-ver cartesiano tão 

arraigado no Direito. 

Veja bem, não tenho arrependimentos. O que sou hoje se deve muito ao 

que fui ontem, e ao que sou a cada dia. A verdade é que meu encontro com a 

                                                           
3 VENEGAS, Julieta. Lento. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/venegas-julieta/105409/>. 
Acesso em: 06 out. 2016. 
4 Se quiser um pouco de mim/Deve me esperar/E caminhar a passo lento/Muito lento/E pouco a pouco 
esquecer/O tempo e sua velocidade/Frear o ritmo, ir muito lento, mais lento/Seja delicado e espere/Me 
dê um tempo para te dar/Tudo o que tenho (Tradução livre). 
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Hermenêutica Filosófica, na sua acepção mais compreensiva possível, é que me 

permitiu todo esse desvelar. Especialmente do olhar conservador, míope e afastado 

que eu mantinha em minha relação com o Direito Tributário.  

Revelou-se que a incompreensão que existia com o Direito Tributário era a 

mesma incompreensão que o Direito Tributário apresentava com a sociedade, 

mostrando-se como arrecadatório, economicista, negligente no que se refere às 

transformações sociais. Com a Constituição Federal de 1988 inaugurando o período 

democrático, e ambientalizando o sistema jurídico como um todo havia aí uma 

contradição. Percebi, então que eu tinha perguntas e não respostas. Tudo ruiu porque 

os conceitos que tinha até então, não me falavam mais. 

E na constatação desse paradoxo aparente percebi a possibilidade de “falar 

uma vez mais em seu entrelaçamento com a língua viva”5. E essa percepção só se 

fez possível porque me encontrei em um espaço dialógico, o da Educação Ambiental, 

onde “se fertiliza o real e abre as possibilidades para que se chegue a ser o que ainda 

não se é”6. 

Despertou-se em mim a urgência em falar de um Direito Tributário 

cumprindo sua função constitucional de realizar a justiça social, de dignificar a pessoa 

humana, de concretizar os direitos fundamentais, especialmente servindo de 

instrumento à ambientalização do sistema. E o que num primeiro momento se 

apresentou como utópico me desafiou a ousar para além do Direito. 

O trabalho que apresento aqui é fruto de toda essa trilha autorreflexiva, 

finita e histórica onde me constituo. Mas antes de tudo aviso: não é mais o mesmo tal 

qual iniciei. Acredito que de lá para cá, e muito pelas valiosas contribuições que recebi 

na qualificação ele se apresenta hoje mais denso, mais crítico, mais hermenêutico 

enfim. Com isso, reconheço o diálogo permanente e dinâmico que estabeleci traçando 

um novo rumo para além daquele pensado na partida, um rumo que questionou 

convicções supostamente seguras, colocando em xeque o saber petrificado7. A 

hermenêutica pensada a partir da Educação Ambiental se apresentou, portanto, como 

um diálogo em movimento, vivo, permanente e, 

                                                           
5 GADAMER, Hans-Georg. Desconstrução e Hermenêutica. (1988). In: GADAMER, Hans-
Georg. Hermenêutica em Retrospectiva. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 158. 
6 EICHENBERGER, Jacqueline; PEREIRA, Vilmar Alves. Filosofia Hermenêutica e suas contribuições 
para a Educação Ambiental. In: PEREIRA, Vilmar Alves (Org.). Hermenêutica & Educação 
Ambiental: no contexto do pensamento pós-metafísico. Juiz de Fora: Garzia Edizioni, 2016. p.128. 
7 FLICKINGER, Hans-Georg. Gadamer & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.p.54. 
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Tal como ocorre na interpretação de um texto que nunca chega a um 
sentido último ou “autêntico”, os interlocutores do diálogo verdadeiro 
não passam de intérpretes em busca de um sentido possível e por isso 
mesmo provisório. Não se trata aqui de alcançar uma verdade 
qualquer definitiva. Não há como chegar a ela. Pelo contrário, cada 
um dos envolvidos na conversação tem consciência da fragilidade dos 
resultados alcançados. Os parceiros desse ideal de um diálogo – e eis 
aqui o seu momento talvez mais distintivo – constroem um espaço 
intermediário (ein Zwischen8, nas palavras de Gadamer), do qual 
emerge o novo sentido, para cuja articulação eles contribuem 
igualmente9. 

 

E é nesta perspectiva que apresento o diálogo travado ao longo dessa 

pesquisa, onde procurei construir um sentido possível, dialogando através da 

Hermenêutica Filosófica a partir da Educação Ambiental, para constituir a Constituição 

no Direito Tributário. 

Ou seja, elegi como método de abordagem para trilhar esse caminho, a 

Hermenêutica Filosófica de Hans-Georg Gadamer e a Crítica Hermenêutica do Direito 

de Lenio Streck, que imbrica a teoria de Gadamer com a Teoria da Integridade de 

Ronald Dworkin. A escolha por este viés filosófico sustentou-se na inter-relação 

possível da teoria de Gadamer e Streck com o Direito e a Educação Ambiental, sob o 

argumento de que é o diálogo hermenêutico o caminho adequado para a produção de 

sentido no Direito, uma vez que a partir da pergunta gadameriana é possível superar 

inautenticidades e desvelar os sentidos adequados à Constituição Federal, mantendo 

a coerência e a integridade jurídica. 

Esta pesquisa se apresenta como adequada uma vez que surgiu da 

percepção de que o município do Rio Grande, marcado pela desigualdade ambiental 

em razão da superposição de empreendimentos e instalações das mais diversas 

naturezas responsáveis por danos e riscos ambientais, é também um dos municípios 

que  mais se destaca na arrecadação tributária. O que se apresentou como um 

paradoxo conduziu a um questionar do sistema tributário frente a Constituição Federal 

que a partir de 1988 instaurou um novo paradigma, o democrático. 

                                                           
8 Literalmente, “um intermediário”. 
9 FLICKINGER, Hans-Georg. Gadamer & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.p.90. 
Grifos no original. 
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Desta forma, esta tese advoga pela necessidade de uma nova 

compreensão da tributação com fins ambientais como instrumento de realização de 

políticas públicas ambientais. 

Para tanto, foi preciso estabelecer uma trajetória autorreflexiva que 

permitisse, ao final, produzir (ou não) este novo sentido ao Direito Tributário. Assim, 

para realizar este exercício hermenêutico organizei a tese a partir dos objetivos 

específicos traçados. 

No capítulo “Educação Ambiental, Hermenêutica Filosófica e Direito: 

múltiplas notas de uma música só”, apresento a via de interpretação filosófica que 

elegi para essa trajetória, onde imbriquei Educação Ambiental, Hermenêutica 

Filosófica e Direito. Partindo de minha compreensão da Educação Ambiental como 

educação política e, neste sentido, espaço para pensar a cidadania, problematizo o 

paradigma racionalista e apresento minhas reflexões sobre a questão ambiental e a 

crise civilizatória instalada. Sob essa ótica de uma Educação Ambiental Crítica como 

processo educativo voltado à cidadania, dialogo acerca dos aspectos socioambientais 

das relações humanas. Para tanto, este diálogo hermenêutico é mediado pela 

Educação Ambiental, como prática interpretativa, com o Direito como uma 

possibilidade de mudança do cenário socioambiental. Procuro, assim, demarcar o 

pensar filosófico que se atravessa por todo esse trabalho ligando Hermenêutica, 

Educação Ambiental e Direito. Neste capítulo, desenvolvi minhas reflexões a partir de 

diversos autores, especialmente Hans-Georg Gadamer, Isabel Cristina de Moura 

Carvalho, Mauro Grün, Michèle Sato, Enrique Leff, e Lenio Streck. 

Uma vez estabelecido meu lugar de fala quanto a via filosófica que escolhi 

para abordar esta pesquisa, buscando apresentar e analisar o direito fundamental ao 

meio ambiente como uma dimensão do princípio da dignidade humana, e a partir daí, 

descrever a relação estreita entre Estado e Direito e as consequências desse 

relacionamento sobre o tratamento da questão ambiental no Brasil, em “O retrocesso 

ambiental brasileiro: a história de uma crise” , amparada especialmente nas 

contribuições de Ingo Wolfgang Sarlet, Luis Roberto Barroso, Hans-Georg Gadamer, 

Lenio Streck, José Luiz Bolzan de Morais, Jairo Schäfer e José Murilo de Carvalho, 

trago à discussão os elementos que compõem o cenário sócio-político e que 

contribuem para o agravamento da crise ambiental, e por consequência, para a crise 

de dignidade que se vive. Assim, primeiro apresento os argumentos para estabelecer 

o direito fundamental ao meio ambiente como uma dimensão do princípio da dignidade 
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da pessoa humana, e, este princípio como a afirmação dos direitos humanos10 ao 

longo da história. A partir destas premissas fixadas constitucionalmente passo a 

analisar a história do Estado, especificamente do Estado de Direito no Brasil, e sua 

relação com a nova tradição instaurada a partir de 1988 – o Estado Democrático de 

Direito, entremeando ainda o tratamento jurídico dispensado a proteção ambiental.  

Na sequência, objetivando descrever e revelar a face injusta do sistema 

tributário brasileiro que ainda atua como instrumento de aprofundamento das 

desigualdades socioambientais, em “A sutileza dos fins ambientais da tributação, ou, 

como o sistema tributário serve ao Estado”, primeiro me proponho a dialogar sobre o 

relacionamento ao longo da história, ainda mal resolvido entre o tributo e a sociedade. 

Trago também à fala, o perfil do sistema tributário brasileiro, onde imbrico com o 

cenário das políticas públicas brasileiras ao longo da história, agora tendo como 

contraponto a ambientalização do sistema jurídico, chamando atenção para o cenário 

de desigualdade social e jurídico-tributária que se agrava afastando o Direito Tributário 

de sua função social. Ainda, denuncio a tentativa de subversão da tributação com fins 

ambientais pela política e pela economia, colocando em risco a conquista da 

autonomia pelo Direito após a II Guerra Mundial que instaurou um novo 

constitucionalismo. Neste capítulo, trabalho a partir das reflexões doutrinárias de 

Lenio Streck, Ricardo Lobo Torres, Paulo de Barros Carvalho, Denise Lucena 

Cavalcante, Alexandre Morais da Rosa e Henri Acselrad. 

No último capítulo busquei reorientar a tributação com fins ambientais, 

tendo por base a compreensão do município do Rio Grande como modelo de 

desenvolvimento econômico e industrial no país, propondo um novo sentido, conforme 

a Constituição Federal, a partir do paradigma democrático, para que cumprindo sua 

função social, sirva de instrumento de concretização de políticas públicas ambientais. 

Para tanto, em “O Direito Tributário e a interpretação conforme a Constituição: uma 

proposta epistemológico-hermenêutica de Educação Ambiental formulada a partir da 

realidade do município do Rio Grande”, costurei todos os capítulos até aqui 

                                                           
10 Um esclarecimento necessário desde já: é importante deixar registrado que os Direitos Humanos não 
se limitam ao campo do direito positivado, especialmente no que diz respeito a sua práxis, mas que 
também se inscrevem nos movimentos sociais que operam na profilaxia das violações de direitos não 
se restringindo a situação legal contra o crime consumado. Feito o registro reforço que a perspectiva 
do trabalho é jurídica. Também entendo pertinente afirmar que apesar do viés antropocêntrico alargado 
adotado pelo Direito, minha perspectiva neste trabalho foi de uma dimensão de direitos também do 
ambiente, uma vez que como coloco entendo que há um vínculo indissociável entre as condições 
ambientais necessárias à vida e a proteção dos valores ambientais. 
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desenvolvidos, e, sustentei meus argumentos especialmente em Vilmar Alves Pereira, 

Isabel Cristina de Moura Carvalho, Michèle Sato, Henri Acselrad, Lenio Streck, Hans-

Georg Gadamer e Marcos Sorrentino. Para tanto, utilizo como pano de fundo o 

município do Rio Grande como modelo da ideia de desenvolvimento econômico e 

industrial no país. Traçando sua trajetória histórico-político-social, demonstro as 

transformações pelas quais passou o município, para, ao final, caracterizar-se – em 

razão especialmente de um Estado que se volta ao mercado - como uma zona de 

sacrifício, realidade de muitos municípios brasileiros. Em seguida, tomando Rio 

Grande como modelo de uma degradação ambiental planejada, proponho uma 

reflexão sobre aquilo que acredito inautêntico no sistema tributário brasileiro uma vez 

que não ocorreu a necessária filtragem hermenêutico-constitucional, tecendo uma 

visão de todo o cenário político-jurídico. 

Assim que, por fim, atendendo ao que me propus desde o início, e 

imbricando todos os pressupostos teóricos desenvolvidos ao longo dos capítulos, 

apresento uma proposta epistemológico-hermenêutica a partir do espaço crítico e 

político que a Educação Ambiental oportuniza, onde proponho uma nova 

compreensão a partir de uma leitura conforme a Constituição do Direito Tributário 

Ambiental para que assumindo sua função social seja reconhecido como instrumento 

de transformação social. 

Este trabalho, enfim, ultrapassou muitos desafios na sua trajetória.  

Encontrou obstáculos na Educação Ambiental e no Direito, mas ao final, penso que 

de alguma forma é semente para o diálogo, para a reflexão, para ver o novo com olhos 

do novo. E, se alguém, ainda assim, o acusar de ser utópico, lembro que “um futuro 

sem utopia não merece ser refletido”11. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 VÉRAS NETO, Francisco Quintanilha. Uma reflexão problematizadora da propriedade intelectual da 
biodiversidade e da busca de justiça ambiental dentro das recentes transformações constitucionais sul-
americanas da Bolívia e do Equador como paradigmas representativos de uma embrionária utopia 
ecocivilizatória ecossocialista. In: BRAUNER, Maria Claudia Crespo; LOBATO, Anderson Orestes 
Cavalcante (Org.). Direito e Justiça Social: a construção jurídica dos direitos de cidadania. Rio 
Grande: Editora da Furg, 2015. p. 215-266. Disponível em: 
<http://www.ppgd.furg.br/index.php/publicações.html>. Acesso em: 15 out. 2016.p.250. 
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Capítulo 2. Educação Ambiental, Hermenêutica Filosófica e Direito: múltiplas 
notas de uma música só 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. O grande rio, Leonilson12 

 
 
 

                                                           
12 DIAS, José Leonilson Bezerra. O grande rio. 1990. Disponível em: 
<http://f.i.uol.com.br/fotografia/2014/07/17/419793-970x600-1.jpeg>. Acesso em: 20 nov. 2016. Obra 
do artista brasileiro já falecido Leonilson que foi uma das primeiras vítimas da aids, e cujo trabalho é 
marcado pelo caráter autobiográfico e abordagem de questões inerentes à subjetividade humana. 
Minha escolha por essa obra se deu porque vislumbrei ali a possibilidade constante e permanente do 
diálogo.  
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A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a 
outras instituições sociais. (...) havia também a máscara de folha-de-
flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, 
por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para 
respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício 
de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos 
vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 
dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era 
grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se 
alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel13. 

 
 

ra uma vez um país enorme, com dimensões continentais. Foi 

habitado primeiro pelos indígenas, que viviam em harmonia 

naquela imensidão. O país tinha uma fauna e uma flora 

espetaculares, de causar inveja ao resto do mundo. Era dono da maior biodiversidade 

do planeta; das maiores reservas de água doce e de muitas florestas tropicais. Seus 

diversos biomas ofereciam muitas possibilidades aos seus habitantes de bem viverem 

com dignidade e em paz naquele ambiente com todos os seus seres. Era, enfim, 

cantado em verso e prosa. Vieram então os portugueses e colonizaram14 o país e seu 

povo. E capitalizaram as riquezas naturais. Escravizaram os índios, promoveram a 

expropriação das terras, comercializaram escravos africanos. Espoliaram as matas 

virgens, os rios, a flora e a fauna. Alavancaram a formação do capitalismo15. E o tempo 

passou, e aquele país foi explorado e devastado de todas as formas possíveis. Mas 

pouco se fazia, ou porque não se compreendia o tamanho da devastação e suas 

implicações, ou porque quando foi colonizado o povo daquele país não aprendeu a 

dialogar com o seu ambiente. Contam que hoje este país continua a explorar a si 

próprio e a deixar-se ser explorado. Sobrevive à custa de muitos tributos retirados do 

seu povo que não vê o retorno em suas necessidades sociais. Afinal, muitos ainda 

                                                           
13 ASSIS, Machado de. O caso da Vara. In: ROCHA, João Cezar de Castro (Org.). Contos de Machado 
de Assis: Política e Escravidão. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 179. 
14 Colonizar. v.t. transformar em colônia (CEGALLA, Domingos Paschoal. Dicionário Escolar da 
Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008, p.210).; 1 Estabelecer colônia 
em. 2 Habitar como colono. 3 Promover a colonização de. 4 Migrar para um território e nele se 
estabelecer, especialmente como seus primeiros ou principais habitantes (EDITORA 
MELHORAMENTOS. Michaelis Dicionário Escolar Língua Portuguesa. Michaelis Dicionário Escolar 
Língua Portuguesa: Nova Ortografia conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Melhoramentos, 2009. (Michaelis Escolar). Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>. Acesso em: 01 jul. 2015). 
15 O conto tem a contribuição do texto de Martinez (MARTINEZ, Paulo Henrique. O sentido da 
devastação: para uma História Ambiental no Brasil. Esboços: Revista do Programa de Pós-
Graduação em História da UFSC, Florianópolis, v. 12, n. 13, p.72-83, jan. 2005. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/208/9916>. Acesso em: 01 jul. 2015). 

E 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/208/9916
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entendem que “a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e 

alguma vez o cruel”16.  

Discutir a crise ambiental a partir da Educação Ambiental se traduz, para 

mim, em discutir a degradação humana e da natureza. Como seres históricos que 

todos somos, a realidade ambiental que vivemos hoje é resultado de quais caminhos 

resolvemos trilhar enquanto humanidade e o papel que relegamos à natureza neste 

trajeto. Portanto, discutir a crise ambiental significa discutir paradigmas, 

Conhecimento, Estado, Sociedade. Para esta reflexão entendo importante 

estabelecer primeiro meu lugar de fala e de compreensão. Para tanto, proponho 

inicialmente uma reflexão acerca da Educação Ambiental e da Hermenêutica 

Filosófica, via de interpretação filosófica que elegi, imbricadas com o Direito. 

 

 

2.1. Que Educação Ambiental é esta? 
 
 

Tenho que há muito tempo e ainda hoje, o senso comum liga a noção de 

Educação Ambiental à ecologia. Em muitos eventos que participei, os trabalhos 

apresentados focavam-se especialmente em torno de estabelecer práticas ou 

reflexões onde se dá um resgate da natureza a partir de práticas individuais. Parece 

preponderar a ideia de que a Educação Ambiental se preocupa em promover uma 

mudança de comportamento individualista, como é o caso da reciclagem, ou o 

controle do uso de água domiciliar, as quais são práticas não menos importantes, mas 

de reduzido poder emancipatório17.  

Ainda que a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9795/99, 

estabeleça dentre os objetivos da Educação Ambiental o desenvolvimento de uma 

compreensão que integre “o meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 

envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 

                                                           
16 ASSIS, Machado de. O caso da Vara. In: ROCHA, João Cezar de Castro (Org.). Contos de Machado 
de Assis: Política e Escravidão. Rio de Janeiro: Record, 2008. p.179. 
17 Tenho por Educação Ambiental emancipatória como “instância formativa de sujeitos sociais, isto é, 
autores da própria história” (CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação 
do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2011, p.156). Uma educação voltada para colaborar com o 
sujeito para que reflita criticamente sobre as questões socioambientais e assim atue sobre elas. 
Portanto, quando me refiro a “reduzido poder emancipatório” proponho uma crítica às ações de 
Educação Ambiental que não realizam essa transformação no conhecimento e na atuação social. 
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científicos, culturais e éticos”18, parece que o debate político da Educação Ambiental 

ainda não atingiu a expressão necessária.  

Leff observa com precisão que “O ambiente permanece, ainda, 

encapsulado em uma ideia de ‘impactos sobre a natureza’ (mesmo que este passe a 

ser condicionante dos processos econômicos e não só receptor dos impactos 

ecológicos)”19. 

Em um país com mais de duzentos milhões de habitantes, detentor de uma 

das maiores cargas tributárias do mundo20, e ao mesmo tempo com uma grande 

parcela da sociedade excluída do processo social, me parece ser importante trazer ao 

debate a Educação Ambiental como educação política, no sentido de questionar as 

certezas absolutas e dogmáticas e comprometer-se com a cidadania plena21 na busca 

por uma convivência digna entre os seres humanos e com o ambiente onde se 

insere22. Isto é, trazer uma perspectiva crítica que é a “de incluir uma dimensão social 

na questão ambiental que confere um posicionamento político, frente aos dilemas que 

                                                           
18 Artigo 5º, I (BRASIL. Lei nº 9795, de 27 de janeiro de 1999. DISPÕE SOBRE A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL, INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. Política Nacional de Educação Ambiental. Diário Oficial, 28 jan. 1999. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 07 jul. 2015). 
19 LEFF, Enrique. Construindo a História Ambiental da América Latina. Esboços: Revista do 
programa de pós-graduação em História da UFSC, Florianópolis, v. 12, n. 13, p.11-29, ago. 2005. 
Semestral. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/383>. Acesso em: 
07 jul. 2015, p.13. 
20 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. Brasil sobe no ranking mundial 
dos países com maior carga tributária. Disponível em: 
<https://www.ibpt.org.br/img/uploads/novelty/estudo/58/BrasilEscalaRankingMundialDasMaioresCarga
sTributarias.pdf>. Acesso em: 06 maio 2014. 
21 Acredito que a cidadania é um fenômeno complexo e historicamente definido, razão pela qual “não 
existe uma definição consensual ou mesmo análises definitivas de sua história” BOTELHO, André; 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Cidadania e Direitos: aproximações e relações. In: BOTELHO, André; 
SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Cidadania, um projeto em construção: minorias, justiça e direitos. 
São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 8. (Coleção Agenda Brasileira). Assim, num primeiro momento – 
uma vez que a ideia será desenvolvida com maior profundidade no próximo capítulo – adoto a ideia de 
Thomas Marshall que segundo Carvalho (CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo 
caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015) considerou que seria cidadão pleno aquele que 
fosse titular de três naturezas de direitos: civis (fundamentais à vida, liberdade, propriedade, igualdade), 
políticos (referentes a participação na administração do país), e, sociais (são os direitos que incluem 
educação, saúde, trabalho, entre outros.). 
22 REIGOTA, Marcos. O que é Educação Ambiental. São Paulo: Editora Brasiliense, 2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/383
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a humanidade sofre”23 Tudo  sob uma visão prospectiva para “a reconstrução das 

relações sociais em direção da sustentabilidade”.24  

Neste momento entendo fundamental trazer desde já minhas 

considerações acerca da expressão “desenvolvimento sustentável”, uma vez que 

defendo tratar-se de uma armadilha do capitalismo apenas revestida com outra 

roupagem mas ainda preservando a lógica mercantilista. Daí porque ao longo dessa 

pesquisa fiz a escolha pela expressão sustentabilidade a desenvolvimento 

sustentável, vez que este último é um conceito cheio de contradições e polêmicas. 

Cunhado na década de 80 no relatório “Nosso Futuro Comum” (também conhecido 

como Relatório Brundtland uma vez que foi presidido pela então primeira ministra da 

Noruega, Gro Harlen Brundtland), foi então definido como aquele desenvolvimento 

capaz de “atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de 

as gerações futuras atenderem também as suas”25  

Refere ainda o relatório que o conceito de desenvolvimento sustentável 

tem, é claro, limites – mas não limites absolutos, mas limitações impostas pelo estágio 

atual da tecnologia e da organização social, no tocante aos recursos ambientais, e 

pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade humana. Mas tanto a 

tecnologia quanto a organização social podem ser geridas e aprimoradas a fim de 

proporcionar uma nova era de crescimento econômico. Isto porque a ideia de 

desenvolvimento sustentável foi construída a partir da lógica desenvolvimentista 

(possibilidade de progresso e crescimento ilimitado onde o modelo era a sociedade 

de consumo americana), “prometendo o atendimento das necessidades humanas pela 

via do crescimento econômico e a modernização tecnológica”26.  

                                                           
23 DIAS, Bárbara de Castro. Educação Ambiental Crítica: para além da teoria crítica, algumas 
contribuições da teoria pós-crítica. Revista Ciências & Ideias, Nilópolis, v. 6, n. 1, p.124-132, jun. 2015. 
Entrevista com Michèle Sato. Disponível em: 
<http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/reci/article/view/465> Acesso em: 05 out. 
2016.p.125. 
24 LEFF, Enrique. Construindo a História Ambiental da América Latina. Esboços: Revista do 
programa de pós-graduação em História da UFSC, Florianópolis, v. 12, n. 13, p.11-29, ago. 2005. 
Semestral. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/383>. Acesso em: 
07 jul. 2015. p.17. 
25 CMMAD. Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro Comum. Rio 
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. Disponível em:  
http://pt.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-Brundtland-Nosso-Futuro-Comum-Em-Portugues. Acesso 
em 04 de julho de 2015, p.9-10 
26 SCOTTO, Gabriela; CARVALHO, Isabel Cristina de Moura; GUIMARÃES, Leandro 
Belinaso. Desenvolvimento Sustentável. Petrópolis: Vozes, 2011. p.17 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/383
http://pt.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-Brundtland-Nosso-Futuro-Comum-Em-Portugues
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Embora pretenda ter uma ação abrangente e global, o desenvolvimento 

sustentável é um conceito elaborado dentro da esfera de um pensamento orientado 

pela lógica econômica e como esta referência pensa a sociedade. A via da 

internalização dos custos ambientais, seja na forma de condicionalidades ambientais 

nas relações internacionais ou ainda na forma de internalização de custos nos 

produtos finais, segue o modelo da sociedade de mercado27. Assim, tendo sido o 

conceito de desenvolvimento sustentável gerado pela lógica capitalista, tenho que 

mesmo apontando para uma preocupação ambiental, os interesses econômicos são 

os preponderantes.  

Diante disso deve-se reconhecer a incompatibilidade estabelecida entre as 

condições que fundamentam o que se tem por desenvolvimento sustentável e a 

própria ideia que orienta um Estado de Direito Socioambiental, onde prepondera a 

qualidade ambiental em todas as esferas; isto é, um Estado cumprindo um papel 

atuante no que se refere aos direitos fundamentais, destacando-se a proteção 

ambiental. Também, penso que seria mais adequada a utilização da expressão 

sustentabilidade, uma vez que, entendo que pode ser a mesma compreendida como 

a integração das dimensões social e econômica com a efetivação da dignidade da 

pessoa humana. Ainda, agora nas palavras de Cavalcante “a sustentabilidade está 

diretamente relacionada com a boa governança focada no desenvolvimento 

econômico comprometido com o meio ambiente”28. 

Não fosse suficiente, é importante ainda referir o Tratado de Educação 

Ambiental29 ratificado no Rio de Janeiro em 1992 propõe a construção de sociedades 

sustentáveis exatamente na busca da transcendência do desenvolvimento30. 

                                                           
27 SCOTTO, Gabriela; CARVALHO, Isabel Cristina de Moura; GUIMARÃES, Leandro 
Belinaso. Desenvolvimento Sustentável. Petrópolis: Vozes, 2011, p.35. 
28 CAVALCANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade Financeira em prol da Sustentabilidade Ambiental. 
In: GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Novos Horizontes da Tributação: Um diálogo Luso-
Brasileiro. Coimbra: Almedina, 2012. p. 95-208. (Cadernos IDEFF Internacional n. 02), p.97. 
29 TRATADO de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. 1992. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/pdfs/trat_ea.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2017. 
30 “A construção das Sociedades Sustentáveis, portanto, reivindica uma diminuição entre as linhas que 
separam o excesso de consumo e a privação. O espaço ambiental disponível estabelece um teto para 
o nível permitido de uso e de gasto dos recursos naturais. Uma vez definida a fronteira entre o “viver 
no nosso espaço ambiental” e o consumo exagerado que ultrapassa a capacidade de sustentação da 
natureza, faz-se necessário apresentar também o “piso” do espaço ambiental, isto é, a quantidade 
mínima anual que uma pessoa precisa para viver dignamente. Comparando o uso atual deste espaço 
com o uso permissível, obteremos a quota de redução de inputs para que uma economia nacional atinja 
a sustentabilidade, ou seja, alcance uma situação sustentável que se intitula ‘Linha de Dignidade’ “ 
(SATO, Michèle; MEIRA, Pablo. Só os peixes mortos não conseguem nadar contra a 
correnteza. Revista de Educação Pública, Cuiabá, v. 14, n. 25, p.17-31, fev. 2005. Disponível em: 
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Feita essa observação, que entendo indispensável para a compreensão do 

diálogo que procuro construir, chamo a atenção, portanto, que a Educação Ambiental 

como educação política trata-se de uma perspectiva não formal da educação, vez que 

a educação não é sinônimo de ‘escola’, mas para além dos muros escolares,  

 
tudo o que se expande para além da formalização escolar é território 
educativo a ser operado. Ademais, se essa operação compartilhante 
na Educação não formal pretende a consolidação de uma sociedade 
com convivência justa e equânime, a cidadania em paz é o horizonte31. 

 
Neste sentido, quando falo em Educação Ambiental como educação 

política, pretendo que a expressão política seja compreendida em seu sentido mais 

abrangente, “como o viver e o interferir em um mundo coletivo”32, onde o sujeito de 

sua ação será capaz não só de identificar problemas, mas também, e principalmente 

de “participar dos destinos e decisões que afetam seu campo de existência individual 

e coletivo”33. 

É sob esse prisma também que compreendo a educação não formal como 

aquela que se estabelece a partir do compartilhamento de experiências vividas no 

mundo especialmente em “espaços e ações coletivos cotidianos”34. Trata-se assim de 

um processo sociopolítico, cultural e pedagógico voltado à cidadania. Aí o 

entendimento de Carvalho, para quem uma abordagem crítica da educação é 

compreendê-la como um ato político, isto é, uma “prática social cuja vocação é a 

formação de sujeitos políticos, capazes de agir criticamente na sociedade”35. 

Portanto, pensar a educação não formal significa pensar a cidadania plena, 

isto é, pensar o contexto social onde se está inserido, e todas as circunstâncias aí 

presentes, culturais, políticas, econômicas e éticas.  

                                                           
<http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/arqs/pabmeir_michsato.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2017. 
p.27). 
31 CORTELLA, Mário Sérgio. A contribuição da educação não formal para a construção da cidadania. 
In: CORTELLA, Mário Sérgio et al (Org.). Visões singulares, conversas plurais. São Paulo: Instituto 
Itaú Cultural, 2007. p. 47. 
32 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. p. 187. 
33 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. 187. 
34 GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento 
de projetos sociais. São Paulo: Cortez Editora, 2010, p. 18. 
35 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. 186. 
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Enfim, pensar a educação não formal se traduz também em refletir sobre o 

controle social que o Estado exerce a partir e através da educação36, inclusive, no 

ensino jurídico37 voltado explicitamente a atender ao mercado38. 

Esse cenário ganha importância no Brasil especialmente porque ainda se 

caminha no sentido de construir a cidadania. Concordo com Cortella, o qual observa 

a respeito que “em nosso país, não é possível falar em ‘resgate’ da cidadania. Nunca 

tivemos cidadania plena e, por isso a questão real é a construção da cidadania”39, a 

qual, ele acrescenta deve ser marcada pela justiça e pela paz40. 

                                                           
36 Althusser já há muito havia afirmado que a escola é um dos aparatos ideológicos do Estado. Em 
suas palavras: “Ora, o que se aprende na Escola? Vai-se mais ou menos longe nos estudos, mas de 
qualquer maneira, aprende-se a ler, a escrever, a contar, - portanto algumas técnicas, e ainda muito 
mais coisas, inclusive elementos (que podem ser rudimentares ou pelo contrário aprofundados) de 
‘cultura científica’ ou ‘literária’ directamente utilizáveis nos diferentes lugares da produção (uma 
instrução para os operários, outra para os técnicos, uma terceira para os engenheiros, uma outra para 
os quadros superiores, etc.). Aprende-se portanto ‘saberes práticos’ (‘savoirs - faire’). Mas, por outro 
lado, e ao mesmo tempo que ensina estas técnicas e estes conhecimentos, a Escola ensina também 
as ‘regras’ dos bons costumes, isto é, o comportamento que todo o agente da divisão do trabalho deve 
observar, segundo o lugar que está destinado a ocupar: regras da moral, da consciência cívica e 
profissional, o que significa exactamente regras de respeito pela divisão social técnica do trabalho, 
pelas regras da ordem estabelecida pela dominação de classe. Ensina também a ‘bem falar’, a ‘redigir 
bem’, o que significa exactamente (para os futuros capitalistas e para os seus servidores) a ‘mandar 
bem’, isto é, (solução ideal) a ‘falar bem’ aos operários, etc” (ALTHUSSER, Louis. Ideologia e 
Aparelhos ideológicos de estado. Lisboa: Presença 1970, p. 21). 
37 No Direito se sofre atualmente de um déficit hermenêutico, que atravessa da academia até a 
jurisdição, que ainda são reféns de um modelo liberal-individualista-patrimonialista de Direito baseado 
em teorias ultrapassadas, metodologias antiquadas, no modo pragmático de ensino - calcado em 
repertório jurisprudencial, em doutrinas que repetem verbetes e ementários; no dizer de Streck, doutrina 
que não doutrina (STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010). 
38 “Onde os interesses do capital passam por cima dos interesses do homem como “sujeito do trabalho”. 
A educação profissional não está dirigida para a resolução dos problemas sociais, para desenvolver 
vias de mobilidade profissional ascendente ou para fazer da escola e do trabalho uma experiência mais 
satisfatória; pelo contrário, seu propósito é reduzir expectativas, limitar aspirações e aumentar a 
sujeição à estrutura social existente. É introduzir na engrenagem da produção capitalista a massa 
produtiva, sem que lhe seja permitido saber quanto está produzindo e para quem está produzindo” 
(GUTIÉRREZ, Francisco. Educação como práxis política. São Paulo: Summus Editorial, 1984. p.31-
32). A respeito, os inúmeros cursinhos preparatórios para concursos, exame da ordem dos advogados 
do Brasil (OAB), e, na mesma esfera de gravidade, as faculdades de Direito que cada vez mais se 
voltam a atender esse mercado, utilizando avaliações objetivas cujo objetivo é “segregar e eliminar, 
para que a pirâmide escolar seja uma projeção da pirâmide social” (GUTIÉRREZ, Francisco. Educação 
como práxis política. São Paulo: Summus Editorial, 1984. p. 30). 
39 CORTELLA, Mário Sérgio. A contribuição da educação não formal para a construção da cidadania. 
In: CORTELLA, Mário Sérgio et al (Org.). Visões singulares, conversas plurais. São Paulo: Instituto 
Itaú Cultural, 2007. p. 44. 
40 Para o autor, “Estar em ou ter paz é não ser atormentado pela ausência de socorro de saúde, de 
trabalho honroso, de religiosidade livre, de lazer frutífero, de sexualidade saudável, de escolaridade 
completa, de Educação libertadora, de habitação acolhedora, de alimentação suficiente, de democracia 
ativa, de amorosidade correspondida. Em suma: não ter carência de vida abundante. E justiça? É todas 
e todos terem paz” (CORTELLA, Mário Sérgio. A contribuição da educação não formal para a 
construção da cidadania. In: CORTELLA, Mário Sérgio et al (Org.). Visões singulares, conversas 
plurais. São Paulo: Instituto Itaú Cultural, 2007. p.45). 
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É sob esta perspectiva crítica que entendo deva a questão ambiental ser 

problematizada e refletida. Ora, a dificuldade de lidar ainda hoje com a problemática 

ambiental está diretamente ligada ao horizonte histórico da relação entre a sociedade 

e o meio ambiente, o qual está “bem vivo em nossa bagagem cultural, moldando nossa 

visão de ambiente e particularmente de natureza, bem como informando nossas 

predisposições para ver e perceber, com base em uma memória histórica de cultura”41 
42. 

Como seres modernos os indivíduos estão ainda imersos numa concepção 

de que é o ser humano o senhor e sujeito da razão instrumental43, comandando o seu 

próprio destino assim como de todos os seres, humanos, não-humanos e da natureza. 

Entretanto, tenho que esse paradigma racionalista não se sustenta mais 

porque a visão objetificante da natureza como algo a ser dominado se revelou não 

apenas insuficiente como também injusta, uma vez que se fundamentou na busca de 

ganhos imediatos os quais são utilizados como justificação do padrão de acumulação 

da sociedade de consumo44. A razão instrumental assim apresentou-se na sua forma 

mais violenta, a da degradação ambiental: 

 

                                                           
41 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p.94. 
42 A autora citada analisa a história social das relações com o mundo natural apresentando três 
momentos fundamentais; a visão da natureza como domínio do selvagem que “estabeleceu-se sobre 
a crença de que o progresso humano era medido por sua capacidade de dominar e submeter o mundo 
natural”. Neste período, a natureza foi “classificada segundo sua utilidade em suprir necessidades 
humanas imediatas”. Posteriormente, a partir do século XVIII a natureza passa a ser vista como boa e 
bela, principalmente em razão dos “efeitos da deterioração do meio ambiente e da vida nas cidades, 
causada pela Revolução Industrial”. A situação de degradação ambiental causada especialmente nas 
cidades “marcadas pelas inóspitas condições ambientais, impulsionou o surgimento de um sentimento 
estético e moral de valorização da natureza selvagem, não transformada pelos humanos”. Finalmente 
na ideia de natureza pedagógica, a natureza surge, também no século XVIII, “como dimensão 
formadora do humano e fonte de vida, a ser apreendida principalmente pelos sentimentos, incluindo-
se aí também as experiências penosas que a educação da natureza tem para ensinar aos humanos”. 
Todos esses significados integram a cultura, e, uma vez que é o ser humano um ser histórico, incidem 
no seu presente.(CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito 
ecológico. São Paulo: Cortez, 2011.p.94 - 103) 
43 A Escola de Frankfurt elaborou a Teoria Crítica, onde diferencia duas formas de razão, a instrumental 
e a crítica: “A razão instrumental é a razão técnico-científica, que faz das ciências e das técnicas não 
um meio de liberação dos seres humanos, mas um meio de intimidação, medo, terror e desespero. Ao 
contrário, a razão crítica é aquela que analisa e interpreta os limites e os perigos do pensamento 
instrumental e afirma que as mudanças sociais, políticas e culturais só se realizarão verdadeiramente 
se tiverem como finalidade a emancipação do gênero humano e não as ideias de controle e domínio 
técnico-científico sobre a Natureza, a sociedade e a cultura” (CHAUÍ, Marilena. Convite à 
Filosofia. São Paulo: Ática, 2000, p.60). Portanto, o conceito de razão instrumental se apresenta como 
importante para uma crítica ao cientificismo e ao positivismo, crítica esta que também faço neste 
trabalho. 
44 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. 
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Ocorre que vivemos em uma sociedade em que eles45, assim como 
outros bens econômicos e sociais, são objeto de uma distribuição 
desigual. Os grupos com maior força econômica e política terminam 
sobrepondo seus interesses corporativos aos interesses coletivos na 
distribuição dos bens ambientais. Apesar de nossa sociedade ser 
fundada na ideia de igualdade jurídica dos cidadãos e na 
universalização dos direitos na prática das relações sociais, a 
dinâmica da acumulação privada gera a distribuição desigual de 
oportunidades e condições de vida entre os grupos sociais e se nutre 
dessa desigualdade. Com os bens ambientais não é diferente46. 

 
Este paradigma revela-se, em minha opinião, insuficiente porque não 

atende à complexidade das relações já que na sua objetivação na busca pela verdade 

absoluta e dominação, desconsidera, intencionalmente, os aspectos históricos, 

culturais, tradicionais, fundamentais ao debate. Em outras palavras, “o racionalismo 

moderno não promove a possibilidade uma sociedade sustentável, uma vez que ainda 

legitima a tradição, numa perspectiva antropocêntrica e ainda está fortemente 

marcado pelo pensamento mecânico”47. 

Uma das possibilidades de resposta a este cenário é a Educação Ambiental 

Crítica que pretende  

 
Provocar processos de mudanças sociais e culturais que visam obter 
do conjunto da sociedade tanto a sensibilização à crise ambiental e à 
urgência em mudar os padrões de uso dos bens ambientais quanto o 
reconhecimento dessa situação e a tomada de decisões a seu respeito 
– caracterizando o que poderíamos chamar de um movimento que 
busca produzir novo ponto de equilíbrio, nova relação de 
reciprocidade, entre as necessidades sociais e ambientais48. 

 
Portanto, é sob este olhar que a Educação Ambiental sustenta este estudo, 

propondo um olhar crítico sobre as circunstâncias políticas, sociais, culturais, 

econômicas, ambientais do mundo. Isto porque “o ambiente não é a ecologia, mas a 

complexidade do mundo; é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da 

                                                           
45 A autora refere-se aqui aos bens ambientais. 
46 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011.p. 165-6 
47 SATO, Michèle. Educação para o ambiente Amazônico. 1997. 246 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Programa de Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1997. Disponível em: 
<www.lapa.ufscar.br/pdf/tese_doutorado_michele_sato.pdf>. Acesso em: 15 out. 2016.p.31. 
48 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011.p. 158. 
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natureza, através das relações de poder inscritas nas formas dominantes do 

conhecimento”49.  

Neste sentido Leff afirma que a complexidade ambiental é uma nova forma 

de compreender o mundo50, “incorporando o limite do conhecimento e a incompletude 

do ser”51. Ou seja, a complexidade ambiental de Leff trata da incerteza e da 

incompletude epistemológica, emergindo “como resposta a este constrangimento do 

mundo e da natureza pela unificação ideológica, tecnológica e econômica”52. A 

Educação Ambiental é uma proposta de educação que surge neste cenário histórico 

de complexidade, sendo “parte de uma tentativa de responder aos sinais de falência 

de todo um modo de vida, o qual já não sustenta as promessas de felicidade, 

afluência, progresso e desenvolvimento”53. Fato é que, 

 
Estamos diante de uma crise sem precedentes – uma crise em sentido 
lato como anuncia Guattari: uma crise mental, social e ambiental. Por 
isso, é preciso rever a nossa existência de forma plena, que satisfaça 
a dimensão espiritual na ontologia do Dasein (HEIDEGGER, 1962), 
que favoreça a justiça social e a valorização da cultura, e mais do que 
ciência e técnica, que o mundo seja cuidado por meio de múltiplos 
saberes54. 

  

Ora, todo este processo que está implicado na complexidade ambiental 

envolve a desconstrução do pensamento positivista, disciplinador, simplificador e 

unitário, 

 
É um debate permanente diante das categorias e formas de 
pensamento que fraguaram em formas do ser e do conhecer moldados 
por um pensamento unidimensional que reduziu a complexidade para 

                                                           
49 LEFF, Enrique . Aventuras da Epistemologia Ambiental: Da articulação das ciências ao diálogo 
dos saberes. São Paulo: Cortez Editora, 2012, p.16. 
50 Para fazer o contraponto, enriquecendo o diálogo trago também a compreensão de Morin acerca da 
complexidade, para quem: “A complexidade num certo sentido sempre tem relação com o acaso. 
Assim, a complexidade coincide com uma parte de incerteza, seja proveniente dos limites de nosso 
entendimento, seja inscrita nos fenômenos. Mas a complexidade não se reduz à incerteza, é a incerteza 
no seio de sistemas ricamente organizados. A complexidade está, pois, ligada a certa mistura de ordem 
e desordem, mistura íntima, ao contrário da ordem/desordem estatística, onde a ordem (pobre e 
estática) reina no nível das grandes populações e a desordem (pobre, porque pura indeterminação) 
reina no nível das unidades elementares”. (MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 
Porto Alegre: Editora Sulina, 2011. p.35.) Grifos no original. 
51 LEFF, Enrique. (Org.). A Complexidade Ambiental. São Paulo: Cortez Editora, 2010. p.22. 
52 LEFF, Enrique. (Org.). A Complexidade Ambiental. São Paulo: Cortez Editora, 2010. p.23. 
53 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. 154. 
54 SATO, Michèle. ECOFENOMENOLOGIA: uma janela ao mundo. Remea: Revista Eletrônica do 
Mestrado em Educação Ambiental, Rio Grande, Edição Especial, p.11-27, jul. 2016. Disponível em: 
<https://www.seer.furg.br/remea/article/view/5957>. Acesso em: 19 out. 2016.p.18. 
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ajustá-la a racionalidades totalitárias que remetem uma vontade de 
unidade, homogeneidade e globalização. É a desconstrução de 
certezas insustentáveis e a aventura na construção de novos sentidos 
do ser55. 

 

Diante deste quadro, aprender a complexidade ambiental significa 

apreender o saber ambiental como um saber ser com a outridade, isto é, a busca de 

uma relação harmoniosa com o outro, onde, a natureza é o outro que nos aborda56,  

 
O saber ambiental integra o conhecimento do limite e do sentido da 
existência. É um saber chegar a ser no sentido de saber que o ser é 
em um devir no qual existe a marca do sido, sempre aberto ao que 
ainda não é. É incerteza como impossibilidade de conhecer o sendo e 
certeza de que o ser não se contém em seu conhecimento prefixado 
das certezas do sujeito da ciência, da norma, do modelo, do controle. 
É um ser que se constitui na incompletude do conhecimento e na 
pulsão do saber57. 

  

É assim estabelecer um diálogo para compreender este outro e ser ao 

mesmo tempo compreendido. Caso contrário, a relação será tão somente de 

conquista e domínio. Neste sentido Grün afirma que “ditar o significado da Natureza, 

em vez de dar ouvidos a ela, não é um ato de compreensão”58. Ainda nas palavras de 

Ferreira: 

 
O diálogo é, propriamente, uma comunhão (fusão) na medida em que 
o ser do objeto une os falantes, assim como une também intérprete e 
texto, em busca de uma atualização compreensiva, uma ampliação de 
horizonte do intérprete. Ao se entender a pergunta colocada pelo texto, 
pelo outro falante ou mesmo pela tradição, realiza-se sempre uma 
típica experiência hermenêutica capaz de criar novas possibilidades 
de sentido. Por isso é que se diz que o sujeito, constituído 
historicamente, se funde com o objeto revelado na e pela linguagem, 
sem dominação, arbitrariedade ou dependência normativa, pois é 
nessa perspectiva que a filosofia se revela um existencial descoberto 
linguisticamente.59 

 

                                                           
55 LEFF, Enrique. (Org.). A Complexidade Ambiental. São Paulo: Cortez Editora, 2010. p. 60. 
56 GRÜN, Mauro. Em busca da dimensão ética da Educação Ambiental. Campinas: Papirus, 2007a. 
57 Grifos no original. LEFF, Enrique. (Org.). A Complexidade Ambiental. São Paulo: Cortez Editora, 
2010. p. 61. 
58 Grifos no original. GRÜN, Mauro. Em busca da dimensão ética da Educação 
Ambiental. Campinas: Papirus, 2007a. p. 154. 
59 FERREIRA, Rafael Fonseca. Internacionalização da Constituição: Diálogo hermenêutico, 
perguntas adequadas e bloco de constitucionalidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016.p.228-
9. 
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A Educação Ambiental, neste panorama, se apresenta como o espaço 

dialógico apto a propiciar o questionamento dos paradigmas do conhecimento e do 

modelo de sociedade moderna, apresentando a necessidade de uma racionalidade 

outra, “orientada por novos valores e saberes; por modos de produção sustentados 

em bases ecológicas e significados culturais; por novas formas de organização 

democrática”60.  

Em outras palavras, uma educação cujos conceitos podem ajudar na 

construção de uma sólida cidadania, ancorada numa visão crítica e transformadora, 

“no sentido do desenvolvimento da ação coletiva necessária para o enfrentamento 

dos conflitos socioambientais”61. Isto é, “dos riscos da sustentabilidade planetária, a 

Educação Ambiental poderá trazer os diálogos intertextuais das várias linguagens (...), 

poderá ser o eixo reflexivo sobre os modelos de desenvolvimento, orientando à 

construção de sociedades sustentáveis”62 

Uma Educação Ambiental que promove um espaço de liberdade do 

pensamento, da reflexão crítica da realidade, uma educação para cidadania. Ou, nas 

palavras de Sauvé63, uma educação para ecocidadania, compreendida como uma 

cidadania consciente, crítica, criativa e comprometida com o bem-viver coletivo, ou 

seja, com todas as formas e sistemas de vida. Assim, “a EA deve estar relacionada 

não somente com a reconstrução social para aliviar a exploração dos recursos 

naturais, mas também para evitar as injustiças sociais no processo dessa 

reconstrução”64. 

No entanto, entendo nesta perspectiva que a cidadania é meio – e não meta 

– a ser construído a partir do processo de Educação Ambiental. Jacobi comenta que 

                                                           
60 LEFF, Enrique. Saber Ambiental – Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade, Poder. 
Petrópolis: Vozes, 1999, p. 112. 
61 LAYRARGUES, Philippe Pomier. Educação para a Gestão Ambiental: a cidadania no enfrentamento 
político dos conflitos socioambientais. In: LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo; LAYRARGUES, 
Philippe Pomier; CASTRO, Ronaldo Souza de. (Orgs.) Sociedade e Meio Ambiente: A Educação 
Ambiental em Debate. São Paulo: Cortez, 2006, p. 87-8. 
62 SATO, Michèle. Surrealismo na po-ética ambietal. Revista Brasileira de Educação Ambiental, 
Cuiabá, v. 5, n. 11, p.227-236, 2009. Disponível em: 
<https://issuu.com/michelesato/docs/revbea_surrealismo_sato>. Acesso em: 15 out. 2016.p.235. 
63 SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la educación ambiental: hacia una 
ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Humano 
Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2012. 
64 SATO, Michèle. Educação para o ambiente Amazônico. 1997. 246 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Programa de Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1997. Disponível em: 
<www.lapa.ufscar.br/pdf/tese_doutorado_michele_sato.pdf>. Acesso em: 15 out. 2016.p.30. 
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quando se pensa a Educação Ambiental voltada ao exercício da cidadania, o que se 

pretende é a consolidação de sujeitos cidadãos, isto é,  

 
O desafio do fortalecimento da cidadania para a população como um 
todo, e não para um grupo restrito, se concretiza a partir da 
possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres, e se 
converter, em ator co-responsável na defesa da qualidade de vida65. 

 

É sob este viés que Sauvé define a Educação Ambiental como: 

 
un proceso que consiste en aprender juntos en el transcurso de una 
tarea cognitiva o por medio de un proyecto de acción social, a movilizar 
los saberes para transformar las realidades socio-ecológicas, al mismo 
tiempo que se transforma a sí mismo. (...) Formalmente podemos 
definir así la EA: a nivel personal, la EA apunta a construir una 
“identidad ambiental”, un sentido de estar en el mundo, un anclaje en 
el medio de vida y a desarrollar una cultura de pertenencia y de 
compromiso; a escala de las comunidades y luego a nivel de las redes 
más amplias de solidaridad, la EA apunta a inducir dinámicas sociales 
que favorezcan el enfoque colaborador y crítico de las realidades 
socio-ecológicas y una responsabilidad autónoma y creativa acerca de 
los problemas que se plantean y de los proyectos que emergen66 67. 

 

Portanto, entendo a Educação Ambiental como sendo aquela relacionada 

ao pertencimento e a identidade social e que proporciona a construção de um novo 

olhar sobre as relações do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com a natureza. 

Sauvé afirma que a Educação Ambiental se concentra em uma das três 

esferas, interconectadas, de relação com o mundo. A primeira esfera seria a de 

                                                           
65 JACOBI, Pedro. Meio Ambiente e Educação para a Cidadania: o Que Está em Jogo nas Grandes 
Cidades?. In: SANTOS, José Eduardo dos; SATO, Michèle (Org.). A Contribuição da Educação 
Ambiental à Esperança de Pandora. São Carlos: Rima, 2006, p.431. 
66 SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la educación ambiental: hacia una 
ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Humano 
Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2012. 
p.29-30. 
67 Tradução livre: “A EA é um processo que consiste em aprender juntos no transcurso de uma tarefa 
cognitiva ou por meio de um projeto de ação social, mobilizando saberes para transformar as realidades 
socioecológicas, ao mesmo tempo em que se transforma a si mesmo. (...) Formalmente, podemos 
assim definir a EA: a nível pessoal, a EA pretende construir uma "identidade ambiental", um sentido de 
estar no mundo, estabelecendo no meio de vida e desenvolvendo uma cultura de pertencimento e 
compromisso; ao nível coletivo, das comunidades e logo, ao nível das redes mais amplas de 
solidariedade, a EA pretende induzir dinâmicas sociais que favoreçam o enfoque colaborador e crítico 
das realidades sócio ecológicas e uma responsabilidade autônoma e criativa acerca dos problemas 
que surgem e projetos que emergem”. 
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relação consigo mesmo, ou seja, “es la esfera de la construcción de la identidad 

personal, íntimamente relacionada com la identidad social”68 69. 

A segunda esfera é de relação com o outro, de alteridade que chama para 

a “la educación para la paz, para la democracia, para los derechos humanos, la 

educación  intercultural y otras”7071. 

Finalmente, a terceira esfera intimamente relacionada com as anteriores, 

“es la esfera de relación con Oikos72, con el medio de vida, el medio ambiente”73. 

Nesta esfera se encontra a educação ecológica, e segundo Sauvé, “esta terceira 

esfera es el espacio específico de la EA, en relación estrecha com las otras dos 

esferas. Tiene por meta mejorar o reconstruir nuestra relación com el mundo”7475. 

Graficamente tais relações podem ser interpretadas desta forma: 

 

                                                           
68 SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la educación ambiental: hacia una 
ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Humano 
Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2012.p. 
25. 
69 Tradução livre: “é a esfera de construção da identidade pessoal, intimamente relacionada com a 
identidade social”. 
70 SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la educación ambiental: hacia una 
ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Humano 
Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2012.p. 
25. 
71 Tradução livre: “a educação para a paz, para a democracia, para os direitos humanos, a educação 
intercultural e outras”. 
72 Segundo Sauvé, Oikos é “a nossa casa compartilhada entre os seres humanos e com as diversas 
formas e sistemas de vida” (SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la 
educación ambiental: hacia una ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental 
Para El Desarrollo Humano Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de 
Educación y Cultura, 2012. p.26). 
73 Tradução livre: “é a esfera de relação com Oikos, com o meio de vida, o meio ambiente”. 
74 SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la educación ambiental: hacia una 
ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Humano 
Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2012. 
p.26. 
75 Tradução livre: “Esta terceira esfera é o espaço específico da EA, em relação estreita com as outras 
duas esferas. Tem por meta melhorar ou reconstruir nossa relação com o mundo”.  
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Figura 32 - As três esferas de relação com o mundo76 77 

 

Portanto, na interconexão das esferas apresentadas por Sauvé, perpassa 

a noção de conscientização78, uma vez que perceber-se, perceber-se num grupo, e 

perceber-se num contexto, leva a consciência dos problemas, das necessidades e 

neste sentido é um passo político importante porque leva a ação social. 

Sauvé aborda ainda as dimensões da Educação Ambiental que estão 

relacionadas com a educação para a cidadania: crítica, ética, e, política. 

Na dimensão crítica a Educação Ambiental se preocupa com o 

desenvolvimento de um pensamento crítico inclusive incentivando a crítica das 

realidades sociais, ao que vai chamar de um juízo de ordem ética. Nesta dimensão, 

“apela a una sensibilidad ante las realidades de los grupos sociales, el sufrimiento 

                                                           
76 SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la educación ambiental: hacia una 
ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Humano 
Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 
2012.p.26. 
77 Tradução livre. 
78 Freire, quanto à educação como um processo de conscientização, afirma: “Num primeiro momento 
a realidade não se dá aos homens como objeto cognoscível por sua consciência crítica. Noutros termos, 
na aproximação espontânea que o homem faz do mundo, a posição normal fundamental não é uma 
posição crítica, mas uma posição ingênua. A este nível espontâneo, o homem ao aproximar-se da 
realidade faz simplesmente a experiência da realidade na qual está e procura. Essa tomada de 
consciência não é ainda a conscientização porque esta consiste no desenvolvimento crítico da tomada 
de consciência. A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão 
da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível 
e na qual o homem assume uma posição epistemológica. A conscientização é, neste sentido, um teste 
de realidade. Quanto mais conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra na essência 
fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por esta mesma razão, a 
conscientização não consiste em “estar frente à realidade” assumindo uma posição falsamente 
intelectual. A conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação – reflexão. 
Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo 
que caracteriza os homens.” (FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação. Uma 
introdução ao pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.p.15). 
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social, tratando de identificar y analizar los juegos de poder, las opciones sociales y 

las alternativas”79 80. Envolve, portanto, analisar as relações de poder.  

Esta dimensão crítica se relaciona estreitamente com a dimensão ética, 

quer dizer, o processo ético convida a construir um sistema próprio de valores. 

Conforme Sauvé,  

 
la dimensión ética de la EA invita a desarrollar una cultura ética 
explorando las diversas posturas: ecocéntrica, antropocéntrica, 
sociocéntrica, biocéntrica, cosmocéntrica y otras. (...) La ética del 
medio ambiente viene a ser un proyecto de vida, y una “obra” social. 
Implica un desafío a la coherencia.8182. 

 

Trata-se da construção de uma cultura ecológica que, segundo Carvalho, 

“compreenda natureza e sociedade como dimensões intrinsecamente relacionadas e 

que não podem ser mais pensadas – seja nas decisões governamentais, seja nas 

ações da sociedade civil – de forma separada, independente ou autônoma”.83 

Grün84, a respeito afirma que a ética ambiental se preocupa em prescrever 

em que situações é imoral ou errado explorar, dominar, degradar o meio ambiente 

assim como qual o modo eticamente adequado de se estabelecer uma relação de 

diálogo com o meio ambiente. 

Routley considerado um dos precursores da ética ambiental como tema 

científico destaca em seu trabalho que a ética no ocidente tem tematizado apenas as 

relações humanas, ao que ele denominou de Chauvinismo Humano Básico: 

 

                                                           
79 SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la educación ambiental: hacia una 
ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Humano 
Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2012.p. 
31. 
80 Tradução livre: “apela a uma sensibilidade diante das realidades dos grupos sociais, o sofrimento 
social, tratando de identificar e analisar os jogos de poder, as opções sociais e as alternativas”. 
81 SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la educación ambiental: hacia una 
ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Humano 
Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 
2012.p.34. 
82 Tradução livre: “a dimensão ética da educação ambiental convida a desenvolver uma cultura ética 
explorando as diversas posturas: ecocêntrica, antropocêntrica, sociocêntrica, biocêntrica, 
cosmocêntrica e outras. (...) A ética do meio ambiente vem a ser um projeto de vida e uma obra social. 
Implica em um desafio a coerência”. 
83 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p.141. 
84 GRÜN, Mauro. A Pesquisa em Ética na Educação Ambiental. Pesquisa em Educação 
Ambiental, São Paulo, v. 2, n. 1, p.185-206, dez. 2007b. Semestral. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/pea/article/view/30025>. Acesso em: 13 jul. 2015. 
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Let us call this principle basic (human) chauvinism - because under it 
humans, or people, come first and everything else a bad last - though 
sometimes the principle is hailed as a freedom principle because it 
gives permission to perform a wide range of actions (including actions 
which mess up the environment and natural things) providing they do 
not harm others85 86. 

 

Assim, aos não-humanos resta apenas o valor instrumental, fato que, 

independente das teorias87 acerca da ética ambiental existentes, é objeto de crítica 

presente em todas. Para Grün, tal crítica quando refletida a partir da Educação 

Ambiental apresenta muitos aspectos, destacando o autor como principal, a crítica à 

racionalidade econômica dominante: 

 
O racionalismo econômico ou neoliberalismo se trona impraticável em 
uma política ambiental que enfatize o valor intrínseco da Natureza. 
Afinal, não podemos considerar a Natureza como mero recurso 
natural. Quando fizermos isso, estaremos apenas defendendo as 

                                                           
85 Grifo no original. ROUTLEY, Richard. Is There, a Need for a New, an Environmental Ethic? In: 
WORLD CONGRESS OF PHILOSOPHY, 15., 1973, Varna, Bulgaria. Proceedings of the XVth World 
Congress of Philosophy. Varna: Sofia Press, 1973. p. 205 - 210. Disponível em: 
<https://iseethics.files.wordpress.com/2013/02/routley-richard-is-there-a-need-for-a-new-an-
environmental-ethic-original.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2015. p.207. 
86 Tradução livre: “Vamos chamar este princípio chauvinismo (humano) básico – porque sob ele, os 
humanos ou pessoas, vem primeiro e todo o resto por último – embora as vezes o princípio é 
interpretado como um princípio de liberdade por dar permissão para uma ampla variedade de ações 
(incluindo ações que bagunçam com o meio ambiente e coisas naturais) contanto que elas não 
machuquem aos outros”. 
87 Grün destaca as éticas ambientais de Routley, Naess, Rolston e Callicot. Routley questionou o valor 
instrumental dado a natureza a partir da constatação de que o ser humano preocupava-se 
predominante e primordialmente consigo relegando à natureza a função de recurso. Naess foi o 
responsável pelo termo “ecologia profunda” no sentido que desafiava um pensar desde as raízes da 
crise ambiental. Ele propunha uma reflexão crítica para além dos limites estabelecidos pelo regime 
posto: “Ecologically responsible policies are concerned only in part with pollution and resource depletion. 
There are deeper concerns which touch upon principles of diversity, complexity, autonomy, 
decentralization, symbiosis, egalitarianism, and classlessness” (ROUTLEY, Richard. Is There, a Need 
for a New, an Environmental Ethic? In: WORLD CONGRESS OF PHILOSOPHY, 15., 1973, Varna, 
Bulgaria. Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy. Varna: Sofia Press, 1973. p. 205 
- 210. Disponível em: <https://iseethics.files.wordpress.com/2013/02/routley-richard-is-there-a-need-
for-a-new-an-environmental-ethic-original.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2015. p.95). Rolston, por sua vez 
critica a utilização quase única da natureza como recurso e aponta a necessidade da Educação 
Ambiental contribuir no processo de valorização de uma natureza que se volta para além do consumo. 
Sugere então uma teoria do valor não-antropocêntrica onde todos organismos, espécies, seres, 
ecossistemas, tem valor em si. Finalmente, Callicott desenvolveu uma ética da terra, onde a partir de 
uma postura ecocêntrica alarga-se a ideia de comunidade - que serve à integração de todos os entes, 
humanos e não-humanos - para incluir toda a terra (GRÜN, Mauro. A Pesquisa em Ética na Educação 
Ambiental. Pesquisa em Educação Ambiental, São Paulo, v. 2, n. 1, p.185-206, dez. 2007b. 
Semestral. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/pea/article/view/30025>. Acesso em: 13 jul. 
2015.). Todas defendendo o valor intrínseco da natureza, tendo por ponto comum a crítica ao valor 
instrumental da mesma. 

https://iseethics.files.wordpress.com/2013/02/routley-richard-is-there-a-need-for-a-new-an-environmental-ethic-original.pdf
https://iseethics.files.wordpress.com/2013/02/routley-richard-is-there-a-need-for-a-new-an-environmental-ethic-original.pdf
https://iseethics.files.wordpress.com/2013/02/routley-richard-is-there-a-need-for-a-new-an-environmental-ethic-original.pdf
https://iseethics.files.wordpress.com/2013/02/routley-richard-is-there-a-need-for-a-new-an-environmental-ethic-original.pdf
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condições de produção do novo capitalismo e a felicidade humana de 
muito poucos88. 

 

Fato é que compreendo que a ética ambiental deve ser capaz de abranger 

todas as relações, humanas, não-humanas, estabelecendo um verdadeiro diálogo, 

reconhecendo-se a humanidade como a natureza auto-consciente. Entendo que o 

papel da ética ambiental é este, o de fazer desacomodar com uma realidade que 

tornou a humanidade dominadora da natureza; provocar a desacomodação com a 

ordem social vigente. Nesse sentido:  

 
Creio que quanto mais uma ética ambiental for capaz de estabelecer 
conexões com uma práxis transformadora, mais facilmente ela terá 
condições de nos empoderar para que estejamos alertas para tudo 
aquilo que se apropria de nós ou da Natureza sem nosso 
consentimento89. 
 

Finalmente, Sauvé destaca a dimensão política que traz ao debate a 

reflexão acerca do compromisso social com o bem comum. Isto é, “nos invita a poner 

atención en la argumentación crítica de las propuestas políticas y en la exigencia ética 

de lo político”90 91. 

Gutiérrez acerca do que seja política afirma que se trata de, 

 
tomar partido frente à realidade social, não permanecer indiferente 
diante da injustiça, da liberdade desprezada, dos direitos humanos 
violados, do trabalhador explorado; descobrir nos estudantes o gosto 
pela liberdade de espírito e despertar neles a vontade de resolver os 
problemas em conjunto, estimulando-os a desenvolver o sentimento 
de que são responsáveis pelo mundo e pelo seu destino, 
encaminhando-os a uma ação militante92. 

 

                                                           
88 Grifo no original. GRÜN, Mauro. A Pesquisa em Ética na Educação Ambiental. Pesquisa em 
Educação Ambiental, São Paulo, v. 2, n. 1, p.185-206, dez. 2007b. Semestral. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/pea/article/view/30025>. Acesso em: 13 jul. 2015. p.196. 
89 GRÜN, Mauro. A Pesquisa em Ética na Educação Ambiental. Pesquisa em Educação 
Ambiental, São Paulo, v. 2, n. 1, p.185-206, dez. 2007b. Semestral. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/pea/article/view/30025>. Acesso em: 13 jul. 2015. p. 203. 
90 SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la educación ambiental: hacia una 
ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Humano 
Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2012. 
p.35. 
91 Tradução livre: “Nos convida a prestar atenção nos argumentos críticos das propostas políticas e na 
exigência ética do político”. 
92 GUTIÉRREZ, Francisco. Educação como práxis política. São Paulo: Summus Editorial, 1984. p.13. 
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É a “política como estilo de vida”93, onde o ecologismo e seus respectivos 

tensionamentos seja na ampliação ou na redução da esfera pública “caracteriza os 

dilemas de uma nova cultura política, em que o projeto emancipatório passa a 

incorporar as lutas identitárias e a preocupação com a natureza”94. Sauvé observa 

que é importante nesta dimensão política estabelecer que para além da reflexão 

crítica, também deve estimular a capacidade de propor alternativas. “No se puede solo 

denunciar”95 96.  

Revela-se ao meu olhar, a Educação Ambiental como um compromisso 

político e ético do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente.  

A escolha da Educação Ambiental Crítica se estabeleceu a partir da 

necessidade de refletir acerca dos aspectos socioambientais das relações humanas, 

isto é, relações estabelecidas entre os indivíduos e com o ambiente onde se inserem, 

para compreender, refletir criticamente e agir. Trata-se da crítica à racionalidade 

instrumental, de uma virada epistemológica, enfim, de um projeto emancipatório. 

Carvalho observa que a ideia que comporta mudanças radicais contempla uma nova 

sociedade e um novo sujeito da educação que se percebe nessa mudança e “a 

compreende como uma revolução de corpo e alma, ou seja, uma reconstrução do 

mundo, incluindo o mundo interno e os estilos de vida pessoal”97. 

                                                           
93 A expressão política da vida foi cunhada por Giddens, onde este afirma a necessidade de reconhecê-
la “em relação aos domínios formais e menos ortodoxos da ordem política. A perspectiva política da 
esquerda sempre esteve intimamente ligada à ideia de emancipação. Emancipação significa liberdade, 
ou melhor, liberdades de diversos tipos: liberdade em relação ao controle autoritário da tradição, ao 
poder arbitrário e às coerções advindas da privação material. Política emancipatória é uma política de 
oportunidade da vida e, portanto, fundamental para a criação da autonomia de ação. Como tal, ela 
obviamente permanece vital para um programa de política radical. No entanto, hoje em dia ela é 
acompanhada de uma série de preocupações provenientes das dificuldades analisadas anteriormente- 
a transformação da tradição e da natureza, no contexto de uma ordem cosmopolita e globalizadora. A 
política da vida é uma política não de oportunidades de vida, mas de estilo de vida. Ela está relacionada 
a disputas e contendas sobre a maneira pela qual (enquanto indivíduos e enquanto humanidade 
coletiva) deveríamos viver em um mundo onde aquilo que costumava ser fixado pela natureza ou pela 
tradição está atualmente sujeito a decisões humanas” (GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e 
da direita: o futuro da política radical. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
1996, p.23). 
94 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. As Transformações na Esfera Pública e Ação Ecológica: 
Educação e Política em Tempos de Crise da Modernidade. In: COSTA, César Augusto Soares da; 
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo (Org.). A Questão Ambiental: Interfaces Críticas. Curitiba: 
Prismas, 2013. p.113. 
95 SAUVÉ, Lucie. Cruzar las dimensiones crítica, ética y política de la educación ambiental: hacia una 
ecociudadanía. In: 4to Encuentro Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Humano 
Sustentable, 2012, Montevideo. Apuntes 2012. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2012. 
p. 36. 
96 Tradução livre: “Não se pode apenas denunciar”. 
97 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. As Transformações na Esfera Pública e Ação Ecológica: 
Educação e Política em Tempos de Crise da Modernidade. In: COSTA, César Augusto Soares da; 
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Isto significa que o fundamento desta abordagem de Educação Ambiental 

tem por fim  

 
compreender as relações entre sociedade e natureza e intervir nos 
problemas e conflitos ambientais. Nesse sentido, o projeto político 
pedagógico de uma EA crítica poderia ser sintetizado na intenção de 
contribuir para uma mudança de valores e atitudes, formando um 
sujeito ecológico capaz de identificar e problematizar as questões 
socioambientais e agir sobre elas98.  

 

O Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, aliás, considerado um dos principais documentos da 

Educação Ambiental, elege como fundamentos dos seus princípios, a Educação 

Ambiental crítica: 

 
A educação é um direito de todos; somos todos aprendizes e 
educadores. A educação ambiental deve ter como base o pensamento 
crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal, 
não-formal e informal, promovendo a transformação e a construção da 
sociedade. A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o 
propósito de formar cidadãos com consciência local e planetária, que 
respeitem a autodeterminação dos povos e a soberania das nações. 
A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político. 
A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, 
enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de 
forma interdisciplinar. A educação ambiental deve estimular a 
solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-
se de estratégias democráticas e da interação entre as culturas. A 
educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas 
causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu 
contexto social e histórico. Aspectos primordiais relacionados ao 
desenvolvimento e ao meio ambiente, tais como população, saúde, 
paz, direitos humanos, democracia, fome, degradação da flora e 
fauna, devem se abordados dessa maneira99. 
 

Sob esta ótica, portanto, é que proponho uma reflexão crítica acerca da 

tributação com fins ambientais, especialmente seu papel na construção de uma 

ecocidadania como exige um Estado de Direito Socioambiental. É neste sentido que 

                                                           
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo (Org.). A Questão Ambiental: Interfaces Críticas. Curitiba: 
Prismas, 2013. p.119-120. 
98 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. 156-7. 
99 TRATADO de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. 1992. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/pdfs/trat_ea.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2017. 
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penso ser fundamental a Educação Ambiental abraçando a transformação do pensar 

jurídico, visto que 

 
A Educação Ambiental transformadora possui um conteúdo emancipatório, 
em que a dialética entre forma e conteúdo se realiza de tal maneira que as 
alterações da atividade humana vinculadas ao fazer educativo impliquem 
mudanças individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, 
econômicas e culturais. Por isso situa o sujeito como agente de 
transformação da realidade; aquele que faz; age transformando o meio/a 
sociedade. Tem por finalidade a sustentabilidade da vida, a atuação política 
consciente e a construção de uma ética que se afirme como ecológica100. 
 
 

Ainda, segundo Reigota, a Educação Ambiental é uma educação política, 

que deve enfrentar  

 
o desafio da mudança de mentalidade sobre as ideias de modelo de 
desenvolvimento econômico, baseado na acumulação econômica, no 
autoritarismo político, no saque aos recursos naturais, no desprezo às 
culturas de grupos minoritários e aos Direitos fundamentais do 
homem101. 

 

A Educação Ambiental Crítica é um processo educativo que se volta para 

a cidadania, fornecendo “os elementos para a formação de um sujeito capaz tanto de 

identificar a dimensão conflituosa das relações sociais que se expressam em torno da 

questão ambiental quanto de posicionar-se diante desta”102. 

Finalmente, entendo que a Educação Ambiental compreendida como a 

construção dialética do conhecimento, não deve afastar-se de uma formação crítica e 

reflexiva, a qual propicie não apenas a prática consciente, mas especialmente, 

transformadora do contexto social em que se insere. Pelo contrário, a perspectiva 

transformadora parte de análises críticas das relações entre os grupos sociais e deles 

com o ambiente em que vivem, compreendendo-as como relações históricas, cuja 

marca é a desigualdade social e a degradação ambiental, até porque “todo dano 

ambiental tem associado com ele um dano social”103. 

                                                           
100 CAPORLINGUA, Vanessa Hernandez. A consciência ambiental dos juízes nas sentenças 
transformadoras. Jundiaí: Paco Editorial, 2012, p. 92. 
101 REIGOTA, Marcos. Meio Ambiente e Representação Social. São Paulo: Cortez Editora, 2010. 
p.63. 
102 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. 163. 
103 DIAS, Bárbara de Castro. Educação Ambiental Crítica: para além da teoria crítica, algumas 
contribuições da teoria pós-crítica. Revista Ciências & Ideias, Nilópolis, v. 6, n. 1, p.124-132, jun. 2015. 
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Pensar a tributação com fins ambientais é pensar, a partir da Educação 

Ambiental, as relações humanas em todos os seus aspectos e na sua complexidade 

assumindo um compromisso com a transformação das relações socioambientais sob 

a perspectiva da cidadania e emancipação. 

É, finalmente, pensar criticamente o papel do Estado, especialmente a 

partir de sua função tributária, na construção de uma sociedade livre e justa, na 

erradicação da pobreza e de qualquer forma de discriminação, na redução das 

desigualdades104 e, na proteção ambiental. 

 

 

 

2.2. A Hermenêutica da Compreensão tramando a Educação Ambiental e o 
Direito 

 

 

A discussão da crise ambiental sob as lentes de uma Educação Ambiental 

política, traz à tona a necessidade da reflexão acerca das questões sociais e 

ambientais a fim de empoderar os sujeitos para que sejam capazes de agir 

criticamente na sociedade, transformando a realidade vigente. 

Nesse sentido, e tendo por norte o viés desta Educação Ambiental, neste 

trabalho meu objetivo foi propor uma nova compreensão sobre o papel do Direito 

Tributário Ambiental, especialmente como instrumento de concretização de políticas 

públicas ambientais, tendo como modelo de desenvolvimento econômico o município 

do Rio Grande. 

Minha proposta é, portanto, estabelecer um diálogo, mediado pela 

Educação Ambiental, com o Direito como uma possibilidade de mudança do cenário 

socioambiental. 

                                                           
Entrevista com Michèle Sato. Disponível em: 
<http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/reci/article/view/465> Acesso em: 05 out. 
2016.p.127. 
104 Artigo 3º da Constituição Federal (BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal, de 05 de 
janeiro de 1988. Constituição Da República Federativa Do Brasil. Brasília, 05 jan. 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 fev. 2014.). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Para tanto, adotei como teoria de abordagem a Hermenêutica Filosófica, e, 

nos aspectos jurídicos utilizei a Crítica Hermenêutica do Direito de Streck, onde se dá 

a imbricação da tradição de Gadamer com a integridade de Dworkin.  

Inicialmente, esclareço que a despeito de nominar a abordagem 

hermenêutico filosófica como método, tenho claro que não se trata de método, uma 

vez que a proposta de Gadamer se estabelece no interesse “por outras experiências 

de verdade às quais o método científico não propicia acesso”105. 

Portanto, compreendo a Hermenêutica Filosófica de Gadamer como modo 

de ser; e, nas palavras de Heckman citado por Grün: 

 
Para Gadamer a hermenêutica não é apenas uma teoria, ou, ainda 
pior, um método a ser comparado a outros. Em vez disso, é um exame 
do processo universal de compreender e, alega Gadamer uma 
capacidade humana natural106. 
 

Ainda, Rohden observa com precisão que “a hermenêutica não é ciência, 

nem epistemologia pura, nem uma ferramenta para alcançar determinados fins, nem 

um método para extrair o sentido subjacente aos textos”107. Afirma o autor que “a 

hermenêutica possui um caminho, um modo de pensar e de conhecer, uma 

metodologia diferente, mais ampla que o método próprio das ciências naturais”108. A 

hermenêutica é assim modo de ser, é via de interpretação filosófica, tendo sempre 

presente que esta interpretação hermenêutica pressupõe que o texto não está 

esgotado naquilo que o sujeito pensa nele. 

Sob este viés, me propus a discutir e analisar o sentido do texto e da norma 

sobre o tema para desvelar não apenas os equívocos interpretativos atuais – despidos 

de criticidade e historicidade em face da crise jurídica que o Direito enfrenta, mas 

também para propor um sentido em conformidade com a Constituição Federal, uma 

vez que há um direito fundamental à obtenção de respostas corretas, isto é, 

adequadas à Constituição, norteando, assim, todo o sistema jurídico brasileiro. 

                                                           
105 GRÜN, Mauro. Em busca da dimensão ética da Educação Ambiental. Campinas: Papirus, 2007a. 
p.78. 
106 GRÜN, Mauro. Em busca da dimensão ética da Educação Ambiental. Campinas: Papirus, 2007a. 
p.78. 
107 ROHDEN, Luiz. Hermenêutica Filosófica. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005. p.19. 
108 ROHDEN, Luiz. Hermenêutica Filosófica. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005. p.20. 
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Neste sentido, meu trabalho se desenvolve sob a perspectiva da 

Hermenêutica Filosófica de Gadamer, passando obrigatoriamente por Heidegger109 

como precursor da ruptura paradigmática com a filosofia da consciência, mediado 

ainda pela Crítica Hermenêutica do Direito desenvolvida por Streck. 

Entendo que se trata do caminho mais adequado a seguir uma vez que a 

Hermenêutica Filosófica sob o seu aspecto crítico se revela nas palavras de Stein 

como a que “não está inteiramente de acordo com seu tempo, cuja situação 

hermenêutica nunca está parada”; mas,  

 
é uma consciência que procura dar conta das mudanças e saber que 
essas mudanças são produzidas em boa parte por circunstâncias 
presentes, que essas mudanças são entravadas por circunstâncias 
históricas passadas e muitas vezes são entravadas por causa de 
falsos projetos feitos em função das circunstâncias históricas 
passadas110. 
 

Trata-se assim de questionar as verdades inautênticas, porque não 

correspondem ao paradigma constitucional atual, o qual inaugurou uma nova tradição. 

A hermenêutica é capaz de proporcionar um olhar crítico que as outras formas 

tradicionais não conseguem. 

Com Heidegger111 a hermenêutica deixa de ser normativa e passa a ser 

filosófica, isto porque Heidegger pretendia com a sua Fenomenologia desenvolver 

                                                           
109 Entendo que não se pode falar em Gadamer sem que se refira a Heidegger. Isto porque é Heidegger 
o precursor da ruptura filosófica. Nesse sentido considero pertinente a colocação de Streck ao afirmar 
que “há uma tendência - muito peculiar ao pensamento jurídico – de se falar em hermenêutica, circulo 
hermenêutico, fusão de horizontes, pré-compreensão e alguns outros conceitos filosóficos sem citar, 
ou, na pior das hipóteses, ignorando completamente, aquele que foi o grande filósofo que introduziu 
estes conceitos ou, no caso do conceito de hermenêutica e de círculo hermenêutico, renovou seu 
conteúdo. Este filósofo foi Martin Heidegger. Registre-se que tal lembrança é condição de possibilidade 
para se falar em Hermenêutica Filosófica. O próprio Gadamer reconhece que seu projeto filosófico retira 
da obra heideggeriana seu elemento mais fundamental: a descoberta da estrutura prévia da 
compreensão” (STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010a.p.62).Grifos do autor. 
110 STEIN, Ernildo. Aproximações sobre Hermenêutica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996, p.76. 
111 Desde já é necessário pontuar que ainda que Heidegger tenha sido fundamental no desenvolvimento 
da teoria de Gadamer, tenho que as linhas de pensamento não se confundem. Assim, considero 
importante a afirmação de Stein quando afirma que Gadamer não acompanha o desenvolvimento do 
pensamento de Heidegger. Há uma profunda diferença no conceito de compreensão dos dois filósofos 
e, como consequência, o conceito de hermenêutica. “Para Heidegger, a hermenêutica, será, 
basicamente, um adjetivo, cuja função é qualificar a fenomenologia e, em sentido mais amplo, a 
filosofia. Em Gadamer, ao contrário, o que importará é afirmar o substantivo hermenêutico na linha de 
sua tradição histórica, acrescentando-lhe o adjetivo filosófica”. (STEIN, Ernildo. Gadamer e a 
consumação da hermenêutica. In: STEIN, Ernildo; STRECK, Lenio (orgs.). Hermenêutica e 
Epistemologia: 50 anos de Verdade e Método. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. p. 
14). 
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“uma nova filosofia no sentido de encontrar condições de possibilidade de perguntar 

pelo sentido do ser”112. Para o filósofo a verdade é sempre relativa ao Dasein (ser-aí). 

Heidegger ensina que  

 
a verdade deve ser concebida como revelação e ocultamento ao 
mesmo tempo. Assim, não há mais fundamento para a verdade, não 
há mais verdade imutável, suspensa no firmamento do ideal. A 
verdade é temporal, situa-se na historicidade, tornando-se condição 
de possibilidade113. 

 

Já na Hermenêutica Filosófica, o objetivo de Gadamer foi desvelar o 

conhecimento que sustenta a linguagem. Para ele interessava o que havia por trás, o 

oculto. Isto porque a compreensão “admite e conta com a influência de pressupostos 

e interesses ocultos das pessoas envolvidas”114, anteriores a qualquer ato cognitivo. 

Nas suas palavras: 

 
Quem quiser compreender um texto, realiza sempre um projetar. Tão 
logo apareça um sentido no texto, o intérprete prelineia um sentido do 
todo. Naturalmente que o sentido somente se manifesta porque quem 
lê o texto lê a partir de determinadas expectativas e na perspectiva de 
um sentido determinado. A compreensão do que está posto no texto 
consiste precisamente na elaboração desse projeto prévio, que 
obviamente, tem que ir sendo constantemente revisado com base no 
que se dá conforme se avança na penetração do sentido115. 

 

Gadamer põe em questão como é possível compreender. Para tentar 

responder, ele utiliza a metáfora do jogo, onde discorre sobre o processo de 

envolvimento em que os jogadores se entregam, vão ao encontro: 

 
Antes deveríamos dizer que também o homem joga. Também o seu 
jogar é um processo natural, e o sentido de seu jogar, justamente por 
ser natureza e na medida em que é natureza, é um puro representar-
se a si mesmo116. 

 

                                                           
112 STEIN, Ernildo. Gadamer e a consumação da Hermenêutica. In: STEIN, Ernildo; STRECK, Lenio 
(Org.). Hermenêutica e Epistemologia: 50 anos de Verdade e Método. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2011, p. 13. 
113 HERMANN, Nadja. Hermenêutica e Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p.39. 
114FLICKINGER, Hans-Georg. Gadamer & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p.38. 
115 GADAMER, Hans-Georg.Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2013, p.356. 
116 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. p.158. 
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Trata-se de uma experiência hermenêutica da qual não se pode sair, pois 

nos vemos presos a ela, isto porque “o saber gerado pela experiência hermenêutica 

abraça as próprias pessoas, a sua história, o seu saber prévio, seus preconceitos e 

suas expectativas”117. Daí porque para Heidegger, a compreensão sempre se dá 

ligada às condições e ao modo de ser-no-mundo118. Experiência é, assim, partilha: 

 
Importa é experimentar o tu realmente como um tu, isto é, não passar 
ao largo de suas pretensões e permitir que ele nos diga algo. Para isso 
é necessário abertura. Mas, por fim, esta abertura não se dá só para 
aquele a quem nos permitimos que nos fale. Ao contrário, aquele que 
em geral permite que se lhe diga algo está aberto de maneira 
fundamental. Sem essa mútua, tampouco pode existir verdadeiro 
vínculo humano. A pertença mútua significa sempre e ao mesmo 
tempo poder ouvir uns aos outros119. 

 

A partir do jogo, Gadamer passa a analisar o processo de interpretação e 

compreensão dos textos como uma relação dialógica que se estabelece entre sujeito 

e texto, numa lógica de pergunta e resposta: 

 
Só se compreende o sentido de um texto quando se alcança o 
horizonte de perguntar, que como tal pode ter também outras 
respostas. Assim, o sentido de uma frase é relativo à pergunta a que 
ele responde e isso significa que ultrapassa necessariamente o que é 
dito nela120. 

 

A esta lógica, Gadamer denominou de círculo hermenêutico da 

compreensão121, isto é, a infinidade de sentidos que surge da fusão entre texto e 

sujeito-intérprete, dentro de um contexto específico faz ocasionar uma permanente 

construção e desconstrução de sentidos122. Não há, portanto, um sentido único ou um 

sentido definitivo do texto: 

                                                           
117 FLICKINGER, Hans-Georg. Gadamer & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. p.42. 
118 STEIN, Ernildo. Aproximações sobre Hermenêutica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. 
119 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. 471-2. 
120 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. p. 482. 
121 Conforme Flickinger  o circulo hermenêutico já havia sido mencionado por Schleiermacher e 
Heidegger, mas “Gadamer faz dessa figura argumentativa o cerne de sua análise dos ‘elementos 
básicos de uma teoria da experiência hermenêutica’ ” (FLICKINGER, 2014, p.44). 
122 A estrutura deste círculo de compreensão traz uma série de elementos que atuam diretamente sobre 
os sujeitos do processo. Um destes elementos são os preconceitos que para Gadamer tem “uma função 
orientadora, sem a qual não se poderia sequer lançar uma pergunta ao texto que se têm à frente” 
(FLICKINGER, Hans-Georg. Gadamer & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. p.46).  
São, portanto, condições de entendimento. Junto com o preconceito, o filósofo traz ainda a tradição 
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O círculo hermenêutico pode ser concebido como um enquanto 
instaurador de sentido, pois cada revisão do projeto pode desembocar 
em um novo projeto de sentido, onde outros projetos em questão 
‘podem contribuir conjuntamente a uma reelaboração até fixar com 
mais clareza a unidade do sentido’, onde, na interpretação que se 
inicia com pré-conceitos, estes são substituídos por conceitos mais 
adequados123. 

 

Entendo desta forma que Gadamer irá contribuir afirmando que a 

hermenêutica como teoria filosófica diz respeito à totalidade de nosso acesso ao 

mundo, uma vez que “é o modelo da linguagem e sua forma de realização – ou seja, 

o diálogo – que suporta não somente o entendimento entre os homens, senão também 

o entendimento sobre as coisas de que é feito nosso mundo”124. 

Gadamer advoga aí o caráter crítico do diálogo, uma vez que segundo ele: 

 
O fato de nos movermos no mundo de linguagem, de estarmos 
inseridos em nosso mundo através da experiência pré-formada pela 
linguagem não restringe nossa possibilidade crítica. Ao contrário. 
Abre-se para nós a possibilidade de ultrapassar nossas convenções e 
todas as nossas experiências pré-esquematizadas, dialogando com 
outras pessoas, pessoas que pensam diferente, aceitando um novo 
exame crítico e novas experiências125. 

 

Assim, para este filósofo, a Hermenêutica Filosófica: 

 
não se apresenta como um novo procedimento da interpretação. 
Tomadas as coisas em sentido estrito, ela descreve somente o que 
sempre sucede e especialmente sucede nos casos em que uma 
interpretação tem êxito e convence. Não se trata pois, em nenhum 
caso, de uma teoria da arte que queira indicar como deveria ser a 
compreensão. Temos que reconhecer o que é e, por conseguinte, não 
podemos modificar o fato de que intervêm, em nossa compreensão, 
pressupostos que não podem ser eliminados. (...) É sempre também 
a conquista de uma autocompreensão mais ampla e profunda126. 

 

                                                           
como “parte de um plano de fundo para o nosso engajamento no mundo” (LAWN, Chris. Compreender 
Gadamer. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 91). 
123 ROHDEN, Luiz. Hermenêutica Filosófica. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005. p.164. 
124 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p.281. 
125 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II: complementos e índice. Petrópolis: Editora Vozes, 
2011, p.238. 
126 GADAMER, Hans-Georg. A razão na época da ciência. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, 
p.76. 
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O questionar e o compreender, juntos, possibilitarão a apreensão da 

dimensão hermenêutica. O filósofo entende que é sob essa perspectiva que a 

compreensão sobre a questionabilidade de algo é um perguntar. “A formulação de 

perguntas abre novas possibilidades de sentido, e a latência da resposta indica que a 

pergunta interpelou a tradição”127. 

Entendo importante destacar que tanto com Heidegger quanto depois com 

Gadamer  

 
a hermenêutica deixa de ser epistemológica para ser ontológica. (...) 
Isso significa que a compreensão não é concebida antes do estar no 
mundo. O fundamento da compreensão é anterior a qualquer 
tematização, pois nossa visão das coisas é pré-predicativa.128  

 

No que se refere ao viés jurídico, Streck estabelece sua Crítica 

Hermenêutica do Direito a partir da relação entre a Hermenêutica Filosófica de 

Gadamer e a teoria da Integridade de Dworkin. Especificamente, a teoria de 

Dworkin129 importa neste contexto no sentido de que o autor americano se propôs a 

construir uma teoria jusfilosófica antidiscricionária, rompendo com o modelo de 

positivismo posto. Para ele, o Direito é caracterizado como uma prática interpretativa 

que só pode ser perfeitamente compreendido através de uma atitude também 

interpretativa em relação a tal prática e que busque uma concepção do Direito como 

integridade130. Nas palavras de Motta: 

 
o “Direito como integridade” – tese de Dworkin que é especialmente 
cara aos propósitos do nosso estudo – supõe que as pessoas têm 
direito a uma extensão coerente, e fundada em princípios, das 
decisões políticas do passado, mesmo quando os juízes divergem 
profundamente sobre seu significado. Trata-se de compreender o 
Direito como “totalidade” – ou como “completeza” –, sustentando que 
as pessoas têm como pretensões juridicamente protegidas todos os 

                                                           
127 HERMANN, Nadja. Hermenêutica e Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p.61. 
128 HERMANN, Nadja. Hermenêutica e Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p.40. 
129 A teoria de Ronald Dworkin, a qual se direciona à concretização dos direitos fundamentais e na 
interdição dos relativismos e arbitrariedades interpretativas, reside na ideia de direito como integridade. 
130 “O direito como integridade pede que os juízes admitam, na medida do possível, que o direito é 
estruturado por um conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a equidade e o devido processo 
legal adjetivo, e pede-lhes que os apliquem nos novos casos que se lhes apresentem, de tal modo que 
a situação de cada pessoa seja justa e equitativa segundo as mesmas normas. Esse estilo de 
deliberação judicial respeita a ambição que a integridade assume, a ambição de ser uma comunidade 
de princípios” (DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 291). 
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direitos que são patrocinados pelos princípios que proporcionam a 
melhor justificativa da prática jurídica como um todo.131 
 

Dworkin concebe o Direito como um empreendimento político132 cuja 

finalidade está em “coordenar o esforço social e individual, ou resolver disputas sociais 

e individuais, ou assegurar justiça entre os cidadãos e entre eles e seu governo, ou 

alguma combinação dessas duas alternativas”133; sendo assim, uma interpretação de 

qualquer ramo do Direito deve demonstrar o seu valor, em termos políticos, 

demonstrando o melhor princípio ou política a que serve. 

Daí porque não se pode aceitar uma neutralidade daquele sujeito que irá 

interpretar, visto que “é do seu “compromisso” (ou “interesse”) com determinada 

concepção de justiça que provém o “valor” de sua interpretação”134 135. 

Aliás, tanto em Gadamer quanto em Dworkin, tem-se a problematização do 

“‘não-dito’ que, apesar de ‘não-dito’ e, bem por isso, ‘não-tematizado’ acaba 

‘sustentando’ a prática e os ‘modos-de-ser’ dos intérpretes/operadores do Direito”136. 

Finalmente, Streck entrecruza tais perspectivas na sua teoria crítica do 

direito, estabelecendo que esta 

 
Move-se nas águas da fenomenologia hermenêutica, pela qual o 
horizonte do sentido é dado pela compreensão (Heidegger) e ser que 
pode ser compreendido é linguagem (Gadamer), onde a linguagem 
não é simplesmente objeto, e sim, horizonte aberto e estruturado e a 
interpretação faz surgir o sentido137. 
 

                                                           
131 MOTTA, Francisco José Borges. Levando o Direito a sério: uma exploração hermenêutica do 
protagonismo judicial. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p.89. 
132 Para Dworkin a interpretação jurídica exige a reconstrução de conceitos, além de “reconstruir e 
testar argumentativamente as melhores concepções etc. Contudo, ela se reporta a uma hipótese 
política. O ‘point’, a intencionalidade do Direito não é estético, mas antes político. A política é a 
finalidade ou o valor do Direito. Para Dworkin, é isto o que os juízes fazem quando interpretam o Direito” 
(MACEDO JR., Ronaldo. Como levar Ronald Dworkin a sério ou como fotografar um porco-espinho em 
movimento (Apresentação). In: GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.). 
133 DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.239. 
134 Grifos no original. MOTTA, Francisco José Borges. Levando o Direito a sério: uma exploração 
hermenêutica do protagonismo judicial. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p.88. 
135 Segundo o jusfilósofo, “O filósofo libertário se opõe ao imposto de renda e o filósofo igualitário pede 
por uma redistribuição maior porque suas concepções de justiça diferem. Não há nada neutro nessas 
concepções. Elas são interpretativas mas há nelas um compromisso, e é deste último que, para nós, 
provém seu valor” (DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.93).  
136 MOTTA, Francisco José Borges. Levando o Direito a sério: uma exploração hermenêutica do 
protagonismo judicial. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p.76. 
137 STRECK, Lenio. Luiz. Lições de Crítica Hermenêutica do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2014, p.10. 
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Ainda no que se refere a Dworkin, Streck utiliza tanto sua crítica a 

discricionariedade, como a sua teoria do direito integral. Portanto, no que se refere ao 

direito, a hermenêutica jurídica sob o viés apresentado por Streck (Crítica 

Hermenêutica do Direito) 

 
é uma nova teoria que exsurge da fusão dos horizontes da filosofia 
hermenêutica, da hermenêutica filosófica e da teoria integrativa de 
Dworkin. Dela exsurge a tese de que há um direito fundamental a uma 
resposta correta, entendida como ‘adequada à Constituição’138. 
 

Nesse contexto tenho que a Hermenêutica Filosófica, sob o viés jurídico, 

se mostra apta, na questão do direito, especialmente do Direito Tributário 

Ambiental139, a resgatar a história dos conceitos, dentro de um compromisso histórico-

linguístico, para revelar os equívocos de interpretações ahistóricas/acríticas. 

Ocorre que, no que se refere ao direito, se verifica com perplexidade, o 

paradigma filosófico da filosofia da consciência. Acredita-se ainda que o ser humano 

é a medida de todas as coisas e que é esse sujeito discricionário que será capaz de 

corrigir as insuficiências jurídicas. Ou seja, ainda se aposta no modelo de 

racionalidade do sujeito140. 

Não se conseguiu superar ainda o confronto objetivismo e subjetivismo. 

Existem posturas – objetivistas - que defendem o predomínio da lei sem reconhecer a 

dimensão interpretativa do texto legal, numa verdadeira aplicação literal da norma 

legal141; e, por outro lado, os subjetivistas apoiam a tomada de decisão fundamentada 

                                                           
138 Grifos no original. STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.p. 90. 
139 Ainda que em capítulo específico trate do tema detalhadamente, considero importante estabelecer 
desde já o que entendo por Direito Tributário Ambiental. Assim, adoto a definição de Torres para quem 
o Direito Tributário Ambiental é “o ramo da ciência do direito tributário que tem por objeto o estudo das 
normas jurídicas tributárias elaboradas em concurso com o exercício de competências ambientais, para 
determinar o uso de tributo na função instrumental de garantia, promoção ou preservação de bens 
ambientais" (TORRES, Heleno Taveiro. Desenvolvimento, Meio Ambiente e Extrafiscalidade no 
Brasil. Videre, Dourados, v. 3, n. 6, p.11-52, dez. 2011. Semestral. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/videre/article/view/2255>. Acesso em: 16 dez. 2014, 
p.27). 
140 Vinte anos depois de publicada a obra Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, ainda há uma grande 
resistência da comunidade jurídica em geral, em romper com o modelo da filosofia da consciência.   
141 O problema não está na literalidade da lei, mas na proibição de interpretar considerando aí 
historicidade: “o que sempre caracterizou o positivismo é o fato de que a postura metodológica por 
intermédio da qual se analisa o fenômeno jurídico é marcada pela restrição à análise das fontes sociais, 
a cisão/separação – epistemológica – entre direito e moral e a ausência de uma teoria da interpretação, 
que acarreta uma aposta na discricionariedade (STRECK, Lenio Luiz. Aplicar a "letra da lei" é uma 
atitude positivista? Novos Estudos Jurídicos, Fazenda, v. 15, n. 1, p.158-173, jan-abr, 2010. 
Trimestral. Disponível em: <http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/2308>. Acesso em: 
29 mar. 2015.p.171). 

http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/2308
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na consciência do sujeito que assim se apropria do sentido do texto, 

discricionariamente. Ou seja, temos no Direito o que Streck denomina de crise 

paradigmática de dupla face,  

 
ao mesmo tempo, temos uma teoria do direito que ainda está atrelada 
às metafísicas clássica e moderna, o que produz o entulhamento do 
sentido do direito e, ao mesmo tempo, uma dogmática jurídica que 
obstrui e cria obstáculos à realização das conquistas do Estado 
Democrático de Direito, reproduzindo conceitos atemporais e 
descontextualizados”142. 
 

Portanto, a Hermenêutica Filosófica, e mais especificamente a Crítica 

Hermenêutica do Direito de Streck, atende ao que me propus neste trabalho porque o 

Direito necessita explicitar as condições para obter respostas adequadas que estejam 

em consonância com sua função, sua essência, sempre tendo por norte que a 

adequação, a correção está na conformidade constitucional.  

Assim, no que se refere ao Direito Tributário Ambiental, eivado de 

objetividades e subjetividades, é preciso ‘olhar através das camadas’ para que se 

possa produzir sentidos, e não, ao contrário do que muitos entendem no Direito, criar 

livremente, papel do sujeito solipsista143 da modernidade, hoje já claramente 

insuficiente às crises e demandas sociais. Streck afirma que  

 
as palavras da lei somente adquirem significado a partir de uma 
teorização, que já sempre ocorre em face de um mundo concreto. A 
teoria é que é a condição de possibilidade desse ‘dar sentido’. Esse 
sentido vem de fora. Não há um ‘sentido evidente’ (ou imanente). As 
palavras das leis não contêm um ‘sentido em si’144.  
 

                                                           
142 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p.243-245. 
143 O solipsismo, segundo Japiassú e Marcondes é um “Termo de sentido negativo, e até mesmo 
pejorativo, designando o isolamento da consciência individual em si mesma, tanto com relação ao 
mundo externo quanto em relação a outras consciências; é considerado como conseqüência do 
idealismo radical. Pode-se dizer que a certeza do cogito cartesiano leva ao solipsismo, que só é 
superado apelando-se para a existência de Deus” (JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, 
Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p.178). Apenas a 
título de esclarecimento com a perspectiva adotada neste trabalho, aponto que aqui trato do solipsismo 
negativamente em contraponto ao solipsismo de Heidegger que percebia o afastamento do sujeito 
como condição essencial da ontologia. É que entendo que enquanto para Heidegger o ser estava no 
sujeito, para Gadamer o ser está na linguagem, razão pela qual entendo aí um distanciamento nos 
olhares o que me permite tratar do solipsismo, especialmente na ótica jurídica, negativamente. 
144 STRECK, Lenio Luiz. Compreender Direito: desvelando as obviedades do discurso jurídico. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.36. 
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O texto jurídico não é plenipotenciário, mas na fusão de horizontes e 

considerando a tarefa da consciência histórico-efetual145 há um algo que se manifesta, 

um não dito que precisa ser desvelado. Nas palavras de Gadamer, “ser que pode ser 

compreendido é linguagem”. Ou seja, a compreensão hermenêutica  

 
é uma compreensão que vem por si e encontra o intérprete, 
justamente porque esse encontrou a linguagem que deixa o texto falar. 
Portanto, se houve a compreensão, é porque houve a interpretação, 
houve a efetiva conversação, e uma conversação verdadeira é 
linguagem146. 
 

Logo, interpretação não é ato de vontade porque os sentidos dos textos 

não estão ao nosso dispor. Interpretação é uma fusão de horizontes, do texto e do 

intérprete. Flickinger coloca que o interesse de interpretar um texto decorre de dois 

fatores, quais sejam, a provocação que traz o próprio texto, e a expectativa de quem 

lê. É neste contexto que é construído um espaço donde surge “um saber não 

premeditado, uma lógica de interpretação que põe em andamento o processo de 

compreender”147. Assim, nas palavras de Streck:.  

 
Numa palavra: interpretar é compreender. E compreender é aplicar. A 
hermenêutica não é mais metodológica. Não mais interpretamos para 
compreender, mas, sim, compreendemos para interpretar. A 
hermenêutica não é mais reprodutiva (Auslegung); é, agora, produtiva 
(Sinngebung). A relação sujeito-objeto dá lugar ao círculo 
hermenêutico148.  

 

Ainda, a respeito do Direito, afirma o mesmo autor que  

                                                           
145 “A consciência da história, que Gadamer chama de consciência efetual, é a consciência da situação 
hermenêutica no sentido de que historicidade atua sobre nós, pois nos encontramos frente à tradição 
que queremos compreender. Não estamos diante da situação, estamos no seu interior, portanto não 
podemos ter um saber objetivo sobre tal situação. Trata-se de um processo interminável, pois ‘ser 
histórico quer dizer não se esgotar nunca em saber-se’” (HERMANN, Nadja. Hermenêutica e 
Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.p.49). Nas palavras de Gadamer: “Quando proponho o 
desenvolvimento da consciência hermenêutica como uma possibilidade mais abrangente, como 
contraponto a  essa consciência estética e histórica, minha intenção imediata é buscar superar a 
redução teórico-científica que sofreu o que chamamos tradicionalmente de “ciência da hermenêutica” 
pela sua inserção na ideia moderna de ciência (GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método 
II: complementos e índice. Petrópolis: Editora Vozes, 2011. p.259). 
146 SARAÇOL, Paulo Valério; DOLCI, Luciana Netto; PEREIRA, Vilmar Alves. Hermenêutica e 
Educação: um Encontro com a Pesquisa Social. In: PEREIRA, Vilmar Alves; CLARO, Lisiane Costa 
(Org.). Epistemologia e Metodologia nas Pesquisas em Educação. Passo Fundo: Méritos, 2012, 
p.114. 
147 FLICKINGER, Hans-Georg. Gadamer & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.p.44. 
148 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2010.p.75. 
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O que deve ser dito é que o problema do sentido do direito se situa 
antes do problema do conhecimento. O jurista não ‘fabrica’ o seu 
objeto do conhecimento. A compreensão, pela sua ‘presença 
antecipada’, é algo que não dominamos. O sentido não está à nossa 
disposição! Por isso é que (...) não interpretamos para compreender, 
e, sim, compreendemos para interpretar. A interpretação, como bem 
diz Gadamer, é a explicitação do compreendido149.  

 

E aí está a questão. O Direito sofre hoje um déficit hermenêutico desde a 

academia até a jurisdição. No que se refere ao Direito Tributário, a situação se revela 

escandalosamente grave, uma vez que tendo sido construído na década de 60, 

período da ditadura no país, sob o mando do Estado Liberal, não passou pelo filtro 

constitucional da Constituição de 1988, ou seja, não assumiu o compromisso 

constitucional que instaurou uma nova tradição. 

Portanto, a adequação do olhar hermenêutico se apresenta atual no 

momento em que proponho este trabalho, dentro do que argumenta a Crítica 

Hermenêutica do Direito de Streck, a romper com o paradigma subjetivista do Direito: 

o positivismo. 

O positivismo a que me refiro é o positivismo normativista150, ou seja, 

aquele que defende que interpretar a lei é um ato de vontade151. Isto porque é o 

positivismo o principal inimigo do direito democrático no sentido de que sua principal 

característica é a discricionariedade. Ora, esta discricionariedade é o que sustenta o 

paradigma da subjetividade, e logo, o sujeito solipsista. 

                                                           
149 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2010.p.89. 
150 Apesar da referência ao positivismo normativista é importante que se diga que no Direito Tributário 
existem ainda fortes resquícios do positivismo exegético ou primevo. 
151 É importante diferenciar o positivismo na sua forma exegética e na forma normativista. O positivismo 
exegético é o positivismo primitivo, onde se separava direito e moral, “além de confundir texto e norma, 
lei e direito, ou seja, tratava-se da velha crença – ainda presente no imaginário dos juristas – em torno 
da proibição de interpretar, corolário da vetusta separação entre fato e direito, algo que nos remete ao 
período pós-revolução francesa e todas as consequências políticas que dali se seguiram” (STRECK, 
Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010 p.83). Já o positivismo normativista, objeto da presente crítica é aquele que admite 
discricionariedades, concentrando o conhecimento no sujeito solipsista. Saliente-se que no Direito 
Tributário  ainda se veem resquícios do positivismo exegético, como por exemplo, no artigo 111 do 
Código Tributário Nacional (CTN) que dispõe: “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 
disponha sobre:  I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa 
do cumprimento de obrigações tributárias acessórias” (BRASIL. Lei Ordinária nº 5172, de 25 de outubro 
de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, 27 out. 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 06 out. 2013). 
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A hermenêutica nesse cenário se apresenta como uma “incômoda verdade 

que se assenta entre duas cadeiras, quer dizer, não é nem uma verdade empírica, 

nem uma verdade absoluta – é uma verdade que se estabelece dentro das condições 

humanas do discurso e da linguagem”.152 A hermenêutica é assim, “consagração da 

finitude”153. 

É através da hermenêutica que esta pesquisa se constitui como busca para 

um sentido do Direito Tributário Ambiental para além da relação normativa, superando 

discursos obscurecidos pelas relações positivistas, e se desvelando numa 

contribuição mais produtiva e democrática do tema. Portanto,  

 
fazer hermenêutica jurídica é realizar um processo de compreensão 
do Direito. Fazer hermenêutica é desconfiar do mundo e de suas 
certezas, é olhar o texto de soslaio, rompendo-se tanto com (um)a 
hermé(nêu)tica jurídica tradicional-objetificante como de um 
subjetivismo advindo do (idealista) paradigma epistemológico da 
filosofia da consciência. Com (ess)a (nova) compreensão 
hermenêutica do Direito recupera-se o sentido-possível-de-um-
determinado-texto, e não a re-construção do texto advindo de um 
significante-primordial-fundante”.154  
 

Isto porque a superação do positivismo exige a superação daquilo que lhe 

sustenta, o solipsismo da filosofia da consciência. 

Logo, pretendi interrogar o paradigma dominante enquanto verdade, 

desvendando para além da aparência e estabelecendo um novo sentido à 

compreensão do tema. 

A Hermenêutica Filosófica propõe a superação da dualidade que se 

estabelece entre sujeito e objeto, com o domínio do primeiro sobre o segundo. 

Assim, pretendi a partir da hermenêutica filosófico-jurídica, estabelecer a 

integridade e coerência do Direito no presente tema, tendo por compreensão que não 

existe resposta exclusiva, ou melhor, mas “simplesmente se trata ‘da resposta 

adequada à Constituição, na Constituição mesma”. Essa resposta não pode – sob 

pena de ferir o ‘princípio democrático’- depender dos artifícios da subjetividade que 

assujeita o intérprete, mas pelo contrário, ela se apresenta como um processo onde a 

                                                           
152 STEIN, Ernildo. Aproximações sobre Hermenêutica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.p.45. 
153 STEIN, Ernildo. Aproximações sobre Hermenêutica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.p.38. 
154 Grifos no original. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração 
hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p.323-4. 
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interpretação – e o intérprete – se estrutura com o sentido do Direito projetado pela 

comunidade política155. 

Ademais, nas palavras de Grün, “a abordagem de Gadamer oferece uma 

perspectiva mais vantajosa para pensarmos sobre nós mesmos, sobre a cultura e 

sobre qual é nosso lugar no mundo”156. 

Ora, pensar a tributação com fins ambientais157 exige pensar a crise 

ambiental a qual se tem como uma crise de conhecimento, isto é, nas palavras de Leff 

esta crise ambiental, 

 
é a crise do nosso tempo. O risco ecológico questiona o conhecimento 
do mundo. Esta crise se apresenta a nós como um limite no real que 
re-significa e re-orienta o curso da história: limite do crescimento 
econômico e populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das 
capacidades de sustentação da vida; limite da pobreza e da 
desigualdade social. Mas também crise do pensamento ocidental: da 
“determinação metafísica” que, ao pensar o ser como ente, abriu a via 
da racionalidade científica e instrumental que produziu a modernidade 
como uma ordem coisificada e fragmentada, como formas de domínio 
e controle sobre o mundo. Por isso, a crise ambiental é sobretudo um 
problema de conhecimento, o que leva a repensar o ser do mundo 
complexo, a entender suas vias de complexização (a diferença e o 
enlaçamento entre a complexização do ser e o pensamento), para dali 
abrir novas vias do saber no sentido da reconstrução e da 
reapropriação do mundo158. 

 

Assim sendo, sob esta perspectiva, pensar a tributação com fins ambientais 

exige pensar a partir da Educação Ambiental como uma “prática interpretativa por 

excelência”159: 

 
O papel do educador ambiental, tomado da perspectiva hermenêutica, 
poderia ser pensado como o de um intérprete dos nexos que 
produzem os diferentes sentidos do ambiental em nossa sociedade. 

                                                           
155 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2010.p. 106. 
156 GRÜN, Mauro. Em busca da dimensão ética da Educação Ambiental. Campinas: Papirus, 2007. 
p. 78. 
157 Entendo a tributação com fins ambientais como uma nova política pública, fiscal e ambiental, onde 
se objetiva harmonizar o sistema financeiro com as questões ambientais, no seu sentido mais amplo, 
garantindo ainda a sustentabilidade. Ou seja, através dos tributos com finalidade ambiental se busca 
cumprir com o compromisso ambiental assegurando qualidade de vida, o que em outras palavras é o 
cumprimento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. 
158 Grifo no original. LEFF, Enrique. (Org.). A Complexidade Ambiental. São Paulo: Cortez Editora, 
2010. p.16. 
159 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Os sentidos de "ambiental": a contribuição da hermenêutica 
à pedagogia da complexidade. In: LEFF, Enrique (Org.). A complexidade ambiental. São Paulo: 
Cortez, 2010. p.100. 
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Em outras palavras, um intérprete das interpretações socialmente 
construídas. Assim, a EA, enquanto uma prática interpretativa que 
desvela e produz sentidos, contribuiria com a ampliação do horizonte 
compreensivo das relações sociedade-natureza160. 

 

Desta forma, foi a Educação Ambiental quem viabilizou e mediou uma 

compreensão desse processo. Grün161 ensina que quando começarmos a considerar 

a natureza como o outro, estamos aptos a olhar criticamente os modos culturais que 

veem a natureza como algo a ser possuído. 

Entendo que é exatamente esta a proposta da Hermenêutica Filosófica de 

Gadamer, qual seja, manter uma relação de reciprocidade com a natureza, 

compreendê-la como se ela também fora um texto. Vê-la como o outro:  

 
Nature can no longer be viewed as a mere object for exploitation, it 
must be experienced as a partner in all its appearances; but that means 
it must be understood as the other with whom we live together.162163 

 

Gadamer ainda afirma que a hermenêutica é, nesta relação com o outro, a 

arte do compreender: 

 
Compreender não é, em todo o caso, estar de acordo com o que ou 
quem se compreende. Tal igualdade seria utópica. Compreender 
significa que eu posso pensar e ponderar o que o outro pensa. Ele 
poderia ter razão com o que diz e com o que propriamente quer dizer. 
Compreender não é, portanto, uma dominação do que nos está a 
frente, do outro e, em geral, do mundo objetivo.164  

 

Trata-se, portanto, de  

 
compreender o outro, a fim de ver se, quem sabe, não será possível, 
afinal, algo assim como solidariedade da humanidade enquanto um 

                                                           
160 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Os sentidos de "ambiental": a contribuição da hermenêutica 
à pedagogia da complexidade. In: LEFF, Enrique (Org.). A complexidade ambiental. São Paulo: 
Cortez, 2010. p. 115. 
161 GRÜN, Mauro. Em busca da dimensão ética da Educação Ambiental. Campinas: Papirus, 2007. 
162 GADAMER, Hans-Georg. Hans-Georg Gadamer on education, poetry, and history: applied 
hermeneutics. Albany: Suny Press, 1992. Disponível em: <http://www.stiba-
malang.ac.id/uploadbank/pustaka/MKSASTRA/GADAMER HERMENEUTICS.pdf>. Acesso em: 29 
maio 2014, p.232. 
163 Tradução livre: “A natureza não pode mais ser vista como um mero objeto de exploração. Precisa 
ser experienciada como uma parceira em todos os seus aspectos; mas isto significa ser compreendida 
como o outro com o qual vivemos juntos”. 
164 GADAMER, Hans-Georg. Da Palavra ao Conceito. In: ALMEIDA, Custódio Luís Silva de; 
FLICKINGER, Hans-Georg; ROHDEN, Luiz. Hermenêutica Filosófica: nas trilhas de Hans-Georg 
Gadamer. Porto Alegre: Edipucrs, 2000, p.23. 

http://www.stiba-malang.ac.id/uploadbank/pustaka/MKSASTRA/GADAMER%20HERMENEUTICS.pdf
http://www.stiba-malang.ac.id/uploadbank/pustaka/MKSASTRA/GADAMER%20HERMENEUTICS.pdf
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todo, também no que diz respeito a um viver junto e a um sobreviver 
com o outro, então –se isso não acontecer – não poderemos realizar 
as tarefas essenciais da humanidade, nem  no que tem de menor nem 
no que tem de maior.165  

 

Sobre a fala de Gadamer, Grün afirma que não haverá êxito na busca de 

uma relação harmônica com a natureza quando não há vontade de compreendê-la 

como o Outro. O autor afirma que quando se quer impor significados, previsão ou 

dominar a natureza o processo é de conquista e não de diálogo, ou seja, “A aceitação 

da outridade da Natureza tem a ver necessariamente com um desejo sincero de 

compreendê-la, uma postura que nos leva então a uma hermenêutica do escutar”.166 

Portanto, a proposta da hermenêutica é também a de superação do 

dualismo imposto pela filosofia da consciência. Flickinger, a respeito, propõe a 

hermenêutica como o caminho para a ruptura deste dualismo: 

 
Se buscarmos uma saída que pudesse superar o dualismo apontado, 
levando-se em conta o fato de a própria educação reforçar a 
fragmentação disciplinar das ciências ambientais, não podemos fugir 
de suas condições. Primeiro, seria necessário revincular as questões 
ambientais ao agir humano que as originou; e, segundo, essa 
revinculação do homem ao meio ambiente teria de recorrer a uma 
postura científica não mais objetificadora, portanto, não mais reduzida 
ao modelo da explicação causal dos fatos, usada pelas ciências 
“duras”. 167. 

 

Segundo o mesmo autor, a hermenêutica como doutrina da compreensão 

que é, insere o ser humano na sua história e linguagem, “horizontes estes perante os 

quais ele deveria buscar o sentido, tanto dos fatos, quanto de seu próprio agir e a 

inter-relação entre ambos”168.  

Neste sentido, pensar a questão ambiental a partir da Educação Ambiental 

é pensar também hermeneuticamente, uma vez que a compreensão hermenêutica é 

a compreensão da totalidade. Ora, para Gadamer o sujeito se educa com o outro 

intermediado pela linguagem, isto é, o filósofo vê o diálogo como algo que faz parte 

                                                           
165 GADAMER, Hans-Georg. Da Palavra ao Conceito. In: ALMEIDA, Custódio Luís Silva de; 
FLICKINGER, Hans-Georg; ROHDEN, Luiz. Hermenêutica Filosófica: nas trilhas de Hans-Georg 
Gadamer. Porto Alegre: Edipucrs, 2000. p.25. 
166 GRÜN, Mauro. Em busca da dimensão ética da Educação Ambiental. Campinas: Papirus, 2007. 
p. 153. 
167 Grifos no original. FLICKINGER, Hans-Georg.  A caminho de uma pedagogia 
Hermenêutica.  Campinas: Autores Associados, 2010. p. 172, 
168 FLICKINGER, Hans-Georg.  A caminho de uma pedagogia Hermenêutica.  Campinas: Autores 
Associados, 2010. p.173. 
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da práxis dos seres humanos e, portanto, como condição para a compreensão. A 

natureza é o outro. 

Carvalho observa que a partir de uma perspectiva hermenêutica, 

 
Educar e compreender converte-se em uma aventura em que o sujeito 
e os sentidos do mundo vivido se constituem mutuamente em uma 
dialética de compreensão/interpretação. Perde-se assim a segurança 
de uma consciência observadora e decodificadora que promete a 
correspondência e o controle dos sentidos. O sujeito-observador, 
situado fora do tempo histórico, estaria perseguindo sentidos 
verdadeiros, reais, permanentes e seguros. O sujeito-intérprete, por 
sua vez, estaria diante de um mundo-texto, submerso na polissemia e 
na aventura de produzir sentidos, a partir de um horizonte histórico. 
Esta perspectiva implica o rechaço da dicotomia entre o plano do 
pensamento e da ação. Os sentidos produzidos por meio da 
linguagem são a condição da possibilidade de acionar o mundo. Não 
há ação possível em vazio de sentido. 169 

 

E esse sem dúvida é o papel hermenêutico da Educação Ambiental nesta 

pesquisa; promover o rompimento com os limites do pensamento cartesiano, e assim 

contribuir para uma ética de respeito e solidariedade com o outro, a partir do debate 

jurídico. Nesse sentido: 

 
Uma compreensão hermenêutica nos leva a perceber o que poderia 
ser uma relação ecológica entre seres humanos e natureza. Seria uma 
relação na qual nós participamos na natureza e a natureza participa 
em nós. Esse tipo de compreensão nos permite estabelecer 
“Tecnologias de Aliança” com a natureza para nos aproximarmos dela 
e, ao mesmo tempo, manter sua outridade sempre respeitada. E nesse 
tipo de encontro saímos ambos modificados, nós e a natureza. A 
natureza é o Outro que se dirige a nós. A voz do Outro sempre constitui 
o campo da compreensão hermenêutica. A linguagem viva do diálogo 
é que proporciona a compreensão do Outro. Em toda experiência 
hermenêutica existe sempre um potencial para ser outro [Andersseins] 
que repousa não só no consenso, mas também no respeito pela 
diferença e pelo Outro170. 

 

Flickinger também observa a necessidade de experimentos hermenêuticos 

na Educação Ambiental, isto é, 

                                                           
169 Grifos no original. CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Os sentidos de "ambiental": a contribuição 
da hermenêutica à pedagogia da complexidade. In: LEFF, Enrique (Org.). A complexidade 
ambiental. São Paulo: Cortez, 2010. p. 106. 
170 GRÜN, Mauro. A Outridade da Natureza na Educação Ambiental. In: CARVALHO, Isabel Cristina 
Moura de; GRÜN, Mauro; TRAJBER., Rachel (Org.). Pensar o Ambiente: bases filosóficas para a 
Educação Ambiental. Brasília: Ministério da Educação, Unesco, 2006. p. 181-190. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao4.pdf>. Acesso em: 29 maio 2014, p. 183. 
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de se tentar ler e interpretar o meio ambiente como se fosse um texto, 
cujo sentido só poderia ser decifrado tendo-se em vista um tipo de 
questionamento que envolvesse o próprio homem. (...) Sem dúvida, 
uma verdadeira educação ambiental deveria levar-nos à apropriação 
de nosso meio ambiente como processo de nossa própria 
autoapropriação; só assim poderíamos evitar processos de recalque 
individuais e coletivos em relação à história de nossas interferências 
na natureza, junto às consequências catastróficas que esses 
processos provocariam171. 

 

Portanto, há que se estabelecer aqui uma hermenêutica do saber ambiental 

uma vez que este, nas palavras de Leff, “Nasce de uma nova ética e de uma nova 

epistemologia, na qual se fundem conhecimentos, se projetam valores e se 

internalizam saberes” Segundo o autor, este saber ambiental é um perguntar sobre as 

condições ambientais da sustentabilidade e sobre as bases sociais onde se assentam 

a democracia e a justiça; “é uma construção e comunicação de saberes que colocam 

em tela o juízo das estratégias de poder e os efeitos de dominação que se geram 

através de formas de detenção, apropriação e transmissão de conhecimentos”172. 

Diante disto, é a hermenêutica deste saber ambiental que pode se 

estabelecer “como um campo de significações que fazem proliferar os sentidos do 

ambiente e projetam a complexidade para a construção de um mundo aberto para a 

diferença e a alteridade”173.  

Nesse sentido, a hermenêutica atende ao que se propõe esta pesquisa, 

aprender a partir do diálogo com o outro, para construir sujeitos capazes de 

construírem uma nova realidade orientada pela ética, pela justiça social174 e pela 

sustentabilidade: 

                                                           
171 Grifos no original. FLICKINGER, Hans-Georg.  A caminho de uma pedagogia 
Hermenêutica.  Campinas: Autores Associados, 2010. p.174. 
172 LEFF, Enrique. (Org.). A Complexidade Ambiental. São Paulo: Cortez Editora, 2010. p.8. 
173 LEFF, Enrique. (Org.). A Complexidade Ambiental. São Paulo: Cortez Editora, 2010. p.9. 
174 Falo aqui da justiça como um fim do Estado (conforme o artigo 3º da Constituição Federal), e, a 
partir da conjugação de pelo menos três artigos da Constituição Federal (3º, 170 e 193), Junkes propõe 
a sistematização dos aspectos associados à noção jurídica em quatro grupos, quais sejam: “a) grupo 
de preceitos relacionados preponderantemente à garantia e à promoção da dignidade em favor de 
todas as pessoas; b) grupo de preceitos relacionados preponderantemente à garantia e à promoção do 
valor liberdade a todos os membros da sociedade; c) grupo de preceitos relacionados 
preponderantemente à garantia e à promoção da equalização de oportunidades a todos; d) grupo de 
preceitos relacionados preponderantemente à garantia e à promoção da redução dos desequilíbrios 
sociais em favor dos membros ou setores mais inferiorizados da comunidade política” (JUNKES, Sérgio 
Luiz. A justiça social como norma constitucional. Resenha Eleitoral- Nova Série, Florianópolis, v. 12, 
n. 1, jun. 2005. Semestral. Disponível em: <https://www.tre-sc.jus.br/site/resenha-eleitoral/edicoes-
impressas/integra/2012/06/a-justica-social-como-norma-
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Talvez soe demasiado romântico para um mundo competitivo e veloz 
que cultua a intervenção e disputa a direção das mudanças. Contudo, 
considerando as raízes românticas da hermenêutica e da própria 
educação ambiental, poderíamos dizer que uma educação 
compreensiva compartilharia, em certa medida, de uma posição anti-
iluminista e, portanto, crítica de uma razão triunfante e objetificadora 
que caracteriza a ciência moderna. Uma educação compreensiva 
assumiria, assim, em contraponto com as ambições de domínio do 
real, uma atitude de prudência epistemológica, seguindo na mesma 
direção do que Santos chamou de uma ciência modesta175. 

 

Portanto, pretendi, utilizando a Educação Ambiental como prática 

interpretativa, por primeiro, a partir de uma incursão teórica, estabelecer as bases 

doutrinárias - jurídicas, políticas e sociais - a fim de possibilitar minha compreensão 

acerca da tributação com fins ambientais, especialmente naquilo que se refere a 

tensão estabelecida entre a arrecadação de receita aos cofres públicos e a proteção 

ambiental. Logo a seguir, a partir de uma postura hermenêutica quis estudar as 

consequências da postura hermenêutica no cenário jurídico-tributário nacional, 

especificamente quanto a tributação com fins ambientais.  

 Trata-se de uma longa trajetória que escolhi trilhar, a partir das perspectivas 

aqui apresentadas, especialmente porque acredito que o diálogo vivo e a reflexão 

crítica azulejam o melhor caminho para a consolidação da dignidade que almejo para 

o meio ambiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
constitucional/indexe466.html?no_cache=1&cHash=aa3c3d7c9a3d443f55cddb5295ac227b>. Acesso 
em: 8 jan. 2016). 
175 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura; GRÜN, Mauro; AVANZI, Maria Rita. Paisagens da 
compreensão: contribuições da hermenêutica e da fenomenologia para uma epistemologia da 
educação ambiental. Cadernos Cedes, Campinas, v. 29, n. 77, p.99-115, jan.-abr. 2009. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32622009000100007&script=sci_arttext>. Acesso 
em: 13 mar. 2015, p. 113. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32622009000100007&script=sci_arttext
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Capítulo 3. O retrocesso ambiental brasileiro: a história de uma crise 
 
 
 

 
Figura 4. A terceira vítima, Siron Franco176 

 
 
 

                                                           
176 FRANCO, Gessiron Alves. Terceira Vítima. Disponível em: 
<http://images.slideplayer.com.br/3/390056/slides/slide_8.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2016. Nesta obra, 
o artista goiano Siron Franco faz uma leitura do acidente radiológico com césio que ocorreu em 87 
apresentando uma crônica subjetiva da época. Penso que essa imagem é reveladora da questão 
ambiental brasileira. 
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“Meus senhores. Há dias comprei dez bois e algumas vacas que enviei 
para as minhas fazendas. Devido à pouca importância que a 
administração liga aos meus bois e às minhas vacas, eles chegaram 
às propriedades agrícolas com alguns arranhões insignificantes. Tal 
coisa não se teria dado se o governo acolchoasse convenientemente 
os carros da estrada de ferro destinados ao transporte dos meus bois 
e das minhas vacas. Julgo, portanto, do meu dever  apresentar a esta 
casa um projeto de lei, concedendo um crédito de dois mil contos para 
acolchoar os carros das estradas federais que tiverem de transportar 
o meu gado vacum”177 178. 

 

 
Se discutir a crise ambiental a partir da Educação Ambiental significa 

discutir a degradação humana e da natureza, tenho que a Educação Ambiental está 

comprometida com novas formas de interpretar e compreender os paradigmas do 

mundo contemporâneo, se constituindo como uma proposta contra-hegemônica que, 

a partir do diálogo, se apresenta como um esforço reflexivo para superação desse 

modelo econômico-social posto. A hermenêutica, como já exposto, tem papel 

fundamental neste contexto, uma vez que é a partir dela que se possibilita 

compreender essa Educação Ambiental como mediadora da “compreensão do 

ambiente como um conjunto de práticas sociais permeadas por contradições, 

problemas e conflitos que tecem a intricada rede de relações entre os modos de vida 

humanos e suas formas peculiares de interagir com os elementos físico-naturais de 

seu entorno, de significá-los e manejá-los”179. 

Portanto, neste capítulo proponho e apresento minhas reflexões acerca de 

elementos que compõem o cenário sócio-político brasileiro e que podem, em certa (ou 

muita) medida, contribuir para o agravamento da crise ambiental e dessa forma, para 

a crise de dignidade que se vive. 

 

 

 

                                                           
177 Discurso proferido pelo senador Victoman, conhecido “pela sua grande severidade na fiscalização 
dos dinheiros públicos. Nenhum outro era como ele inimigo dos burocratas que, no seu julgar, sugavam 
o melhor das rendas públicas, vivendo à largo sem prestar serviço algum ao país e ao Estado”. Observo 
que a ata do discurso afirmava que o orador “foi muito cumprimentado por ter tratado de caso de tanto 
interesse público” (BARRETO, Lima. Interesse Público. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Contos 
completos de Lima Barreto. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 458-459). 
178 Originalmente o conto foi publicado em fevereiro de 1924 no livro de contos Histórias e Sonhos. 
179 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. 163. 
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3.1. Estabelecendo o “lugar de fala”: o meio ambiente como dimensão do 
princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, ao incluir o princípio da 

dignidade da pessoa humana no artigo 1º, III180, apontou com clareza que outorgou a 

tal fundamento181 uma função que transcende a de um direito fundamental, pois por 

ser fundamento do Estado Democrático de Direito, se revela como diretriz de toda a 

ordem constitucional182. 

No que se refere aos direitos fundamentais, o constituinte deixou claro que 

a dignidade da pessoa humana deve ser considerada o elemento comum, unificando 

todos os direitos fundamentais, os quais, por sua vez, são uma concretização do 

fundamento em si. Além do mais, a dignidade da pessoa humana atua também como 

legitimadora dos direitos fundamentais implícitos. 

Os direitos fundamentais183 podem ser compreendidos como a 

                                                           
180 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: (...) III - 
a dignidade da pessoa humana; (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Brasília. Disponível em: <http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em 31 de agosto de 2015). 
181 A despeito de toda a discussão que eventualmente exista na doutrina acerca da natureza jurídica 
da dignidade da pessoa humana, assumo, para fins deste trabalho, que se trata de um princípio. Além 
disto, como princípio fundante, insculpido no artigo 1º da Constituição Federal, defendo que deve estar 
em toda applicatio, isto é, qualquer decisão deve obedecer a dignidade da pessoa humana, uma vez 
que ela sempre estará relacionada à igualdade na proteção e efetivação dos direitos. Quando afirmo 
que a dignidade da pessoa humana deve estar em toda applicatio é porque segundo Gadamer “se 
quisermos compreender adequadamente o texto – lei ou mensagem de salvação -, isto é, compreendê-
lo de acordo com as pretensões que o mesmo apresenta, devemos compreendê-lo a cada instante, ou 
seja, compreendê-lo em cada situação concreta de uma maneira nova e distinta. Aqui compreender é 
sempre também aplicar” (GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. p.408). 
182 Na verdade, entendo importante referir que “o papel que os direitos fundamentais exercem no âmbito 
dos Estados Democráticos de Direito constituem apenas as condições materiais da própria significação 
dos direitos humanos a partir do plano internacional, onde se ancora um sistema de coalizão protetiva 
da dignidade da pessoa humana. Aliás, por assim dizer, não há qualquer razão hermenêutica para uma 
cisão aplicativa entre direitos humanos e direitos fundamentais. No entanto, ainda que se tenha 
avançado, os direitos humanos – em razão da cisão denunciada – ainda têm o desafio de superar, no 
seio da comunidade jurídica e política brasileira, a ideia de que são meros valores morais 
internacionalmente compartilhados para vir a integrarem-se ao conjunto jurídico-normativo que 
condiciona ética, histórica e juridicamente os comportamentos dos Estados.” (FERREIRA, Rafael 
Fonseca. Internacionalização da Constituição: Diálogo hermenêutico, perguntas adequadas e bloco 
de constitucionalidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016.p.38). 
183 A doutrina em geral diferencia direitos humanos e direitos fundamentais. Os primeiros refletem 
direitos e liberdades reconhecidos nas declarações e convenções internacionais, e também aquelas 
exigências mais radicalmente vinculadas às necessidades humanas que deveriam ter sido positivadas 
e não o foram. Já os direitos fundamentais afirmam os direitos humanos reconhecidos pelo direito 
positivo de determinado Estado. Portanto, possuem delimitação espacial. 
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facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo 
referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación 
política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a 
su desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres 
libres, exigiendo el respecto de los demás hombres, de los grupos 
sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato 
coactivo de Estado en caso de infracción184 185. 

 

Ao longo dos tempos diversas classificações dos direitos fundamentais 

foram desenvolvidas doutrinariamente186, destacando-se a teoria geracional dos 

direitos fundamentais187, a qual utiliza o critério da evolução histórica188 para 

caracterizar e individualizar tais direitos. Daí a tríplice classificação desses direitos189:  

 
a) direitos fundamentais de primeira geração, os quais tem a liberdade 
como elemento caracterizador; b) direitos fundamentais de segunda 
geração, direitos identificados com a busca da igualdade material; c) 
direitos fundamentais de terceira geração, complexa estrutura de 

                                                           
184 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Delimitación conceptual de los derechos humanos. In: _____ (et 
alii). Los derechos humanos: Significación, estatuto jurídico y sistema. Sevilla: Publicaciones 
Universidad de Sevilla, 1979. p. 43. 
185 Tradução livre: faculdade que a norma atribui de proteção à pessoa no que se refere a sua vida, 
liberdade, igualdade, a sua participação política e social ou a qualquer outro aspecto fundamental que 
afete o seu desenvolvimento integral como pessoa, em uma comunidade de homens livres, exigindo o 
respeito dos demais homens, dos grupos sociais e do Estado, e com possibilidades de colocar em 
funcionamento o aparato coativo estatal, em caso de infração. 
186 Pode-se citar além da teoria geracional (sinteticamente desenvolvida no texto), a teoria dualista de 
Robert Alexy (que utiliza como critério a posição de atuação do Estado); e o sistema unitário defendido 
dentre outros por Jorge Miranda e Celso de Mello (que defende a incindibilidade dos direitos 
fundamentais). 
187 Karel Vasak foi o primeiro jurista a utilizar a expressão “geração de direitos do homem”, em 1979. 
Objetivava com isso demonstrar a evolução destes direitos – humanos – a partir do lema da revolução 
francesa (liberdade, igualdade e fraternidade). Esta classificação passou a ser repetida na doutrina 
jurídica tendo sido Norberto Bobbio um dos principais responsáveis pela sua divulgação. Neste sentido 
Barros relata: “Pioneiro dessas denominações foi Karel Vasak, na aula inaugural que proferiu em 1979 
no Instituto Internacional dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, sob o título Pour les droits de l’homme 
de la troisième génération: les droits de solidarieté. Tradução literal: Pelos direitos do homem da terceira 
geração: os direitos de solidariedade. Na época, Vasak era Diretor da Divisão de Direitos do Homem e 
da Paz da UNESCO. Dada a sua posição institucional, como também o "charme" da subdivisão que 
fez dos direitos humanos em consonância com o lema da Revolução Francesa, sua palestra teve 
enorme repercussão. Daí, alastrou-se o modismo de dividir os direitos humanos em gerações de direito” 
(BARROS, Sérgio Rezende de. Noções sobre Gerações de Direitos. 2007. Disponível em: 
<http://www.srbarros.com.br/pt/nocoes-sobre-geracoes-de-direitos.cont>. Acesso em: 05 dez. 2014.). 
188 Ou seja, a referida classificação “utiliza a evolução histórica como elemento essencial à própria 
caracterização e individualização dos direitos fundamentais” (SCHÄFER, Jairo. Classificação dos 
Direitos Fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário - uma proposta de compreensão. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 21). 
189 Já existem doutrinadores como Sarlet (SARLET, Ingo W. A eficácia dos Direitos fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.) defendendo a existência de uma quarta, quinta e sexta 
geração de direitos fundamentais. 
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direitos que tem na solidariedade humana o elemento 
caracterizador190 191. 

 

De toda forma, o que importa referir neste momento é que os direitos 

fundamentais, ancorados na liberdade, igualdade e, posteriormente na solidariedade 

voltam-se preponderantemente para a proteção e efetivação da dignidade da pessoa 

humana no seu mais amplo sentido. 

Logo, me parece indiscutível a relevância dada pelo legislador constituinte 

à dignidade da pessoa humana192, a qual identifica o valor intrínseco193 que se refere 

ao status do ser humano no mundo; sua autonomia que lhe permite decidir e buscar 

seu ideal de vida boa; e, um valor comunitário, “definido como a interferência social e 

estatal legítima na determinação dos limites da autonomia pessoal”194.  

Sarlet195 chama a atenção para a recenticidade da constitucionalização da 

dignidade da pessoa humana, que se deu especialmente após a II Guerra Mundial, 

sucedendo um período de tragédia e trazendo em si a promessa de paz e segurança.  

Neste sentido a lição de Barroso, para quem a incorporação da dignidade 

humana no discurso jurídico se deu em razão de dois fatores principais, quais sejam,  

 

                                                           
190 Grifos no original. SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais: do sistema 
geracional ao sistema unitário - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2013. p.101. 
191 Esta teoria, a despeito de seu destaque doutrinário, é hoje alvo de críticas, quanto à nomenclatura, 
uma vez que não há uma sucessão de direitos, mas acumulação; e quanto ao método de classificação 
dos direitos fundamentais. Aliás, tenho que é pela observação histórica que a divisão estagnada das 
gerações perde seu sentido e encanto. 
192  O legislador constituinte espalhou a ideia de dignidade da pessoa humana por todo o texto 
constitucional, reforçando a ideia de um valor-diretriz de todo o sistema constitucional, como por 
exemplo: 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: (...); Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) 
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais 
e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas; Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (grifei) (BRASIL, 1988). 
193 Segundo Barroso, “o valor intrínseco é, no plano filosófico, o elemento ontológico da dignidade 
humana, ligado à natureza do ser” (BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no 
Direito constitucional contemporâneo – a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência 
mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p.76). 
194 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito constitucional 
contemporâneo – a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013. p.112. 
195 SARLET, Ingo W. A eficácia dos Direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
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O primeiro deles foi a inclusão em diferentes tratados e documentos 
internacionais, bem como em diversas constituições nacionais, de 
referências textuais à dignidade humana. O segundo fator 
corresponde a um fenômeno mais sutil, que se tornou mais visível com 
o passar do tempo: a ascensão de uma cultura jurídica pós-positivista, 
que reaproximou o direito da moral e da filosofia política, atenuando a 
separação radical imposta pelo positivismo pré-Segunda Guerra196. 

 

Uma vez consagrada na Declaração Universal da ONU (Organização das 

Nações Unidas) de 1948197 a dignidade da pessoa humana passou a ser reconhecida 

no cenário constitucional mundial, ainda que no Brasil, só tenha surgido referida 

expressamente na Constituição de 1988, principalmente como resposta a um período 

autoritário: 

 
Ainda que o regime autoritário instaurado entre nós pela ditadura 
militar não possa ser comparado com a experiência nacional-socialista 
alemã, o fato é que também aqui o valor da pessoa humana e seus 
direitos mais elementares foram objeto de desconsideração e 
degradação pelo Estado, de tal sorte que, entre outros aspectos, não 
restam dúvidas de que também o Constituinte de 1987/88 reconheceu 
expressamente o valor da dignidade da pessoa humana como 
princípio fundamental, de modo especial como reação contra o regime 
autoritário anterior198.   

 

Portanto, neste sentido, pode-se perceber que o legislador constituinte 

optou claramente quanto ao papel do Estado que existe em razão do e para o ser 

humano e não ao contrário. 

Ainda assim, estabelecer uma definição jurídica do que seja dignidade da 

pessoa humana não é tarefa fácil. Para tal, entendo necessária, uma breve incursão 

histórica a fim de remontar os seus fundamentos. Até porque a consciência da história 

“é a percepção do estatuto próprio da temporalidade dos processos e acontecimentos 

humanos”199. É, nas palavras de Gadamer, “o privilégio do homem moderno de ter 

                                                           
196 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito constitucional 
contemporâneo – a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013. p.19. 
197 Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz no mundo, (...). (NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de 
dezembro de 1948. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 20 set. 2013). 
198 SARLET, Ingo W. A eficácia dos Direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
p. 98. 
199 REIS, Róbson Ramos dos. Historicidade e Mudanças Relacionais: os limites da compreensão. In: 
STEIN, Ernildo; STRECK, Lenio (Org.). Hermenêutica e Filosofia: 50 anos de Verdade e Método. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 59. 
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plena consciência da historicidade de todo presente e da relatividade de toda 

opinião”200 

A história da dignidade da pessoa humana tem suas origens no 

pensamento clássico e no cristianismo. O cristianismo revelou-se fundamental para o 

entendimento do que hoje é dignidade, ao enfatizar a igualdade e solidariedade nos 

seus escritos, construindo a máxima de que o ser humano “é dotado de um valor 

próprio e que lhe é intrínseco, não podendo ser transformado em mero objeto ou 

instrumento”201.  

No que diz respeito ao pensamento clássico a ideia de dignidade era 

diversa da contemporânea, uma vez que significava a posição social do indivíduo: 

 
Até o final do século XVIII a dignidade ainda não estava relacionada 
com os direitos humanos. De fato, na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789202, ela estava entrelaçada 
com ocupações e posições públicas, nos Estados Unidos, as 
referências à dignidade nos Artigos Federalistas, por exemplo, diziam 
respeito a cargos, ao governo ou a nação como um todo. Portanto, na 
cultura ocidental, começando com os romanos e chegando até o 
século XVIII, o primeiro sentido atribuído à dignidade – enquanto 
categorização dos indivíduos – estava associado a um status superior, 
uma posição ou classificação social mais alta203. 

 

Mesmo neste contexto a dignidade era reconhecida como uma qualidade 

inerente ao indivíduo, o que o diferenciava dos demais seres, levando a conclusão de 

que, mesmo que em maior ou menor grau, todos os seres são dotados de dignidade. 

Pode-se afirmar que diversos autores204 contribuíram para a construção da 

concepção moderna de dignidade humana, mas foi no iluminismo que o conceito 

ganhou força, especialmente porque: 

                                                           
200 GADAMER, Hans-Georg. O problema da Consciência Histórica. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2003. p. 17. 
201 SARLET, Ingo W. A eficácia dos Direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
p.101. 
202 Art. 6º. (...) Todos os cidadãos são iguais aos olhos da lei e igualmente admissíveis a todas as 
dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não 
seja a das suas virtudes e seus talentos (DIREITOS do Homem e do Cidadão de 1789. Disponível 
em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em: 18 set. 2013). 
203 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito constitucional 
contemporâneo – a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013. p.14. 
204 Dentre os principais autores brasileiros que abordam a temática da Dignidade Humana aponto 
Barroso (2013), Sarlet (2012), entre outros. 
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Somente então a busca pela razão, pelo conhecimento e pela 
liberdade foi capaz de romper a muralha do autoritarismo, da 
superstição e da ignorância, que a manipulação da fé e da religião 
havia construído em torno das sociedades medievais. (...) o iluminismo 
foi um programa de um paganismo moderno, visando à emancipação 
dos dogmas cristãos – com seu “círculo sagrado”, que compreendia 
textos bíblicos, hierarquia clerical e aristocracia hereditária – e do 
pensamento clássico205. 

 

São dois os fundamentos da dignidade da pessoa humana: a igualdade, 

uma vez estabelecido que todos os indivíduos são iguais em dignidade; e a liberdade 

que irá garantir a autonomia do indivíduo quanto a sua existência e seu destino. 

De qualquer sorte, a dignidade da pessoa humana, em minha opinião, 

representa a afirmação dos direitos humanos ao longo da história, não podendo 

restringir-se, no entanto, a uma dimensão biológica ou natural, mas também cultural 

e socioambiental. 

A dimensão socioambiental se justifica, em primeiro lugar, em razão da 

indispensável conexão que se estabelece entre os direitos fundamentais e o meio 

ambiente, desde a sua forma mais básica, a biológica: 

 
Do ponto de vista biológico, a dependência do homem em relação ao 
ambiente é total: o ser humano não pode sobreviver mais do que 
quatro minutos sem respirar, mais de uma semana sem beber água e 
mais de um mês sem se alimentar. O único local conhecido do 
universo no qual o homem pode respirar, tomar água e alimentar-se é 
a Terra. Nessa ótica o ambiente estaria intrinsecamente relacionado 
com os direitos à vida e à saúde206.  

 

Esta dimensão socioambiental surge diante de uma crise civilizatória grave, 

uma crise ambiental. A crise civilizatória pode ser nominada ambiental partindo-se da 

percepção da complexidade da definição de meio ambiente, devendo ser 

considerados os sujeitos, suas percepções e suas crenças neste processo de 

conceituação, vez que sua compreensão é indispensável para a apreensão das 

diferentes percepções do que seja meio ambiente em diferentes grupos. 

                                                           
205 Grifos no original. BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito 
constitucional contemporâneo – a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência 
mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p.18. 
206 CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio Ambiente e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá Editora, 
2011. p. 142. 
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O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), ao encontro do 

aqui exposto, estabeleceu dentre seus princípios,  

 
a concepção de meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência sistêmica entre o meio natural e construído, o 
socioeconômico e o cultural, o físico e o espiritual, sob o enfoque da 
sustentabilidade207 208. 

 

Nesta linha, serão encontradas definições diversas de meio ambiente, 

conforme se esteja tratando do viés biológico, psicológico, econômico, ou ainda, 

jurídico.  

Entendo, neste trabalho, que é preciso pensar o meio ambiente em sua 

complexidade, a partir de uma abordagem integradora dos diversos aspectos 

políticos, éticos, sociais, tecnológicos, científicos, culturais, econômicos e ecológicos. 

Reigota engloba essas relações ao definir meio ambiente como 
 

o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e 
sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações 
implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos 
históricos e sociais de transformação do meio natural e construído209.  
 

É neste sentido que compreendo o artigo 225, caput da Constituição 

Federal, o qual estabelece que  

 
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 gerações210. 

                                                           
207 Conforme apresentei no início deste trabalho, apesar de muitos autores mencionarem a expressão 
‘desenvolvimento sustentável’, exponho que esta expressão é incompatível com um Estado que tem 
orientado todo o sistema jurídico a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, optei pelo 
termo sustentabilidade como um processo que se preocupa em contemplar as dimensões econômico 
e cultural integrando estas: a “subsistência (garantindo a existência biológica); proteção; afeto; criação; 
produção; reprodução biológica; participação na vida social, identidade e liberdade. Portanto, 
sustentável não é o processo que apenas se preocupa com uma das duas dimensões, mas precisa 
contemplar ambas, o que é um enorme desafio diante de uma sociedade que prima pelos interesses 
econômicos acima dos demais” (LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Sustentabilidade e 
Educação: um olhar da ecologia política. São Paulo: Cortez, 2012. p. 56). 
208 BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DIRETORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL; 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. COORDENAÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Programa 
nacional de Educação Ambiental - ProNEA. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005, p.37. 
209 REIGOTA, Marcos. Meio Ambiente e Representação Social. São Paulo: Cortez Editora, 2010, 
p.15. 
210 BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal, de 05 de janeiro de 1988. Constituição Da 
República Federativa Do Brasil. Brasília, 05 jan. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 fev. 2014.. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Ora, ao estatuir tal direito, o legislador constituinte reconheceu a viabilidade 

do preceito encerrar um direito fundamental, eis que nos termos postos, o direito ao 

meio ambiente equilibrado é direito essencial, verdadeiro desdobramento do direito à 

vida. Ou seja, há uma inexorável relação entre as condições ambientais necessárias 

à vida e a proteção dos valores ambientais.  

Assim, pode-se entender o meio ambiente como o conjunto das relações 

que fomentam e possibilitam a vida em todas as suas formas, com primazia à vida 

humana, sob o olhar jurídico211. 

A preocupação com a vida humana pode ser percebida como uma 

comunhão do indivíduo com a natureza, conforme, aliás, estabeleceu o princípio 

primeiro da Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente em 1972: “Os seres 

humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Tem 

direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”212. É a lição de 

Buffon, para quem: 

 

                                                           
211 A leitura do artigo 225 da Constituição Federal e do artigo 3º da Lei n. 6.938/81 revela que o 
ordenamento jurídico brasileiro adotou o antropocentrismo alargado, ou seja, aquele não mais limitado 
ao ser humano, mas que traz “uma visão ampla de ambiente não restringindo a realidade ambiental a 
mero conjunto de bens materiais (flores, lagos, rios) sujeitos ao regime jurídico privado, ou mesmo 
público stricto sensu; pelo contrário, confere-lhe caráter de unicidade e de titularidade difusa. Nesta 
perspectiva difusa de macrobem, o ambiente passa a possuir um valor intrínseco. Se todos são titulares 
e necessitam do bem ambiental para a sua dignidade, o ambiente deixa de ser visto como entidades 
singulares concretas (árvores, animais, lagos) que dependam, para a sua preservação, de sujeitos 
determinados, passando a ser concebido como um bem abstrato de valor intrínseco – pois seu valor 
não está diretamente ligado a ninguém isoladamente -, sendo necessário, contudo, para que se possa 
atingir a própria qualidade de vida humana. Trata-se da proteção da natureza levando em conta a 
necessidade do sistema ecológico, mesmo sendo este pouco conhecido pela ciência e pela cognição 
humana.” (LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental – do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. Teoria e Prática. São Paulo: RT, 2012, p.167). Ainda a respeito do tema, Canotilho 
expõe que: Por antropocentrismo alargado tem-se a ideia de que “mesmo centrando as discussões a 
respeito de ambiente na figura do ser humano, propugna por novas visões do bem ambiental. Assim, 
centra a preservação ambiental na garantia da dignidade do próprio ser humano, renegando uma estrita 
visão econômica do ambiente. O ‘alargamento’ dessa visão antropocêntrica reside justamente em 
considerações que imprimem ideias de autonomia do ambiente com requisito para a garantia de 
sobrevivência da própria espécie humana. Aqui, o ambiente não é visto como passaporte à acumulação 
de riquezas, sendo compreendido como elementar à vida humana digna. [...] essa nova percepção do 
meio ambiente fundamenta-se no interesse público, na integridade e na estabilidade ecológica da 
natureza, e não na utilidade direta dos elementos do meio ambiente para o homem” (LEITE, José 
Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
163). 
212 Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente em 1972. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-
ambiente-humano.html. Acesso em: 06 jan. 2016. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html
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Não há, portanto, como dissociar o ambiente da própria condição 
humana. Sem respeito àquele, muitos dos direitos inerentes à referida 
condição, simplesmente carecem de sentido e de razão. Quer se trate 
de saúde, quer se trate de condições mínimas de existência, a relação 
com o meio ambiente é um critério fundamental para se avaliar a 
dignidade das condições de vida213. 

 

A partir do exposto, resta a necessidade de se compreender meio ambiente 

sistemicamente, como um conjunto complexo que abriga a diversidade nas suas 

relações complementares e simultâneas, estabelecendo “uma relação de mútua 

cooperação e co-pertença, formando um único mundo”214.  

Ora, no momento em que se torna clara a indissociabilidade entre vida, 

dignidade e meio ambiente: 

 
(...) a questão ambiental associa-se fortemente ao conceito de risco 
ambiental, uma vez que é crescente a percepção de que um dos 
componentes vitais da qualidade da vida humana é o ambiente 
ecologicamente equilibrado. Daí a inevitável convergência da luta em 
busca de melhores condições de vida com a cidadania ambiental215 
216.  
 

Do mesmo modo, se impõe a compreensão de que o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado objetiva a qualidade de vida como um direito 

fundamental do indivíduo, e, neste sentido traz efetividade à dignidade da pessoa 

humana. Ou seja, é a tutela e consequente fruição dos direitos fundamentais que irão 

concretizar a dignidade da pessoa humana, sob pena de ocorrer sua violação. 

Da imprescindibilidade à dignidade da pessoa humana, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado alcançou status de direito fundamental e na já 

                                                           
213 BUFFON, Marciano. Tributação e Dignidade Humana: entre os Direitos e deveres fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p.244. Grifei. 
214 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p.36. 
215  “Ecocidadania, cidadania planetária ou cidadania ecológica é um conceito utilizado para expressar 
a inserção da ética ecológica e seus desdobramentos no cotidiano, em um contexto que possibilita a 
tomada de consciência individual e coletiva das responsabilidades tanto locais quanto globais, tendo 
como eixo central o respeito à vida e a defesa do direito a esta em um mundo sem fronteiras 
geopolíticas. Nesse conceito, amplia-se o destaque ao sentimento de pertencimento à humanidade e 
a um planeta único” (LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Cidadania e Meio Ambiente. Salvador: 
Centro de Recursos Ambientais, 2003. p.43). 
216 LAYRARGUES, Philippe Pomier. Educação para a Gestão Ambiental: a cidadania no enfrentamento 
político dos conflitos socioambientais. In: LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo; LAYRARGUES, 
Philippe Pomier; CASTRO, Ronaldo Souza de. (Orgs.) Sociedade e Meio Ambiente: A Educação 
Ambiental em Debate. São Paulo: Cortez, 2006, p.88. 
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referida teoria geracional dos direitos fundamentais, localiza-se dentre os direitos de 

terceira geração, cujo fundamento reside na solidariedade217. 

Os direitos fundamentais de terceira geração rompem com a visão 

individualista do direito porque reconhecem os desafios difusos que a humanidade 

enfrenta hoje. Ou seja, neste momento não podem tais direitos serem percebidos e 

considerados apenas a partir da titularidade da ação individual, uma vez que: 

 
as ações da humanidade, bem como suas consequências, estão 
centradas na esfera do difuso, em que se mostra impossível a 
determinação específica das titularidades das pretensões: crimes de 
macrocriminalidade, invasão da privacidade por meio da internet, 
agressões contra o meio ambiente, criminalidade organizada 
internacional, catástrofes nucleares, etc. 218  

 

Portanto, o reconhecimento da relação estreita entre meio ambiente e 

dignidade da pessoa humana, assim como do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como um direito fundamental vem atender a necessidade 

de confrontar a crise socioambiental instalada: 

 
O enfrentamento dos problemas ambientais e a opção por um 
desenvolvimento sustentável passam necessariamente pela correção 
do quadro alarmante da desigualdade social e da falta de acesso por 
parte expressiva da população brasileira, aos seus direitos sociais 
básicos, o que, é importante destacar, também é causa de aumento – 
em determinado sentido – da degradação ambiental 219.  

 

Logo, esta dimensão socioambiental vem ao encontro de uma propagada 

nova ética220, que como disse anteriormente deve ser capaz de abranger as relações 

                                                           
217 “Os direitos fundamentais da terceira dimensão, também denominados de direitos de fraternidade 
ou de solidariedade, trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da figura do 
homem-indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, nação) 
e caracterizando-se consequentemente, como direitos de titularidade coletiva ou difusa” (SARLET, Ingo 
W. A eficácia dos Direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 48). 
218 SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais: do sistema geracional ao sistema 
unitário - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.p.57. 
219 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial 
(ecológico?): algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.).Estado Socioambiental e 
Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p.13. 
220 Refere-se aqui à ética ambiental, ou seja, aquela que determina um comportamento do ser humano 
considerado em relação a si mesmo e em relação a todos os seres vivos. Diga-se, por esta nova ética, 
o ser humano deixa de se ver dono da natureza para voltar a se perceber como parte dela. Portanto, 
entendo a ética ambiental como uma conduta do ser humano decorrente da conscientização ambiental, 
tendo como objetivo a conservação da vida global. Nas palavras de Grün: “Poderíamos talvez 
sobreviver como humanidade se fôssemos capazes de aprender que não podemos simplesmente 
explorar nossos meios de poder e efetivas possibilidades, mas precisamos aprender a parar e respeitar 



74 
 

humanas e não-humanas, pautada no diálogo e reconhecendo o ser humano 

integrado à natureza, ou seja, 

 
como qualidade do ser vivo capaz de dialogar e comprometido com a 
sua transcendência existencial, de modo a romper com uma 
“concepção insular” de direitos humanos, baseada no racionalismo 
iluminista de conceber o homem apenas como razão, vontade e 
autoconsciência, mas deixando de contemplar a crescente 
complexidade entre os seres vivos221.   

 

É aí que se encontra a dimensão socioambiental, uma vez que compreende 

a qualidade do ambiente em que a vida humana se dá. A importância dessa dimensão 

reside na própria evolução ou construção contínua da dignidade da pessoa humana, 

a qual hoje se torna mais abrangente para contemplar os direitos de solidariedade, 

onde exatamente se localiza o meio ambiente como direito fundamental. É que a visão 

individualista, antropocêntrica clássica é hoje insuficiente para atender as crises 

civilizatórias instauradas, como bem coloca Azevedo: 

 
A situação atual do ambiente demonstra a insuficiência da ética 
vigente, antropocêntrica, individualista, incapaz de perceber a íntima 
ligação entre todos os organismos vivos, em interconexão entre eles 
e com o meio inorgânico, cujos recursos são exauríveis, razão por que 
sua utilização tem que ser prudente e orientada por uma ética da 
solidariedade, em que sobressaia a responsabilidade transgeracional. 
Só assim poder-se-á preservar e assegurar a vida à presente geração 
e àquelas que venham a sucedê-la222. 

 

É diante deste contexto que volto à questão da definição da dignidade da 

pessoa humana, reforçando a impossibilidade de fechar-se uma definição quando se 

sabe que a ideia de dignidade da pessoa humana está indissociavelmente ligada ao 

seu tempo, onde deve ser compreendida possibilitando a interpretação para as 

modificações sociais necessárias:  

 

                                                           
o outro como um outro, seja ele a natureza ou as culturas emergentes de pessoas e nações; e se 
fôssemos capazes de aprender a experienciar o outro e os outros, enquanto outro do nosso eu, para 
participar um com outro” (GRÜN, Mauro. Em busca da dimensão ética da Educação 
Ambiental. Campinas: Papirus, 2007a, p.167). 
221 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente: A dimensão 
ecológica da dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p.34. Grifo no original. 
222 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização: o ambiente e o direito no limiar da vida. São Paulo: 
Revista Dos Tribunais, 2005, p. 90. 
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Cumpre salientar que a dignidade, como qualidade intrínseca da 
pessoa humana, é algo que simplesmente existe, sendo irrenunciável 
e inalienável, na medida em que constitui elemento que qualifica o ser 
humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não 
se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular de 
uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Esta, portanto, 
como elemento integrante e irrenunciável da natureza da pessoa 
humana, é algo que se reconhece, respeita e protege, mas não que 
possa ser criado ou lhe possa ser retirado, já que existe em cada ser 
humano como algo que lhe é inerente223.  

 

Tais fundamentos sempre pautaram a dificuldade – ou desnecessidade – 

de estabelecer um conceito jurídico de dignidade da pessoa humana, na medida em 

que se trata da natureza do ser humano. 

Ainda assim, para além da ideia de dignidade da pessoa humana como 

valor inerente ao ser humano, há que se reconhecer as dimensões histórica, cultural, 

socioambiental, e, é neste sentido que a dignidade da pessoa humana deve ser 

compreendida como um dever e como um limite da atividade estatal. Sarlet apresenta 

uma definição que traduz a dignidade da pessoa humana em sua complexidade: 

 
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração do Estado e da comunidade, 
implicando neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que 
integram a rede da vida224 225. 

A definição de Sarlet vem ressaltar a ideia de dignidade a partir da 

cidadania consciente, crítica, criativa e comprometida com o bem-viver, vinculada ao 

constitucionalismo que se consolida com base na participação popular em torno dos 

direitos.  

De qualquer sorte parece importante observar, a despeito de todos os 

argumentos doutrinários e jurídicos até aqui apresentados, que no Brasil, regra geral, 

                                                           
223 SARLET, Ingo W. A eficácia dos Direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
p. 104. 
224 SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.p.52. 
225 O referido autor utiliza os parâmetros da Organização Mundial da Saúde para estabelecer que vida 
saudável refere-se a um completo bem-estar físico, mental e social; afirmando ainda que esta diretriz 
mínima deve ser assegurada pelo Estado. 
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a invocação da dignidade da pessoa humana surge muito mais, nas palavras de 

Barroso como “mero reforço argumentativo de algum outro fundamento ou como 

ornamento retórico”226. O autor afirma que uma das razões para tanto é que: 

 
No constitucionalismo brasileiro, seu principal âmbito de incidência 
dar-se-á em situações de ambiguidade de linguagem – como 
parâmetro para escolha de uma solução e não de outra, em função da 
que melhor realize a dignidade -, de lacuna normativa – para 
integração da ordem jurídica em situações, por exemplo, como a das 
uniões homoafetivas -, de colisões de normas constitucionais e direitos 
fundamentais – como, por exemplo, entre liberdade de expressão, de 
um lado, e direito ao reconhecimento e à não discriminação, de outro 
– e nas de desacordo moral razoável como elemento argumentativo 
da construção justa227.  

 

Ora, lacunas normativas, ambiguidade de linguagem, desacordo moral 

razoável228 remetem ao positivismo normativista, e assim, ao positivismo que admite 

discricionariedades229, e onde “diante da plurivocidade dos signos linguísticos o 

sentido estaria na subjetividade do intérprete”230, onde o direito seria aquilo que os 

juízes dizem que é: 

 
O conceito de lacuna, em verdade, veio alargar o campo da 
positividade do Direito a partir dele mesmo, exatamente porque é uma 
construção da dogmática jurídica, que tanto assegura a eventuais 
critérios transcendentes uma coloração positivante, como dá força e 
serve de sustentáculo à argumentação do intérprete do Direito231.  

 

                                                           
226 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito constitucional 
contemporâneo – a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013. p.115. 
227 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito constitucional 
contemporâneo – a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013.p.115-6. Grifei. 
228 Compreende-se que todas se tratam de formas de lacunas, mas que não há espaço para elas, uma 
vez que representam a resistência positivista: “pode-se afirmar que uma lei considerada como justa 
pelo intérprete ou aplicador aparece sempre como um texto normativo claro. Por outro lado, um 
dispositivo de uma lei, entendido como injusto, aparece sempre aos olhos do intérprete ou do aplicador 
como obscuro e, às vezes, a questão é enquadrada como um caso de ausência legislativa, enfim uma 
lacuna” (STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p.154). 
229 Ou decisionismos e protagonismos judiciais, conforme Streck (STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – 
decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.). 
230 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p.136. 
231 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p.154. 
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Não apenas isso, mas, Barroso232 também justifica o uso retórico da 

dignidade da pessoa humana no fato de a Constituição elencar exaustivamente 

diversos direitos fundamentais que envolveriam a necessidade de utilização do 

fundamento, mas por já estarem previstos em regras específicas acabam por deixar 

à dignidade da pessoa humana a tarefa de “reforço argumentativo”. Parece que a 

justificativa é insuficiente, revelando-se necessário refletir se o fato de o Brasil não 

possuir uma democracia consolidada, mas uma democracia delegativa233 segundo 

O’Donnell, seria um forte motivo para a utilização programática e retórica do princípio. 

Finalmente, considerando-se o meio ambiente, direito fundamental que é 

no constitucionalismo brasileiro, como “a complexidade do mundo”234, em suas 

dimensões biológica, ética, social, cultural, tecnológica, política e, inclusive ecológica; 

neste viés me parece clara a relação entre a proteção dos valores ambientais e as 

condições ambientais necessárias à vida, o que por sua vez qualifica o meio ambiente 

como uma dimensão da dignidade da pessoa humana. 

Reforça-se, assim o fato de que o estudo dos direitos fundamentais, e, 

portanto, da dignidade da pessoa humana confunde-se com a própria história do 

Estado de Direito. Tal constatação reafirma não só a necessidade de compreender a 

dignidade da pessoa humana ao longo da evolução do Estado, como também 

corrobora a importância da atuação estatal na garantia e efetividade da dignidade da 

pessoa humana235. 

 
 

                                                           
232 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito constitucional 
contemporâneo – a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013. 
233 “As democracias delegativas se fundamentam em uma premissa básica: o (ou, eventualmente, a, 
isto é, Corazón Aquino, Indira Ghandi e, em certa medida, Isabel Perón) que ganha uma eleição 
presidencial é autorizado a governar o país como lhe parecer conveniente e, na medida em que as 
relações de poder existentes permitam, até o final de seu mandato. O presidente é a encarnação da 
nação, o principal fiador do interesse nacional, o qual cabe a ele definir. O que ele faz no governo não 
precisa guardar nenhuma semelhança com o que ele disse ou prometeu durante a campanha eleitoral 
— ele foi autorizado a governar como achar conveniente (O'DONNELL, Guilhermo. Democracia 
Delegativa? Novos Estudos, São Paulo, n. 31, p.25-40, out. 1991. Quadrimestral. Disponível em: 
<http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/65/20080624_democracia_delegativa.pdf>. 
Acesso em: 21 mar. 2015, p. 30). 
234 LEFF, Enrique. Aventuras da Epistemologia Ambiental: da articulação das ciências ao diálogo de 
saberes. Sâo Paulo: Cortez, 2012. p.16. 
235 Ainda que a Constituição Federal estabeleça a responsabilidade compartilhada (Estado-Sociedade-
Indivíduo) em diversas matérias legisladas, como por exemplo na questão ambiental, optou-se pela 
investigação do papel do Estado neste cenário, tema deste trabalho, e razão pela qual não se faz neste 
momento referência aos demais atores. 
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3.2. A história do Estado de Direito no Brasil e de como (não) se consolidou a 
democracia (nem a proteção ambiental) 

 

 

Streck e Morais narram que foi na segunda metade do século XIX que o 

Estado de Direito emergiu. Primeiramente na Alemanha, e, depois na França, em 

ambos, “como um debate apropriado pelos juristas e vinculado a uma percepção de 

hierarquia das regras jurídicas com o objetivo de enquadrar e limitar o poder do Estado 

pelo Direito”236. 

Neste sentido, a partir daí pode-se dizer que a atuação estatal passa a se 

dar através das regras jurídicas, impondo-se ao Estado ao Direito: 

 
A atividade estatal apenas pode desenvolver-se utilizando um 
instrumental regulado e autorizado pela ordem jurídica, assim como, 
os indivíduos – cidadãos – tem a seu dispor mecanismos jurídicos 
aptos a salvaguardar-lhes de uma ação abusiva do Estado237 238. 

 

Desta forma, no Estado de Direito há a supremacia da lei sobre a gestão 

estatal. O grande diferencial, no entanto, está não apenas na organização jurídica que 

se ampara na hierarquia das leis, mas especialmente no conjunto de direitos 

fundamentais que se somaram a ele: 

 
O Estado de Direito não é mais considerado apenas como um 
dispositivo técnico de limitação do poder resultante do enquadramento 
do processo de produção de normas jurídicas. O Estado de Direito é, 
também, uma concepção de fundo acerca das liberdades públicas, da 
democracia e do papel do Estado, o que constitui o fundamento 
subjacente da ordem jurídica239. 

 

O Estado de Direito então, se apresentará como liberal, social, e, ao final, 

como democrático, classificação que não deve ser tomada de forma pragmática, mas, 

que se constrói a partir da inserção em uma realidade histórico-sócio-cultural-política. 

                                                           
236 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000. p. 83. 
237 Até então o direito era apenas um instrumento do Estado (Estado de Polícia), ou, agia como limite 
e condição do agir administrativo sem, no entanto, estar numa posição hierárquica privilegiada (Estado 
Legal). 
238 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000, p.84. 
239 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000. p.85. 
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Entendo que o estudo acerca dos direitos fundamentais e da dignidade da 

pessoa humana, que perpassam ao longo de todo este trabalho, torna necessária a 

compreensão do Estado e de seu papel, porque Estado e Direito estão 

intrinsecamente ligados: 

 
O Estado configura-se como uma organização de caráter político que 
visa não só a manutenção e coesão, mas a regulamentação da força 
em uma formação social determinada. Esta força está alicerçada, por 
sua vez, em uma ordem coercitiva, tipificada pela incidência jurídica. 
O Estado legitima seu poder pela segurança e pela validade oferecida 
pelo Direito, que por sua vez, adquire força no respaldo proporcionado 
pelo Estado240. 

 

Portanto, pode-se afirmar que um modelo diferente de Estado leva a uma 

nova atuação do Direito. Assim, hoje, a figura do Estado está diretamente relacionada 

à dignidade da pessoa humana, aos direitos fundamentais, e, logo, ao direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Isto se revela fundamental no que se refere à dignidade da pessoa humana, 

porque quando da sua incorporação ao discurso jurídico, passou a ser compreendida 

como uma construção histórica legada ao constitucionalismo. O ser humano tornou-

se destinatário dos direitos decorrentes da dignidade da pessoa humana em razão da 

ordem constitucional e não mais por motivos religiosos ou inerentes à sua existência. 

Logo, a evolução da dignidade da pessoa humana e dos direitos 

fundamentais está diretamente ligada à evolução do Estado. Quer dizer que, se o 

Direito é o discurso que legitima o Estado e seu poder, pode-se afirmar que a evolução 

da dignidade da pessoa humana está invariavelmente ligada ao modo como os 

direitos fundamentais foram sendo interpretados ao longo da evolução do próprio 

Estado de Direito. 

Uma vez que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

direito fundamental concretizador da dignidade da pessoa humana, me parece claro 

que o modelo adotado de Estado irá também influenciar como se comporta a proteção 

ambiental. 

                                                           
240 WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2003, 
p. 74. 
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No que diz respeito ao Estado Liberal, fundado na ideia de liberdade, este 

restringia o Estado ao papel de guardião da ordem pública, uma vez que deveria 

interferir o mínimo na vida em sociedade:  
 

Estado liberal é assente na ideia de liberdade e, em nome dela, 
empenhado em limitar o poder político tanto internamente, pela sua 
divisão, como externamente, pela redução ao mínimo de suas funções 
perante a sociedade241. 
 

Streck e Morais observam ainda que a este modelo de Estado cabia o 

“estabelecimento de instrumentos jurídicos que assegurassem o livre 

desenvolvimento das pretensões individuais, ao lado das restrições impostas à sua 

atuação positiva”242. Consagraram-se, portanto, os direitos com noção individualista, 

estabelecendo uma restrição à atuação do Estado243.  

Portanto, neste modelo se revelam os direitos civis e políticos – nominados 

direitos de primeira geração na teoria geracional - os quais, se apresentam como 

direitos de resistência perante o Estado, mais especificamente como “direitos de 

defesa, demarcando uma zona de não intervenção do Estado e uma esfera de 

autonomia individual em face de seu poder”244 245. Daí porque no Estado Liberal a 

dignidade da pessoa humana é considerada como limitadora das ações do Estado e 

da sociedade, visto que nessa concepção a dignidade resta protegida na medida em 

que o ente público deixa de se intrometer nos assuntos privados.  

No Brasil, as Constituições de 1824 e 1891 foram assumidamente 

influenciadas pelo modelo liberal. A Constituição de 1824246, em mais de um 

                                                           
241 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 36. 
242 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000. p. 88. 
243 A respeito do surgimento do Estado Liberal, Schäfer afirma: “Natural, portanto, que as primeiras 
concepções formais de direitos tivessem por objetivo a proteção do cidadão frente ao Estado absolutista 
(Leviatã, na concepção clássica de Hobbes), pois a liberdade afigura-se como pressuposto para o 
exercício de outras faculdades constitucionais” (SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos 
Fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário - uma proposta de compreensão. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.31). 
244 SARLET, Ingo W. A eficácia dos Direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
p. 46. 
245 Bastos afirma que quanto ao Estado Liberal, “seu pressuposto fundamental é o máximo de bem-
estar comum atingido em todos os campos com a menor presença possível do Estado” (BASTOS, 
Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. São Paulo: Editora Saraiva, 1999, p. 
139). 
246 Schwarcz e Starling contam que a Constituição de 1824 foi elaborada em apenas 15 dias. Segundo 
as autoras, “o documento seguia o modelo liberal francês, prevendo um sistema representativo 
baseado na teoria da soberania nacional”. É importante, no entanto, lembrar que esta Constituição 
surgiu de uma imposição do imperador logo após dissolver a Assembleia. Assim, “com toda sua 
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dispositivo traz a lume a inviolabilidade dos direitos individuais247, corroborando o 

modelo descrito. 

Bonavides e Paes de Andrade afirmam que ideologicamente “a Primeira 

República foi o coroamento de liberalismo no Brasil”248. Assim sendo, a Constituição 

de 1891, a primeira republicana, reafirmou os mesmos direitos que a anterior havia 

privilegiado249. Dispositivo que parece refletir bem este contexto político é aquele que 

estabelecia limitações ao Estado na esfera tributária: 

 
Art 10 - É proibido aos Estados tributar bens e rendas federais ou 
serviços a cargo da União, e reciprocamente. 
Art 11 - É vedado aos Estados, como à União: 
1 º ) criar impostos de trânsito pelo território de um Estado, ou na 
passagem de um para outro, sobre produtos de outros Estados da 
República ou estrangeiros, e, bem assim, sobre os veículos de terra e 
água que os transportarem; 
2 º ) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos 
religiosos; 
3 º ) prescrever leis retroativas250. 

 

Porto, a respeito dos dispositivos, comenta que estas limitações atuaram 

como anteparos à agressão estatal “conferindo proteção aos direitos fundamentais e 

aos bens jurídicos tutelados pela ordem jurídica da época, a saber: liberdade, 

propriedade e segurança”251. 

                                                           
pretensão liberal a Constituição de 1824 garantiu, porém um alto grau de centralização de poderes nas 
mãos do imperador, manteve um traço absolutista através do Poder Moderador e ignorou a escravidão” 
(SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M.. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2015, p. 234-5). 
247 A título exemplificativo: Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. (...)XXXIV. Os Poderes Constitucionaes não podem 
suspender a Constituição, no que diz respeito aos direitos individuaes, salvo nos casos, e 
circumstancias especificadas no paragrapho seguinte (BRASIL. Constituição (1824). Constituição 
Federal, de 25 de março de 1824. Manda observar a Constituição Politica do Imperio, offerecida e 
jurada por Sua Magestade o Imperador. Constituição Federal. Rio de Janeiro, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 5 dez. 2014). 
248 BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. Brasília: OAB, 2002, 
p. 259. 
249 A título exemplificativo: Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, 
nos termos seguintes: (...) (BRASIL. Constituição (1891). Constituição da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil de 1891.Constituição Federal. Rio de Janeiro, 24 jan. 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 17 ago. 2015.). 
250 BRASIL. Constituição (1891). Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brazil de 
1891.Constituição Federal. Rio de Janeiro, 24 jan. 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 17 ago. 2015.. 
251 PORTO, Éderson Garin. Estado de Direito e Direito Tributário: Norma limitadora ao poder de 
tributar. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 33. 
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De toda sorte, todo este período foi marcado por uma ausência de 

preocupação com a proteção ambiental, gerando não só degradação ambiental em 

larga escala como também, e por consequência, comprometendo a qualidade de vida.  

É que o perfil individualista do Estado Liberal gerou uma ausência de 

comprometimento em relação à coletividade e suas necessidades, isto porque, “a 

concepção individualista do direito de propriedade, típica do Estado Liberal, tornou-se 

um forte obstáculo à proteção e à preservação do meio ambiente”252. 

Os excessos individualistas, somados a omissão estatal, agravaram as 

desigualdades sociais. A liberdade, até então defendida, passou a ser percebida como 

uma liberdade de poucos, meramente formal para o resto da população, gerando 

reivindicações várias e assim o reconhecimento de direitos. O cenário exigia uma 

intervenção estatal mais direta no mercado e também uma modificação na relação 

entre este estado e a sociedade com o objetivo de atingir uma melhor qualidade de 

vida. 

O Estado Social253 254 surge, neste contexto, com a promessa da igualdade, 

impondo ao Estado não mais uma atuação abstencionista, mas pelo contrário, deve 

ele prover ao cidadão as garantias estabelecidas na Constituição. “Não se cuida mais, 

portanto, de liberdade do e perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio do 

Estado.”255. 

Schäfer aponta que dois fatores foram fundamentais para a formação e 

consolidação do Estado Social, quais sejam, a industrialização e a democratização do 

poder político. A industrialização porque estimulou as diferenças entre as classes 

sociais separando capital256 e trabalho. E, a democratização do poder político porque 

                                                           
252 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica Jurídica Ambiental. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2011, p. 75. 
253 Também chamado de Welfare State, ou Estado do Bem-Estar Social. 
254 “A adjetivação pelo social pretende a correção do individualismo liberal por intermédio de garantias 
coletivas. Corrige-se o liberalismo clássico pela reunião do capitalismo com a busca do bem-estar 
social, fórmula geradora do welfare state neocapitalista no pós-Segunda Guerra Mundial” (STRECK, 
Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2000.p.88). 
255 SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.p. 47. 
256 Entendo importante esclarecer neste ponto a distinção entre Estado Social e Estado Socialista. A 
respeito Bonavides elucida: “O Estado Social representa efetivamente uma transformação super-
estrutural por que passou o antigo Estado liberal. Seus matizes são riquíssimos e diversos. Mas algo, 
no Ocidente, o distingue, desde as bases do Estado proletário, que o socialismo marxista intenta 
implantar: é que ele conserva sua adesão à ordem capitalista, princípio cardeal a que não renuncia” 
(BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Malheiros, 2004, p.184). 



83 
 

“permitiu o exercício de pressões políticas dialéticas”257. Afirmam-se aqui os direitos 

econômicos, culturais e sociais – ditos de segunda geração na teoria geracional, 

obrigando o Estado a evoluir de uma posição abstencionista para uma promocional. 

Estes direitos, portanto, exigem uma atuação estatal voltada à efetivação e 

concretização da igualdade material258: 

 
A igualdade passa a ser o elemento qualificador e essencial da 
democracia e, acima de tudo, na sua acepção substancial, princípio 
de superação de obstáculos de ordem econômica e social. O princípio 
da igualdade reclama a ideia de responsabilidade social e integrativa 
dos titulares de direitos, a partir de uma concepção proporcional, e sua 
aplicação torna-se um elemento para o equilíbrio das relações sociais 
e jurídicas, impedindo-se que as desigualdades, por não terem 
tratamento diferenciado e proporcional às especificidades, traduzam 
efetiva desigualdade nas relações jurídicas259. 

 

O Estado, desta forma, além de atuar dentro da legalidade deve também 

“exercer uma ação constante através da legislação e da administração que realize a 

ideia social de Direito”260. 

Logo, pode-se reconhecer que no Estado Social, a dignidade da pessoa 

humana passa a ser compreendida em seu caráter protetivo, isto é o Estado deve 

prover ao cidadão as garantias constitucionalmente estabelecidas. No entanto, o 

excesso protecionista acabou ocasionando perdas no que se refere à liberdade, e 

assim, por consequência, afetando o exercício da cidadania e gerando dificuldades 

na concretização da dignidade da pessoa humana. Isso porque, mesmo sob o Estado 

Social, “a questão da igualdade não obtém solução, embora sobrepuje a percepção 

puramente formal, sem base material”261. 

Quanto ao período constitucional do Estado Social no Brasil, tenho que de 

fato até a Constituição de 88, em vigor, não houve concretização do modelo. A 

                                                           
257 SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais: do sistema geracional ao sistema 
unitário - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p.49. 
258 A igualdade material é a igualdade de fato, ou seja, o tratamento igual e uniformizado de todos os 
seres humanos, bem como sua equiparação no que diz respeito à concessão de oportunidades de 
forma igualitária a todos os indivíduos. 
259 SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais: do sistema geracional ao sistema 
unitário - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.p. 49. 
260 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000. p.88. 
261 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000.p.89. 
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Constituição que talvez mais se aproxime foi a de 1934262 que, na verdade, surgiu 

com escancarada influência da Constituição de Weimar263. No mais, as Constituições 

seguintes (1937, 1946, 1967) se identificam ou por seu caráter totalitário, ou por um 

resgate ao viés liberal. Em tese, somente em 1988 se voltaria a falar em Estado Social. 

Quanto a tutela ambiental neste período é ela ainda mínima apesar do 

Direito já se apresentar tutelando alguns direitos de natureza homogênea e coletiva264. 

A respeito deste período político Belchior ilustra apontando que: 

 
O direito de propriedade que era ilimitado no Estado Liberal passa a 
ter seu conteúdo redimensionado no Estado Social, na medida em que 
as legislações começam a prever sua função social. (...) A função 
social prevista na legislação civil, portanto, demonstra uma 
preocupação com a coletividade e com o interesse público, no sentido 
de que o direito de propriedade não é mais absoluto como outrora265. 

                                                           
262 É preciso, no entanto, compreender o contexto desta constituição. Ela surge a partir das revoluções 
de 1930 e 1932, especialmente a última, quando, após a rendição de São Paulo, Vargas “primeiro 
acertou as contas: prendeu os rebeldes, expulsou oficiais do Exército, cassou os direitos civis dos 
principais implicados no levante, despachou para o exílio as lideranças políticas e militares do estado, 
mandou reorganizar a força pública e reduzi-la ao status de órgão policial. Também consolidou sua 
aliança com os militares, cimentada em torno de duas promessas, de médio e longo prazo: reequipar 
o Exército e criar uma indústria bélica nacional” (SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa 
M.. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.p.365-6). Só depois disso confirmou 
a convocação para a Assembleia Constituinte para 3 de maio de 1933. Os parlamentares “trabalharam 
por oito meses, promulgaram a nova Constituição em 16 de julho de 1934 e, no dia seguinte, elegeram, 
pelo voto indireto, Getúlio Vargas para presidente da República” (SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, 
Heloisa M.. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
p. 366). Há que se reconhecer, portanto, que o contexto político-social não era o mais propício para a 
consolidação de um Estado Social, o que, aliás, realmente não se verificou. 
263 A Constituição de Weimar institucionalizou “a social-democracia, procurando conciliar a liberdade 
individual com a necessidade de um Estado, cuja função não ficaria restrita à produção das normas 
jurídicas, mas estenderia a sua atuação de maneira que se transformasse num Estado não meramente 
de direito, mas também um estado político e administrativo” (POLETTI, Ronaldo. 1934. Brasília: 
Senado Federal, 2012. (Coleção Constituições brasileiras). Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/137602>. Acesso em: 25 ago. 2015. p. 11). Ou seja, buscava 
a racionalização do poder. Ainda assim, como observei há pouco, o contexto sócio-histórico brasileiro 
não era propício, tanto que a Constituição de 1934 – a despeito de ter sido inovadora ampliando as 
condições para o exercício da cidadania - vigeu por parcos dois anos. Já em novembro de 1937, o 
golpe e a constituição outorgada prorrogariam o mandato de Vargas instaurando o totalitarismo no 
Brasil. 
264 A lei 8078/90, Código de Defesa e Proteção do Consumidor, é quem define no artigo 81 o que são 
direitos ou interesses coletivos e homogêneos (individuais homogêneos), dentre outros: Art. 81. A 
defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar 
de: (...) II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas 
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos 
individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum (BRASIL. Lei nº 8078, de 
11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Código de 
Defesa e Proteção do Consumidor. Brasília, 12 set. 1990). 
265 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica Jurídica Ambiental. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2011.p. 78. 
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De qualquer forma, o formalismo do Estado Social não foi suficiente e 

exitoso para cumprir com os direitos previstos em tese. Por tal motivo, dentre outros, 

que se desenvolve um novo conceito, a fim de conjugar a democracia ao Estado de 

Direito, “sob um conteúdo próprio onde estão presentes as conquistas democráticas, 

as garantias jurídico-legais e a preocupação social. Tudo constituindo um novo 

conjunto onde a preocupação básica é a transformação do status quo”266. 

Assim, o objetivo no Estado Democrático de Direito é a transformação do 

status quo, da realidade vivida, não se limitando, como ensina Morais a uma 

“adaptação melhorada nas condições sociais de existência”267, tal qual ocorre no 

Estado Social. 

O Estado Democrático de Direito busca incorporar e efetivar a igualdade 

para assegurar condições existenciais mínimas ao cidadão, vinculando-se ainda à 

solidariedade, agregando assim um caráter coletivo. Logo, o Estado assume um 

objetivo relativo à qualidade de vida digna, no plano individual e no coletivo: 

 
Quando assume o feitio democrático, o Estado de Direito tem como 
objetivo a igualdade e, assim, não lhe basta a limitação ou a promoção 
da atuação estatal, mas referenda a pretensão à transformação do 
status quo. A lei aparece como instrumento de transformação da 
sociedade, não estando mais atrelada inelutavelmente à sanção ou à 
promoção. O fim a que se pretende é a constante reestruturação das 
próprias relações sociais268. 

 

Partindo da compreensão deste Estado Democrático de Direito 

constitucionalmente caracterizado como forma de racionalização da estrutura estatal-

constitucional, Soares, para a elaboração desse conceito, aponta que constituem este 

modelo princípios concretizadores, quais sejam: 

 
- princípio da constitucionalidade – respaldado na supremacia da 
constituição, vincula o legislador e todos os atos estatais à 
constituição, estabelecendo o princípio da reserva da constituição e 
revigorando a força normativa da constituição; 

                                                           
266 Grifo no original. STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria 
Geral do Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000.p. 89. 
267 MORAIS, José Luis Bolzan de. Do Direito Social aos Interesses Transindividuais: O Estado e o 
Direito na Ordem Contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p.74. 
268 MORAIS, José Luis Bolzan de. Do Direito Social aos Interesses Transindividuais: O Estado e o 
Direito na Ordem Contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p.83. 
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- sistema dos direitos fundamentais – a inserção no texto 
constitucional dos direitos humanos exige medidas para sua 
implementação. Este sistema exerce funções democráticas, sociais e 
de garantia do Estado democrático de direito; 
- princípio da legalidade da administração (cerne da teoria do Estado 
de direito) – postula dois princípios fundamentais: o da supremacia ou 
prevalência da lei e o da reserva de lei269; 
- princípio da segurança jurídica – conduz à consecução do princípio 
de determinabilidade das leis, caracterizando-se como princípio de 
proteção da confiança dos cidadãos; 
- princípio da proteção jurídica e das garantias processuais (proteção 
jurídica individual sem lacunas) – procedimento justo e adequado, de 
acesso ao direito e de concretização do direito270. 

 

Neste modelo, a dignidade da pessoa humana é vista como limitativa das 

ações do Estado e da sociedade e, como implementadora dos direitos que 

estabeleceu. Ainda, essa dignidade está plenamente constitucionalizada, visto que a 

Constituição “é colocada no ápice de uma pirâmide escalonada, fundamentando a 

legislação que, enquanto tal, é aceita como poder legítimo”271. 

Assim, o Estado Democrático de Direito, como modelo que prioriza os 

direitos fundamentais, pressupõe uma cidadania atuante onde o cidadão se 

reconheça apto a reivindicar perante o governo, participando no exercício do poder 

político. Isto se dá exatamente pela garantia e concretização dos direitos 

fundamentais que asseguram o exercício dessa cidadania plena.  

Sob esta perspectiva concordo com Schäfer272 ao estabelecer que os 

direitos e garantias fundamentais individuais não podem ser analisados apenas a 

partir de uma dimensão individual, mas, pelo contrário, reclamam uma apreciação 

difusa, coletiva: 

 
Com a evolução da sociedade, a crescente complexidade das 
relações intersubjetivas, decorrente do pluralismo e das contradições 
da sociedade contemporânea, revelou a inadequação da teoria 
tradicional dos direitos fundamentais que tem por paradigma exclusivo 
a ética individualista, o qual está em colisão com sociedade que exige 

                                                           
269 A título de esclarecimento, o princípio da legalidade se traduz na submissão e no respeito à lei, ou 
a atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador, enquanto que o princípio da reserva de lei 
consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente 
por lei (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000). 
270 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: introdução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 
220. 
271 MORAIS, José Luis Bolzan de. Do Direito Social aos Interesses Transindividuais: O Estado e o 
Direito na Ordem Contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p.84. 
272 SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais: do sistema geracional ao sistema 
unitário - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 
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macroética, na qual as responsabilidades e as relações se revelam 
essencialmente coletivas.273 

 

Destacam-se os direitos, portanto, de solidariedade274 ou fraternidade, os 

quais traduzem a massificação social vigente e os conflitos daí advindos, uma vez que 

“não se destinam a pessoas determinadas ou a grupos de pessoas, mas têm por 

destinatário toda a coletividade, em sua acepção difusa, como o direito à paz, ao meio 

ambiente, ao patrimônio comum da humanidade”275. 

Enfim, o Estado Democrático de Direito, nas palavras de Soares, e, mais 

especificamente o regime democrático, deve estabelecer as condições institucionais 

que assegurem a cidadania e, ainda: 

 
Propiciar nova conotação às liberdades públicas, em ambiente de 
segurança social, compreendendo o exercício dos direitos individuais 
interdependentes dos direitos sociais, de forma a concretizar os 
princípios da igualdade, da cidadania, da dignidade da pessoa 
humana, da conciliação dos valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, da ausência de preconceitos e do pluralismo ideológico, 
étnico e cultural como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
livre, justa e solidária276. 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 elevou o país a Estado 

Democrático de Direito, instaurando uma nova tradição, uma vez que promoveu a 

passagem de governo, até então autoritário, e ainda firmou promessas de 

concretização dos direitos fundamentais fundados na dignidade da pessoa humana, 

legitimadora de toda ordem estatal, fomentando a ideia de uma sociedade justa, livre 

e solidária que deve voltar-se a construção de um ambiente onde todos usufruam uma 

vida digna. 

Uma reflexão é necessária neste momento. A despeito de o Brasil assumir-

se, no plano teórico, um Estado Democrático de Direito, na prática e de fato, no 

entanto, a democracia não se consolidou ainda e nem parece caminhar para isso. 

Vive-se uma democracia delegativa, onde o eleito está autorizado a governar 

                                                           
273 SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais: do sistema geracional ao sistema 
unitário - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p.55. 
274 Direitos de 3ª geração, na teoria geracional. 
275 SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais: do sistema geracional ao sistema 
unitário - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p.56. 
276 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: introdução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
p.231. 
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conforme lhe seja conveniente e na medida em que suas relações de poder lhe 

autorizem: 

 
O que ele faz no governo não precisa guardar nenhuma semelhança 
com o que ele disse ou prometeu durante a campanha eleitoral — ele 
foi autorizado a governar como achar conveniente. Como essa figura 
paternal tem de cuidar do conjunto da nação, é quase óbvio que sua 
sustentação não pode advir de um partido; sua base política tem de 
ser um movimento, a superação supostamente vibrante do 
facciosismo e dos conflitos que caracterizam os partidos. Tipicamente, 
os candidatos presidenciais vitoriosos nas democracias delegativas se 
apresentam como estando acima de todas as partes; isto é, dos 
partidos políticos e dos interesses organizados. Como poderia ser de 
outra forma para alguém que afirma encarnar o conjunto da nação?277. 

 

A experiência brasileira após o período ditatorial comprova a tese 

apresentada, uma vez que a transição do autoritarismo para governos eleitos 

democraticamente, “não encerra a tarefa de construção democrática. É necessária 

uma segunda transição até o estabelecimento de um regime democrático”278. Além 

disso, o mesmo autor aponta a dificuldade no avanço para a consolidação 

democrática em razão da escassez de instituições democráticas e do estilo de 

governo dos presidentes eleitos que caracterizam uma situação em que, mesmo não 

havendo ameaças iminentes de regresso ao autoritarismo, obstaculiza a conquista 

democrática.  

Este é um cenário que precisa ser considerado, portanto, quando da 

reflexão acerca de políticas públicas promotoras dos direitos fundamentais 

estabelecidos na Constituição Federal, especialmente, nesta pesquisa, do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se, em outras palavras, de rediscutir 

a função do Estado e do Direito. 

De toda forma, no Brasil, uma vez que a Constituição Federal estabeleceu 

a dignidade humana como seu fundamento basilar, deve-se reconhecer que o Estado 

Democrático de Direito assumiu como objetivo primeiro realizar efetivamente a 

liberdade e igualdade de todos os indivíduos, neste cenário jurídico descrito. Assim, 

                                                           
277 O'DONNEL, Guilhermo. Democracia Delegativa? Novos Estudos, São Paulo, n. 31, p.25-40, out. 
1991. Quadrimestral. Disponível em: 
<http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/65/20080624_democracia_delegativa.pdf>. 
Acesso em: 21 mar. 2015.p. 30.  
278 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000.p. 102. 
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como bem refere Belchior279, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

revela-se indispensável para a sadia qualidade de vida e neste contexto é indiscutível 

sua configuração como um dos direitos basilares do Estado Democrático de Direito. 

É preciso referir que o modelo de Estado não é uma obra acabada em si, 

mas pelo contrário, “um processo de constante atualização e aperfeiçoamento, uma 

representação ativa que, ao incorporar novos elementos, modifica a sua própria 

estrutura e racionalidade”280. 

Logo, diante da complexidade dos problemas ambientais enfrentados, 

percebeu-se que o modelo de Estado, até então vigente, revelava-se insuficiente para 

o enfrentamento, e, destas reivindicações, surge uma nova relação com o meio 

ambiente, estabelecendo as bases de um Estado Democrático de Direito 

Socioambiental. Nas palavras de Leite e Ferreira, “o Estado de Direito Ambiental pode 

ser compreendido como produto de novas reivindicações fundamentais do ser 

humano e particularizado pela ênfase que confere à proteção do meio ambiente”281. 

Aliás: 

 
Uma Constituição que, na ordem social (o território da proteção 
ambiental, no esquema de 1988), tem como objetivo assegurar “o 
bem-estar e a justiça sociais” (art. 193), não poderia mesmo deixar de 
acolher a proteção do meio ambiente, reconhecendo-o como bem 
jurídico autônomo e recepcionando-o na forma de sistema, e não 
como um conjunto fragmentário de elementos; sistema esse que, não 
custa repetir, organiza-se na forma de uma ordem pública ambiental 
constitucionalizada282. 

 

É importante registrar que o Estado de Direito Socioambiental continua 

sendo um Estado Democrático de Direito, não há uma ruptura com os modelos 

anteriores, o que ocorre é um redimensionamento, um acréscimo de novas 

                                                           
279 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica Jurídica Ambiental. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2011. 
280 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini. Tendências e Perspectivas do Estado de 
Direito Ambiental no Brasil. In: FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, 
Larissa Verri (Org.). Estado de Direito Ambiental: Tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010. p. 12. 
281 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini. Tendências e Perspectivas do Estado de 
Direito Ambiental no Brasil. In: FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, 
Larissa Verri (Org.). Estado de Direito Ambiental: Tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010. p.13. 
282 BENJAMIN, Antônio Herman. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 110. 
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dimensões. Daí porque Canotilho283 defende que o Estado de Direito Socioambiental 

é também um Estado de Direito, um Estado Democrático e um Estado Social. 

Assim, no que se refere ao Estado de Direito Socioambiental no Brasil: 
 
Por mais que o atual Texto Constitucional traga que a República 
Federativa do Brasil constitui-se em um Estado Democrático de 
Direito, logo em seu art.1º, não significa um engessamento do referido 
dispositivo. As condições fáticas e jurídicas, daquele momento, 
transformaram-se. Logo, o Estado de Direito Ambiental é construído 
por meio da dialética, com predominância indutiva, ou seja, parte da 
realidade, da crise ambiental284. 
 

Neste sentido, a Constituição Federal no artigo 225, assume este Estado 

de Direito Socioambiental, uma vez que integra o direito e o dever repelindo “a 

proteção ambiental em função do interesse exclusivo do ser humano para dar lugar à 

proteção em função da ética antropocêntrica alargada” 285. 

Não apenas isto, mas a Constituição Federal também inseriu neste 

dispositivo os pressupostos que Canotilho286 aponta como indispensáveis à 

construção do Estado de Direito Socioambiental, quais sejam: a adoção de uma 

concepção integrada do meio ambiente; a institucionalização dos deveres 

fundamentais ambientais; e, o agir integrativo da administração287. 

Ou seja, “verifica-se que o conteúdo do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, permite aproximar o ordenamento jurídico 

brasileiro dos pressupostos indispensáveis à edificação do Estado de direito 

ambiental”288. 

                                                           
283 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Público do Ambiente. Coimbra: Faculdade de Direito 
de Coimbra, 1995. 
284 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica Jurídica Ambiental. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2011.p.128. 
285 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini. Tendências e Perspectivas do Estado de 
Direito Ambiental no Brasil. In: FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, 
Larissa Verri (Org.). Estado de Direito Ambiental: Tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010. p.20. 
286 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado constitucional ecológico e democracia sustentada. In: 
FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, Larissa Verri. Estado de Direito 
Ambiental: Tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 
287 Observa-se a respeito que a Constituição, além de estabelecer dentro do citado artigo 225 os direitos 
e deveres fundamentais ambientais, adotou uma concepção integrada do meio ambiente, inclusive 
recepcionando o conceito estabelecido pela Lei n. 6938/81 que define o meio ambiente como o conjunto 
de condições e fatores essenciais ao desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas.  
288 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini. Tendências e Perspectivas do Estado de 
Direito Ambiental no Brasil. In: FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, 
Larissa Verri (Org.). Estado de Direito Ambiental: Tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010. p. 26. 
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Neste cenário, o Estado de Direito Socioambiental estabelece a 

responsabilidade compartilhada entre indivíduo, sociedade e o poder público, inclusive 

municiando-os com diversos instrumentos para o exercício desta responsabilidade289. 

É importante observar aqui que esta responsabilidade compartilhada em 

relação ao meio ambiente está estatuída na Constituição Federal quando estabelece 

que se impõe “ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo”290. Assim, compete ao Estado também o papel de tutelar o direito ao meio 

ambiente, sem que exista qualquer ressalva a sua responsabilidade. 

Dentre os instrumentos possíveis estão as políticas públicas, as quais se 

revelam em “um conjunto de ações e medidas voltadas para atingir metas, objetivos 

de interesse público”291 292. Em outras palavras, pode-se afirmar que as políticas 

públicas são resultantes da atividade política, entendida como um “conjunto de 

procedimentos que expressam relações de poder e que se orienta à resolução de 

conflitos no que se refere aos bens públicos”293. Assim, implica na possibilidade da 

resolução pacífica de conflitos294, processo essencial à preservação da vida em 

sociedade. 

                                                           
289 Tem-se aqui, como pano de fundo do debate, a ideia de que o Estado de Direito Socioambiental 
repousa na democracia participativa ambiental, a qual pode ser definida como “a luta permanente dos 
cidadãos para a construção de uma cultura de equilíbrio ambiental no Brasil, como agentes de sua 
própria história” (WESCHENFELDER, Paulo Natalício. Do Direito Constitucional ao Meio Ambiente 
Equilibrado: a construção de uma cultura. Caxias do Sul: Educs, 2012, p.115). Assim, apresentam-se 
como instrumentos de participação, e, portanto, de assunção da referida responsabilidade 
compartilhada: a iniciativa popular de projeto de lei; o plebiscito e o referendo; a audiência pública; a 
ação popular a ação coletiva e, diversas outras formas de participação popular. 
290 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. Disponível em: 
<http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 31 de agosto de 2015. 
291 FREIRIA, Rafael Costa. Direito, Gestão e Políticas Públicas Ambientais. São Paulo: Senac, 
2011. p. 206. 
292 Em apertada síntese, pode-se dizer que para que se implemente uma política pública é 
indispensável uma estrutura institucional, a qual se materializa no Estado, especialmente através do 
Poder Executivo; e, a instituição por lei ou ato normativo aonde serão definidos fins, princípios, 
responsabilidades, competências, enfim, instituindo os conteúdos dos planos, programas e projetos 
que darão concretude aquilo que se espera alcançar (FREIRIA, Rafael Costa. Direito, Gestão e 
Políticas Públicas Ambientais. São Paulo: Senac, 2011.). 
293 RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2011. (Folha 
Explica), p.13. 
294 Adota-se aqui o conceito de conflito como “uma modalidade de interação social envolvendo 
indivíduos, grupos, organizações e coletividades” (RUA, Maria das Graças. Políticas 
Públicas. Florianópolis: UFSC, 2009, p.16). Portanto, o conflito como próprio da vida coletiva, e que 
pode ser administrado, dentre outras formas, pela política. 
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O’Donnell e Schmitter colocam com propriedade que as políticas públicas 

representam “instâncias empíricas do Estado em ação”295, mobilizando todos os 

envolvidos de forma direta com a Administração Pública: 

 
O Estado – como organização social – está em constante 
transformação. A evolução dos direitos e garantias, notadamente dos 
direitos fundamentais, é o grande impulsionador dessa transformação, 
já que o Estado, para efetivar esses direitos, deverá se estruturar. 
Portanto, quanto mais evoluída a sociedade, quanto mais elaboradas 
forem as garantias, mais complexo será o Estado e mais sofisticadas 
deverão ser as Políticas Públicas responsáveis pela concreção dos 
Direitos consagrados296. 

 

A atividade política do Estado se volta, assim, a atender demandas que lhe 

são feitas, e, neste sentido: 

 
a eficácia das políticas públicas depende do grau de eficiência da 
gestão – o que, por sua vez, implica não apenas a qualidade dos 
gestores para exercer seu ofício público, mas também  um ambiente 
de atuação que favoreça a governança democrática e a 
responsabilização política (accountability297).298 

 

A partir dessa relação entre a eficácia das políticas públicas e a eficiência 

da gestão entendo que se pode compreender primeiro, se as políticas que estão sendo 

adotadas atendem às necessidades da sociedade; e, em segundo lugar, as causas e 

os efeitos das decisões políticas tomadas. Ou seja, torna possível responder, ou pelo 

menos refletir, sobre aquilo que Lasswell, entendeu como a síntese da ideia de política 

pública: “quem ganha o quê, quando e como”299 300. 

                                                           
295 O’DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe (Orgs.). Transições do Regime Autoritário: sul da 
Europa. São Paulo: Vértice, 1988.  
296 D'ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. Políticas Públicas Ambientais: da definição à busca de um 
sistema integrado de Gestão Ambiental. In: NERY JUNIOR, Nelson; MEDAUAR, Odete 
(Org.). Políticas Públicas Ambientais: estudos em homenagem ao professor Michel Prieur. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 159, 
297 Accountability é um termo em inglês que pode ser compreendido como responsabilidade com ética. 
298 Grifos no original. RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: 
Publifolha, 2011. (Folha Explica).p.14.  
299 RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2011. (Folha 
Explica). p. 33. 
300 A autora faz referência ao livro “Politics: who gets what, when, how” escrito pelo cientista político 
Harold D. Lasswell em 1936, e cujo título “permanece até os nossos dias como a definição mais 
conhecida sobre o que são políticas públicas” (RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas 
Públicas. São Paulo: Publifolha, 2011. (Folha Explica). p.8). 
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Não é outro o cenário quando se trata das políticas públicas ambientais, 

apenas destacando-se que neste contexto elas, “tem um papel fundamental, devido 

às possibilidades decorrentes da sua função de definir os rumos e estabelecer critérios 

para as relações entre as ações humanas e o meio ambiente”301 302. 

Importante referir que no Brasil a lei n. 6938/81 – anterior a Constituição 

Federal de 1988, mas acolhida por esta - que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, estabeleceu o marco inicial tanto no que se refere a ações de preservação 

ambiental, quanto a incorporação do tema meio ambiente pela sociedade. A partir daí, 

verifica-se que a legislação passou a regular e disciplinar a questão ambiental 

especialmente relacionada à conservação do meio ambiente, uso dos ecossistemas, 

água, patrimônio genético, fauna e flora, Educação Ambiental, entre outros. 

A legislação ambiental deixa claro seus objetivos: a manutenção e 

conservação do meio ambiente, aliada à necessidade de adoção de uma ética social, 

onde a economia é explorada de forma racional e adequada visando a uma sadia 

qualidade de vida. Ora, a sustentabilidade econômica, social e ambiental compõe um 

grande desafio que exige uma atuação do poder público no sentido de garantir a 

inserção da variável socioambiental no processo decisório, inclusive na formulação 

das políticas públicas. 

É exatamente este contexto, portanto, que deve integrar as políticas 

públicas ambientais, uma vez que, como dito, são elas instrumentos de efetivação dos 

fundamentos, objetivos e princípios primeiros do Estado, destacando-se aí a 

dignidade da pessoa humana. 

Mais especificamente ainda pode-se falar das políticas públicas de 

Educação Ambiental. A lei 9795/99 instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental303 e definiu Educação Ambiental como um componente essencial e 

permanentemente educacional, que tem por fim o desenvolvimento de uma 

compreensão integrada do meio ambiente em todas suas diversas e complexas 

                                                           
301 FREIRIA, Rafael Costa. Direito, Gestão e Políticas Públicas Ambientais. São Paulo: Senac, 
2011.p. 187. 
302 Neste sentido Freiria observa que “não basta mais tão somente regulamentar (por meio de leis) a 
questão ambiental, para a sua proteção, como já foi feito em outros períodos históricos. A efetivação 
das políticas públicas ambientais, sintetizada na busca por relações sustentáveis entre as ações 
humanas e o meio ambiente, passa a exigir, além de leis e fiscalização também um Estado gestor 
ambiental, cujas ações devem refletir a integração entre direito e gestão ambientais e cuja 
responsabilidade para a efetivação de seus objetivos é compartilhada com a sociedade” (FREIRIA, 
Rafael Costa. Direito, Gestão e Políticas Públicas Ambientais. São Paulo: Senac, 2011.p.188). 
303 BRASIL. Lei Ordinária n.9795 de 27 de abril de 1999. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm> Acesso em 3 de setembro de 2015. 
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relações304. Portanto, trata-se de uma visão que estabelece a interdependência entre 

o natural, o social, o econômico e o cultural. 

Antunes, sobre a definição referida, destaca a sua importância afirmando 

que: 

 
Por ela se pode perceber que os processos de educação ambiental 
devem ter por finalidade a plena capacitação do indivíduo para 
compreender adequadamente as implicações ambientais do 
desenvolvimento econômico e social305.  
 

De qualquer sorte nunca é demais mencionar que o conceito de Educação 

Ambiental não está engessado em si mesmo, não é estático. Pelo contrário, é 

dinâmico uma vez que está intrinsicamente imbricado com a própria evolução do 

conceito de meio ambiente considerado em suas múltiplas relações, que por sua vez 

relaciona-se ao modo como foi e é percebido. 

No viés informal306, a Educação Ambiental se constrói a partir da 

conscientização da população sobre as questões ambientais e o incentivo à 

participação na defesa do meio ambiente.  Esta participação é o exercício da 

cidadania307. Ou seja, a Educação Ambiental é peça fundamental porque permite, 

através da mobilização dos indivíduos, construir uma consciência ambiental308, a partir 

da qual cientes do seu papel dentro da sociedade estarão os indivíduos aptos a atuar 

                                                           
304 Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade. 
Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 
em caráter formal e não-formal (BRASIL. Lei nº 9795, de 27 de janeiro de 1999. DISPÕE SOBRE A 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Política Nacional de Educação Ambiental. Diário Oficial, 28 jan. 1999. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 07 jul. 2015.). 
305 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 256. 
306 Por educação ambiental informal entendem-se “as ações e práticas educativas voltadas à 
sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na 
defesa da qualidade do meio ambiente” (artigo 13 da Lei n. 9795/99). 
307 Assim, o conceito de cidadania moderna adotado por Arendt adequa-se perfeitamente ao trabalho 
aqui proposto, qual seja, “O direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres 
humanos não é um dado. É um construído da convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço 
público. É este acesso ao espaço público que permite a construção de um mundo comum através do 
processo de asserção dos direitos humanos.” (apud MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos 
Humanos e Cidadania: à luz do novo direito internacional. Campinas: Minelli, 2003, p.7). 
308 Adota-se aqui o conceito de Caporlíngua, para quem consciência ambiental trata da “compreensão 
de meio ambiente que se coaduna com o atual conceito deste enquanto um conjunto complexo de 
relações entre homem, natureza e sociedade”, revelando “a devida preocupação com o outro e com o 
meio ambiente ao refletir sobre seus atos” (CAPORLINGUA, Vanessa Hernandez. A consciência 
ambiental dos juízes nas sentenças transformadoras. Jundiaí: Paco Editorial, 2012). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
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coletivamente e exercer a cidadania, participando não só dos processos decisórios, 

mas também:  

 
tornando-se capaz de construir vínculos fortes e estáveis entre os 
membros de sua comunidade, tendo por fundamentos a unidade 
social, a aceitação, a solidariedade e o senso de um destino comum, 
porque nada adiantaria  ser cidadão sem a perspectiva ou 
possibilidade de por em prática essa prerrogativa: a de exercer a 
cidadania309. 
 

Neste cenário é que se apresentam, portanto, as políticas públicas de 

Educação Ambiental, definidas por Rache como:  

 
aquele sistema de ação coletiva, de caráter continuado, que permeia 
os diversos setores da sociedade – como o da educação, o financeiro, 
o da saúde, do meio ambiente, da agricultura e da indústria –, que 
concretiza direitos declarados e garantidos em lei, atende à demanda 
social e está direcionado a provocar, na sociedade, a discussão 
acerca de quem somos a partir do projeto social em que vivemos. Com 
isso, deve contribuir para a mudança de valores e atitudes frente ao 
contexto socioambiental, a partir da compreensão do mesmo e do 
(re)conhecimento das potencialidades e conflitos locais e, por meio 
desses, promover a formação de pessoas capazes de identificar e 
problematizar as questões socioambientais e agir sobre elas, no 
sentido da transformação social e da emancipação das comunidades, 
e para a construção de uma sociedade autônoma. Assim, uma política 
pública de Educação Ambiental deve convergir, primeiramente, na 
construção coletiva, através da interação Estado-sociedade civil, de 
um Sistema de Educação Ambiental, e, depois, na sua 
implementação310.  

As políticas públicas, voltadas à Educação Ambiental, devem tutelar e 

garantir em seu conteúdo o exercício dos direitos de cidadania que nada mais são do 

que direitos fundamentais, concretizando assim os ideais da Constituição Federal. 

Diante de toda esta perspectiva teórica é preciso, no entanto, questionar o 

porquê da ineficácia das políticas públicas ambientais. É fato inconteste que a 

manifestação da dimensão ambiental tanto na política quanto no direito é recente.  

                                                           
309 COSTA, Marli Marlene M. da; TERRA, Rosane B. M. A Educação Ambiental para o exercício da 
Cidadania. In: GORCZEVSKI, Clóvis (Org.). Direitos Humanos, Educação e Meio Ambiente. Porto 
Alegre: Editora Evangraf, 2007. p. 48. 
310 RACHE, Rita Patta. A Educação Ambiental como Política Pública no município do Rio Grande 
- RS. 2004. 242 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental, 
Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2004. Disponível em: <http://www.nema-
rs.org.br/teses/edu_amb_rg.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2013, p.152. 
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Freiria311 observa que as primeiras ações do governo consideradas 

norteadoras de políticas públicas surgiram relacionadas com a preocupação de 

ocupação do território brasileiro, ou seja, o objetivo era o de assegurar a conquista. É 

a partir da década de 30 que as políticas públicas assumem outro viés além da 

ocupação do território, o controle dos recursos naturais312. 

Esse cenário revela a prioridade das políticas públicas ambientais, qual 

seja a “preocupação econômica de proteção dos recursos naturais, na condição de 

matérias-primas para o processo produtivo”313. Aliás, serve também para 

compreender a inefetividade do Direito Ambiental, uma vez que, conforme Freiria, 

suas leis em grande parte foram criadas em situações pontuais, “como instrumento 

de comando e controle, muitas vezes dissociada de uma real e efetiva política pública 

ambiental mais ampla e interdisciplinar, que busque a preservação ambiental”314 315. 

Sintetizando, Coelho316 aponta como fatores de inefetividade do Direito Ambiental: 

grande multiplicidade de atos normativos ambientais, dependência entre a política 

ambiental e a política econômica, apego ao formalismo, individualismo e corrupção. 

Fato é que práticas de comando e controle não são suficientes para 

solucionar os problemas ambientais, é necessária uma integração entre Direito e 

gestão para efetivação das políticas públicas. 

Além disso, me parece bem claro que a questão da ineficácia das políticas 

públicas ambientais – e de diversas sociais -  relaciona-se diretamente com a 

democracia, uma vez que em países de democracia representativa, como é o caso do 

Brasil, uma minoria governa uma maioria, e, neste caso, “a ação do Estado reflete 

                                                           
311 FREIRIA, Rafael Costa. Direito, Gestão e Políticas Públicas Ambientais. São Paulo: Senac, 
2011. 
312 Por exemplo, Código Florestal (1934) e o Código das Águas (1934). 
313 FREIRIA, Rafael Costa. Direito, Gestão e Políticas Públicas Ambientais. São Paulo: Senac, 
2011.p. 14. 
314 FREIRIA, Rafael Costa. Direito, Gestão e Políticas Públicas Ambientais. São Paulo: Senac, 
2011.p. 17. 
315 “Quanto à dogmática, se examinarmos a parafernália legislativa do direito ambiental, antes e 
depois de sua constitucionalização nas legislações contemporâneas, deparamos com uma miríade 
de códigos, leis, decretos, regulamentos, instruções normativas, portarias, normas provinciais, 
estaduais e locais, o que induz uma primeira reação de perplexidade, perante um fato evidente: a 
histórica ineficácia dessas normas, eis que seus resultados quase sempre ficam aquém do objetivo 
colimado, a proteção contra os atentados do homem, que destroem a natureza” (COELHO, Luiz 
Fernando. Dogmática, Zetética e Crítica do Direito Ambiental. Revista de Ciências Jurídicas e 
Sociais da Unipar, Umuarama, v. 11, n. 1, p.285-310, 2008. Semestral. Disponível em: 
<http://revistas.unipar.br/juridica/article/view/2262>. Acesso em: 10 fev. 2015.p.300). 
316 COELHO, Luiz Fernando. Dogmática, Zetética e Crítica do Direito Ambiental. Revista de Ciências 
Jurídicas e Sociais da Unipar, Umuarama, v. 11, n. 1, p.285-310, 2008. Semestral. Disponível em: 
<http://revistas.unipar.br/juridica/article/view/2262>. Acesso em: 10 fev. 2015. 
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apenas a visão daqueles que estão no poder”317, e sendo assim, se estabelece uma 

democracia apenas formal onde “as decisões políticas são pautadas pela elite e não 

resultam da participação social mais ampla”318 319. 

O olhar sobre quem decide as políticas públicas, no caso do Brasil, faz 

emergir pontos importantes, especialmente, “o problema da carência de sentido 

coletivo, cívico e republicano dos decisores em sociedades sem tradição 

democrática”320, onde a sociedade não influencia como deveria as decisões políticas. 

Entendo que um aspecto importante neste cenário diz respeito às instituições de um 

país que institucionalizam (ou não) a democracia: 

 
Instituições são padrões regularizados de interação que são 
conhecidos, praticados e aceitos regularmente (embora não 
necessariamente aprovados normativamente) por agentes sociais 
dados, que, em virtude dessas características, esperam continuar 
interagindo sob as regras e normas incorporadas (formal ou 
informalmente) nesses padrões. Às vezes, mas não necessariamente, 
as instituições se tornam organizações formais; materializam-se em 
edifícios, carimbos, rituais, e pessoas que ocupam funções que as 
autorizam a "falar pela" organização321. 
 

Segundo O’Donnell322, existem países em que as instituições políticas 

formais pertencentes ao sistema constitucional de uma poliarquia (Congresso, 

Judiciário, Partidos Políticos, etc.) funcionam como “pontos decisórios estratégicos e 

importantes nos fluxos de influência, pressão e tomada de decisões públicas”323. No 

                                                           
317 RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2011. (Folha 
Explica). p.35. 
318 RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2011. (Folha 
Explica). p.36. 
319 Esta posição crítica à elite foi formulada por Charles Mills em oposição a Lasswell. Segundo Mills a 
elite do poder (para diferenciar da teoria de Marx que denomina ‘classe dominante, conforme Mills, de 
caráter econômico) “são os que ocupam os postos de comando, as grandes corporações de negócios 
e os principais setores do governo federal – em particular o diretório político, a burocracia executiva e 
o establishment militar” (MILLS, Wright. Wright Mills: sociologia. São Paulo: Ática, 1985, p.64).  
320 RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2011. (Folha 
Explica).p. 38. 
321 O'DONNEL, Guilhermo. Democracia Delegativa? Novos Estudos, São Paulo, n. 31, p.25-40, out. 
1991. Quadrimestral. Disponível em: 
<http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/65/20080624_democracia_delegativa.pdf>. 
Acesso em: 21 mar. 2015.p.27. 
322 O'DONNEL, Guilhermo. Democracia Delegativa? Novos Estudos, São Paulo, n. 31, p.25-40, out. 
1991. Quadrimestral. Disponível em: 
<http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/65/20080624_democracia_delegativa.pdf>. 
Acesso em: 21 mar. 2015. 
323 RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2011. (Folha 
Explica).p. 61. 
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entanto, em países onde a democracia ainda luta para consolidar-se, como é o caso 

do Brasil, as instituições não formalizadas reforçam outros padrões: 

 
Uma democracia não institucionalizada é caracterizada pelo escopo 
restrito (fundamentalmente de base classista), pela fraqueza e pela 
baixa densidade de suas instituições. Outras instituições, não 
formalizadas mas fortemente atuantes — especialmente o 
clientelismo, o patrimonialismo e, certamente, a corrupção —, tomam 
o lugar daquelas, juntamente com vários padrões de acesso direto e 
altamente desagregado ao processo de tomada de decisão e 
implementação de políticas públicas324. 

 

Portanto, a ausência ou deficiência democrática compromete sobremaneira 

tanto o processo de decisão política, como o de implementação e efetivação das 

políticas públicas. Em outras palavras, “a forma pela qual o Estado realiza a mediação 

desse conflito325 é um indicador sobre o grau de democraticidade do regime 

político”326. E nesse sentido, é também um termômetro no que se refere à cidadania327 

ser ou não plena. 

No Brasil de hoje, não se vislumbra a cidadania plena, mas uma 

subcidadania, uma cidadania de baixa densidade. Ora, como é possível que o 

indivíduo exerça sua cidadania num país de modernidade tardia, marcado por 

desigualdades, quando sequer se identifica como um sujeito de direitos? São milhares 

de Naziazenos328 que não tem alimento e acesso a tantos outros direitos básicos 

garantidos constitucionalmente. 

                                                           
324 O'DONNEL, Guilhermo. Democracia Delegativa? Novos Estudos, São Paulo, n. 31, p.25-40, out. 
1991. Quadrimestral. Disponível em: 
<http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/65/20080624_democracia_delegativa.pdf>. 
Acesso em: 21 mar. 2015.p. 30. 
325 A autora refere-se aqui a luta pelo poder e por recursos entre grupos sociais. 
326 Grifos no original. RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: 
Publifolha, 2011. (Folha Explica). p. 62.  
327 Adotei como conceito de cidadania a ideia de Thomas Marshall, conforme apresento no capítulo 
anterior, N.R. 18. 
328 Personagem do livro “Os Ratos”, trata da história de um funcionário público, Naziazeno, cujo salário 
não é suficiente para pagar todas as contas da família. O romance se passa no decorrer de 24 horas, 
tempo que durou a busca, a conquista do dinheiro e o pagamento da dívida do leiteiro. O personagem 
ao longo da narrativa se vê como um nada, sempre inferior a todos, incapaz enfim de resolver o 
problema da dívida, especialmente porque a história reforça a desigualdade social, elemento 
fundamental na manutenção do capitalismo (MACHADO, Dyonelio. Os Ratos. São Paulo: Editora 
Planeta do Brasil, 2010). 
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Acredito que este cenário pode ser compreendido através da história329, 

uma vez que a cidadania é “construída coletivamente e ganha sentido nas 

experiências tanto sociais quanto individuais, e por isso é uma identidade social”330. 

Assim, sendo um conceito dinâmico e também uma resposta às 

circunstâncias sociopolíticas, tenho que para que se compreenda o fenômeno da 

subcidadania no Brasil é preciso pensá-la a partir das opções históricas que foram 

tomadas no país. 

O fato é que o Brasil proclamou sua independência num cenário onde a 

maior parte da população era “excluída de direitos civis e políticos e sequer mobilizada 

por um sentimento de nacionalidade”331. Pelo contrário, a longa trajetória da 

escravidão no país, que foi o último a aboli-la, moldou uma sociedade que negava os 

direitos mais essenciais, como a liberdade e a igualdade. Esse “legado persistente na 

sociedade brasileira representa sem dúvida limites cruciais à cidadania”332. Para a 

maioria da população, formada por homens livres, mas pobres, não houve também 

muitas mudanças: 

 
Imersos em estruturas de dominação tradicional, como o mandonismo, 
o coronelismo e outros, dependiam das relações de favor com os 
poderosos para sobreviverem – e o favor, segundo se sabe, é pessoal, 
representando por isso a mais clara negação dos direitos cuja 
universalização fica comprometida333. 

 

                                                           
329 “Sem saber e sem refletir sobre as nossas próprias possibilidades, não há para nós futuro algum. 
Isso significa: não há futuro sem história. Pois a história não designa nenhum desvio em direção ao 
passado, mas é memoria vitae, memória da vida, tal como Cícero a denominava. (...) Pois história é o 
mundo do homem. O seu estudo mantém aberta a amplitude do ser humano. Graças a ela não estamos 
restritos àquilo que conhecemos como o que nos é próprio ou que achamos que nos é próprio. Ela 
descreve todas as nossas possibilidades. E o tipo de futuro que algum dia teremos dependerá de o 
quão amplamente percebemos e ampliamos a herança da grande tradição, da qual todos nós provimos 
e que unifica cada vez mais a todos” (GADAMER, Hans-Georg. Mundo sem História? (1972). In: 
GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em Retrospectiva. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 339). 
330 BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz. Cidadania e Direitos: aproximações e relações. In: 
BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Cidadania, um projeto em construção: minorias, 
justiça e direitos. São Paulo: Claro Enigma, 2012. p. 12.  
331 BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz. Cidadania e Direitos: aproximações e relações. In: 
BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Cidadania, um projeto em construção: minorias, 
justiça e direitos. São Paulo: Claro Enigma, 2012. p.19. 
332 BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz. Cidadania e Direitos: aproximações e relações. In: 
BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Cidadania, um projeto em construção: minorias, 
justiça e direitos. São Paulo: Claro Enigma, 2012. p.19. 
333 BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz. Cidadania e Direitos: aproximações e relações. In: 
BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Cidadania, um projeto em construção: minorias, 
justiça e direitos. São Paulo: Claro Enigma, 2012. p.20. 
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Ademais, é preciso que se diga, que o Brasil não seguiu a lógica descrita 

por Marshall334, no que diz respeito a consolidação dos direitos da cidadania, pelo 

contrário, inverteu a mesma, e mais, os direitos foram estabelecidos em ambientes 

políticos no mínimo contraditórios. Neste sentido, Carvalho expõe que inicialmente 

foram definidos os direitos sociais, “implantados em período de supressão dos direitos 

políticos e de redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular”335. Num 

segundo momento surgiram os direitos políticos, também durante a ditadura quando 

“os órgãos de representação política foram transformados em peça decorativa do 

regime”336. Por último, fechando a inversão da proposta de Marshall, os direitos civis, 

os quais muitos ainda continuam inacessíveis à uma grande camada da população.  

Por certo este cenário trouxe uma série de consequências à consolidação 

da democracia no Brasil, dentre as quais se tem a supervalorização do Executivo, que 

continua surtindo seus efeitos até hoje. Fato é que como uma grande gama de direitos 

sociais e políticos foram instituídos em períodos ditatoriais quando a figura do 

Legislativo era quase que apenas decorativa, a centralidade do Executivo ganhou 

destaque no imaginário social: 

 
Essa cultura orientada mais para o Estado do que para a 
representação é o que chamamos de ‘estadania’, em contraste com a 
cidadania. Ligada à preferência pelo Executivo está a busca por um 
messias político, por um salvador da pátria. Como a experiência de 
governo democrático tem sido curta e os problemas sociais têm 
persistido e mesmo se agravado, cresce também a impaciência 
popular com o funcionamento geralmente mais lento do mecanismo 
democrático de decisão. Daí a busca de soluções mais rápidas por 
meio de lideranças carismáticas e messiânicas337. 

 

                                                           
334 “Na sequência inglesa, havia uma lógica que reforçava a convicção democrática. As liberdades civis 
vieram primeiro, garantidas por um Judiciário cada vez mais independente do Executivo. Com base no 
exercício das liberdades, expandiram-se os direitos políticos consolidados pelos partidos e pelo 
Legislativo. Finalmente, pela ação dos partidos e do Congresso, votaram-se os direitos sociais, postos 
em prática pelo Executivo. A base de tudo eram as liberdades civis. A participação política era destinada 
em boa parte a garantir essas liberdades. Os direitos sociais eram menos óbvios e até certo ponto 
considerados incompatíveis com os direitos civis e políticos. [...] Só mais tarde esses direitos passaram 
a ser considerados compatíveis com os outros direitos, e o cidadão pleno passou a ser aquele que 
gozava de todos os direitos, civis, políticos e sociais” (CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no 
Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. p.220). 
335 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2015. p.219. 
336 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2015. p.219. 
337 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2015. p.221. 
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Todo este cenário descrito reforçou uma política de favores e de 

corporativismo, na qual cada grupo social procura defender e garantir seus benefícios 

e privilégios, e, o Legislativo, para a maioria da população, serve para intermediar 

estes favores e privilégios perante o Executivo: 

 
O eleitor vota no deputado em troca de promessas de favores 
pessoais; o deputado apoia o governo em troca de cargos e verbas 
para distribuir entre seus eleitores. Cria-se uma esquizofrenia política: 
os eleitores desprezam os políticos, mas continuam votando neles na 
esperança de benefícios pessoais338. 

 

É diante desse quadro desolador que a cidadania no Brasil precisa ser 

pensada e dialogada hermeneuticamente nesse espaço de Educação Ambiental. Não 

há como negar as escolhas históricas feitas até porque são elas que hoje se traduzem 

nas limitações sociais do país. Ademais, este cenário produziu também uma confusão 

entre o público e o privado, ou talvez melhor dizendo, uma “sobreposição do privado 

sobre o público”339 ocasionando uma influência direta no que se refere a eleição, 

planejamento e execução das políticas públicas: 

 
Como políticas públicas que expressam antes interesses particulares, 
ou que podem assim ser apropriadas, para não falar de políticos e 
servidores que se beneficiam ilicitamente dos meios da administração 
pública, até os aparentemente ingênuos atos de ‘furar’ uma fila ou de 
recorrer a um ‘pistolão’ bem-posto numa repartição qualquer. [...] 
exprimem, em comum, um conjunto de práticas e de valores que dão 
significado à vida coletiva, revelando pressupostos nos quais os atores 
baseiam seu comportamento cotidiano em relação às instituições e à 
vida política340. 

 

Assim, é preciso ter claro que o Estado está para além do âmbito privado e 

das vontades individuais. E, nesse sentido, para que se discuta a cidadania é preciso 

também discutir o Estado, suas instituições e políticas públicas, as quais revelam o 

quanto o baralhamento entre público e privado interfere na consolidação da 

                                                           
338 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2015. p. 223. 
339 BOTELHO, André. Público e Privado no Pensamento Social Brasileiro. In: BOTELHO, André; 
SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Cidadania, um projeto em construção: minorias, justiça e direitos. 
São Paulo: Claro Enigma, 2012. p. 51. 
340 BOTELHO, André. Público e Privado no Pensamento Social Brasileiro. In: BOTELHO, André; 
SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Cidadania, um projeto em construção: minorias, justiça e direitos. 
São Paulo: Claro Enigma, 2012. p.52. 
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democracia, o que por sua vez pode ser entendido como a relação política que se 

estabelece entre sociedade e Estado. 

A questão posta neste trabalho se coloca, portanto, não apenas no sentido 

da relevância das políticas públicas de Educação Ambiental, as quais são 

indispensáveis pelo próprio teor do que são responsáveis, mas na possibilidade ou 

não do Direito Tributário ser utilizado como instrumento para a realização dessas 

políticas, no cenário sócio-político apresentado até aqui.  

Este debate se revela possível na medida em que a Constituição Federal 

no capítulo destinado a ordem econômica refere que ela “tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”341. Ora, esta finalidade 

está em perfeita harmonia com a dignidade da pessoa humana assim como com os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil342, e, portanto, não deve ser 

afastada do debate. 

Não fosse suficiente, no artigo 170, inciso VI, é apresentado como princípio 

geral da atividade econômica a “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;”. 

A redação do dispositivo citado foi estabelecida por Emenda Constitucional 

(19/2003) e tem sua importância ressaltada pela doutrina:  

 
nada mais coerente do que essa modificação impressa pela Emenda 
Constitucional referida em face da prioridade que a ordem econômica 
dá ao asseguramento a todos de existência digna, o que não existe 
sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, possibilitando a 
sadia qualidade de vida de todos343. 
 

                                                           
341 Artigo 170, caput, Constituição Federal de 1988.(BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal, 
de 05 de janeiro de 1988. Constituição Da República Federativa Do Brasil. Brasília, 05 jan. 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 
fev. 2014.) 
342 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação (BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal, de 05 de janeiro de 
1988. Constituição Da República Federativa Do Brasil. Brasília, 05 jan. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 fev. 2014.). 
343 LEAL, Rogério Gesta. Impactos econômicos e sociais das decisões judiciais: Aspectos 
Introdutórios. Brasília: Enfam, 2010. 310 p. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/arquivo=1768>. Acesso em: 26 dez. 2013, p. 198. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Portanto, fica claro que a defesa do meio ambiente é princípio norteador do 

exercício da ordem econômica, reforçando inclusive a eleição do Estado 

Socioambiental de Direito: 

 
O princípio em tela é autêntica função ambiental da ordem econômica. 
É a ecologização da ordem econômica. Assim, constitucionalmente, a 
ordem econômica e o meio ambiente tem em comum a sadia 
qualidade de vida, predicado ínsito à dignidade da pessoa humana 
(CF, art. 1º, inc. III), e que permite, no cumprimento do dever 
constitucional, até mesmo a intervenção do Poder Público na ordem 
econômica (princípios ambientais da prevenção e da precaução, por 
exemplo) para defesa e preservação do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, nos 
termos do art.225, caput, da CF.344 
 

O Direito Tributário, como fonte de receita estatal que é, não pode ser 

dissociado da ordem econômica constitucional, revelando-se como um instrumento 

econômico importante na implementação de políticas públicas. Importa trazer a este 

trabalho os elementos tributários indispensáveis para a compreensão da tributação 

com fins ambientais e do seu compromisso com as políticas públicas ambientais, 

voltadas à Educação Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
344 WESCHENFELDER, Paulo Natalício. Do Direito Constitucional ao Meio Ambiente 
Equilibrado: a construção de uma cultura. Caxias do Sul: Educs, 2012. p.71. 



104 
 

Capítulo 4. A sutileza dos fins ambientais da tributação ou como o sistema 
tributário serve ao Estado 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Jardim de Infância, Lia Menna Barreto345 

 

 

 

 

                                                           
345 BARRETO, Lia Menna. Jardim de Infância. Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-
qlnVIgsa5sQ/TgvN9ua67kI/AAAAAAAAABo/6JurTo3FRe4/s1600/cadeirinhas.jpg>. Acesso em: 20 
nov. 2016. Nesta obra não há cadeiras inteiras ou coloridas, todas as cadeiras são destroçadas e 
queimadas e estão ordenadas na forma circular, que passa a ser entendido em seu sentido simbólico 
como uma infância aos pedaços e destruída por um elemento externo não presente – o fogo/ a 
violência. Faço uma releitura da obra quando penso hoje no o sistema tributário brasileiro, um sistema 
regressivo e injusto, fomentador da desigualdade social e ambiental. 
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(...) 
(HÉMON) Meu pai, ao dotar os homens da razão, os deuses 
concederam-lhes a mais preciosa dádiva que se pode 
imaginar. Será, por acaso, certo tudo o que acabas de dizer? 
Eu não sei... e praza aos deuses que não saiba nunca. No 
entanto, outros há, que podem ter outras idéias. De 
qualquer forma, é no teu interesse que me julgo no dever de 
examinar o que se diz, o que se faz, e as críticas que circulam. 
Teu semblante inspira temor ao homem do povo, quando este 
se vê forçado a dizer o que não te é agradável ouvir. (...) Mas 
não creias que só tuas decisões sejam acertadas e justas... 
Todos quantos pensam que só eles têm inteligência, e o dom 
da palavra, e um espírito superior, ah! esses, quando de perto 
os examinamos, mostrar-se-ão inteiramente vazios! Por muito 
sábios que nos julguemos, não há desar em aprender ainda 
mais, e em não persistir em juízos errôneos... Quando as 
torrentes passam engrossadas pelos aguaceiros, as árvores 
que vergam conservam seus ramos, e as que resistem são 
arrancadas pelas raízes! O piloto que, em plena tempestade, teima 
em conservar abertas as velas, faz emborcar o navio, e lá se vai, com 
a quilha exposta ao ar!  (...) 
(CREONTE) Devo eu, na minha idade, receber conselhos de um 
jovem? 
(HÉMON) Ouve somente os que parecerem justos. Sou moço ainda, 
é evidente; mas nós devemos atender às razões, e não à idade. 
(CREONTE) Terei eu então de honrar a quem se mostrou rebelde? 
(HÉMON) Nunca proporei que se respeite a quem houver 
praticado o mal. 
(CREONTE) E, por acaso não foi um crime o que ela fez? 
(HÉMON) Não é assim que pensa o povo de Tebas. 
(CREONTE) Com que então cabe à cidade impor- me as leis 
que devo promulgar? 
(HÉMON) Vê como tua linguagem parece ser a de um jovem 
inexperiente! 
(CREONTE) É em nome de outrem que estou governando 
neste país? 
(HÉMON) Ouve: não há estado algum que pertença a um único 
homem! 
(CREONTE) Não pertence a cidade, então, a seu governante? 
(HÉMON) Só num país inteiramente deserto terias o direito 
de governar sozinho! 
(...) 
(CREONTE) Miserável! Por que te mostras em desacordo 
com teu pai? 
(HÉMON) Porque te vejo renegar os ditames da Justiça! 
(CREONTE) Por acaso eu a ofendo, sustentando 
minha autoridade? 
(HÉMON) Mas tu não a sustentas calcando aos pés os preceitos 
que emanam dos deuses!346.  
 

                                                           
346 SÓFOCLES. Antígona. São Paulo: L&PM, 2010. p.49 e ss.. 
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A leitura da obra Antígona até bem pouco tempo focava quase que 

exclusivamente sobre o conflito entre Antígona e Creonte, o que, de certa forma 

subestimava os discursos dos outros personagens. No entanto, para além desse 

conflito há também outro que se estabelece entre Creonte e Hémon, pai e filho, como 

representantes de formas opostas de governar a pólis, pela tirania (Creonte) e pela 

democracia (Hémon). 

No diálogo que se estabelece entre Hémon e seu pai Creonte, tem-se um 

rei aristocrata e autoritário e um filho que representa os interesses da pólis que é 

Atenas do século V. Enquanto Creonte aparece como um tirano que só enxerga a si 

próprio, incapaz de reconhecer nos cidadãos a possibilidade de participação nas 

decisões; Hémon tenta despertar sua atenção para a necessidade de escutar a 

cidade. 

E é a partir desta leitura original da tragédia grega que se percebe que “o 

Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração de 

certos agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o melhor 

exemplo”347, mas pelo contrário, pertence a todos. Penso que foi também essa a ideia 

de Aristóteles quando definiu a república como aquele Estado onde “a multidão 

governa para a utilidade pública”348. 

A essa altura da história, não poderia ser diferente na Constituição Federal 

do Brasil de 1988 que afirma o princípio republicano (ou democrático) ao estabelecer 

no artigo 1º, §1º que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos direta ou indiretamente, nos termos desta Constituição”349. 

Trata-se assim de um direito do cidadão, de um espaço permanente de luta onde este 

cidadão deve ser protagonista de sua própria história atuando, intervindo, decidindo, 

participando da vida pública do seu país. 

Não tenho dúvidas que para a realização do bem comum de uma sociedade 

é necessário um esforço de todos, o que se dá, em grande parte com o pagamento 

de tributos, que via de regra voltam-se exatamente para cumprir o bem estar social. 

No Brasil, onde a carga tributária alcança cerca de 36% do produto interno bruto (PIB), 

o atendimento às necessidades essenciais não deveria ser tão difícil. No entanto, o 

                                                           
347 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.141. 
348 ARISTÓTELES. A Política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1985.  
349 BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal, de 05 de janeiro de 1988. Constituição Da 
República Federativa Do Brasil. Brasília, 05 jan. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 fev. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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cenário que se apresenta é de uma desigualdade paradoxal: de um lado uma 

Constituição Federal que estabelece o país como um Estado Democrático de Direito, 

e, de outro, um país atravessado por miséria humana, vilipendiado em seus direitos 

mais básicos. E, fato é que “hoje é consenso universal que, sem um mínimo de 

alimento, vestuário e habitação para boa parte da população, a democracia não 

funciona bem, é um artifício, que seria ridículo se não fosse deprimente”350. Não há 

liberdade com fome, não há liberdade sem saúde. 

Assim, neste capítulo, me proponho a dialogar sobre esse relacionamento 

mal resolvido entre o tributo e o contribuinte e as consequências que resultaram para 

a sociedade, inclusive a partir da premissa de ambientalização do sistema tributário, 

o que de certa forma revela como o Brasil construiu suas políticas públicas ao longo 

da história. 

 
 

4.1. Um romance que (ainda) não deu certo: a história do tributo e do 
contribuinte 

 

 

A relação entre o tributo e o tributado não poderia ser enquadrada de forma 

alguma como um romance bem sucedido. Pelo contrário, a história revela que o tributo 

serviu desde o seu início como um instrumento de dominação e exploração. 

Na Antiguidade justamente porque estabelecia uma relação de 

dependência e dominação entre o país vencedor e o derrotado, o tributo era visto 

como oneroso e servil.  Na Idade Média, o tributo perdeu o seu caráter arrecadatório 

porque não era pago ao Estado, mas ao senhor feudal, reforçando a ideia de 

dominação. 

Apenas com o surgimento dos Estados Nacionais é que se iniciou a 

construção mais próxima do que é o tributo hoje. Ainda assim, durante muito tempo 

não houve a separação entre o patrimônio do governante e do poder público, dando-

se a cobrança tributária na medida dos interesses do governante, o que também foi 

causa de revolta. Esta separação só vai se consolidar após a revolução francesa, e 

apenas no Estado Moderno é que ocorrerá a organização de um sistema tributário, 

                                                           
350 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Globo, 1984.   
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passando das imposições arbitrárias à imposições legais351. Ainda assim, durante 

muito tempo a preocupação em torno do tributo se restringiu ao seu caráter 

arrecadatório e ao quanto poderia gerar aos cofres públicos. 

Assim, erigido sob o caráter autoritário, a sua cobrança não respeitava 

qualquer ideal de justiça ou segurança. Construiu-se a ideia de que a existência do 

tributo tinha como fundamento exclusivo o Estado e sua consequente necessidade de 

abastecer os cofres públicos. 

A trajetória histórica do tributo no Brasil não foi diferente. Só se teve um 

sistema tributário organizado e codificado a partir de 1965. Antes disso, se viveu sob 

a legislação portuguesa352, e, especialmente durante a presença da Coroa 

Portuguesa no Brasil o ônus tributário foi consideravelmente agravado com o aumento 

e a criação de novos tributos para arcar com as despesas reais. Estes novos tributos 

“além de incomuns, eram desprovidos de objetividade e racionalidade”353, e não 

revertiam em qualquer benefício a população. Portanto, a relação de antipatia crescia.  

Este sentimento de insatisfação da população com o agravamento dos 

tributos se intensificou a partir do século XVIII até as primeiras décadas do século XIX 

quando eclodiram revoltas354 por todo o país, tendo sido, inclusive, um dos objetivos 

do movimento pela independência do país. 

Após a independência, constituiu-se o chamado Estado Fiscal355 cuja 

principal característica se assentou em um novo perfil da receita pública que passou 

a se escorar fundamentalmente na receita tributária. O ônus tributário aumentou e da 

mesma forma a insatisfação da sociedade. 

                                                           
351 BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. História do Tributo no Brasil, Florianópolis: Boiteux, 2005. 
352 No tocante a legislação portuguesa, é importante que se diga que a mesma “caracterizava-se muito 
mais como um conjunto ·de normas não sistematizadas, facilmente alteradas, e revogadas, 
modificadas etc., sem qualquer preocupação com um possível respeito aos direitos dos contribuintes” 
(BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. História do Tributo no Brasil, Florianópolis: Boiteux, 2005.p.32). 
353 BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. História do Tributo no Brasil, Florianópolis: Boiteux, 2005. p.71. 
354 Inconfidência Mineira (1789), Conjuração Baiana (1798), Revolta Pernambucana (1817), A 
nomenclatura pode variar, mas a natureza dos ajuntamentos, segundo Schwarcz e Starling era sempre 
política. Por exemplo, “o início de uma revolta servia principalmente para expressar o grau de 
desagrado dos colonos com ‘os desgovernos das conquistas’: o rigor de uma política metropolitana que 
lançava tributos intermináveis sem consulta; o abuso de poder por parte dos funcionários régios que 
atuavam no ultramar; (...)” (SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. Brasil: uma biografia. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 134.). 
355 Entendo importante esclarecer neste ponto que o chamado Estado Fiscal não representa de forma 
alguma um novo modelo de Estado. Trata-se apenas de chamar a atenção para a importância que 
assume a receita tributária no Estado Moderno, que, como dito, sustenta grande parte de suas políticas 
públicas dos valores daí advindos. 
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Foi, no entanto, na década de 60, que ocorreram mudanças substanciais 

na matéria tributária, especialmente a partir da Emenda Constitucional n. 18 de 1965 

a qual compreendia a Reforma Tributária. Antes disso, e, do ponto de vista fiscal, 

desde a primeira Constituição de 1891, nada havia sido alterado, pelo contrário a 

matéria vinha sendo repetida insistentemente, contentando-se o legislador com 

simples alterações de competência. Não havia produção de sentido, mas, reprodução. 

A Emenda Constitucional referida apontou uma possibilidade de mudança, 

e trouxe consigo um novo sistema tributário que entrou em vigor em 1967356 e foi 

chamado de Código Tributário Nacional357, ainda hoje em vigor, com suas alterações.  

A partir da década de 80 criou-se um clima favorável a uma nova reforma 

tributária a fim de adequar a legislação então vigente ao cenário econômico e também 

à recém instaurada ordem democrática no país. Na pauta de discussão da 

constituinte, no que se refere à matéria tributária, constava: 

 
Descentralização e fortalecimento da autonomia dos Estados e dos 
Municípios; atenuação dos desequilíbrios regionais do país; maior 
justiça fiscal e proteção ao contribuinte; simplificação da tributação e 
sua adequação às necessidades de modernização do sistema 
produtivo; garantia de um mínimo de uniformidade nacional ao sistema 
tributário, nos seus princípios básicos, mediante a preservação da lei 
complementar em matéria tributária; crescente progressividade do 
imposto sobre produtos industrializados; criação de novos impostos.358 

 

Ainda que tenha propalado uma série de intenções, e, ainda que tenha 

adquirido um caráter descentralizador, o sistema tributário constitucional foi apontado 

como complexo, pouco transparente e injusto, seja pela carga de tributos ditos 

indiretos359, seja pelo desencadeamento de guerra fiscal entre Estados em busca de 

investimentos industriais. “Por essa razão, o movimento em favor de uma reforma 

                                                           
356 Foi promulgado e publicado em 25 de outubro de 1966, mas, só entrou em vigor em 1 de janeiro de 
1967. 
357 Pontuo que quando do surgimento do Código, na vigência da Constituição Federal de 1946, 
imperava um regime de ditadura militar marcado pela supressão dos direitos e garantias fundamentais. 
Naquele período, o governo estava sob o comando do Gen. Castelo Branco. 
358 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 
p.169. 
359 Apesar de referida na doutrina tributária, e inclusive citada no Código Tributário Nacional (artigo 
166), a classificação do tributo em direto ou indireto pouco tem de jurídico. Pelo contrário, “seu critério 
é puramente econômico. Foi elaborada pela ciência das finanças, a partir da observação do fenômeno 
econômico da translação ou repercussão dos tributos” (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência 
Tributária. São Paulo: Malheiros, 2000). 



110 
 

tributária ganhou apoio imediato da sociedade já no início dos anos 90”360. Entretanto, 

a tão anunciada reforma foi se transformando em um ajuste fiscal, no qual o governo 

“acabou optando por buscar solução para os seus problemas fiscais e de caixa através 

de medidas tópicas”361. 

Este cenário sinteticamente apresentado revela, e de certa forma justifica 

a aversão que se estabeleceu entre tributo e tributado. O tributo é tradicionalmente 

percebido como um encargo penoso e desnecessário e não como uma receita 

indispensável para a qualidade da vida em sociedade, para o exercício dos direitos 

fundamentais insculpidos na Constituição Federal. 

Ainda, antes de seguir nessas reflexões acerca do cenário de crise no 

âmbito do Direito Tributário, entendo pertinente traçar algumas linhas para delinear 

sinteticamente este sistema tributário nacional.  

Preliminarmente, porém, partindo da ideia de um Direito Tributário que 

disciplina juridicamente os tributos, donde se contempla o conjunto de princípios e 

regras reguladoras da criação, fiscalização e arrecadação das prestações de natureza 

tributária”362, observo que a despeito destas atividades tributárias,  

 
a compreensão do Direito Tributário, cada vez mais, está voltada à 
preocupação concernente à adequação da tributação ao exercício de 
direitos fundamentais. De fato, universalmente vem se afirmando uma 
visão humanista da tributação, a destacar que essa atividade estatal 
não busca apenas gerar recursos para o custeio de serviços públicos 
mas, igualmente, o asseguramento do exercício de direitos públicos 
subjetivos363.  

 

É sob esta perspectiva, portanto, que analiso o Direito Tributário, como um 

instrumento para atingir os já referidos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil.  

Retomando, para os propósitos deste trabalho, importa dizer que o Direito 

Tributário tem por objeto a relação jurídica que envolve sujeitos – sendo um deles o 

Estado -, e, o tributo. Trata-se de uma relação jurídica verticalizada, onde o Estado 

                                                           
360 AMED, Fernando José; NEGREIROS, Plínio José L. de C. História dos Tributos no Brasil. São 
Paulo: Edições Sinafresp, 2000. 
361 AMED, Fernando José; NEGREIROS, Plínio José L. de C. História dos Tributos no Brasil. São 
Paulo: Edições Sinafresp, 2000. p.300. 
362 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p.24. 
363COSTA, Regina H. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p.4. 
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detém uma posição privilegiada em relação ao particular, uma vez que defende os 

interesses de toda coletividade em face dos interesses particulares, os quais mesmo 

sendo legítimos são subordinados ao interesse público.  

Essa desigualdade jurídica se ampara no fato de que o Estado é quem “na 

relação de Direito Público, representa ou defende os interesses da sociedade (o 

interesse público). E o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular, 

desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais”364. 

Uma observação: entendo que essa compreensão do interesse público 

como supremacia deste sobre o interesse privado não se sustenta no atual modelo365, 

já que o interesse público é hoje a expressão dos direitos fundamentais 366: 

 
Em um Estado Democrático de Direito, o conceito de interesse público 
somente se esclarece completamente se redefinido a partir do 
compromisso da Administração Pública em realizar direitos 
fundamentais. Ademais, a Constituição Federal estabeleceu quais 
interesses, coletivos ou individuais, merecem o status de direitos 
fundamentais e estão aptos a serem levados em consideração para 
se avaliar as escolhas dos agentes públicos no exercício de suas 
competências. Por isso, a definição do interesse público precisa 
reafirmar a vinculação da atuação administrativa aos direitos 
fundamentais.367 

 

Portanto, quando falo em interesse público, a despeito da doutrina 

administrativa tradicional, falo como representação dos direitos fundamentais 

reconhecidos na Constituição Federal de 1988. 

                                                           
364 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Manual de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 
2009. p.3. 
365 Figueiredo aponta que: “o conceito de interesse público, como conceito pragmático que é, terá 
conotações diversas, dependendo da época, da situação socioeconômica, das metas a atingir etc.” 
(FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo, Malheiros: 2006. p.67). 
366 Streck faz uma crítica contundente ao fato de que cada vez mais somos movidos por “conceitos sem 
coisas”: “Frases (enunciados) sem contexto. E tentativas de esmagar o mundo e colocá-lo “dentro dos 
conceitos”. (...) Quero apenas dizer que nossa vida – e a cotidianidade do direito – acabam sendo uma 
sucessão de “conceitos sem coisas” onde os contextos importam cada vez menos. O Direito, 
especialmente, torna-se acrônico e atópico. (...). Informação não é saber. Conceitos sem coisas servem 
para esconder as “coisas”. Elas nadificam. Do nada, nada fica. A informação nadifica e o saber nadifica 
esse nada!” (STRECK Lenio. Compreender Direito: desvelando as obviedades do discurso jurídico. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.41-2). Ora durante muito tempo o conceito de Interesse 
Público foi sucintamente apresentado como o interesse da coletividade. Conceito sem coisa, o que 
impõe a necessária contextualização para desvelar o sentido do texto. 
367 CARVALHO, Iuri Mattos de. O Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado: 
Parâmetros para uma Reconstrução. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n. 16, p.1-15, mai- ago. 
2007. Quadrimestral. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/revistas.php>. Acesso em: 19 
mar. 2015. p.7. 
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Ainda sobre o tema Freitas368 também afirma que o interesse público exige 

a subordinação das ações administrativas tanto à dignidade da pessoa humana 

quanto ao respeito aos direitos fundamentais, uma vez que estes são desdobramentos 

daquele princípio, o que reforça o lugar de fala de onde me proponho este diálogo. 

Outro aspecto determinante na relação tributária é a marcante ausência de 

autonomia de vontade, uma vez que a relação tributária nasce independentemente da 

vontade do sujeito, significa dizer “ainda que o devedor ignore ter nascido a obrigação 

tributária, esta o vincula e o submete ao cumprimento da prestação que corresponda 

ao seu objeto”369:  

 
A relação tributária é, portanto, uma relação jurídica. Daí se tem de 
concluir que pagamos tributo em cumprimento a um dever jurídico, e 
não em cumprimento a um dever de solidariedade social. Se o dever 
de pagar tributo fosse um dever de solidariedade social simplesmente, 
cada um pagaria o que reputasse adequado, voluntariamente, e de 
ninguém poderia ser exigido prestação maior do que a oferecida. 
Como, porém, é na verdade um dever jurídico, a prestação devida é 
determinada e pode ser exigida coativamente. 370  

 

A prestação referida é o tributo, definido pelo legislador como “toda 

prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada.”371 

Essa prestação, conforme determina a própria Constituição Federal é 

instituída mediante lei372, consubstanciando o princípio da legalidade tributária, o qual 

por sua vez fundamenta-se no primado da segurança jurídica373 374 que é um direito 

                                                           
368 FREITAS, Juarez. O conteúdo dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São 
Paulo: Malheiros, 2004. 
369 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 272 
370 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2002. p.51. 
371 Artigo 3º do Código Tributário Nacional (CTN) (BRASIL. Lei Ordinária nº 5172, de 25 de outubro de 
1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis 
à União, Estados e Municípios. Brasília, 27 out. 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 06 out. 2013). 
372 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (BRASIL. Constituição (1988). Constituição 
Federal, de 05 de janeiro de 1988. Constituição Da República Federativa Do Brasil. Brasília, 05 jan. 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
10 fev. 2014.). 
373 Que por sua vez estabeleceu-se a partir das ideias de igualdade e certeza. 
374 Importa dizer que a Constituição Federal estabelece, quando necessário, quem é o ente político 
(União, Estados, DF, Municípios) com competência para instituir determinado tributo, como os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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fundamental. Em síntese, nenhuma prestação tributária é possível sem que exista 

uma lei prévia determinando essa cobrança. 

Assim, para que surja o dever de cumprir a prestação, a lei, enquanto 

norma geral e abstrata, descreve uma situação fática hipotética375, tendo como objeto 

o comportamento humano. A partir do momento que alguém realiza o comando 

previsto na norma, essa passa a ter caráter individual e concreto, impondo ao sujeito 

da relação jurídica uma obrigação. 

Portanto, realizado o fato jurídico, de relevância econômica descrito na lei, 

estabelece-se uma relação que tem de um lado o sujeito ativo376 representado pela 

figura do Poder Público, ou a quem tenha sido delegada a capacidade para arrecadar 

e fiscalizar; e, de outro, o sujeito passivo377, que é quem, em regra, praticou o fato 

economicamente relevante e por tal motivo deve ser onerado em seu patrimônio. 

Com efeito, no caso da tributação, a obrigação tributária nasce do fato 

concreto ao qual a lei atribuiu referida qualidade jurídica. Assim, verificada a 

ocorrência concreta do fato a que a lei atribuiu tal virtude, o sujeito passivo fica 

obrigado ao cumprimento do seu objeto, normalmente, o pagamento do tributo. 

Entre o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal, estão previstas 

cinco espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição e 

                                                           
exemplos dos artigos 153, 155 e 156. Ainda assim, o mandamento estabelecido no referido artigo 150, 
I exige lei específica para cada um dos tributos efetivamente instituídos. 
375 E que possa ser valorada economicamente, por exemplo, a propriedade, a compra e venda, a 
doação, etc. 
376 Segundo o artigo 119 do CTN, o sujeito ativo, “é a pessoa jurídica de direito público, titular da 
competência para exigir o seu cumprimento” (BRASIL. Lei Ordinária nº 5172, de 25 de outubro de 1966. 
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, 27 out. 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 06 out. 2013.). Como dito, o termo 
competência aqui tem o sentido de atribuição administrativa não se confundindo com a competência 
constitucional já referida, a qual é indelegável e irrenunciável. Regra geral, esse sujeito ativo é a própria 
pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo; mas, como já exposto, a legislação 
autoriza a delegação da capacidade de arrecadar e fiscalizar para outrem. É o caso, por exemplo, das 
contribuições profissionais, instituídas pela União, mas arrecadadas e fiscalizadas pelos conselhos 
profissionais. 
377 O CTN no artigo 121 define o sujeito passivo como aquela pessoa que está “obrigada ao pagamento 
de tributo ou penalidade pecuniária” (BRASIL. Lei Ordinária nº 5172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe 
sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 
União, Estados e Municípios. Brasília, 27 out. 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 06 out. 2013.). Este sujeito é o 
contribuinte na hipótese de se tratar do próprio indivíduo que praticou o fato tributário descrito em lei 
(artigo 121, parágrafo único, I); ou, é o responsável, terceiro que não praticou o fato, mas que guarda 
relação direta ou com o contribuinte ou com o fato (artigo 121, parágrafo único, II), e que porque a lei 
determina e em razão de impedimento do contribuinte passa a figurar na relação, como é o caso dos 
sucessores no caso dos tributos devidos pelo falecido. 



114 
 

empréstimo compulsório378. Criado um tributo, ele deverá se enquadrar em uma 

destas espécies obrigatoriamente379. Digo deverá porque entendo que a leitura 

positivista380 reveste de forma clara todo o sistema tributário, o que se revela como o 

grande obstáculo na remodelação do sistema tributário. 

Esse paradoxo que se instaurou é também objeto de reflexão ao longo 

desta pesquisa, especialmente quanto à espécie ‘imposto’ que interessa diretamente 

a este trabalho. 

Neste momento apresentam-se estas cinco espécies tributárias, 

reconhecidas na legislação brasileira381, e, cuja receita arrecadada, guardadas as 

                                                           
378 É importante que se diga que existem hoje na doutrina diversas classificações acerca destas 
espécies tributárias: Classificação Tripartida dos Tributos, ou seja, consideram tributos, somente os 
impostos, taxas e contribuições de melhoria; Classificação Quinquepartida dos Tributos, onde são cinco 
as formas de tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e 
contribuições especiais; Classificação Quadripartida dos Tributos, onde seriam tributos: os impostos, 
taxas, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório; e, Classificação Bipartida ou Dicotômica 
dos tributos, sendo estes somente os impostos e taxas. Tanto o Código Tributário Nacional, como a 
Constituição Federal apresentam a Classificação Tripartite. No entanto, o Supremo Tribunal Federal há 
muito se posiciona pela Classificação Quinquepartite, aqui apresentada.  
379 Um exemplo bem claro dessa exigência de enquadramento são “as perversas e exóticas 
contribuições sociais (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS, Programa 
de Integração Social - PIS/PASEP, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF), que na realidade são impostos com destinação 
especial” (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: 
Constituição Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: Renovar, 2009. p.146). 
380 Torres aponta que uma das grandes tarefas do poder financeiro é a superação do positivismo, “que 
se preocupou apenas com a questão da legitimidade e que por isso mesmo se perdeu na metodologia 
transformada em teologia”. Ainda, acerca da legitimidade, observa o autor que “Durante a vigência do 
Estado Social Fiscal (1919-1989) abandonou-se a pergunta sobre a legitimação e os juristas passaram 
a se preocupar com a legitimidade, de fundo historicista ou sociológico. Desapareceu a possibilidade 
de justificação da liberdade e da justiça fiscal, que se tornaram questões metajurídicas, principalmente 
por influência dos positivismos. A distinção entre legitimidade e legitimação está em que aquela se 
apoia no consenso sobre a adequação entre o ordenamento positivo e os valores, enquanto a 
legitimação consiste no próprio processo de justificação da Constituição e dos seus princípios 
fundamentais” (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: 
Constituição Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: Renovar, 2009.p.5,7). Também 
a respeito Habermas, para quem: “Por legitimidade entendo a capacidade de um ordenamento político 
de ser reconhecido. A exigência ou pretensão de legitimidade liga-se à conservação, no sentido de 
integração social, da identidade normativamente estabelecida de uma sociedade. As legitimações 
servem para satisfazer essa pretensão, ou seja, para mostrar como e por que instituições existentes 
(ou propostas) estão aptas a empregar a força política, de modo a realizar os valores constitutivos da 
identidade de uma sociedade” (HABERMAS, Jürgen. Para a reconstrução do Materialismo 
Histórico. São Paulo: Brasiliense, 1983, p.223-224). 
381 A Emenda Constitucional (EC) N. 39/2002 acrescentou o artigo 149-A, atribuindo competência aos 
municípios e ao Distrito Federal (DF) para instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação 
pública (COSIP). A respeito deste tributo existe ainda muito polêmica quanto a sua efetiva natureza, 
uma vez que em razão da finalidade enquadra-se como contribuição, mas, no entanto, como é 
impossível calcular o consumo individual de cada contribuinte é tributo inespecífico e assim aproxima-
se da natureza de imposto. Logo, é um tributo que em princípio não se enquadra em nenhuma das 
espécies tributárias reconhecidas. Ainda assim, o STF não a reconhece como uma sexta espécie 
tributária, tratando a COSIP como “outras contribuições”. Aí está um caso concreto da dificuldade do 
próprio judiciário em lidar com o que está fora do previsto nas classificações tradicionais. 
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especificidades de cada espécie, irá subsidiar diversas necessidades coletivas 

suportadas pelo Estado, podendo estar destinada a necessidades específicas, 

conforme sejam os tributos sejam vinculados ou não-vinculados a serviços 

específicos382 e tenham predominantemente caráter fiscal ou extrafiscal.  

Acerca do caráter fiscal ou extrafiscal, a doutrina aponta que  tributos fiscais 

são aqueles com finalidade essencialmente arrecadatória, destinados a prover de 

recursos o Estado. Refere Paulsen que “no Brasil, como na quase totalidade dos 

Estados modernos, predomina a tributação como fonte de receita, de modo que se 

pode falar num Estado Fiscal ou num Estado Tributário”383, como já mencionado. 

Dito de outra forma, percebe-se facilmente que, até a atualidade, o estudo 

do tributo enquanto objeto do Direito Tributário se desenvolveu sob uma perspectiva 

lógico-estrutural, afastada da categoria função, o que justifica tamanha relevância 

dada ao caráter fiscalista do tributo: 

 
(...) no direito tributário, o sujeito liberal-individualista continua a ser – 
mesmo nesta quadra da história – o protagonista de uma 
contraposição Estado-Sociedade (como se ainda vivêssemos no 
século XIX), cuja leitura/interpretação é feita, não raras vezes, a partir 
de “regras que superam princípios constitucionais”.384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Por outro lado, os tributos extrafiscais são aqueles que têm em vista a 

prossecução de objetivos de diversa ordem, sobretudo econômica e social, e diante 

disso, sua função principal não é a obtenção de receitas ou uma política de receitas. 

São tributos que objetivam intervir numa situação social ou econômica, indo além da 

função arrecadatória. Neste sentido,  

 
A experiência jurídica nos mostra, porém, que vezes sem conta a 
compostura da legislação de um tributo vem pontilhada de inequívocas 
providências no sentido de prestigiar certas situações, tidas como 
social, política ou economicamente valiosas, às quais o legislador 
dispensa tratamento mais confortável ou menos gravoso. A essa 
forma de manejar elementos jurídicos usados na configuração dos 

                                                           
382 As taxas e contribuições são tributos vinculados, ou seja, há uma referibilidade direta entre o que se 
paga e o serviço beneficiado pela receita arrecadada. O imposto, no entanto, é tributo não-vinculado, 
isto é, não há relação entre o que se paga e o serviço que se recebe. Aliás, a respeito a própria 
Constituição veda a vinculação de receita de impostos a fins específicos. 
383 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário – Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e 
jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 10. 
384 STRECK, Lenio Aplicar a "letra da lei" é uma atitude positivista? Novos Estudos 
Jurídicos, Fazenda, v. 15, n. 1, p.158-173, jan-abr, 2010. Trimestral. Disponível em: 
<http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/2308>. Acesso em: 29 mar. 2015. p.167. 
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tributos, perseguindo objetivos alheios aos meramente arrecadatórios, 
dá-se o nome de extrafiscalidade.385 

 

Assim, por meio da tributação extrafiscal, o Estado pode intervir sobre o 

domínio econômico, manipulando ou orientando o comportamento dos destinatários 

da norma, a fim de que adotem condutas condizentes com os objetivos estatais.  

Deixo para apresentar minha reflexão crítica acerca da 

fiscalidade/extrafiscalidade de um tributo, como critério de diferenciação ou 

caracterização, no próximo tópico quando apresento uma análise ambiental da 

tributação, mas desde já antecipo que entendo que este olhar positivista do Direito 

Tributário, inclusive com o uso de categorizações, ceifou o olhar do todo e 

obstaculizou que o mesmo se voltasse à realização da justiça social. 

Outros fatores contemporâneos são também importantes para que se 

possa apresentar uma reflexão crítica e transformadora da tributação. 

Fato é que se consagrou em matéria tributária um modelo autoritário, visto 

que é na esfera tributária onde se dá a menor participação da sociedade, seja na 

criação, na administração ou até mesmo na destinação da receita advinda do tributo. 

Ainda assim, configura-se sob o plano constitucional naquilo que a doutrina optou 

chamar de Estado Democrático Fiscal386 que “embora não referido expressamente no 

texto de 1988, é também um princípio estrutural (da Constituição Federal) eis que 

emana diretamente do princípio do Estado Democrático de Direito”387. 

Neste sentido, está superada a ideia de tributo como relação de poder. Não 

se trata de uma relação de subjugação do tributado perante o Estado, mas de meio 

indispensável e fundamental para garantir uma vida digna. 

Este cenário é importante para que se compreenda um sistema tributário 

com “farta messe de preceitos que dão pouca mobilidade ao legislador ordinário em 

termos de exercitar seu sistema criativo”388. É um sistema rígido, fechado, o que 

                                                           
385 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p.228. 
386 “O princípio do Estado Fiscal sinaliza no sentido de que o Estado Democrático de Direito vive de 
tributos que constituem o preço da liberdade, são cobrados de acordo com os princípios de justiça e 
segurança e se distribuem segundo as escolhas orçamentárias fundadas em ponderação de princípios 
constitucionais” (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: 
Constituição Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: Renovar, 2009.p.546). 
387 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: Constituição 
Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: Renovar, 2009.p. 546. 
388 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p. 
191-2. 
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ocasiona “no afastamento para sua interpretação, das questões políticas, econômicas 

ou mesmo sociais”389. 

Fato é que o Brasil não escapou das políticas neoliberais a despeito da 

tutela social consagrada na Constituição Federal de 1988 A política neoliberal surgiu 

em resposta à crise do Estado do Bem Estar Social, tendo sido formulada por Milton 

Friedman, especialmente a partir de suas ideias de mercado livre. Segundo Friedman, 

políticas que se voltem à justiça social distributiva incorrem em lesão contra a 

liberdade individual390. 

Além disso, o autor ainda afirma que o Estado, pelo seu tamanho e 

estrutura, é o grande responsável pela crise e por sua própria ineficiência. Logo, 

defende um retorno ao Estado Mínimo. Aposta na abertura econômica e nas políticas 

de redução tributária391, especialmente para grandes empresas, sob o midiático 

discurso de atrair investimentos e gerar empregos. 

Tudo isso foi potencializado pela globalização das relações econômicas 

que, somado a promessas de redução de pobreza e geração de empregos, também 

foi preponderante para essa redução da carga tributária para grandes empresas.  

Com isto, tenho que o Estado se viu refém deste cenário. Chomsky no 

documentário “Requiém for the American Dream”392, analisa, dentre outros aspectos, 

como a concentração de riqueza gera a concentração de poder, particularmente, diz 

ele, ao custo das eleições, o que se pode aqui compreender como o Estado se 

submete, ou serve a estas corporações. Segundo o linguista, esse poder político logo 

se estende à legislação que aumenta, por sua vez, a concentração da riqueza. E, 

acrescenta, neste sentido a política fiscal assim como a tributária “e toda uma série 

de políticas são desenvolvidas para aumentar a concentração de riqueza e poder, que 

                                                           
389 SUNFELD, Carlos Ari. Os publicistas da geração de 60, a Turma das Perdizes e o direito tributário. 
In. DINIZ DE SANTI, Eurico Marcos (Org.). Curso de Direito Tributário e Finanças Públicas. Do fato à 
norma, da realidade ao conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 321. 
390 NUNES, António José Avelãs. Uma introdução à Economia Política. São Paulo: Quartier Latin, 
2007. 
391 É, por exemplo, o caso de políticas de isenção tributária, onde, no primeiro caso, há a exclusão do 
crédito tributário por determinação legal onde um ou mais critérios da regra-matriz é subtraído, não 
havendo, ao final, valor a pagar. 
392 RÉQUIEM for the American Dream. Direção de Peter D. Hutchison, Kelly Nyks, Jared P. Scott. 
Intérpretes: Noam Chomsky. Estados Unidos, 2015. (76 min.), son., color. Legendado. Disponível em: 
<https://www.netflix.com/watch/80083790?trackId=14170032&tctx=1,43,f74b4b35-950f-4ccc-bb34-
cb1a23ab8ab1-80429493>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
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em troca faz com que mais poder político faça a mesma coisa”393. É o que Chomsky 

chama de círculo vicioso394 e é o que se tem visto. 

Como já referi, no Brasil, a carga tributária395 corresponde a cerca de 

36%396 do Produto Interno Bruto (PIB). Isso significa que um terço de tudo que é 

produzido no Brasil se transforma em tributo. Em números, em junho de 2016, o país 

já havia arrecadado, em impostos, mais de novecentos e trinta bilhões de reais397. Se 

não há dificuldade aparente na arrecadação, considerando o numerário vultoso, a 

questão toda reside na distribuição da riqueza, e na consequente realização de 

políticas públicas voltadas à realização dos direitos fundamentais consagrados 

constitucionalmente.  

Ou seja, a questão está no retorno que o Estado dá em bens e serviços 

comparado à receita tributária arrecadada. Em estudo realizado anualmente pelo 

Instituto de Planejamento Tributário (IBPT) “o Brasil continua sendo o que proporciona 

o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem estar da sociedade”398 dentre 

os trinta países com a maior carga tributária.  

Isto significa menos investimentos em áreas essenciais da sociedade e 

que, via de regra, materializam a realização dos direitos fundamentais, como saúde, 

educação, segurança, redução da pobreza e inclusive, direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Fato é que ao invés de cumprir com a promessa de geração de empregos, 

a política neoliberal não fez outra coisa que não garantir a lucratividade das grandes 

                                                           
393 RÉQUIEM for the American Dream. Direção de Peter D. Hutchison, Kelly Nyks, Jared P. Scott. 
Intérpretes: Noam Chomsky. Estados Unidos, 2015. (76 min.), son., color. Legendado. Disponível em: 
<https://www.netflix.com/watch/80083790?trackId=14170032&tctx=1,43,f74b4b35-950f-4ccc-bb34-
cb1a23ab8ab1-80429493>. Acesso em: 11 jun. 2016. 5min30seg. 
394 RÉQUIEM for the American Dream. Direção de Peter D. Hutchison, Kelly Nyks, Jared P. Scott. 
Intérpretes: Noam Chomsky. Estados Unidos, 2015. (76 min.), son., color. Legendado. Disponível em: 
<https://www.netflix.com/watch/80083790?trackId=14170032&tctx=1,43,f74b4b35-950f-4ccc-bb34-
cb1a23ab8ab1-80429493>. Acesso em: 11 jun. 2016. 5min41seg. 
395 A carga tributária é a relação percentual obtida pela divisão do total geral da arrecadação de tributos 
do país em todas as suas esferas (federal, estadual e municipal) em um ano, pelo valor do PIB (Produto 
Interno Bruto), ou seja, a riqueza gerada durante o mesmo período de mensuração do valor dos tributos 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO (IBPT). (São Paulo). Evolução da 
Carga Tributária Brasileira. São Paulo: Ibpt, 2013. Disponível em: 
<https://www.ibpt.org.br/EstudoEvolucaodacargatributariabrasileira.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2015). 
396 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO (IBPT). Estudo comemorativo 10 
anos de Impostômetro (2005-2015). São Paulo: Ibpt, 2015. 7 p. Disponível em: 
<http://libra.ibpt.org.br/campanha-impostometro/docs/EstudoImpostometro20150505.pdf>. Acesso em: 
20 jun. 2016. 
397 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (ACSP). Impostômetro. Disponível em: 
<http://www.impostometro.com.br/>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
398 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO (IBPT), 2015, p.2. 
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empresas, sem exigir, o compromisso social da garantia do emprego. Apenas para 

ilustrar, no primeiro trimestre de 2016, a taxa de desemprego ficou em 10,9%, a maior 

desde 2012, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na 

comparação com o primeiro trimestre de 2015, o crescimento do desemprego foi de 

39,8%399. Ora, o desemprego tem efeitos debilitantes sobre a liberdade, a iniciativa e 

outros direitos fundamentais, uma vez que é um dos grandes contribuintes da 

exclusão social, além das privações físicas e psicológicas que acarreta. 

Este cenário, em termos tributários, também se confirma pelos dados 

divulgados pela Receita Federal em 2016 acerca das declarações de Imposto de 

Renda. De alguma forma, corroboram e apresentam um quadro mais claro da 

distribuição de renda e riqueza no Brasil400. Pelo estudo apresentado apenas 0,05% 

dos contribuintes concentram em torno de 30% de toda a riqueza declarada à 

Receita401, e além disto: 

 
A concentração de renda brasileira supera qualquer outro país com 
informações disponíveis. O décimo mais rico se apropria de metade 
da renda das famílias brasileiras (52%); o centésimo mais rico, algo 
próximo a um quarto (23,2%); e o milésimo mais rico chega a um 
décimo (10,6%), índices que ultrapassam os limites considerados 
toleráveis para as sociedades democráticas, segundo Piketty. Mas o 
que realmente chama a atenção é que o meio milésimo mais rico 
concentra 8,5% da renda, nível superior à Colômbia (5,4%), país 
extremamente desigual, quase três vezes maior do que no Uruguai 
(3,3%) e no Reino Unido (3,4%), e cinco vezes maior do que na 
Noruega (1,7%)402. 

 

                                                           
399 (IBGE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores IBGE: Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 1º trimestre de 2016. Brasília: Ibge, 2016. 30 p. Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_contin
ua/Trimestral/Comentarios/pnadc_201601_trimestre_comentarios_20160519_113000.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. 2016. 
400 RECEITA FEDERAL (Brasil). Grandes Números IRPF: Ano-calendário 2013. Brasília: Centro de 
Estudos Tributários e Aduaneiros - CETAD, 2016. 30 p. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/gn-irpf-2013-tabelas-6-a-10.pdf>. Acesso em: 21 jun. 
2016. 
401 Em números, isso significa cerca de 71 mil pessoas que ganharam em média quatro milhões em 
2013 (RECEITA FEDERAL (Brasil). Grandes Números IRPF: Ano-calendário 2013. Brasília: Centro 
de Estudos Tributários e Aduaneiros - CETAD, 2016. 30 p. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/gn-irpf-2013-tabelas-6-a-10.pdf>. Acesso em: 21 jun. 
2016.). 
402 GOBETTI, Sérgio Wuff; ORAIR, Rodrigo Octávio. O paraíso dos super-ricos. Le Monde Diplomatique 
Brasil. São Paulo, p. 1-2. jan. 2016. Disponível em: 
<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=2018>. Acesso em: 21 jun. 2016. 
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Este perfil apresentado está diretamente ligado a outro aspecto importante, 

qual seja, o fato de que cerca de metade da carga tributária brasileira provém da 

tributação sobre o consumo, o que proporcionalmente à tributação sobre a renda e 

patrimônio, onera os mais pobres. Em contrapartida “nos países mais desenvolvidos 

a tributação sobre o patrimônio e a renda corresponde a cerca de 2/3 da arrecadação, 

conforme dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)”403. 

Isso revela o sistema tributário brasileiro como um sistema injusto, uma vez 

que ao invés de contribuir para a redistribuição da receita no país, exclui grande parte 

da população do acesso aos bens e a serviços essenciais. Outro estudo da Receita 

Federal sobre a carga tributária brasileira404 revela que em 2014, quanto à 

arrecadação tributária, cerca de 13% do valor arrecadado veio de tributos que incidem 

diretamente sobre a renda do trabalhador, e 51% de tributos sobre o consumo. Ou 

seja, esses valores representam mais de 60% da carga tributária405.  

Apenas o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em 

2014, contribuiu com 20,80% na arrecadação tributária406. E este é o perfeito exemplo 

de um tributo regressivo que onera a população mais carente, uma vez que sendo 

indireto407 tem uma relação inversa com o nível de renda do contribuinte, o que acaba 

prejudicando quem detém menor capacidade econômica.  

Um cenário acerca da origem da arrecadação tributária, por base da 

incidência, pode ser conferido no quadro organizado por Salvador, ratificando os 

argumentos até aqui propostos: 

                                                           
403 SALVADOR, Evilasio. O injusto sistema tributário brasileiro. Politika, Brasília, v. 1, n. 3, p.58-69, 
mar. 2016. Disponível em: <http://fjmangabeira.org.br/component/content/article/173-2015/503-revista-
politika#>. Acesso em: 23 jun. 2016.p.63. 
404 RECEITA FEDERAL (Brasil). Carga Tributária no Brasil 2014: Análise por Tributos e Bases de 
Incidência. Brasília: Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros - CETAD, 2015. 55 p. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014>. Acesso em: 23 jun. 2016. 
405 Ainda se poderia contabilizar os valores a título de contribuição dos empregadores para a 
Previdência Social, custo que é repassado pelas empresas aos consumidores. 
406 RECEITA FEDERAL (Brasil). Carga Tributária no Brasil 2014: Análise por Tributos e Bases de 
Incidência. Brasília: Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros - CETAD, 2015. 55 p. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014>. Acesso em: 23 jun. 2016. 
p.15. 
407 Em apertada síntese, diz-se que o tributo é indireto quando é passível de transferência para 
terceiros, ou seja, para os preços dos produtos. Assim, o valor do tributo é embutido no preço final do 
produto ou do serviço. 
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Figura 6 - Estimativa da carga tributária por base de incidência em 2014.408 
 

A realidade da arrecadação tributária torna-se mais vil ainda se agregarmos 

a estas informações dados de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

                                                           
408 SALVADOR, Evilasio. O injusto sistema tributário brasileiro. Politika, Brasília, v. 1, n. 3, p.58-69, 
mar. 2016. Disponível em: <http://fjmangabeira.org.br/component/content/article/173-2015/503-revista-
politika#>. Acesso em: 23 jun. 2016. p. 64. 
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(IPEA) onde se pode confirmar a regressividade do sistema tributário brasileiro, uma 

vez que ali está apontado que nos 10% de famílias mais pobres a carga tributária 

atinge cerca de 30% da renda, caindo continuamente até representar, nos 10% mais 

ricos, 12% da renda409. 

Portanto, são os mais pobres que financiam o Estado e são ao mesmo 

tempo as vítimas da injustiça social e fiscal. Tudo numa ruptura grotesca com o pacto 

constitucional, onde a legislação ordinária, na contramão da Constituição, vem 

estabelecendo um aumento da regressividade tributária, onerando os mais pobres 

assim como a renda advinda do trabalho: 

 
As alterações na legislação infraconstitucional, realizadas a partir de 
1995, enfraqueceram os princípios básicos do sistema tributário da 
Constituição de 1988, agravando as distorções e, sobretudo, 
aprofundando a regressividade do sistema. As modificações, que 
usaram leis ordinárias e regulamentos, transferiram o ônus para a 
renda do trabalho e a população mais pobre, alterando o perfil da 
arrecadação410. 

 

Isso revela um descompasso entre o sistema tributário e a Constituição 

Federal, porque na minha percepção o Direito Tributário não passou pela filtragem 

constitucional necessária.  

Explico. Streck afirma que a função do Direito no Estado Democrático de 

Direito se constitui em um “plus normativo-qualitativo em relação ao Estado Liberal e 

até mesmo ao Estado Social”411, uma vez que – tomando o caso brasileiro – a 

Constituição de 1988 se volta a transformação das estruturas econômicas e sociais. 

Ou seja, “além da carga elevada de direitos fundamentais e princípios consagradores 

das promessas da modernidade e do caráter compromissório do texto da Constituição 

brasileira, este “traz em seu bojo” os mecanismos para a implantação das políticas do 

Welfare State”412. 

                                                           
409  BRASIL. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. . Equidade Fiscal no 
Brasil: Impactos Distributivos da Tributação e do Gasto Social. Brasília: Ipea, 2011. 25 p. (Comunicado 
do IPEA n. 92). Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/comunicado/110519_comunicadoipea92.pdf>. 
Acesso em: 23 jun. 2016.p.6. 
410 SALVADOR, Evilasio. O injusto sistema tributário brasileiro. Politika, Brasília, v. 1, n. 3, p.58-69, 
mar. 2016. Disponível em: <http://fjmangabeira.org.br/component/content/article/173-2015/503-revista-
politika#>. Acesso em: 23 jun. 2016. p.61. 
411 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.43. 
412 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.43. 
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Isso impõe a presença da Constituição em todos os momentos de exercício 

do Direito. Logo, a filtragem constitucional se traduz na ideia de que “não se interpreta, 

assim, um texto jurídico (um dispositivo, uma lei, etc.) desvinculado da antecipação 

de sentido representado pelo sentido que o intérprete tem da Constituição”413. E, aí, 

reside a desarmonia, repito, entre uma Constituição cidadã, que se propõe a 

realização da justiça social a partir também da concretização dos direitos 

fundamentais e de um sistema tributário injusto que fomenta a desigualdade. 

Portanto, é preciso repensar o Direito Tributário para superar esse modo 

liberal de produção do Direito. Isso pode se dar compreendendo a Constituição 

Federal em conexão com a política e a realidade socioambiental, isto é, “há uma 

necessária conexão/imbricação entre Estado, Constituição e política. Só assim será 

possível perceber que a Constituição pertence também à realidade histórico-social”414, 

e, desta forma se resgataria um Direito que se comprometa com as mudanças sociais 

necessárias prometidas a partir do Estado de Direito Socioambiental. 

Uma das possibilidades pensadas a partir desse necessário 

entrelaçamento do Direito Tributário com a Constituição Federal são os chamados 

tributos com fins ambientais, os quais tem ou teriam essa vinculação com a realização 

dos direitos fundamentais. Assim, me proponho a seguir a apresentar minhas 

reflexões quanto a coerência e integridade415 que possa se fazer presente entre a 

tributação ambiental e a Constituição Federal. 

                                                           
413 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.32. 
414 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.99. 
415 Streck propõe dentro de uma Teoria da Decisão Judicial um conjunto mínimo de princípios que 
conformam um agir concretizador da Constituição. Ainda que desenvolva a ideia no âmbito da decisão 
judicial, entendo que é possível conformá-la às decisões relacionadas às políticas públicas. Dentre 
esses princípios Streck aponta a integridade e a coerência como virtudes cuja ideia “aponta para um 
conjunto de princípios que estão presentes em toda a interpretação do direito” (STRECK, Lenio Luiz. 
Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.345). A 
ideia principal tanto da coerência quanto da integridade é a concretização da igualdade, que, “por sua 
vez, está justificada a partir de uma determinada concepção de dignidade humana” (STRECK, Lenio 
Luiz. Jurisdição, fundamentação e dever de coerência e integridade no novo CPC. Consultor 
Jurídico, São Paulo, 23 abr. 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-abr-
23/observatorio-constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-coerencia-integridade-cpc>. Acesso 
em: 06 jul. 2016.). São assim vetores principiológicos pelos quais todo o sistema jurídico deve ser lido. 
Enquanto a coerência existe quando há igualdade de tratamento e de apreciação da situação; a 
integridade, por sua vez, se traduz como o entrelaçamento entre a legalidade e a constitucionalidade. 
Assim, em toda decisão “deve ser respeitada a coerência e a integridade do Direito produzido 
democraticamente sob a égide da Constituição". Em síntese, uma decisão íntegra e coerente significa 
respeito ao “direito fundamental do cidadão frente ao poder público, qual seja, de não ser surpreendido 
pelo entendimento pessoal do julgador, um direito fundamental a uma resposta adequada à 
Constituição, que é o que sustenta a integridade”. Implicam, enfim, “comprometimento dessa mesma 
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4.2. A tributação com fins ambientais sob a ameaça da Law and Economics416 
 
 
A tributação com fins ambientais pode ser compreendida a partir da 

concepção de que “a proteção ambiental é objetivo da política comunitária, e a 

tributação, enquanto instrumento econômico, é um dos seus meios”417. A ideia da 

tributação com fins ambientais é a de conter em si a solidariedade coletiva e o 

interesse geral: se todos tem direito a usufruir de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, cuja exploração seja ordenada, todos devem também contribuir para 

conservá-lo mediante o abastecimento dos cofres públicos, de forma solidária e 

efetiva, relativamente aos respectivos gastos.418. 

Assim, a tributação com fins ambientais enquanto meio para proteção 

ambiental volta-se a concretizar o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, essencial para a sobrevivência no planeta. E nesse sentido, também 

impõe um repensar sobre a função do Direito, enquanto promotor de mudanças de 

comportamento que irão redundar em redução das desigualdades sociais e 

dignificação da vida. 

Entendo, no entanto, importante esclarecer que a tributação com fins 

ambientais não institui novos tributos: 

 
Na verdade, sequer defende-se um conceito próprio de tributo 
ambiental, pois não se trata de uma espécie tributária distinta das que 
estão em curso. Ao contrário, a tributação ambiental não preconiza 
uma espécie tributária nova, mas, sim, uma reordenação do sistema 
tributário com foco na sustentabilidade ambiental.419 

                                                           
comunidade com as decisões tomadas e com os princípios que institucionalizam tais decisões. Por 
gerarem este compromisso político (democrático), estão sempre presentes em toda interpretação do 
direito” (STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.346). Grifo no original. 
416 Também referido por alguns autores como Análise Econômica do Direito, surge na Universidade de 
Chicago no início da década de 60 do século passado, pugnando a aplicação dos modelos e teorias da 
Ciência Econômica na interpretação e aplicação do Direito. O movimento, fortemente influenciado pelo 
liberalismo econômico, tem como precursores e expoentes os professores Ronald Coase e Richard A. 
Posner, ambos da Universidade de Chicago, e Guido Calabresi, da Universidade de Yale. (ROSA, 
Alexandre Morais da. Constitucionalismo garantista: notas lógicas. In: FERRAJOLI, Luigi; STRECK, 
Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (Org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: 
um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.).  
417 SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo Ambiental – Extrafiscalidade e Função Promocional do 
Direito. Curitiba: Juruá Editora, 2008. p. 225. 
418 SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo Ambiental – Extrafiscalidade e Função Promocional do 
Direito. Curitiba: Juruá Editora, 2008. p. 326. 
419 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental: por uma remodelação ecológica dos 
tributos. Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 32, n. 
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Portanto, não se trata de instituir novas figuras tributárias, mas de utilizar o 

critério ambiental em todo o sistema tributário420 para que os tributos se voltem 

também à proteção ambiental, até porque “o que se constata hoje é o surgimento de 

um novo critério global para o redirecionamento dos sistemas fiscais, qual seja, o 

critério ambiental, sendo a epistemologia ambiental o ponto de partida neste 

redirecionamento”421.  

Ademais, pelos fins que a tributação com fins ambientais se propõe, me 

parece importante ressaltar que tem ela seus princípios vinculados aos valores 

morais422 concretizados pelo princípio da dignidade da pessoa humana: 

                                                           
2, p.101-115, dez. 2012. Semestral. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/353/335>. Acesso em: 09 dez. 2014. p.102.                                                                                                                                                         
420 O compromisso constitucional impõe a ambientalização de todo o sistema jurídico, repito. 
421 Grifos no original. CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental: por uma remodelação 
ecológica dos tributos. Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
UFC, Fortaleza, v. 32, n. 2, p.101-115, dez. 2012. Semestral. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/353/335>. Acesso em: 09 dez. 2014. p.101.  
Aqui, a autora refere-se a Leff, o qual afirma que “a epistemologia ambiental é uma política do saber 
que busca a sustentabilidade da vida. Para além do propósito de internalizar o ambiente externalizado 
da centralidade do conhecimento e do assédio do poder da ciência; para além do acoplamento da teoria 
e do pensamento com uma realidade dada, a epistemologia ambiental muda as formas de ser do mundo 
na relação que o ser estabelece com o pensar, com o saber e o conhecer. É uma epistemologia política 
da vida e da existência humana” (LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. São Paulo: Cortez 
Editora, 2007, p.14). 
422 Para o avanço da narrativa considero importante distinguir valor, princípio e regra. Segundo Torres, 
valores “são ideias absolutamente abstratas, supraconstitucionais e insuscetíveis de se traduzirem em 
linguagem constitucional” ((TORRES, Ricardo Lobo. Valores e Princípios no Direito Tributário 
Ambiental. In: TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005, 
p.21-22). São, portanto, extrajurídicos. Por outro lado, “Princípios não são valores. Para que um 
princípio tenha obrigatoriedade, ele não pode se desvencilhar da democracia que se dá por enunciados 
jurídicos concebidos como regras. Princípios, nesse sentido, são o modo pelo qual toda essa 
normatividade adquire força normativa para além das suficiências das regras. Do mesmo modo, não é 
correto falar em uma axiologia principiológica, mas, sim, em uma deontologia dos princípios, visto que 
são os princípios que instituem as bases para a normatividade do direito. Isto porque as regras não 
acontecem sem os princípios. Os princípios sempre atuam como determinantes para a concretização 
do direito e, em todo caso concreto, eles devem conduzir para a determinação da resposta adequada. 
As regras constituem modalidades objetivas de solução dos conflitos. Elas “regram” o caso, 
determinando o que deve ou não ser feito. Os princípios autorizam esta determinação; eles fazem com 
que o caso decidido seja dotado de autoridade que – hermeneuticamente – vem do reconhecimento da 
legitimidade”. Ainda é importante destacar que “a regra só se aplica em face do caráter antecipatório 
do princípio. O princípio está antes da regra. Somente se compreende a regra através do princípio” 
(STRECK, Lenio Luiz. Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivismo. In: FERRAJOLI, Luigi; 
STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (Org.). Garantismo, hermenêutica e 
(neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 
69-71). Daí porque concordo com a ideia de Streck para quem o princípio é deontológico, um padrão 
decisório construído historicamente, e assim, presente em toda e qualquer interpretação do direito. 
Também Ferrajoli afirma que “aos princípios consistentes em direitos de liberdade (universais ou 
omnium) correspondem as regras consistentes em limites ou proibições (absolutos ou erga omnes); 
aos princípios consistentes em direitos sociais (universais ou omnium) correspondem as regras 
consistentes em vínculos ou obrigações (absolutos ou erga omnes). Direitos e deveres, expectativas e 
garantias, princípios em matéria de direitos e regras em matéria de deveres são, em suma, uns a face 
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Os recursos tributários devem atender, como já visto, a direitos 
fundamentais do cidadão – como a vida, a saúde, a habitação, a 
alimentação, dentre outros – assim como a princípios diretores da 
política social e econômica, no sentido de que se proporcione sua 
distribuição equitativa e eficiente, atendendo também, por 
conseguinte, à satisfação dessa necessidade coletiva que é a defesa 
do bem ambiental.423  

 

Penso que também é importante afastar desde já a ideia de que a tributação 

com fins ambientais esteja estritamente vinculada a ideia de extrafiscalidade, como se 

se pudesse ainda, neste andar da história, classificar os tributos em fiscais ou 

extrafiscais424. Ora, é certo que todos os tributos tem a função fiscal, uma vez que a 

arrecadação pecuniária é o mote principal (ainda) de sua vigência425. No entanto, além 

desta função é possível incluir outras que não envolvam a captação de recursos 

financeiros, mas pelo contrário, voltem-se a realização de direitos fundamentais, como 

é o caso da proteção ambiental, configurando a função extrafiscal. Ademais se a 

ambientalização do sistema se impõe, não haveria fundamento que justificasse tal 

categorização. 

Neste cenário, o que define a tributação com fins ambientais, é em síntese 

a finalidade que dirige a sua criação e não o fato gerador426 do tributo, ou seja, “Pode-

                                                           
dos outros, equivalendo a violação dos primeiros, seja ela por comissão ou omissão, à violação das 
segundas” (FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. 
In: FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (Org.). Garantismo, 
hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012. p.41). 
423  SEBASTIÃO, Simone Martins.  Tributo Ambiental – Extrafiscalidade e Função Promocional do 
Direito. Curitiba: Juruá Editora, 2008.p. 234. 
424 Apresentei no primeiro item deste capítulo as noções clássicas do que seja fiscalidade e 
extrafiscalidade. 
425 Trata-se da ideia do Estado Fiscal, já desenhado neste trabalho. Este Estado Fiscal se constitui pela 
Constituição Financeira, que, por sua vez, “constitui o conjunto de ações do Estado para a obtenção 
da receita e a realização dos gastos para o atendimento das necessidades públicas, ou seja, 
constitucionaliza as finanças públicas” (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional 
Financeiro e Tributário: Constituição Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: 
Renovar, 2009, p. 3). 
426 O Código Tributário Nacional (CTN) define o fato gerador no artigo 114: “Fato gerador da obrigação 
principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”. É, portanto, “o 
acontecimento do mundo real que possui a característica de fazer nascer a relação jurídico-tributária 
prevista, anteriormente e de forma hipotética, na norma exacional” (BECHO, Renato Lopes. Lições de 
Direito Tributário: teoria geral e constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011.p.118). Registro, no entanto, 
que a expressão sofre críticas uma vez que “a doutrina tradicional, no Brasil, costuma designar por fato 
gerador tanto aquela figura conceptual e hipotética – consistente no enunciado descritivo do fato, 
contido na lei - como o próprio fato concreto que, na sua conformidade, se realiza, hic et nunc, no 
mundo fenomênico” (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 
2000.p.50). 
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se assim qualificar-se como um tributo ecológico um imposto cujo facto gerador não 

expresse diretamente um acto de degradação ambiental”427. 

Desta forma, o que se apresenta como relevante é que o tributo alcance o 

objetivo pretendido, a proteção ambiental. Esta questão é de extrema importância 

porque uma vez compreendido que todos os tributos podem comportar as duas 

funções428 resta claro também que o que qualifica o tributo ambiental é a finalidade, 

ou seja, ainda que o tributo não tenha sido criado originalmente com a finalidade 

ambiental, pode ele assumir uma postura de proteção ambiental. É o caso do exemplo 

apresentado por Cavalcante: 

 
Podemos observar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) no Brasil, que tem função originariamente fiscal 
(arrecadatória), porém, quando foi definida em alguns estados a 
alíquota zero para os veículos elétricos (não poluentes), neste 
momento, instituiu-se também sua natureza extrafiscal, representando 
esta redução de alíquota um estímulo à diminuição da poluição 
causada pela emissão de gases oriundos dos veículos tradicionais. A 
diferenciação de alíquotas em determinados impostos pode exercer 
importantes influências em prol do meio ambiente e, no exemplo dado, 
descaracteriza sua natureza fiscal, caso se aceite tal classificação.429 

 

Daí porque penso que a nomenclatura mais adequada seja tributo com fins 

ambientais430 431, porque é justamente a finalidade que o distinguirá. Ademais, não 

restringir o debate da tributação com fins ambientais à extrafiscalidade permite ao 

poder público “Introduzir no âmbito estatal práticas fiscais inovadoras e que tornem 

possível uma adequada integração entre a política fiscal e a política ambiental”432. 

                                                           
427 SOARES, Claudia Alexandra Dias. O Imposto Ecológico – Contributo para o Estudo dos 
Instrumentos Econômicos de Defesa do Ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p. 290. 
428 Fiscal e extrafiscal. 
429 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental e Aspectos da 
Extrafiscalidade. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/tributacao-ambiental-e-aspectos-da-
extrafiscalidade-por-denise-lucena-cavalcante/>. Acesso em: 16 dez. 2014. p.3. 
430 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental e Aspectos da 
Extrafiscalidade. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/tributacao-ambiental-e-aspectos-da-
extrafiscalidade-por-denise-lucena-cavalcante/>. Acesso em: 16 dez. 201; e, Tributação Ambiental: por 
uma remodelação ecológica dos tributos. Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Direito da UFC, Fortaleza, v. 32, n. 2, p.101-115, dez. 2012. Semestral. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/353/335>. Acesso em: 09 dez. 2014. 
431 A maior parte dos doutrinadores, como Lise Tupiassu, Ricardo Saliba, Simone Sebastião, utiliza a 
expressão “tributo ambiental”.  
432 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental e Aspectos da 
Extrafiscalidade. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/tributacao-ambiental-e-aspectos-da-
extrafiscalidade-por-denise-lucena-cavalcante/>. Acesso em: 16 dez. 2014. p. 3. 
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Portanto, a extrafiscalidade não é uma característica originária dos tributos 

com fins ambientais, sendo relevante para qualificá-la como dito, a finalidade 

constitucional insculpida no artigo 225, ou seja, a proteção ambiental. Além disso, 

 
quanto mais características de proteção ambiental forem identificadas 
nos tributos, melhor será para a eficácia da utilização destes como 
instrumentos de indução de comportamentos mais sustentáveis, não 
devendo descartar a função deles só porque não foram originalmente 
configurados com tal fim433. 

 

Descartar a possibilidade de um tributo estabelecer a finalidade ambiental 

porque não foi originalmente instituído com este fim, representa “excesso de rigor 

técnico e que nada acrescentaria à causa maior, que é a defesa do equilíbrio 

ecológico”434. Assim, qualquer tributo pode passar a ter fins ambientais, os quais terão 

a mesma ou tanta relevância quanto os fins que foram originalmente previstos.  

Os tributos com fins ambientais tem como particularidade “a definição de 

seus objetivos no sentido de fomentar a busca pelo equilíbrio ecológico”435. E, como 

disse, agregar finalidade ambiental a um tributo significa estabelecer uma política 

fiscal e ambiental. 

Acrescento que ainda que essa pesquisa se volte à espécie tributária 

‘imposto’, é relevante chamar a atenção para o entendimento de que todas as 

espécies tributárias podem ter fins ambientais, os quais podem ser estabelecidos por 

qualquer um dos critérios da regra-matriz de incidência tributária436: 

                                                           
433 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental e Aspectos da 
Extrafiscalidade. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/tributacao-ambiental-e-aspectos-da-
extrafiscalidade-por-denise-lucena-cavalcante/>. Acesso em: 16 dez. 2014. p. 3. 
434 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental e Aspectos da 
Extrafiscalidade. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/tributacao-ambiental-e-aspectos-da-
extrafiscalidade-por-denise-lucena-cavalcante/>. Acesso em: 16 dez. 201; e, Tributação Ambiental: por 
uma remodelação ecológica dos tributos. Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Direito da UFC, Fortaleza, v. 32, n. 2, p.101-115, dez. 2012. Semestral. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/353/335>. Acesso em: 09 dez. 2014.p. 107. 
435 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental e Aspectos da 
Extrafiscalidade. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/tributacao-ambiental-e-aspectos-da-
extrafiscalidade-por-denise-lucena-cavalcante/>. Acesso em: 16 dez. 2014. p. 5. 
436 A Regra-Matriz de Incidência Tributária foi desenvolvida por Carvalho e parte da constatação de que 
toda a norma jurídica é bimembre, constituída de uma hipótese e de um consequente. Por sua vez, 
cinco critérios estão contemplados na hipótese e no consequente. Segundo o autor, a hipótese faz a 
descrição de um fato, através da fixação do comportamento de uma pessoa (critério material), 
condicionado no tempo (critério temporal) e no espaço (critério espacial). Exemplificativamente, ser 
proprietário de um bem imóvel (critério material), no perímetro urbano de Rio Grande (critério espacial), 
no dia primeiro do ano civil (critério temporal), constituem os elementos suficientes para que se 
considere descrita adequadamente a hipótese. Já o consequente prescreve a relação jurídica que se 
instaura quando efetivada a hipótese, ou seja, “prescreve os efeitos jurídicos que o acontecimento irá 
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Analisando o sistema tributário brasileiro, percebe-se que todas as 
espécies tributárias podem e devem incluir em sua motivação o critério 
ambiental, passando esse princípio geral da atividade econômica, 
previsto no art. 170, inciso VI, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, a ser considerado no momento da aplicação do Direito. 
Dessa forma, o que há é uma remodelação ecológica do sistema 
tributário nacional, que deve considerar o meio ambiente como uma 
diretriz necessária, inclusive, redirecionando ecologicamente os 
tributos que não tinham na sua origem tal preocupação 437 438.  

 

Neste momento é relevante ressaltar outro aspecto que merece reflexão 

nesse cenário tributário-ambiental, qual seja, o fato desses direitos ainda estarem 

assentados sob a lógica sujeito-objeto. Ora, enquanto o Direito Tributário continua 

estabelecendo suas premissas a partir de uma concepção de Estado mau e 

contribuinte vítima; por sua vez, a legislação ambiental se volta quase que tão 

somente ao indivíduo que polui, ou seja, discorre sobre o tratamento que deve ser 

considerado quando atividades potencialmente poluidoras causarem danos ao 

ambiente439, sem que outros atores sociais, como o Estado, sejam chamados à 

responsabilidade por suas participações, comissivas ou omissivas.   
                                                           
propagar” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23.ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011.p.237). Portanto, o consequente estabelecerá as pessoas que comporão a relação jurídica 
(critério pessoal) – sujeitos ativo e passivo, e os elementos necessários para o cálculo do tributo 
eventualmente devido (critério quantitativo) – base de cálculo e alíquota. Seguindo o exemplo 
apresentado, ter-se-ia no critério pessoal, a Fazenda Municipal como sujeito ativo e o proprietário do 
imóvel como sujeito passivo; e, no critério quantitativo, o valor venal do imóvel como base de cálculo, 
e a alíquota a ser aplicada. O autor afirma ainda que “a conjunção desses dados indicativos nos oferece 
a possibilidade de exibir, na sua plenitude, o núcleo lógico-estrutural da norma-padrão de incidência 
tributária” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23.ª ed. São Paulo:Saraiva, 
2011.p.238). 
437 No exemplo citado por Cavalcante – IPVA - a finalidade ambiental está estabelecida no critério 
quantitativo, uma vez que foi prevista alíquota reduzida para os veículos elétricos brasileiros. 
438 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental e Aspectos da 
Extrafiscalidade. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/tributacao-ambiental-e-aspectos-da-
extrafiscalidade-por-denise-lucena-cavalcante/>. Acesso em: 16 dez. 2014. p. 9. 
439 “Enquanto o dano tradicional está vinculado à pessoa e aos seus bens considerados de forma 
individual, o ambiental é difuso, de titularidade indefinida ou indeterminável, haja vista que protege um 
bem de interesse difuso e de uso comum do povo. Pode, ainda, gerar um dano ambiental reflexo 
quando a lesão também atinge indivíduos” (LEITE, José Rubens Morato; BELCHIOR, Germana 
Parente Neiva. Dano Ambiental na Sociedade de Risco: uma visão introdutória. In: LEITE, José Rubens 
Morato; FERREIRA, Heline Sivini; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti (Org.). Dano Ambiental 
na Sociedade de Risco. São Paulo: Saraiva, 2012., p.28). Ainda, Leite registra que o dano ambiental 
é uma expressão ambivalente, vez que tanto pode estar se referindo à “alterações nocivas ao meio 
ambiente e outras” atingindo o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; como 
também “os efeitos que tal alteração provoca na saúde das pessoas e em seus interesses” (LEITE, 
José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: RT, 2003, 
p.97). Logo, o dano ambiental tanto pode referir-se ao dano coletivo, difuso que atinge a sociedade; 
como também pode se tratar de dano individual, compreendido como o dano “ricochete a interesses 
legítimos de uma determinada pessoa, configurando um dano particular que ataca um direito subjetivo 
e legitima o lesado a uma reparação pelo prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial” (STEIGLEDER, 
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Observe-se que quase não há qualquer referência ao papel do Estado 

neste cenário. Quando o Estado licencia440 atividades potencialmente poluidoras, ele 

próprio cria a possibilidade da ocorrência da degradação ambiental. Ainda assim, via 

de regra, fala-se na degradação ambiental provocada pela empresa, mas, contudo, 

não há qualquer referência na contrapartida do Estado em políticas públicas 

ambientais, pela autorização de poluir. O Estado aufere a receita tributária advinda da 

industrialização de produtos potencialmente poluidores e não dá retorno em políticas 

públicas à localidade poluída ou à sociedade. 

No caso da cidade de Rio Grande, por exemplo, o Estado investiu 

financeiramente, e, licenciou atividades portuárias e navais; no entanto, criou ao 

mesmo tempo um cenário de injustiça ambiental441, uma vez constatado que: 

 
Por outro lado, há indícios de perda de sua sustentabilidade ambiental. 
Exemplos destes indícios são a perda de alguns de seus importantes 
componentes e processos produtivos como a diminuição da atividade 
pesqueira, com destaque à pesca artesanal, e perda de qualidade de 
componentes representada, por exemplo, pela qualidade do ar, 
balneabilidade de suas águas e supressão de importantes 
ecossistemas e de valores paisagísticos que suportam atividades 
turísticas e elementos que definem o bem-estar social442. 

 

                                                           
Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no direito 
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2004. p.117). 
440 “Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental” (BRASIL. Lei 
nº 6938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Política Nacional de Meio 
Ambiente. Brasília, 02 set. 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. Acesso em: 16 fev. 2017.). 
441 A injustiça ambiental decorre da lógica perversa de um sistema – o capitalismo - que penaliza e 
exclui. Trata-se de “mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, 
destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos 
grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações 
marginalizadas e vulneráveis” (ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do Amaral; BEZERRA, 
Gustavo das Neves. O que é Justiça Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.p.40-41). Justiça 
Ambiental, por outro lado, implica no “direito a um meio ambiente seguro, sadio e produtivo para todos, 
onde o “meio ambiente” é considerado em sua totalidade, incluindo suas dimensões ecológicas, físicas, 
construídas, sociais, políticas, estéticas e econômicas. Refere-se, assim, às condições em que tal 
direito pode ser livremente exercido, preservando, respeitando e realizando plenamente as identidades 
individuais e de grupo, a dignidade e a autonomia das comunidades” (ACSELRAD, Henri; MELLO, 
Cecília Campello do Amaral; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é Justiça Ambiental. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2009.p.16). 
442 ASMUS, Milton L.. Desenvolvimento sustentável na região do estuário da Lagoa dos 
Patos: será possível?. 2011. Disponível em: 
<http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=23782&secao=Colunas e 
Artigos>. Acesso em: 28 dez. 2014. 
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Ora, o artigo 225 ao estabelecer a responsabilidade compartilhada no que 

diz respeito à proteção ambiental, inclui aí também o Estado443. Logo, descumprindo 

a Constituição, e, não agindo preventivamente a partir de políticas públicas – o que 

seria o ideal - o Estado é solidariamente responsável. No entanto, o que se percebe 

na atualidade é o licenciamento444 de centenas de milhares de atividades 

potencialmente poluidoras e o aumento substancial dos cofres públicos sem que haja 

atuação específica do Estado no que diz respeito a proteção ambiental. Como já 

apontei, o índice de retorno da carga tributária em bens e serviços à população está 

em último dentre as trinta maiores cargas tributárias do mundo. É preciso refletir 

criticamente, portanto, sobre as consequências decorrentes de danos ambientais 

causados por atividades legalmente licenciadas. 

                                                           
443 Não apenas isto, mas a Constituição estabelece prerrogativas e deveres ao Estado, no que trata da 
proteção ambiental, em diversos dispositivos: art. 21, IX; art. 22, IV; art. 23, VI e VII; art. 24, VI e VIII; 
art. 225, § 1º. 
444 A respeito do licenciamento ambiental gostaria de fazer algumas pequenas observações, ainda que 
o tema seja complexo e controverso. Em regra, o licenciamento ambiental é divido em três fases: a 
licença prévia (aprova a viabilidade ambiental do projeto e autoriza sua localização e concepção 
tecnológica e estabelece as condições a serem consideradas no desenvolvimento do projeto 
executivo), a licença de instalação (autoriza o início da obra ou instalação do empreendimento) e a 
licença de operação (autoriza o início do funcionamento da obra ou empreendimento pelo período 
mínimo de 4 e máximo de 10 anos). É uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer 
empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. No âmbito 
federal o licenciamento é realizado pelo IBAMA, e nos âmbitos estaduais e municipais pelas secretarias 
de meio ambiente correlatas. Desde sua criação, no entanto, o processo de licenciamento vem 
provocando polêmica. Uma delas é no sentido de que ele se traduz no “reino da discricionariedade 
administrativa” (HOFMANN, Rose Mirian. Gargalos do licenciamento ambiental federal no Brasil. 
Brasília: Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, 2015. Disponível em: 
<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/24039>. Acesso em: 29 set. 2016.p.4), onde, entre 
diversos gargalos apontados destaco: a baixa qualidade do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e a 
ausência do vetor ambiental na concepção de projetos e a inconsistência e subjetividade na aplicação 
de princípios e critérios quando da análise e aprovação do EIA. Além disso, é apontado que na 
imposição de medidas compensatórias, o processo está sendo usado para suprir carências 
institucionais e operacionais, não havendo relação com os impactos causados. Uma constatação: 
dificilmente um licenciamento é negado. Apesar do acesso a muitos dados ser restrito e não estar 
disponível a população, um estudo apresentado apontou que em 2013, no âmbito federal foram 
concedidas 829 licenças, tendo sido apenas 1 indeferida. Isso significa que em média foram concedidas 
3,3 licenças por dia útil. No país, entre licenciamentos ambientais federais e estaduais naquele ano 
atingiu-se o total de 257.775 licenças. (Informações obtidas em: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. Processo de Licenciamento. Sistema 
Informatizado de Licenciamento Ambiental Federal. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/licenciamento/>. Acesso em: 29 set. 2016; INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. Pesquisa de Licenciamento 
Ambiental. Portal Nacional do Licenciamento Ambiental. Disponível em: 
<http://pnla.mma.gov.br/pesquisa/licenciamentos/>. Acesso em: 29 set. 2016; e HOFMANN, Rose 
Mirian. Gargalos do licenciamento ambiental federal no Brasil. Brasília: Câmara dos Deputados, 
Consultoria Legislativa, 2015. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/24039>. 
Acesso em: 29 set. 2016.). 
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Se o Direito Ambiental até o momento tem se revelado inefetivo445, há que 

se trazer à reflexão e ao debate qual a contribuição que o Direito Tributário pode dar 

ao cenário de degradação ambiental. Neste sentido, é o espaço da Educação 

Ambiental quem melhor propicia a reflexão crítica, uma vez que se volta para a 

emancipação e transformação da realidade posta. 

É importante registrar, no entanto, que no Brasil a experiência da tributação 

com fins ambientais caminha a passos tímidos, muito talvez em decorrência de um 

ainda difícil processo de conscientização da crise ambiental que já se enfrenta há 

muito.  

Ademais, como já exposto, se a concretização dos direitos fundamentais 

que realizam o princípio da dignidade da pessoa humana passa por um repensar da 

própria humanidade, da mesma forma torna-se imprescindível repensar o Direito, e 

aqui o Tributário, sendo necessário e urgente promover a ruptura com o modelo 

liberal-individualista vigente na esfera tributária, para assumir o compromisso 

constitucional firmado, recuperando a coerência e integridade. 

Dito de outra forma, entendo indispensável a reordenação do sistema 

tributário, ambientalizando-se, para a partir dessa transformação servir como um 

instrumento para a construção de uma realidade social unificada pela garantia e 

efetivação dos direitos humanos, e nesse sentido, do direito à vida. 

Além disso, me parece inegável a importância que o Direito Tributário 

assume nesse cenário de globalização cujo processo se apresenta perverso, 

apresentando o mundo como ele realmente é, vivendo uma crise civilizatória que é a 

crise do conhecimento, gerando graves problemas sociais. A globalização perversa 

globaliza a economia e não o ser humano. Assim, a perversidade está na raiz dessa 

evolução negativa da humanidade, porque para aquelas centenas de milhares de 

                                                           
445 A respeito, Navarro observa: “O direito ambiental surge como uma tentativa de controlar a crise, 
eclodindo na década de setenta, internacionalmente, e no final da década de oitenta, em âmbito 
nacional. Daquele período até hoje, no entanto, a crise ambiental apenas se agravou. Isso demonstra 
que o direito ambiental tem sido ineficaz no controle da crise ambiental, pois são mantidos padrões 
econômicos de produção extremamente insustentáveis, gerando consequências socioambientais 
nefastas como concentração de renda, mudanças climáticas, esgotamento de recursos, desastres 
ambientais. A persistência da crise ambiental mesmo após a promulgação de legislações ambientais 
extremamente avançadas, como é o caso da brasileira, demonstra que a mera elaboração legislativa 
não é suficiente para modificar a situação posta, sendo primordial que se questione o modo como 
ocorre a aplicação dessa legislação” (NAVARRO, Gabriela Cristina Braga. Hermenêutica Filosófica e 
Direito Ambiental: Concretizando a Justiça Ambiental. 2014. 235 f. Dissertação (Mestrado) - Programa 
de Pós-graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. p.28). 
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pessoas que não detém o poder do dinheiro e da informação, há um crescente 

desemprego gerando mais pobreza e por consequência a perda da qualidade de vida:  

 
Na hora atual, e para a maior parte da humanidade, a globalização é 
sobretudo fábula e perversidade: fábula, porque os gigantescos 
recursos de uma informação globalizada são utilizados mais para 
confundir do que para esclarecer; a transferência não passa de uma 
promessa. Como as notícias decorrem da interpretação, e não da 
leitura dos acontecimentos, os relatos podem ser ao mesmo tempo 
grandes e mesquinhos. A imprecisão que daí resulta impede muitas 
vezes que se encontrem as orientações necessárias. Perversidade, 
porque as formas concretas dominantes de realização da globalidade 
são o vício, a violência, o empobrecimento material, cultural e moral, 
possibilitados pelo discurso e pela prática da competitividade em todos 
os níveis. O que se tem buscado não é a união, mas a unificação446 
447. 

 

Porto-Gonçalves analisa a globalização como resposta política e aponta 

uma revolução tecnológica como parte da estratégia que objetiva a reprodução das 

assimétricas relações sociais e de poder onde a diretriz será “mudar para que fique 

tudo como está”448. Assim, a globalização é o apogeu do mundo capitalista que busca 

                                                           
446 SANTOS, Milton. Da Totalidade ao Lugar. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 
p.152. 
447 Tanto a unificação quanto o fracionamento são modelos simultaneamente presentes ainda que suas 
manifestações possam ser diversas: “o processo de unificação se faz por intermédio do que se chama 
redes. Seria, portanto pela unificação que adviria o fracionamento” (SANTOS, Milton. Da Totalidade 
ao Lugar. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. p.153). 
448  “Veremos uma profunda revolução tecnológica como parte de uma contra-estratégia visando a 
reprodução das assimétricas relações sociais e de poder que recuperará um slogan conservador – 
mudar para que fique tudo como está – que nos oferecerá: um mundo sem fronteiras, sim, mas no 
sentido neoliberal, que facilita a livre circulação de bens e mercadorias e não de homens, sobretudo, 
de pobres; menor hierarquia e centralização, sim, mas com um Estado Mínimo para a maioria, uma 
flexibilização generalizada que vai dos valores às relações trabalhistas; novas sensibilidades, sim, mas 
estimulando um individualismo narcísico com uma mídia que opera uma eficaz fabricação capitalística 
da subjetividade (F.Guatari) que instrumentaliza o desejo, infantiliza cada um, contribui para a apatia, 
onde vemos o uso generalizado (e a criminalização) das drogas e, até mesmo, a criminalização dos 
que recusam a apatia e lutam; que responde aos pacifistas com uma revolução tecnológica no modo 
de fazer a guerra, com uma guerra sem heróis, até mesmo covarde, porque sequer comparece ao 
campo de batalha – trabalha com sensores remotos com tele (ampla) visão – a que nos habituamos  
com os videogames; no lugar do direito ao ócio estimulou exatamente sua negação, o negócio e, no 
lugar do trabalho livre, procurou se livrar do trabalho, gerando um desemprego generalizado que, 
associado a um Estado mais atento ao capital que à questão social, levará ao aumento das migrações 
e à sobrecarga de responsabilidades da mulher nos cuidados com os filhos, com os idosos, com os 
doentes – à falta da Previdência Social resta a mulher previdente – feminizando a pobreza no exato 
momento em que as mulheres se afirmam no espaço público; aos ambientalistas, que se associavam 
a toda essa revolução política e cultural, se responderá com a paulatina institucionalização da questão 
ambiental (conferências mundiais, colóquios, seminários...) que, assim, vai pouco a pouco se tornando 
uma questão paradoxalmente específica e, como tal, perdendo seu poder transformador” (PORTO-
GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011 p.20). 
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a mais-valia globalizada, e, neste sentido, exclui muitos deste processo, como se 

verifica: 

 

 
Figura 7. Mapa geográfico da riqueza global.449 450 

 

Não há assim como mitigar a globalização, justamente porque ela trouxe 

uma nova compreensão de espaço e das relações que se dão neste espaço. É neste 

cenário que se discute a questão ambiental. Daí porque Santos propõe “uma outra 

globalização”451, onde se pense primeiro no ser humano - ao invés de apoiar o capital 

internacional – na miscigenação dos povos, suas culturas, valores, credos. Diga-se, 

onde se efetive a dignidade da pessoa humana integralmente: 

 
A regulação mundial é uma ordem imposta, a serviço de uma 
racionalidade dominante, mas não forçosamente superior. A questão, 
para nós, seria descobrir e por em prática novas racionalidades, em 
outros níveis e regulações mais consentâneas com a ordem desejada 
pelos homens, lá onde eles vivem.452 

 

                                                           
449 CREDIT SUISSE RESEARCH INSTITUTE (Switzerland). Global Wealth Report 2014. Zurich: 
Credit Suisse Ag, 2014. Disponível em: <https://publications.credit-
suisse.com/tasks/render/file/?fileID=5521F296-D460-2B88-081889DB12817E02>. Acesso em: 15 jan. 
2015.  
450 É possível ainda ver com mais clareza as diferenças econômicas do mundo, com enorme abismo 
social, no mapa animado organizado pela Universidade de Michigan que pode ser acessado em: 
http://www.worldmapper.org/animations/income_animation.html 
451 SANTOS, Milton. Da Totalidade ao Lugar. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 
452 SANTOS, Milton. Da Totalidade ao Lugar. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 
p.154. 
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Ora, a preservação de um meio ambiente saudável e a manutenção da 

sustentabilidade são imprescindíveis à sobrevivência da sociedade, reiterando a 

importância de um Direito Tributário reordenado, em harmonia com a Constituição 

Federal, e assim, voltado à realização dos direitos fundamentais.  

Urge então que o Estado exerça seu papel de gestor, assumindo seu papel 

constitucionalmente definido na proteção ambiental, sob pena de não o fazendo, 

incentivar o desenvolvimento econômico abusivo e ao mesmo tempo impor tal pena a 

espécie humana, atual e futura. 

A tributação com fins ambientais, como dito, deve ser fruto de uma nova 

política pública, fiscal e ambiental, harmonizando o sistema financeiro com as 

questões ambientais, no seu sentido mais amplo, garantindo ainda a sustentabilidade, 

gerando a melhoria de qualidade de vida da sociedade, e que representa, em outros 

termos a realização do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Neste sentido, entendo a tributação com fins ambientais como uma 

proposta de ruptura do sistema tributário com o paradigma da consciência, o que se 

concretiza a partir da necessária filtragem hermenêutico-constitucional. Assim sendo, 

ambientalizar o sistema tributário para que se volte à realização do bem estar social, 

concretizando a dignidade da humanidade, e, promovendo a justiça tributária453. 

No Brasil, ainda que a Constituição date de 1988, a tributação com fins 

ambientais é recente. Fato é que ela ainda se apresenta através de políticas locais e 

pontuais. Não há uma sistematização porque não há uma reordenação do sistema; o 

Direito Tributário, como venho dizendo, não passou pelo filtro constitucional: “Assim, 

                                                           
453 Acerca da justiça tributária penso que é importante pontuar que: “As discussões filosóficas modernas 
sobre a justiça tendem a encará-la sob dois aspectos. Sob o aspecto formal, ela aparece como um 
valor ético social de proporcionalidade, de acordo com o qual, em situações bilaterais normativamente 
reguladas, se exige a atribuição a alguém daquilo que lhe é devido, ou seja, trata-se de um princípio 
abstrato de ação que prescreve, para os seres de uma mesma categoria essencial, o mesmo 
tratamento. Desponta, nesta noção, o princípio da igualdade que, porém, aí vem vazio de conteúdo. 
Restaria identificar, no gênero, aquilo que deve ser proporcionalmente repartido entre quem. Este é o 
aspecto material da justiça. E é dentro deste aspecto que se travam as maiores polêmicas” (FERRAZ 
JUNIOR, Tércio Sampaio. Interpretação e Estudos da Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 
1990.p.54). Entendo, assim, que a justiça tributária está sob o abrigo da ideia da equidade, que por sua 
vez se revela no equilíbrio nas relações jurídicas, especialmente numa adequada distribuição do ônus 
tributário (COSTA, Regina H. Praticabilidade e justiça tributária – exequibilidade da lei tributária e 
direitos do contribuinte. São Paulo: Malheiros, 2007). Portanto, o papel da justiça tributária, neste 
contexto é o de zelar pelas necessidades materiais do Estado e ao mesmo tempo pela proteção de seu 
cidadão: “Leis Fiscais sem relação alguma com a justiça não fundamentam Direito Tributário algum, 
mas criam apenas uma coisa tributária – ou, melhor, um tumulto tributário” (TIPKE, Klaus. Princípio de 
Igualdade e Idéia de Sistema no Direito Tributário. In: MACHADO, Brandão (coord). Direito Tributário 
– Estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira, São Paulo: Dialética, 1984. p.22). 
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o positivismo, como temos visto em outras oportunidades, dominou e ainda domina 

todo o panorama do Direito Constitucional Tributário no Brasil”454. 

Além disso, nas situações em que se aponta a ambientalização do tributo 

não me parece que realmente exista uma preocupação maior em concretizar o direito 

insculpido no artigo 225 da Constituição, mas, pelo contrário, sob uma maquiagem 

verde escondem-se propósitos eminentemente econômicos. 

Assim, exemplificativamente, tomando o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), pode-se ver que a doutrina aponta duas situações que se 

enquadrariam como tributação com fins ambientais, quais sejam: na aplicação do 

princípio da seletividade que se dá em razão da essencialidade do produto455; e 

também, na alteração de suas alíquotas pelo Poder Executivo mitigando o princípio 

da legalidade.  

Na primeira situação, significa que a indispensabilidade do produto 

demanda uma baixa tributação, razão pela qual são aplicadas alíquotas mais baixas, 

o que, na prática deveria representar um produto mais acessível ao consumidor final. 

Já no caso de alteração de alíquotas pelo Poder Executivo, trata-se de 

situação de uma pseudo-exceção ao princípio da legalidade456. Explico. O princípio 

da legalidade insculpido no artigo 150, I, da Constituição Federal, determina que a 

criação ou majoração457 de tributo deve se submeter a lei. Portanto, trata-se, regra 

geral, de ato privativo do Legislativo a quem cabe a elaboração de leis, assim como 

suas alterações. No entanto, o constituinte excepcionou esta regra estabelecendo que 

no que diz respeito as alíquotas do IPI é facultada sua alteração pelo Poder 

Executivo458. As razões para a exceção são justificadas a partir da extrafiscalidade, 

como necessárias para a regulação do e intervenção no mercado no país, vale dizer, 

a finalidade seria a de regular determinado setor da economia, exigindo mudança mais 

célere para que possa se adequar às variações da economia. 

                                                           
454 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: Constituição 
Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: Renovar, 2009.p. 147. 
455 Artigo 153, §8º, da Constituição Federal. 
456 Não se trata verdadeiramente de uma exceção porque o que a Constituição permite é “a faculdade 
de fazer variar, observadas determinadas condições e dentro dos limites que ela estabelecer, as 
alíquotas (não as bases de cálculo) dos impostos” ali referidos (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de 
Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 2004.p.281). Na verdade, o executivo não 
cria novas alíquotas, mas tão somente as altera, dentro dos limites mínimo e máximo estabelecido pelo 
legislativo. A vantagem se dá no fato que não é necessário submeter-se ao processo legislativo. 
457 Por majoração entenda-se aumento de alíquotas. 
458 A mesma exceção se aplica ao Imposto sobre a Importação, Imposto sobre a Exportação e Imposto 
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros. 
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Em nenhuma das situações que descrevi me parece existir qualquer 

comprometimento com a questão ambiental, pelo contrário, o cerne centra-se no 

mercado e no consequente desenvolvimento econômico. 

Penso que um aspecto deve ser considerado neste cenário de pseudo-

ambientalização do sistema tributário, e especificamente no caso do IPI, objeto 

também deste estudo. 

Falo da invasão que sofre o Direito pelo Law and Economics. Explico. A 

Law and Economics é um movimento contemporâneo que defende a aplicação da 

teoria econômica para explicar, intervir e alterar a formação dos institutos jurídicos, 

assim como seus reflexos econômicos. Em síntese, os teóricos desse movimento 

rejeitam a ideia de que o Direito seria uma disciplina autônoma das demais ciências, 

pelo contrário, defendem que não há uma metodologia de análise própria, razão pela 

qual é preciso se sujeitar a aplicação dos métodos próprios da teoria econômica: 

 
Assim, busca o movimento transformar o Direito, que se encontraria 
em um estado pré-científico, incapaz de se adaptar a nova realidade 
mundial, caracterizada pela crise do Estado de Bem-Estar Social, em 
uma verdadeira ciência, racional e positiva, mediante a análise e 
investigação do Direito de acordo com os princípios, categorias e 
métodos específicos do pensamento econômico.459 

 

Em outras palavras, “o Direito foi transformado em instrumento econômico 

diante da mundialização do neoliberalismo”460 461. A ideia principal é orientar todo o 

sistema jurídico para a realização dos objetivos econômicos, ou nas palavras do 

movimento, maximização da eficiência462 econômica, partindo sempre do pressuposto 

                                                           
459 ROSA, Alexandre Morais da. Constitucionalismo garantista: notas lógicas. In: FERRAJOLI, Luigi; 
STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (Org.). Garantismo, hermenêutica e 
(neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
p.138. 
460 ROSA, Alexandre Morais da. Constitucionalismo garantista: notas lógicas. In: FERRAJOLI, Luigi; 
STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (Org.). Garantismo, hermenêutica e 
(neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2012.p.135. 
461 “O direito, para Posner, não é texto sagrado, é texto de prática social. Verborrágico e preocupado 
com discussões efêmeras o direito parece rondado por uma falsidade. Para Posner, a importância da 
toga, se não utilizada para realizar os objetivos econômicos da sociedade, reveste-se de um nada 
absoluto, e isso é muito mais do que mero oxímoro” (GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito e 
Economia: introdução ao movimento law and economics. Revista Jurídica da Presidência, Brasília, 
v. 7, n. 73, p.1-10, jun. 2005. Bimestral. Disponível em: 
<https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/437/431>. Acesso em: 6 jul. 
2016.p.6). 
462 Uma sutileza no discurso jurídico vem sendo utilizada neste cenário: a substituição da ideia de 
efetividade por eficiência. A lógica da eficiência afasta projetos finalísticos como políticas públicas para 
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da inadequação do Estado enquanto ente interventor na esfera desse mercado, o que 

vem ao encontro do liberalismo: 

 
O neoliberalismo, em síntese, defende, em uma de suas perspectivas, 
um Estado mínimo, não interventor, em nome de um livre-mercado, 
por essência, ‘espontâneo’ e ‘equilibrado’ (NOZICK, 1991; HAYEK, 
1985), e em outra perspectiva, um Estado-sócio, que somente se 
justificaria para fazer diminuir os ruídos provocados pelo Mercado em 
sociedade (Friedman). De modo comum, pensam os neoliberais que 
justiça social não passa de uma fantasia, de uma ilusão, eis que trata 
de construtivismo racional – infundado, segundo seus teóricos, diante 
da falibilidade humana. Além disso, defendem que um Estado de bem-
estar de modo algum se justifica numa democracia liberal e que a 
pobreza e a miséria são circunstanciais e decorrentes da ‘seleção de 
Mercado’ – afinal de contas, segundos os neoliberais, alguém terá de 
ganhar e outro perder no jogo (catalaxia) mercadológico463. 

 

Ora, neste sentido me parece que fica clara a incompatibilidade que se 

estabelece entre este projeto de Estado e a Constituição de 1988 que “traz consigo o 

projeto de um Estado voltado a recompor o histórico déficit social existente. E com o 

compromisso dirigente dos Direitos Fundamentais sociais”464. Fato é que essa 
                                                           
a concretização da justiça social, uma vez que depende da perspectiva de custos da Constituição. Ou 
seja, parte-se da premissa que os direitos sempre exigem uma atuação de proteção ou realização pelo 
Estado, implicando um custo aos cofres públicos, o que significaria onerar a sociedade. Assim, a Law 
and Economics defende que inclusive os direitos fundamentais devem ser sempre analisados a partir 
dessa perspectiva.  A respeito ainda do discurso a partir da eficiência: “Não é admissível, em hipótese 
alguma, sinonimizar efetividade com eficiência, principalmente por desconhecimento. Afinal, aquela 
reclama uma análise de fins; esta, a eficiência, desde a base neoliberal, responde aos meios. (...)Sendo 
impossível a correta previsão dos resultados, os centros das atenções passaram a ser os meios. Eis 
por que os holofotes voltaram-se às ações, que devem ser eficientes, tudo de modo a projetar os 
melhores fins. É, sem dúvida, uma guinada sem precedentes, pela qual se pode compreender a 
desenfreada competitividade, assim como a deificação do mercado que, pelo eficientismo, rende 
glórias ao consumidor (objeto de disputa) transformado em cliente, homo economicus, acabando por 
deslocar o eixo da disputa capital/trabalho. Quando em questão está a eficiência (dos meios), não é 
que o trabalho não importe, mas ele ganha um lugar secundário quando, estrategicamente, tem-se 
um exército de reserva laboral e degladiam-se todos pelos postos de trabalho que sobram. A velha 
concepção de homo faber perde, como tal, o seu sentido; e o direito, que antes de tudo o protege, 
passa a ser um obstáculo, acusado de burocrático, ou melhor, burocratizante” (COUTINHO, Jacinto 
Nelson de Miranda. Efetividade do Processo Penal e Golpe de Cena: um problema às reformas 
processuais. Empório do Direito, [s.l.], 23 abr. 2015. Disponível em: 
<http://emporiododireito.com.br/efetividade-do-processo-penal-e-golpe-de-cena-um-problema-as-
reformas-processuais-por-jacinto-nelson-de-miranda-coutinho/>. Acesso em: 06 jul. 2016). 
463 ROSA, Alexandre Morais da; MARCELLINO JUNIOR, Julio Cesar. Os Direitos Fundamentais na 
perspectiva de custos e seu rebaixamento à categoria de direitos patrimoniais: uma leitura 
crítica. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional, Curitiba, v. 1, n. 1, p.7-23, ago. 2009. Semestral. Disponível em: 
<http://abdconst.com.br/novo/?menu=verpdf_revista01>. Acesso em: 05 jul. 2016.p.5. 
464 ROSA, Alexandre Morais da; MARCELLINO JUNIOR, Julio Cesar. Os Direitos Fundamentais na 
perspectiva de custos e seu rebaixamento à categoria de direitos patrimoniais: uma leitura 
crítica. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional, Curitiba, v. 1, n. 1, p.7-23, ago. 2009. Semestral. Disponível em: 
<http://abdconst.com.br/novo/?menu=verpdf_revista01>. Acesso em: 05 jul. 2016.p.15. 
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eficiência propugnada pelo Law and Economics visa um Estado mínimo em total 

oposição ao Estado Social pensado na Constituição de 1988: 

 
Não há como negar. Existe um manifesto e frontal ataque em curso 
aos Direitos Fundamentais, especialmente aos Direitos Sociais. Desde 
o surgimento da Constituição da República de 1988 que as garantias 
sociais são objeto de vilipêndio pelo receituário neoliberal. A lógica de 
custos é gradativamente implantada através de um hábil giro 
discursivo que seduz o meio jurídico rumo à reclassificação dos 
Direitos Fundamentais à condição de direitos patrimoniais, 
renunciáveis e principalmente negociáveis, lançados no mercado de 
ofertas e trocas, cuja referência se perde nas mãos invisíveis. O 
Estado, mais sócio do capital do que nunca, direciona seus recursos 
para o way-business salvando banqueiros e mega empresários, sem 
qualquer pudor, em detrimento de garantias fundamentais sociais das 
verdadeiras vítimas do Sistema. E é através do Direito que se dá 
concretude e dimensão à vil manobra dissimulada de tornar a 
sociedade refém desta lógica.465 466 
 

Portanto, é importante perceber que a dissintonia do sistema tributário 

brasileiro serve adequadamente a outros interesses que não a realização dos direitos 

fundamentais, e assim sendo, negligencia a cidadania e a ética propagada a partir da 

Educação Ambiental. Atende sim ao discurso do mercado, ao aclamado crescimento 

econômico, ao bem estar do mercado enfim ao ponto de vista neoliberal.  

Como disse, o caráter regressivo do sistema tributário é demonstração da 

invasão pelo Law and Economics, uma vez que a penalização dos mais pobres se dá 

em detrimento de verdadeiros privilégios dos mais ricos. Pelo menos três aspectos na 

legislação tributária ilustram este perfil do sistema: 

 

                                                           
465 ROSA, Alexandre Morais da; MARCELLINO JUNIOR, Julio Cesar. Os Direitos Fundamentais na 
perspectiva de custos e seu rebaixamento à categoria de direitos patrimoniais: uma leitura 
crítica. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional, Curitiba, v. 1, n. 1, p.7-23, ago. 2009. Semestral. Disponível em: 
<http://abdconst.com.br/novo/?menu=verpdf_revista01>. Acesso em: 05 jul. 2016.p.21-22. 
466 “Há uma redução nas despesas estatais com saúde, educação e previdência social, entregues ao 
capital privado (diretamente, via Parcerias Público-Privado, concessões ou Organizações Não-
Governamentais – ongs). (...) Interessante que as responsabilidades pela criação de filhos, da velhice, 
da aposentadoria, dentre outras, são recolocadas como responsabilidade familiar. Com isto, surgem os 
discursos de previdência privada, planos de saúde, enfim, toda uma gama de atendimentos de 
assistência social dos quais o Estado se retira em nome da liberdade dos sujeitos e seus núcleos de 
auxílio privados. Implica, pois, na rejeição do Estado do Bem-Estar Social. Os que não conseguirem 
meios, pois, estarão fadados, por suas escolhas e (in)competências singulares, ao (des)alento” (ROSA, 
Alexandre Morais da. O que resta do Estado Nacional em face da invasão do discurso da Law and 
Economics.Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, v. 1, n. 7, p.153-183, jan. 2010. 
Semestral. Disponível em: 
<http://www.fdv.br/publicacoes/periodicos/revistadireitosegarantiasfundamentais/n7/6.pdf>. Acesso 
em: 5 jul. 2016.p.160). 
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• O excesso de tributação sobre bens e serviços, de 18,8% do PIB, 
maior do que em qualquer país da OCDE, onde a média é de 11,6% 
do PIB. 
• A isenção total de imposto de renda sobre lucros e dividendos 
distribuídos a acionistas de empresas, o inverso do que faz a maioria 
dos países. 
• A possibilidade de se deduzir do lucro tributável uma despesa fictícia 
relativa aos chamados “juros sobre capital próprio”.467 

 

Tomando apenas as duas últimas situações já se somam 50 bilhões de 

reais por ano468, o que já chama a atenção da marcante desigualdade do sistema.  

Além disso, afora onerar mais quem ganha menos, uma outra informação é reveladora 

do papel do Direito Tributário a serviço da economia: a tributação total das empresas 

varia de 16,33% a 19,53% do faturamento no regime de lucro presumido, ou de 4,5% 

a 16, 85% no regime do simples. Enquanto isso, nos demais países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a média de tributação 

total sobre o lucro atinge 43,1%469. Isto mostra quem somos como sociedade: uma 

sociedade rica e desigual. 

Um sistema tributário que fomenta tanta desigualdade, seja na sua 

incidência, na forma como se constitui, na utilização de sua receita, se coaduna com 

um movimento que subjaz o Direito a serviço do econômico, o coisificando e 

ameaçando a própria democracia. 

A gravidade do cenário desvelado exige uma reforma do Estado Fiscal, 

“com as alterações profundas na própria estrutura da fiscalidade, com o objetivo de 

superar os ranços do patrimonialismo que impedem o pleno florescimento da 

estatalidade fundada na receita derivada da economia dos cidadãos”470. 

                                                           
467 GOMES, Marcel. As distorções de uma carga tributária regressiva. Desafios do 
Desenvolvimento, Brasília, n. 87, 28 mar. 2016. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3233&catid=30&Ite
mid=41>. Acesso em: 6 jul. 2016. 
468 GOMES, Marcel. As distorções de uma carga tributária regressiva. Desafios do 
Desenvolvimento, Brasília, n. 87, 28 mar. 2016. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3233&catid=30&Ite
mid=41>. Acesso em: 6 jul. 2016. 
469 GOMES, Marcel. As distorções de uma carga tributária regressiva. Desafios do 
Desenvolvimento, Brasília, n. 87, 28 mar. 2016. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3233&catid=30&Ite
mid=41>. Acesso em: 6 jul. 2016. 
470 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: Constituição 
Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: Renovar, 2009. p.557. 
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No próximo capítulo, apresento minha contribuição a esta reforma, e por 

não ter a pretensão de apresentar uma solução, faço um convite à reflexão e ao 

diálogo na busca de uma blindagem ao Estado Democrático de Direito. 
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Capítulo 5. O Direito Tributário e a interpretação conforme a Constituição: uma 
proposta epistemológico-hermenêutica de Educação Ambiental formulada a 
partir da realidade do município do Rio Grande 
 
 
 

 
Figura 3. O muro do fundo da minha casa, Arthur Bispo do Rosário471 

 
 
 

                                                           
471 ROSÁRIO, Arthur Bispo do. Muro no fundo da minha casa. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra15489/muro-no-fundo-da-minha-casa>. Acesso em: 20 nov. 
2016. Esta obra me remete ao papel de uma Constituição em uma sociedade dita democrática. Como 
expus ao longo deste trabalho, a Constituição Brasileira determina a construção de um Estado Social 
no Brasil. Um Estado forte, intervencionista e regulador dentro daquilo que se compreende como 
Estado Democrático do Direito. No momento que ela estabelece como norte a construção deste Estado 
Social trazendo no texto as condições necessárias para tanto há o reconhecimento do déficit 
representado pelo não cumprimento das promessas da modernidade principalmente em razão das 
históricas e contínuas políticas excludentes. Assim, o papel da Constituição é dirigente e 
compromissário, apontando para a realização de políticas públicas aptas a construir este Estado Social 
e Democrático de Direito. Estamos diante de um problema grave, de um lado uma sociedade carente 
da realização de direitos e, de outro, uma Constituição que garante estes direitos de forma mais ampla 
possível. É preciso, portanto, blindá-la da discricionariedade, do senso comum, do habitus onde ela é 
apenas uma lei. Daí minha leitura do muro. 
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Meu coração está aos pulos! 
Quantas vezes minha esperança será posta à prova? 

Por quantas provas terá ela que passar? 
Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam 

entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reservo 
duramente para educar os meninos mais pobres que eu, 

para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus 
pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e 

eu não posso mais. 
Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança 
vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança 

vai esperar no cais? 
É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o 

aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus 
brasileiros venha quebrar no nosso nariz. 

Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao 
conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e 

dos justos que os precederam: "Não roubarás", "Devolva 
o lápis do coleguinha", 

"Esse apontador não é seu, minha filhinha". 
Ao invés disso, tanta coisa torpe e estúpida tenho tido 

que escutar. 
Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca 

tinha visto falar e sobre a qual minha pobre lógica 
ainda insiste: esse é o tipo de benefício que só ao 

culpado interessará. 
Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do 

meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear: 
mais honesta ainda vou ficar. 

Só de sacanagem! 
Dirão: "Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo 
o mundo rouba" e eu vou dizer: Não importa, será esse 
o meu carnaval, vou confiar mais e outra vez. Eu, meu 
irmão, meu filho e meus amigos, vamos pagar limpo a 
quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. 

Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o 
escambau. 

Dirão: "É inútil, todo o mundo aqui é corrupto, desde 
o primeiro homem que veio de Portugal". 

Eu direi: Não admito, minha esperança é imortal. 
Eu repito, ouviram? IMORTAL! 

Sei que não dá para mudar o começo mas, se a gente 
quiser, vai dá para mudar o final! 472  

A música-poesia de Elisa Lucinda me remete a frase atribuída a Tom Jobim 

de que “O Brasil não é para principiantes”. Não é mesmo. O mesmo país que guarda 

belezas naturais, simpatia, cultura variada é também o país da violência, da fome e 

                                                           
472 LUCINDA, Elisa. Só de Sacanagem. Disponível em: <http://letras.mus.br/elisa-lucinda/835673/>. 
Acesso em: 13 ago. 2015. 
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da miséria. É o país da desigualdade, ou nas palavras de Eric Hobsbawm473, é um 

monumento à negligência social. 

Convivemos com os paradoxos que se personificam entre ricos e pobres, 

brancos e negros, homens e mulheres. Um país que é apontado como uma potência 

econômica no mundo, que tem a dignidade da pessoa humana como fundamento do 

seu constituir também tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e um dos 

piores retornos em bens e serviços à sociedade. 

Um país que refundou o Estado a partir de 1988 com uma Constituição 

ambiciosa e revolucionária, dirigente e compromissária dos direitos fundamentais, é o 

mesmo que hoje negligencia esses mesmos direitos, deslegitimando a Constituição 

em nome de um sistema famigerado pelo lucro e pelo poder. Em nome do 

desenvolvimento, discursado como a única via de salvação, o que se vê é o 

sucateamento ambiental programado pelo Estado e pelo mercado. Não há mocinhos. 

O Estado que se lê não é o Estado que se vê. 

Se “de todas as relações sujeito/objeto474, a moderna é a mais 

selvagem”475, hoje vemos o agravamento das relações entre sujeitos, quiçá com o 

meio ambiente, onde o indivíduo objetifica o sujeito em nome do poder e do lucro. 

O município do Rio Grande é um modelo que representa bem essa 

realidade. Com um bioma rico e diverso, com grande polo industrial e representativo 

no cenário econômico do Rio Grande do Sul é também um cenário de poluição, 

violência, miséria e desigualdade, o que Acselrad denominou como “zona de 

sacrifício”476, e que ao longo deste capítulo me proponho a trazer ao diálogo. 

O Direito está diretamente relacionado com estas questões. Uma vez que 

se instaurou o Estado Democrático de Direito, “a lei (Constituição) passa a ser uma 

                                                           
473 HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: O breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 
474 Como referi ao longo deste trabalho, ainda que a Constituição Federal tenha instaurado um novo 
paradigma, rompendo com o modelo liberal de até então, ainda é vívida em muitos aspectos o modelo 
da filosofia da consciência que reforça a relação sujeito/objeto a partir da suficiência do sujeito. 
475 PEREIRA, Vilmar Alves. A crise nos fundamentos da Educação Ambiental: motivações para a 
emergência de um pensamento pós-metafísico. In: PEREIRA, Vilmar Alves (Org.). Hermenêutica & 
Educação Ambiental: no contexto do pensamento pós-metafísico. Juiz de Fora: Garzia Edizioni, 2016. 
p.100. 
476 O autor faz referência a expressão “zonas de sacrifício” em diversas obras, tais como, ACSELRAD, 
Henri; MELLO, Cecília Campello do Amaral; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é Justiça 
Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009; e, ACSELRAD, Henri. Apresentação: de "bota foras" e 
"zonas de sacrifício": um panorama dos conflitos ambientais no Estado do Rio de Janeiro. In: 
ACSELRAD, Henri (org.). Conflito Social e Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2004. 
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forma privilegiada de instrumentalizar a ação do Estado na busca do desiderato 

apontado pelo texto constitucional”477. Por essa razão não há como negar o quanto o 

Direito impacta e é impactado por essas questões.  

É preciso reconhecer que a inefetividade de grande número de direitos 

sociais aponta para a não realização do Estado Social e pelo contrário, o Estado 

interventor serve para aumentar as desigualdades sociais. Isto está muito bem 

colocado no Direito Tributário que por não ter realizado a filtragem hermenêutico-

constitucional478 não concretizou em si a ambientalização do sistema e a dignificação 

da sociedade. Estamos vendo o novo com olhos de velho. E o Direito que é 

resistência, condicionando o sistema, sucumbe diante de seus predadores. É 

entificado.  

Assim, neste momento, entremeando os argumentos que desenhei ao 

longo do trabalho, meu convite é no sentido de dialogar com estas questões para 

desvelar o sentido do Direito no cenário posto e especialmente reconhecendo 

inautenticidades apontar para a condição de possibilidade de ser do Direito Tributário 

no exercício da democracia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
477 STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.p.54. 
478 A filtragem hermenêutico-constitucional orienta que todo o ordenamento jurídico deve ser lido a partir 
do filtro axiológico das normas constitucionais. Através dela se dá a constitucionalização do direito 
infraconstitucional. (SCHIER, Paulo Ricardo. Novos desafios da filtragem constitucional no momento 
do neoconstitucionalismo. Rede: Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, v. 1, n. 4, p.1-
21, dez. 2005. Disponível em: < http://www.direitodoestado.com/revista/rede-4-outubro-2005-
paulo%20schier.pdf>. Acesso em: 15 out. 2016. ) 
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5.1. Município do Rio Grande: de berço do estado à zona de sacrifício 
 

 

 

 

 
Figura 9. Paisagem Portátil, Daniel Acosta479 

 

 

 

 

 

 

                                                           
479 ACOSTA, Daniel. Paisagem Portátil. Disponível em: 
<https://www.casatriangulo.com/media/pdf/daniel_acosta-portfolio2015_web.pdf>. Acesso em: 20 nov. 
2016. Esta obra, do artista riograndino Daniel Acosta, retrata bem essa transição que o município vive. 
Um meio construído artificialmente, onde a natureza é gradualmente substituída por meios 
tecnológicos. 
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Figura 10. Rio Grande (São Pedro do Rio Grande).480 

 
Conta a história que em 19 de fevereiro de 1737, quando o Brigadeiro José 

da Silva Paes desembarcou em Rio Grande, cerca de 4 meses após a chegada da 

expedição ao mesmo local, é que se deu a fundação oficial de Rio Grande481, primeira 

sede administrativa e município mais antigo do Estado do Rio Grande do Sul. Rio 

Grande foi sendo construída conforme as demandas iam se apresentando, até porque 

“a tarefa de erguer uma cidade do nada é caótica. As coisas vão sendo feitas conforme 

                                                           
480 Na imagem consta a referência “Demonstração da Villa de São Pedro do Rio Grande, situada na 
Latitude Setentrional de 32 graos” (VALLE, Arthur; DAZZI, Camila; PORTELLA, Isabel 
(Org.). Oitocentos - tomo III: Intercâmbios culturais entre Brasil e Portugal. Rio de Janeiro: Cefet/rj, 
2014. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/800/tomo3/index_arquivos/Oitocentos Tomo 3 - 
09.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2016.p.136). De autoria desconhecida, a obra é provavelmente anterior a 
1763. “Essa imagem mostra, de um modo esquemático, a vila de Rio Grande, [...] vê-se com destaque 
a igreja matriz, à direita, e o quartel general, quase ao centro do desenho e junto ao rio, instalado em 
uma casa um pouco maior que as demais, com três janelas e duas portas azuis, na fachada principal”. 
(REIS, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial São Paulo: EDUSP/FAPESP, 
2000 apud OLIVEIRA, Ana Lúcia Costa de. O Portal Meridional do Brasil:: Rio Grande, São José do 
Norte e Pelotas no período colonial (1737 a 1822). 2012. 350 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa 
de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2012. Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/propur/teses_dissertacoes/Ana_Lúcia_Costa_de_Oliveira.pdf>. Acesso em: 27 
jul. 2016.p.73). Também é possível observar, no lado direito, abaixo, parte do forte Jesus-Maria-José. 
481 Na verdade, bem antes, em meados de 1717 já havia manifestação da Coroa, por D João V, para 
criação da povoação do Rio Grande de São Pedro, para fins de garantir a segurança do território: “O 
distrito que se há de povoar, servindo para o aumento da Colônia (do Sacramento) e prontidão dos 
socorros, assim por terra como por mar, há de ser na margem austral do Rio Grande de São Pedro” 
(apud QUEIROZ, Maria Luiza Bertulini. A Fundação do Presídio e colônia do Rio Grande de São 
Pedro. Biblos: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Rio Grande, v. 2, p.41-
54, 1987.p. 42). Além disso, o desbravamento efetivo se deu em setembro 1736 com a chegada de 
Cristóvão Pereira de Abreu o qual foi nomeado para tomar posse do território em nome da coroa 
portuguesa e teve papel fundamental na organização e estruturação da então freguesia (CESAR, 
Willy. A cidade do Rio Grande: Do big bang a 2015. Rio de Janeiro: Topbooks, 2016.). 
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a necessidade”482. Logo, de início foi construído o forte Jesus-Maria-José, porque a 

proteção do território era a prioridade.  

O processo de colonização do estado se dá exatamente a partir da 

povoação do Rio Grande que além da condição de sede do território é o único porto 

marítimo da região. Por ali “entraram os povoadores que vieram do Rio de Janeiro e 

das capitanias do norte, e entraram também os açorianos que procediam da Ilha de 

Santa Catarina”483. Em 1747 a povoação é elevada a condição de Vila e, em 1751 se 

dá a instalação da Câmara, nascendo então “o poder público gaúcho”484. Em 1835 

passa a ser chamada de Rio Grande quando então é elevada a categoria de 

município. 

Tendo surgido com cerca de 160 habitantes, especialmente soldados 

comandados por Cristóvão Pereira de Abreu485, posteriormente foi colonizada por 

famílias trazidas para esse fim. No início, a fim de povoar a região, o governo forneceu 

a quem viesse para o município terras, sementes, instrumentos e animais para a 

agricultura. Não por outra razão que Saint-Hilaire apontou no seu diário de viagens: 

 
RIO GRANDE, 15 de agosto. – Esta capitania é, certamente, uma das 
mais ricas de todo o Brasil e das mais favorecidas pela natureza. 
Situada à beira-mar, é atravessada por lagos e rios que facilitam os 
meios de transporte. A terra produz, com abundância, trigo, centeio, 
milho e feijão; e várias experiências têm demonstrado que todas as 
árvores, legumes e cereais da Europa aí produzirão igualmente bem, 
se forem cultivados. Vastas pastagens alimentam inúmeros rebanhos 
e os fazendeiros não são obrigados, como os proprietários de minas e 
engenhos de açúcar, a lançar mão de escravos. Encontram-se, 
freqüentemente, estâncias que produzem de dez a quarenta mil 
cruzados de renda, e, como os proprietários não têm quase nenhuma 
despesa, sua fortuna tende a aumentar rápida e consideravelmente.486 

 

                                                           
482 DORIA, Pedro. 1565 enquanto o Brasil nascia: a aventura de portugueses, franceses, índios e 
negros na fundação do país. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. [versão Kindle, posição 1333]. 
483 QUEIROZ, Maria Luiza Bertulini. A Fundação do Presídio e colônia do Rio Grande de São Pedro. 
Biblos: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Rio Grande, v. 2, p.41-54, 
1987. p.51. 
484 TORRES, Luiz Henrique. Cronologia Básica da História da Cidade do Rio Grande (1737-
1947). Biblos: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Rio Grande, v. 22, n. 2, 
p.9-18, jul. 2008. Semestral. Disponível em: <https://www.seer.furg.br/biblos/article/view/957>. Acesso 
em: 12 jul. 2016.p. 10. 
485 CESAR, Willy. A cidade do Rio Grande: Do big bang a 2015. Rio de Janeiro: Topbooks, 2016. p.52. 
486 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem ao Rio Grande do Sul. Brasília: Senado Federal, 2002. 
(Viajantes). Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/1064>. Acesso em: 12 jul. 
2016.p.94. 
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Hoje, o município tem uma população estimada de 207.860 habitantes que 

se distribui em uma área territorial de 2.709,522 km2 487. No que se refere aos aspectos 

econômicos Rio Grande passou por diversos ciclos que foram importantes para seu 

crescimento, como o ciclo da pecuária, do charque, das indústrias frigoríficas até 

chegar aos dias de hoje, com o polo naval alternando fases de expansão e de 

depressão econômica488. O cenário riograndino constitui hoje um dos grandes polos 

econômicos do Rio Grande do Sul, tendo sido vertiginoso seu crescimento, da origem 

aos dias atuais: 

 

 
Figura 11. Vista áerea da cidade do Rio Grande hoje.489 

O município integra o Bioma do Pampa490, o qual se restringe ao Rio 

Grande do Sul, especificamente, a metade sul do estado, ocupando cerca de 63% do 

                                                           
487 BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. (Org.). Cidades@: Rio 
Grande. Brasília: Ibge, 2015. Disponível em: 
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=431560&search=rio-grande-do-
sul/rio-grande>. Acesso em: 27 jul. 2016. 
488 MARTINS, Cristiane Alves Branco. O desenvolvimento da cidade de Rio Grande ao longo de 
sua históra. 2014. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Economia, 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2014. 
489 VISTA aérea da cidade do Rio Grande. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_pt-
BRBR696BR696&biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&q=rio+grande+vista+aérea&oq=rio+grande+vi
sta+aérea&gs_l=img.3...34901.40190.0.40456.20.17.3.0.0.0.206.2726.0j10j4.14.0....0...1c.1.64.img..3
.7.1362...0j0i19j0i8i30j0i24.T0kiBiYJMts#imgdii=9jZtbb7xkhC2uM:;9jZtbb7xkhC2uM:;hvMlFrKLvaqtxM
:&imgrc=9jZtbb7xkhC2uM:>. Acesso em: 25 jul. 2016. 
490 “O Pampa apresenta flora e fauna próprias e grande biodiversidade, ainda não completamente 
descrita pela ciência. Estimativas indicam valores em torno de 3000 espécies de plantas, com notável 
diversidade de gramíneas, são mais de 450 espécies (campim-forquilha, grama-tapete, flechilhas, 
brabas-de-bode, cabelos de-porco, dentre outras). Nas áreas de campo natural, também se destacam 
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território gaúcho, o que equivale a 2,07% do território brasileiro491. O IBGE aponta que 

até 2009 a proporção de área desmatada do bioma foi de 54%492, o segundo mais 

desmatado do país. Ainda, se for considerada apenas a vegetação nativa, apenas 

36% do pampa resta preservado, e os 10% restantes são corpos d’água493. As 

principais causas apontadas para essa devastação são a invasão da monocultura do 

eucalipto; instalação de barragens para ampliação das áreas de arroz irrigado494; e, a 

produção de soja, celulose e pecuária495. O mapa abaixo permite uma ideia mais clara 

da distribuição espacial do desmatamento nesse bioma: 

 

                                                           
as espécies de compostas e de leguminosas (150 espécies) como a babosa-do-campo, o amendoim-
nativo e o trevo-nativo. Nas áreas de afloramentos rochosos podem ser encontradas muitas espécies 
de cactáceas. Entre as várias espécies vegetais típicas do Pampa vale destacar o Algarrobo (Prosopis 
algorobilla) e o Nhandavaí (Acacia farnesiana) arbusto cujos remanescentes podem ser encontrados 
apenas no Parque Estadual do Espinilho, no município de Barra do Quaraí. A fauna é expressiva, com 
quase 500 espécies de aves, dentre elas a ema (Rhea americana), o perdigão (Rynchotus rufescens), 
a perdiz (Nothura maculosa), o quero-quero (Vanellus chilensis), o caminheiro-de-espora (Anthus 
correndera), o joão-de-barro (Furnarius rufus), o sabiá-do-campo (Mimus saturninus) e o pica-pau do 
campo (Colaptes campestres). Também ocorrem mais de 100 espécies de mamíferos terrestres, 
incluindo o veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus), o graxaim (Pseudalopex gymnocercus), o 
zorrilho (Conepatus chinga), o furão (Galictis cuja), o tatu-mulita (Dasypus hybridus), o preá (Cavia 
aperea) e várias espécies de tuco-tucos (Ctenomys sp). O Pampa abriga um ecossistema muito rico, 
com muitas espécies endêmicas tais como: Tuco-tuco (Ctenomys flamarioni), o beija-flor-de-barba-azul 
(Heliomaster furcifer); o sapinho-de-barriga-vermelha (Melanophryniscus atroluteus) e algumas 
ameaçadas de extinção tais como: o veado campeiro (Ozotocerus bezoarticus), o cervo-do-pantanal 
(Blastocerus dichotomus), o caboclinho-de-barriga-verde (Sporophila hypoxantha) e o picapauzinho-
chorão (Picoides mixtus)” ( BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Pampa. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/biomas/pampa>. Acesso em: 28 jul. 2016). 
491 O Bioma pampa ocupa uma área equivalente a 176.496 km2 ( BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE. Pampa. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/biomas/pampa>. Acesso em: 28 jul. 
2016). 
492 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Geociências, Cren, Cgeo e 
Assessoria. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasília: Ibge, 2012. Color. Disponível 
em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000009283706112012374418297
69.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2016. 
493 ORENGO, Rodrigo. Bioma ameaçado: desmatamento do Pampa chega a 54%. Zero Hora. Porto 
Alegre. 22 jul. 2010. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2010/07/bioma-
ameacado-desmatamento-do-pampa-chega-a-54-2980213.html>. Acesso em: 28 jul. 2016. 
494 G1 RS. Pampa gaúcho é o segundo bioma mais desmatado do Brasil. 2012. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2012/06/pampa-gaucho-e-o-segundo-bioma-mais-
desmatado-no-brasil.html>. Acesso em: 28 jul. 2016. 
495 ORENGO, Rodrigo. Bioma ameaçado: desmatamento do Pampa chega a 54%. Zero Hora. Porto 
Alegre. 22 jul. 2010. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2010/07/bioma-
ameacado-desmatamento-do-pampa-chega-a-54-2980213.html>. Acesso em: 28 jul. 2016. 
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Figura 12. Distribuição espacial de desmatamento do bioma Pampa em 2009496 

 

Rio Grande também integra a Bacia Hidrográfica Mirim-São Gonçalo e a 

Costa Doce, o maior complexo lacustre do mundo, formado pelas lagoas Mirim, 

Mangueira e Laguna dos Patos497, cujo uso principal da água se destina a irrigação, 

abastecimento humano e dessedentação animal498. 

O município possui ainda unidades de conservação como parte da Estação 

Ecológica do Taim499 (federal), onde cerca de 30% de um total de 10.938,58 

hectares500 está em território riograndino e a Área de Proteção Ambiental da Lagoa 

                                                           
496 BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. . Monitoramento dos Biomas Brasileiros: Bioma 
Pampa. Brasília: Mma, 2012. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/pampa2002_2009_182.pdf>. Acesso em: 28 jul. 
2016. 
497 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE. A vida em Rio Grande. Disponível em: 
<http://www.oceanfisquigeo.furg.br/index.php/a-vida-em-rio-grande.html>. Acesso em: 28 jul. 2016. 
498 RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
.Bacia Hidrográfica Mirim-São Gonçalo. 2010. Disponível em: 
<http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=57&cod_conteudo=6470>. Acesso em: 28 jul. 
2016. 
499  Criada pelo Decreto n. 92963 de 21 de julho de 1986, volta-se a preservação do ambiente e também 
a pesquisas científicas. 
500 BRASIL. ICMBio. Ministério do Meio Ambiente. Esec do Taim. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-
conservacao-marinho/2257-esec-do-taim>. Acesso em: 28 jul. 2016. 



152 
 

Verde (municipal), com 510 hectares501. Também, na esfera estadual, desde 2014, a 

Reserva Biológica Estadual Banhado do Maçarico com 6.253 hectares502.  

Chamo a atenção para o fato de que além da proteção da biodiversidade, 

as unidades de conservação trazem reflexos econômicos, mais propriamente 

tributários. É que desde 1997 o Rio Grande do Sul implantou o denominado Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 

Ecológico ou Verde, através da Lei Estadual nº 11038503. 

Explico.  

A Constituição Federal estabelece no artigo 155, II504 a competência dos 

estados para instituir o ICMS, o qual tem como fato tributário a circulação de 

mercadorias e serviços, o que ocorre nos municípios. Portanto, tudo que o estado 

                                                           
501 Criada em abril de 2005 pela Lei municipal n. 6084, abrange o sistema formado pela Lagoa Verde, 
Arroio Bolaxa, Arroio Senandes e o canal São Simão e entornos, que liga a Lagoa Verde com o Saco 
da Mangueira, representantes da última área de marismas, banhados, arroios, matas e dunas interiores 
preservados dentro da zona urbana do município. (NEMA - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E 
MONITORAMENTO AMBIENTAL (Rio Grande). Lagoa Verde. Disponível em: 
<http://www.lagoaverde.com.br/index.php>. Acesso em: 28 jul. 2016. 
502 A reserva biológica do Banhado do Maçarico “abriga um dos conjuntos de ecossistemas da planície 
costeira mais importantes para a conservação da biodiversidade no Rio Grande do Sul. Tratam-se de 
banhados, cordões litorâneos, campos arenosos, dunas, turfeiras e fragmentos de matas de restinga, 
tudo ainda muito íntegro. Essa região foi indicada como uma das Áreas Importantes para a 
Conservação das Aves da BirdLife Internacional (Important Bird Areas-IBA). Portanto, emprestará 
destacada contribuição à manutenção de ecossistemas e espécies de interesse de todo o planeta” (RIO 
GRANDE DO SUL. Governo do Estado cria nova Unidade de Conservação: Banhado do Maçarico, 
em Rio Grande. 2014. Disponível em: <http://www.rs.gov.br/conteudo/208424/governo-do-estado-cria-
nova-unidade-de-conservacao-banhado-do-macarico-em-rio-grande/termosbusca=*>. Acesso em: 28 
jul. 2016.). 
503 Art. 1º - O índice de participação de cada município na parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do 
produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 
reservada aos municípios consoante o estabelecido no inciso IV do artigo 158 da Constituição Federal, 
será obtido conforme os seguintes critérios: 
III - 7% (sete por cento) com base na relação percentual entre a área do município, multiplicando-se 
por 3 (três) as áreas de preservação ambiental, as áreas de terras indígenas e aquelas inundadas por 
barragens, exceto as localizadas nos municípios sedes das usinas hidrelétricas, e a área calculada do 
Estado, no último dia do ano civil a que se refere a apuração, informadas em quilômetros quadrados, 
pela Divisão de Geografia e Cartografia da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio; (RIO 
GRANDE DO SUL. Lei nº 11038, de 14 de novembro de 1997. Dispõe sobre a parcela do produto da 
arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pertencente aos 
municípios. Lei Nº 11.038, de 14 de Novembro de 1997. Porto Alegre, RS, Disponível em: 
<http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=407&cod_conteudo=6698>. Acesso em: 28 jul. 
2016.). 
504 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  (...) II - operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. Disponível em: 
<http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 31 de agosto de 
2015.). 
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arrecada a título de ICMS se dá em virtude de negócios jurídicos realizados pelos 

municípios. Nesse sentido, a Constituição estabelece a repartição dessa receita 

tributária, determinando que do total arrecadado, 25% pertence ao município de 

origem505.  

Não apenas isto, mas também determina que esses 25% deverão atentar 

dois aspectos, quais sejam: três quartos do valor estabelecido na proporção do valor 

adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de 

serviços; e, um quarto de acordo com o que a lei estadual dispuser506. 

Ora, a possibilidade do ICMS Ecológico se dá justamente neste ¼ quando 

o Estado pode então considerar o critério ambiental no momento de estabelecer os 

elementos para o cálculo de participação de cada um dos municípios na repartição 

dos valores arrecadados. É o que fez o Rio Grande do Sul, prevendo que deste ¼ dos 

25%, 7% é calculado:  

 
com base na relação percentual entre a área do município, 
multiplicando-se por 3 (três) as áreas de preservação ambiental, as 
áreas de terras indígenas e aquelas inundadas por barragens, exceto 
as localizadas nos municípios sedes das usinas hidrelétricas, e a área 
calculada do Estado, no último dia do ano civil a que se refere a 
apuração, informadas em quilômetros quadrados, pela Divisão de 
Geografia e Cartografia da Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Agronegócio;507 
 

Graficamente as regras constitucional e estadual podem ser assim 

representadas: 

 

                                                           
505 Art. 158. Pertencem aos Municípios: (...) IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. (BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. Disponível em: 
<http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 31 de agosto de 
2015). 
506 Art. 158. (...) Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no 
inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: I - três quartos, no mínimo, na proporção 
do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 
realizadas em seus territórios; II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso 
dos Territórios, lei federal. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. 
Disponível em: <http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 31 de 
agosto de 2015). 
507 RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 11038, de 14 de novembro de 1997. Dispõe sobre a parcela do 
produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 
pertencente aos municípios. Lei Nº 11.038, de 14 de Novembro de 1997. Porto Alegre, RS, Disponível 
em: <http://www.sema.rs.gov.br/conteudo.asp?cod_menu=407&cod_conteudo=6698>. Acesso em: 28 
jul. 2016. 
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Figura 13. Repartição Constitucional do ICMS508 
 

 
Figura 14.  ICMS no Rio Grande do Sul509 

 

Entretanto, apesar da lei instituída no Rio Grande do Sul algumas 

dificuldades ainda são verificadas. Uma delas é a falta de conhecimento dos 

municípios acerca deste percentual, uma vez que não há transparência sobre os 

valores que compõem o repasse. Além disso, com a falta de informação, muitos 

municípios beneficiados, como Rio Grande, não reinvestem nos programas 

ambientais.  

                                                           
508 ICMS ECOLÓGICO. O ICMS Ecológico na Constituição Brasileira. Gráfico idealizado por Vinicius 
Duarte Ribeiro. Disponível em: 
<http://www.icmsecologico.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=66
>. Acesso em: 03 ago. 2016. 
509 Gráfico elaborado pela autora. 
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Na prática, os recursos retornam junto com os demais, e, indo para a conta 

geral da prefeitura são utilizados para qualquer finalidade que não necessariamente o 

meio ambiente510.  

Em 2014, em entrevista ao Jornal do Comércio, o diretor da Unidade de 

Fiscalização do Censo do ICMS da Secretaria da Fazenda de Rio Grande, 

respondendo a questionamento feito sobre o aumento na receita devido à área 

preservada no município afirmou seu desconhecimento: “Que eu saiba, não existe 

esse componente na formação do índice. Inclusive, se entrarmos no site da Secretaria 

da Fazenda, no item Índice de Participação de Municípios (IPM), não há nada que 

indique ICMS Ecológico no cálculo”511. Infelizmente, essa ainda é a realidade. Não há, 

ainda hoje, qualquer informação sobre o critério ecológico na lista de componentes do 

IPM no site da Secretaria Estadual da Fazenda512.  

A importância desse cenário me parece fundamental. Não se pode pensar 

em políticas públicas ambientais quando sequer há transparência e conhecimento 

pelo próprio poder público da natureza da parcela da receita e do seu sentido ético.  

De qualquer sorte, além da biodiversidade, Rio Grande também sempre foi 

apontada com um grande potencial econômico, especialmente, em razão do seu 

porto. 

O primeiro porto surgiu em 1875, em razão da necessidade de melhorar as 

condições tanto do tráfego marítimo como obstaculizar o assoreamento do canal. Em 

1906 o governo brasileiro contratou empresas estrangeiras para construir os molhes 

e um porto novo, e após a I Guerra Mundial, o Rio Grande do Sul encampou as obras. 

Em 1934 a União firmou contrato de concessão portuária com o estado por 60 anos513 

e após a construção dos Molhes da Barra o porto de Rio Grande se consolidou como 

                                                           
510 Uma observação: ainda que o estado tenha estipulado um percentual calculado a partir da questão 
ambiental, entendo relevante ressaltar que a autonomia dos poderes e dos entes federados impede a 
interferência do estado na gestão das verbas repassadas aos municípios. Além disso, por força da 
Constituição, não é permitido vincular receita de impostos a despesas específicas, razão pela qual, 
ainda que fosse permitida a intervenção o valor não poderia estar vinculado a despesa certa. 
511 MELLO, Roberta. Falta de informações deixa o ICMS Ecológico estagnado. Jornal do 
Comércio. Porto Alegre. 05 fev. 2014. Disponível em: 
<http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=153200>. Acesso em: 28 jul. 2016. 
512 A informação pode ser conferida no endereço: 
<https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaDuvidas.aspx?al=l_ipm_faq> 
513 Findo o prazo de concessão em 1994, foi o mesmo prorrogado até 1997, e em 1997 foi renovada a 
concessão por mais 50 anos (RIO GRANDE DO SUL. Porto do Rio Grande. Secretaria de 
Transportes. Histórico: Conheça a história do Porto do Rio Grande. Disponível em: 
<http://www.portoriogrande.com.br/site/sobre_porto_historico.php>. Acesso em: 29 jul. 2016). 
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um dos maiores portos do país514. Ainda, em 1970 inicia a ampliação do porto de Rio 

Grande com a criação do Superporto, que veio com a finalidade de aumentar a escala 

e velocidade do fluxo de exportação. O Superporto contém os quatro sistemas de 

transporte: rodovia, ferrovia, hidrovia e transporte marítimo: 

 

 
Figura 15. Porto do Rio Grande515 

 

A partir de 2006, com a implantação do polo naval e offshore516 (figura 10) 

a cidade do Rio Grande passou a atrair investimentos variados, o que trouxe certa 

dinâmica à economia da região, mas por outro lado também trouxe mudanças 

significativas ao cenário estrutural e socioambiental. 

                                                           
514 MULLER, Cristiano; MOROSO, Karla (Org.). Violações ao direito à cidade e à moradia 
decorrentes de megaprojetos de desenvolvimento no Rio Grande do Sul: Diagnóstico e 
perspectivas - o caso de Rio Grande. Porto Alegre: Centro de Direitos Econômicos e Sociais - CDES, 
2013. 
515 CONEXÃO MARÍTIMA. Porto do Rio Grande. Disponível em: 
<http://conexaomaritima.com.br/index.php?option=noticias&task=detalhe&Itemid=22&id=7627>. 
Acesso em: 01 ago. 2016. 
516 “Offshore é um termo da língua inglesa cujo significado literal é “afastado da costa”, relacionado com 
a atividade (prospecção, perfuração e exploração) de empresas de exploração petrolífera que operam 
ao largo da costa.” (AMARAL, Daiane Acosta. As transformações socioambientais na cidade do 
Rio Grande/RS em face da instalação do polo naval offshore. 2014. 45 f. Monografia 
(Especialização) - Curso de Especialização em Direito Ambiental, Programa de Educação Continuada 
em Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.p.10). Assim, um polo naval 
offshore é aquele que envolve a construção e reparo de plataformas e navios de apoio marítimo para 
atividades fora da costa da indústria de petróleo e gás natural. 
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Figura 16. Polo Naval e offshore (vista parcial)517 

 

Antes de passar a esta reflexão, porém, gostaria de chamar a atenção para 

o fato de que o polo naval e offshore é fruto de uma política nacional de renascimento 

da indústria naval brasileira com foco na descentralização do país, e que, assim como 

tantas outras políticas econômicas, se caracteriza como política do tipo top down518, 

“a partir da implantação do Superporto como corredor de exportação, às quais se 

agregaram interesses do Governo Estadual, a partir da implantação do Distrito 

Industrial retro-portuário, ficando a comunidade riograndina à margem dos processos 

de decisão quanto aos usos econômicos de seu território”519. 

Apesar do discurso padrão de desenvolvimento alardeado pelas empresas 

e pelo próprio estado, o fato é que diversos impactos negativos e riscos puderam ser 

percebidos por essa mesma comunidade.  

Impactos mais evidentes são os gargalos na infraestrutura520, como: o 

déficit habitacional e a falta de mão de obra qualificada; o mercado imobiliário 

                                                           
517 PORTOS & MERCADOS (Ed.). O Polo Naval está preparado para expandir ao longo da 
hidrovia. Disponível em: <http://portosmercados.com.br/site/artigo-o-polo-naval-esta-preparado-para-
expandir-ao-longo-da-hidrovia>. Acesso em: 03 ago. 2016. 
518 De cima para baixo. 
519 Grifei. DOMINGUES, Marcelo Vinicius de La Rocha; CARVALHO, Diogo Sá; CARVALHO, Andréa 
Bento. O Polo Naval e Offshore e o desenvolvimento regional na Metade Sul do Rio Grande do 
Sul. Ensaios Fee, Porto Alegre, v. 34, n. , p.933-954, jan. 2013. Trimestral. Disponível em: 
<http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/3053>. Acesso em: 01 ago. 2016.p.935. 
520 SINPRO/RS (Ed.). O preço do crescimento: Investimento no superporto de Rio Grande triplica 
arrecadação, provoca aumento de 50% da população mas piora a vida dos antigos moradores. Jornal 
Extra Classe. Porto Alegre. set. 2010. Disponível em: 
<http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2010/09/o-preco-do-crescimento/#>. Acesso em: 02 ago. 2016. 
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inflacionado; a precariedade do sistema de saúde; o tráfego urbano intenso; a 

precariedade do saneamento básico, uma vez que o esgoto doméstico se restringe 

quase que exclusivamente às áreas centrais. 

Além disso, as migrações de outras partes do país ocasionaram um 

considerável aumento populacional, que ocorreu de forma acelerada e inesperada, o 

que tornou mais grave a falta de infraestrutura básica.  

As promessas de geração de emprego e renda não cumpridas ou não 

mantidas ampliaram o espectro da desigualdade, fator preponderante para o aumento 

da violência521. 

Outro impacto sofrido na cidade foi o sufocamento522 de comunidades 

próximas ao Superporto523 (figura 11), ocorrido especialmente em razão da 

modernização portuária e naval: 

                                                           
521 Na primeira edição do Atlas da Exclusão Social, um fator importante apontado foi “a relação entre 
violência e miséria. Contrariando o que se pensava, a pobreza não é o fator determinante na escalada 
da criminalidade. Regiões extremamente pobres apontam baixos índices de violência, enquanto as 
grandes cidades - mais ricas - encontram cada vez mais dificuldades para controlar este problema. 
Para Amorim, o que determina a violência das grandes capitais é o abismo social entre os ricos e os 
pobres” (UNIVERSIA BRASIL. Radiografia da Exclusão Social. 2003. Disponível em: 
<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2003/02/05/535401/radiografia-da-excluso-
social.html>. Acesso em: 02 ago. 2016). 
522 Utilizo a expressão “sufocamento” apropriada de Dornelas e Floriano (DORNELAS, Rafaela Silva; 
SANTOS, Caio Floriano dos. Distâncias e proximidades na lógica da Desigualdade Ambiental: As 
monoculturas de eucalipto em São Mateus e Conceição da Barra (ES) e a Modernização Portuária e 
Indústria Naval em Rio Grande (RS). In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 39., 2015, 
Caxambu. Anais - GT07 - Conflitos Ambientais, Estado e Ideologia do desenvolvimento: 
mediação e luta por direitos. Caxambu: Anpocs, 2015. p. 1 - 29. Disponível em: 
<http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1332:anais-do-
encontro-gt-e-spg-&catid=1294:39-encontro-anual-da-anpocs&Itemid=461>. Acesso em: 02 ago. 
2016.p.8), uma vez que concordo que é a expressão que melhor descreve a desigualdade ambiental 
provocada pelo processo de avanço dos empreendimentos sobre o território das comunidades 
causando danos que se estendem pelo ar e água. 
523 Vila Mangueira (atravessada há mais de 30 anos por um duto que transporta amônia para a Refinaria 
Riograndense, além de estar próxima as indústrias de fertilizantes), Barra Nova (cercada como “área 
de expansão portuária” para evitar ocupações), Barraquinhas (removida para construção do Dique 
Seco e ampliação da Bunge Fertilizantes) e Barra” (DORNELAS, Rafaela Silva; SANTOS, Caio Floriano 
dos. Distâncias e proximidades na lógica da Desigualdade Ambiental: As monoculturas de eucalipto 
em São Mateus e Conceição da Barra (ES) e a Modernização Portuária e Indústria Naval em Rio 
Grande (RS). In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 39., 2015, Caxambu. Anais - GT07 - Conflitos 
Ambientais, Estado e Ideologia do desenvolvimento: mediação e luta por direitos. Caxambu: 
Anpocs, 2015. p. 1 - 29. Disponível em: 
<http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1332:anais-do-
encontro-gt-e-spg-&catid=1294:39-encontro-anual-da-anpocs&Itemid=461>. Acesso em: 02 ago. 
2016). 
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Figura 17. Mapa das indústrias potencialmente poluidoras e comunidades524 

 

Fato é que esta política top down se estabelece também sobre uma lógica 

onde o ônus destas implantações recai “predominantemente sobre grupos sociais 

vulneráveis, configurando uma distribuição desigual dos benefícios e malefícios do 

desenvolvimento econômico. Basicamente, os benefícios destinam-se a grandes 

interesses econômicos e os danos a grupos sociais despossuídos”525. 

Entendo que este é um viés importante de ser pensado, uma vez que é 

necessário superar a ideia de questão ambiental “como pretende o senso comum, 

despolitizado, à racionalidade mais ou menos “ecológica” das escolhas técnicas, mas 

sim à disputa entre diferentes formas de apropriação e uso dos recursos ambientais – 

                                                           
524 Imagem do mapa com a seguinte descrição “no baixo estuário da Lagoa dos Patos, no que se refere 
a indústria naval, se tem o seguinte cenário: em operação - Estaleiro Honório Bicalho (administrado 
pela QUIP SA - atual QGI SA); Estaleiro Rio Grande 1 e Estaleiro Rio Grande 2 (administrados pela 
ECOVIX/ENGEVIX); em construção - Estaleiro Rio Grande 3 (ECOVIX/ENGEVIX) e Estaleiro EBR 
Ltda7 (cidade de São José do Norte) e planejado - Estaleiro Wilson Sons”. Imagem obtida em: 
SANTOS, Caio Floriano dos. Projetos de Desenvolvimento em Rio Grande (RS): o papel da Educação 
Ambiental na resolução negociada de Conflitos Ambientais. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 38., 
2014, Caxambu. Anais - GT07 - Conflitos Ambientais, Estado e Ideologia do desenvolvimento: 
mediação e luta por direitos. Caxambu: Anpocs, 2014. p. 1 - 27. Disponível em: 
<http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8878&Itemid=45
6>. Acesso em: 02 ago. 2016.p.4. 
525 COLETIVO BRASILEIRO DE PESQUISADORES DA DESIGUALDADE AMBIENTAL. Desigualdade 
ambiental e acumulação por espoliação: o que está em jogo na questão ambiental?. E-cadernos 
Ces, Coimbra, v. 1, n. 17, p.164-183, jan. 2012. Semestral. Disponível em: 
<https://eces.revues.org/1138>. Acesso em: 01 ago. 2016.p.165. 
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terras, águas, atmosfera e sistemas vivos -, por um lado, fonte de sobrevivência para 

os povos e, por outro, fonte de acumulação de lucros para as grandes corporações”.526 

No caso de Rio Grande, o contraponto entre os benefícios e os prejuízos 

acarretados converge para a imposição do lucro sobre o território, sempre construído 

a partir de um discurso de desenvolvimento para a região. Mas, pelo contrário, 

olhando-se o cenário completo, o que se vê é a transformação do município em uma 

zona de sacrifício, isto é,  

 
certas localidades destacam-se por serem objeto de uma 
concentração de práticas ambientalmente agressivas, atingindo 
populações de baixa renda. Os moradores dessas áreas convivem 
com a poluição industrial do ar e da água, depósitos de resíduos 
tóxicos, solos contaminados, ausência de abastecimento de água, 
baixos índices de arborização, riscos associados a enchentes, lixões 
e pedreiras. Nestes locais, além da presença de fontes de risco 
ambiental, verifica-se também uma tendência a sua escolha como 
sede da implantação de novos empreendimentos de alto potencial 
poluidor. Tais localidades são chamadas, pelos estudiosos da 
desigualdade ambiental, de “zonas de sacrifício” ou “paraísos de 
poluição”, onde a desregulação ambiental favorece os interesses 
econômicos predatórios”. Nestes locais, observa-se a conjunção das 
decisões de localização de instalações ambientalmente danosas com 
a presença de agentes políticos e econômicos empenhados em atrair 
para o local investimentos de todo tipo, qualquer que seja seu custo 
social e ambiental. Estes dois processos tendem a prevalecer em 
áreas de concentração de moradores de menor renda e menos 
capazes de se fazerem ouvir nos meios de comunicação e nas esferas 
de decisão. 527 

 

A relação do município como uma zona de sacrifício advém do fato de no 

mesmo território existirem diversas atividades potencialmente poluidoras, além de 

projetos em prospecção e instalação. Além do mais se encaixa aqui a ideia de 

inviabilização social programada528, isto é, são comunidades que foram 

desconsideradas no zoneamento e planejamento da expansão industrial. 

                                                           
526 ACSELRAD, Henri. Apresentação. In: FÓRUM DOS ATINGIDOS PELA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO E PETROQUÍMICA NAS CERCANIAS DA BAÍA DE GUANABARA (Org.). 50 anos da 
Refinaria Duque de Caxias e a expansão da indústria petrolífera no Brasil: Conflitos 
socioambientais no Rio de Janeiro e desafios para o país na era do Pré-sal. Rio de Janeiro: Fase, 2013. 
p.11. 
527 Grifos no original. ACSELRAD, Henri. Apresentação: de "bota foras" e "zonas de sacrifício": um 
panorama dos conflitos ambientais no Estado do Rio de Janeiro. In: ACSELRAD, Henri (org.). Conflito 
Social e Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.p.12-
13. 
528 Expressão utilizada por Mascarello e Santos para caracterizar comunidades que sofrem um 
processo intencional de não reconhecimento de direitos. ( MASCARELLO, Marcela de Avellar; 
SANTOS, Caio Floriano dos. Rio Grande (RS): entre a expansão portuária e a invisibilidade social 
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Em 2012, a Relatoria do Direito Humano à Cidade, da Plataforma de 

Direitos Humanos DHESCA, esteve em Rio Grande para monitorar presencialmente 

os impactos dos megaprojetos anunciados para a cidade e de que forma “esses 

investimentos dialogam com a cidade e as pessoas que são afetadas por esses 

investimentos”529. Da visita foi produzido relatório que, entre outros aspectos, apontou: 

 
[...] Em nível regional sabe-se que a região do Sul do estado do Rio 
Grande do Sul é historicamente uma região que sempre sofreu com a 
falta de investimentos públicos e privados direcionados à geração de 
emprego e renda para as pessoas. Obviamente que tais investimentos 
que venham a trazer desenvolvimento para a região são importantes 
e estratégicos para a região. No entanto, esses investimentos devem 
vir casados com concretas melhorias nas condições de vida das 
pessoas, e mais ainda, na capacidade de inclusão cada vez maior das 
pessoas nas cidades. É forçoso considerar que a expansão portuária, 
mesmo dentro de um programa nacional governamental de aceleração 
do crescimento, na forma que está sendo implementada, está 
promovendo desenvolvimento econômico, mas com a flagrante 
ameaça de grandes perdas sociais, tanto para as comunidades locais 
afetadas diretamente pelo projeto desenvolvimentista, como também 
para a cidade do Rio Grande, considerando que esta talvez não esteja 
suficientemente preparada, no que tange a políticas públicas e a 
infraestrutura urbana, para atender as demandas ocasionadas pelo 
rápido crescimento que já se percebe na cidade e na região, 
impulsionado pela expansão portuária. A cidade já começa a sofrer as 
conseqüências da expansão portuária, uma vez que não dá conta da 
demanda por serviços públicos essenciais, como moradia adequada, 
saneamento, vias de circulação de veículos, ciclovias. Efetivamente, 
quem sofre mais com esses problemas são as comunidades e bairros 
carentes que necessitam mais da intervenção pública para garantia 
dos seus direitos e de benefícios.530 
 

Este paradoxo cruel que se estabeleceu entre o desenvolvimento 

econômico, especialmente dos megaempreendimentos, e as perdas ambientais e 

sociais sofridas pela sociedade não estão veladas, mas, pelo contrário, estão 

escancaradas, como se pode ver pelas imagens: 

                                                           
programada. In: MACHADO, Carlos Rs; SANTOS, Caio Floriano dos; MASCARELLO, Marcela de 
Avellar (Org.). Conflitos ambientais e urbanos: casos do extremo sul do Brasil. Porto Alegre: 
Evangraf, 2015. p. 41-54). 
529 PLATAFORMA DHESCA BRASIL. Relatório da Missão sobre Megaprojetos de 
Desenvolvimento na cidade do Rio Grande - RS. Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, 2012. 28 p. 
Relator: Leandro Franklin Gosdorf. Disponível em: 
<http://www.plataformadh.org.br/files/2014/05/2012_cidade_polo_naval_rio_grande.pdf>. Acesso em: 
03 ago. 2016.p.6. 
530 PLATAFORMA DHESCA BRASIL. Relatório da Missão sobre Megaprojetos de 
Desenvolvimento na cidade do Rio Grande - RS. Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, 2012. 28 p. 
Relator: Leandro Franklin Gosdorf. Disponível em: 
<http://www.plataformadh.org.br/files/2014/05/2012_cidade_polo_naval_rio_grande.pdf>. Acesso em: 
03 ago. 2016.p.14. 
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Figura 18. Moradias precárias e, ao fundo, expansão do Porto.531 

 

 
Figura 19. Famílias residindo precariamente no muro que faz divisa do 

 bairro Getúlio Vargas com o pátio da General Motors532 
 

Essa situação remete também à lógica propalada no famoso Memorando 

Summers, onde um executivo do Banco Mundial, na década de 90, Lawrence 

Summers sugeriu a partir de três razões (figura 14), a migração de indústrias 

poluentes para países menos desenvolvidos: 

 

                                                           
531 PLATAFORMA DHESCA BRASIL. Relatório da Missão sobre Megaprojetos de 
Desenvolvimento na cidade do Rio Grande - RS. Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, 2012. 28 p. 
Relator: Leandro Franklin Gosdorf. Disponível em: 
<http://www.plataformadh.org.br/files/2014/05/2012_cidade_polo_naval_rio_grande.pdf>. Acesso em: 
03 ago. 2016.p.9. 
532 PLATAFORMA DHESCA BRASIL. Relatório da Missão sobre Megaprojetos de 
Desenvolvimento na cidade do Rio Grande - RS. Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, 2012. 28 p. 
Relator: Leandro Franklin Gosdorf. Disponível em: 
<http://www.plataformadh.org.br/files/2014/05/2012_cidade_polo_naval_rio_grande.pdf>. Acesso em: 
03 ago. 2016.p.11. 
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1) O meio ambiente seria uma preocupação “estética” típica apenas 
dos bem de vida; 2) os mais pobres, em sua maioria, não vivem 
mesmo o tempo necessário para sofrer os efeitos da poluição 
ambiental. Segundo ele, alguns países da África ainda estariam 
subpoluídos. Nesse sentido, lamentou que algumas atividades 
poluidoras não fossem diretamente transportáveis, tais como 
produção de energia e infra-estrutura em geral; 3) pela “lógica” 
econômica, pode-se considerar que as mortes em países pobres têm 
um custo mais baixo do que nos países ricos, pois seus moradores 
recebem salários mais baixos.533 

 

                                                           
533 Grifos no original. ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do Amaral; BEZERRA, Gustavo 
das Neves. O que é Justiça Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.p.7. 
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Figura 20. Let them eat pollution534 535 

 

Penso que a ideia sugerida por Summers se encaixa perfeitamente na 

situação do município, se pensarmos na distribuição do ônus do anunciado 

desenvolvimento nas comunidades de baixa renda, isto é, nos vulneráveis ambientais. 

Além disso, a falta de informação ou a informação precária especialmente para as 

                                                           
534 Sob o título “Deixem eles comer poluição” a revista The Economist publicou o Memorando que ficou 
conhecido como Memorando Summers. Diante da repercussão negativa, Summers posteriormente 
manifestou que se tratava de um exercício para convidar ao debate. Ao mesmo tempo, no número 
seguinte à publicação do referido documento a revista The Economist elogiou o debate proposto pelo 
executivo apenas lamentando o uso da linguagem grosseira.( ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília 
Campello do Amaral; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é Justiça Ambiental. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2009.). 
535 THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED (Ed.). Let them eat pollution. The Economist, Londres, 
p.82, 08 fev. 1992. Disponível em: 
<http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1188138.files/Week_11/Summers_1991.pdf>. Acesso em: 
02 ago. 2016. 
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comunidades atingidas cerceia a participação pública nas decisões políticas. Portanto, 

nega-se a reflexão sobre questões sociais impedindo os sujeitos de agirem 

criticamente e transformarem sua realidade como propõe uma Educação Ambiental 

política. 

A situação se agrava se for considerado que a partir da indústria naval - 

anunciada em Rio Grande como a salvação de um grande período de estagnação 

econômica, com a promessa de empregos e renda – surgiram outros projetos 

potencialmente poluidores, mas que sob o discurso do desenvolvimento se 

impuseram536: 

 
Com falsos discursos bem organizados, fala em nome da geopolítica 
e do desenvolvimento sustentável, criando um discurso de equilíbrio 
altamente falacioso, da mesma forma como nos vende a noção de 
equilíbrio financeiro. Essa racionalidade econômica é a mesma que 
contribui para os processos de colonização do mundo da vida a partir 
de uma epistemologia cuja perspectiva sempre apontou para a ideia 
de domínio, tendo como horizonte a objetificação da natureza.537 

 

Uma das comunidades fortemente atingida foi a dos pescadores 

artesanais. A proximidade e relação com o setor portuário e industrial, além do 

crescimento da pesca industrial, levou a pesca artesanal ao quase colapso, com a 

extinção de várias espécies provocando reflexos socioeconômicos, além dos 

ecológicos. A figura abaixo reflete visualmente esse resultado do aumento da pesca 

industrial em detrimento da artesanal: 
 

                                                           
536 “A partir do investimento inicial realizado com o polo naval voltaram para discussão antigos e 
surgiram novos projetos (redentores) de desenvolvimento, destacando entre eles: 
usinas/fazendas/parques de energia eólica, estaleiros, mineração, expansão portuária e novos 
terminais portuários. E ainda, existe em fase de estudos a implementação de uma usina termoelétrica. 
Estes projetos somam-se às atividades de agricultura extensiva (arroz e soja);silvicultura (cultivo de 
pinus e eucalipto), indústria de fertilizantes, petroquímica, alimentícias, dentre outras já consolidadas 
na cidade.” (SANTOS, Caio Floriano dos. Projetos de Desenvolvimento em Rio Grande (RS): o papel 
da Educação Ambiental na resolução negociada de Conflitos Ambientais. In: ENCONTRO ANUAL DA 
ANPOCS, 38., 2014, Caxambu. Anais - GT07 - Conflitos Ambientais, Estado e Ideologia do 
desenvolvimento: mediação e luta por direitos. Caxambu: Anpocs, 2014. p. 1 - 27. Disponível em: 
<http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8878&Itemid=45
6>. Acesso em: 02 ago. 2016.p.5-6). 
537 PEREIRA, Vilmar Alves. Ecologia Cosmocena: a definição do espaço humano no cosmos. Juiz de 
Fora: Garzia Edizioni, 2016.p.38. 
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Figura 21. Desembarque das pescarias artesanais (em branco) e  

industriais (em cinza) que operam no estuário da Lagoa dos Patos  
e costa sul do Brasil.538 

 

O relatório produzido pela Plataforma de Direitos Humanos DHESCA 

reforça o agravamento deste cenário da pesca artesanal: 

 
[...] Desde o início do povoamento da cidade a pesca teve um papel 
fundamental para o desenvolvimento da região. Muitas das famílias 
que vivem hoje em Rio Grande vivem diretamente ou indiretamente da 
pesca, especialmente da pesca oceânica. A Festa do Mar, que ocorre 
periodicamente na cidade, há muitos anos, mostra a importância da 
prática pesqueira para a cidade. Estas comunidades pesqueiras se 
desenvolveram na costa oceânica, ponto geográfico que facilita a 
prática pesqueira e possibilita às embarcações chegarem à costa com 
segurança. Ocorre que todas as áreas na linha de costa são de 
propriedade da União, que atualmente está cedida ao Estado do Rio 
Grande do Sul, para exploração pela Superintendência do Porto do 
Rio Grande (SUPRG).  
[...] 
Nesse mesmo bairro539 existe uma grande comunidade pesqueira que 
dizem que não conseguem sair pelo canal para pescar em função das 
obras da empresa QUIP que assorearam o referido canal, 
prejudicando a pequena navegação, (...) o que não lhes permite uma 
pesca mais produtiva e também impede que os peixes maiores como 
a Corvina, por exemplo, entre no canal. 540 

                                                           
538  KALIKOSKI, Daniela C.; ROCHA, Ronaldo D.; VASCONCELLOS, Marcelo C.. Importância do 
conhecimento ecológico tradicional na gestão da pesca artesanal no Estuário da Lagoa dos Patos, 
Extremo Sul do Brasil. Ambiente & Educação: Revista de Educação Ambiental, Rio Grande, v. 11, 
n. 1, p.87-118, 2006. Disponível em: <https://www.seer.furg.br/ambeduc/article/view/770/267>. Acesso 
em: 03 ago. 2016.p.94. 
539 Bairro Santa Teresa. 
540 PLATAFORMA DHESCA BRASIL. Relatório da Missão sobre Megaprojetos de 
Desenvolvimento na cidade do Rio Grande - RS. Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil, 2012. 28 p. 
Relator: Leandro Franklin Gosdorf. Disponível em: 
<http://www.plataformadh.org.br/files/2014/05/2012_cidade_polo_naval_rio_grande.pdf>. Acesso em: 
03 ago. 2016.p. 7; 11-12. 
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Além do que, a ausência de infraestrutura básica, assim como a atividade 

industrial também são causas para a degradação ambiental que atinge a pesca 

artesanal. Em relato feito pelos próprios pescadores, os mesmos relataram dentre os 

fatores de degradação do estuário da Lagoa dos Patos 

 
o despejo de lixo em geral (São Miguel, Torotama, Pontal e Várzea), 
líquidos provenientes do antigo lixão público da cidade do Rio Grande 
(São Miguel), esgoto dos municípios (São Miguel, Torotama e Pontal), 
defensivos agrícolas das lavouras (São Miguel, Pontal e Várzea) e 
lastro de navios (São Miguel); (...)541. 

 

Ora, considerado a informação de que a pesca artesanal no Brasil 

representa cerca de 55% de todo o peixe que é consumido internamente542, a 

degradação e o desaparecimento de espécies de peixes543 que serviam de sustento 

a muitas famílias é forte sinal do colapso anunciado.  

O cenário se agrava mais ainda pela forte desigualdade de renda que o 

marca. Rio Grande figura entre os dez municípios com o maior PIB do estado o que 

aponta sua importância econômica para a região, conforme se verifica: 

                                                           
541 BRAIDO, Janaína Agostini. Desencontros legais e morais na pesca artesanal: a Educação 
Ambiental Política para a transformação socioambiental em Rio Grande/RS e São José do Norte/RS. 
2015. 210 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental, 
Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2015.p.140. 
542 COSTA, Adriane Lobo. Alguns aspectos sobre a pesca artesanal no Brasil.  Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwiN8M35o6jOAhVNl5AKHWLVBN4QFgg7MAQ&url=http://oldsite.icsf.net/cedepesca/presentaci
ones/lobocostas/lobocosta.doc&usg=AFQjCNGb5PZfvmlvqLqOMLeQ3b1lux163Q&sig2=kDCCRLSZT
C-bfIXZhfWeKQ>. Acesso em: 04 ago. 2016.p.1. 
543 “As pescarias de corvina M. furnieri, manjuba (Engraulididae), enchova P. saltatrix, castanha U. 
canosai, tainhas M. spp., camarão sete-babas X. kroyeri e o camarão-rosa F. paulensis, são as mais 
importantes para pesca artesanal. Apesar disso, todos apresentam um forte sinal de diminuição em 
anos recentes”.( COSTA, Adriane Lobo. Alguns aspectos sobre a pesca artesanal no 
Brasil.  Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwiN8M35o6jOAhVNl5AKHWLVBN4QFgg7MAQ&url=http://oldsite.icsf.net/cedepesca/presentaci
ones/lobocostas/lobocosta.doc&usg=AFQjCNGb5PZfvmlvqLqOMLeQ3b1lux163Q&sig2=kDCCRLSZT
C-bfIXZhfWeKQ>. Acesso em: 04 ago. 2016.p.5). 
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Figura 22. Dez maiores PIBs do RS (2013)544 

 

No entanto, a distribuição de riqueza é extremamente desigual545 como 

também se pode verificar a partir das informações obtidas no CENSO 2010: 

 

 
Figura 23. Rendimento por domicílio no município de Rio Grande/RS546 

 

Apesar dos dados não serem os mais atuais, a situação não parece ter 

melhorado, pelo contrário, parece ter se agravado. É que desde o final de 2014 o polo 

naval vem sofrendo uma derrocada, especialmente depois das denúncias de 

                                                           
544 RIO GRANDE DO SUL. Fundação de Economia e Estatística. Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional. PIB Municipal RS: Número de Contas Regionais CIE/FEE. Porto Alegre: 
Fee, 2015. 34 p. Disponível em: <http://www.slideshare.net/feers/pib-municipal-rs-2013>. Acesso em: 
04 ago. 2016.p.25. 
545 “No Brasil, a “classe média” abrange quase toda a camada conhecida pelos pesquisadores de 
mercado como A2 (3,6%) e a metade superior da B1 (9,6%), ou seja, é a maior parte do que 
chamaríamos de “elites”. Acima dela, só a classe dominante no sentido estrito, 0,6% dos brasileiros (a 
camada A1 conta com 0,5%)”. (COSTA, Antonio Luiz M. C.. A desigualdade social chega a níveis 
alarmantes: A concentração de riqueza no mundo é hoje semelhante à da Inglaterra de Charles Dickens 
ou da França de Victor Hugo. Carta Capital, São Paulo, 05 jan. 2016. Disponível em: 
<http://www.cartacapital.com.br/revista/873/no-mundo-de-os-miseraveis-5584.html>. Acesso em: 04 
ago. 2016). 
546 BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. . Censo Demográfico 
2010. Rio de Janeiro: Ibge, 2013. Disponível em: <http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/>. Acesso 
em: 04 ago. 2016. Dados organizados na tabela por Caio Floriano dos Santos/Observatório dos 
Conflitos do Extremo Sul do Brasil 
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corrupção que envolveram a Petrobrás, as quais provocaram redução de 

investimentos e demissão em massa547. Em 2016, os trabalhadores da indústria naval 

que eram cerca de 20 mil no seu auge caíram para cerca de 6 mil548. Os reflexos 

econômicos e sociais que atingiram o trabalhador foram avassaladores549. Muitos são 

“vítimas de processos sociais, políticos e econômicos excludentes”550 551. 

Chamo a atenção para o fato de que esse cenário pode ser ainda pior. É 

que dois estudos552 realizados sobre a desigualdade brasileira apontam que há uma 

concentração de renda muito maior do que aquela apontada nos estudos a partir de 

pesquisas domiciliares como é o caso da pesquisa nacional por amostra de domicílios 

(Pnad)553. Segundo os estudos o Brasil, se não for o mais, é um dos mais desiguais 

do mundo, onde o 1% mais rico do país detém hoje 27% de toda a renda, “tendo 

havido uma concentração média de 25% da renda nas mãos desse 1% desde o meio 

da década de 70. Isso significa que nos últimos 40 anos apenas 1/100 das pessoas 

dispõe de ¼ de toda a renda”554. Também concluiu um dos estudos que: 

                                                           
547 CALDAS, Cadu. Indústrias no polo naval de Rio Grande cortam investimentos e demitem em massa. 
Zero Hora. Porto Alegre. 21 fev. 2015. Disponível em: 
<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2015/02/industrias-no-polo-naval-de-rio-grande-
cortam-investimentos-e-demitem-em-massa-4704767.html#>. Acesso em: 09 ago. 2016. 
548 BUBLITZ, Juliana. Polo naval de Rio Grande vai da euforia ao vazio. Zero Hora. Porto Alegre. 21 
fev. 2015. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2015/02/polo-naval-de-
rio-grande-vai-da-euforia-ao-vazio-4704780.html#>. Acesso em: 09 ago. 2016. 
549 G1 RS. Falta de empregos no setor naval gera protesto em Rio Grande, no RS. 2016. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/07/falta-de-empregos-no-setor-naval-gera-
protesto-em-rio-grande-no-rs.html>. Acesso em: 09 ago. 2016. Também: G1 RS. Trabalhadores 
desempregados bloqueiam BR-392 em Rio Grande, RS. 2016. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/07/trabalhadores-desempregados-bloqueiam-
br-392-em-rio-grande-rs.html>. Acesso em: 09 ago. 2016. 
550 MARTINS, José de Souza. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 2012.p.14. 
551 Concordo com José de Souza Martins quando ele afirma que não existe exclusão, mas sim 
contradição, vítimas de processos excludentes. Isto porque as reações de inconformidade, revolta e 
esperança “não se dão fora dos sistemas econômicos e dos sistemas de poder. Elas constituem o 
imponderável de tais sistemas, fazem parte deles ainda que os negando. As reações não ocorrem de 
fora para dentro; elas ocorrem no interior da realidade problemática, ‘dentro’ da realidade que produziu 
os problemas que as causam” (MARTINS, José de Souza. Exclusão social e a nova desigualdade. 
São Paulo: Paulus, 2012.p.14). 
552 Um estudo foi realizado por Marc Morgan Milá na Paris School of Economics sob supervisão de 
Thomas Piketty (http://piketty.pse.ens.fr/files/MorganMila2015.pdf). O outro foi realizado por Pedro 
Souza, pesquisador do Ipea, orientado por Emmanuel Saez, parceiro de Piketty e, Marcelo Medeiros 
(http://diagramaeditorial.com.br/sid/index.php/sid/article/view/2/23). 
553 VILLAS-BÔAS, Marcos de Aguiar. A concentração de renda é maior do que se imagina: Estudos 
supervisionados por Piketty, Saez e Medeiros colocam o Brasil no mapa da desigualdade. Carta 
Capital, São Paulo, jan. 2016. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/economia/brasil-um-
dos-paises-mais-desiguais-do-mundo>. Acesso em: 09 ago. 2016. 
554 VILLAS-BÔAS, Marcos de Aguiar. A concentração de renda é maior do que se imagina: Estudos 
supervisionados por Piketty, Saez e Medeiros colocam o Brasil no mapa da desigualdade. Carta 
Capital, São Paulo, jan. 2016. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/economia/brasil-um-
dos-paises-mais-desiguais-do-mundo>. Acesso em: 09 ago. 2016. 
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a queda de desigualdade acontecida nos últimos anos no Brasil se deu 
apenas na base, ou seja, houve uma positiva melhora da vida dos mais 
pobres, porém não se concretizou uma queda da desigualdade geral 
devido à contínua concentração da renda nas mãos dos mais ricos.555 

 

Não é outro o cenário de Rio Grande, agravado pelo fato da crise 

econômica ter sido provocada, dentre outros fatores, pela falta de investimentos. Em 

síntese, essa apropriação desigual dos recursos naturais e a imposição 

desproporcional dos riscos socioambientais é que confirma Rio Grande como zona de 

sacrifício, e por via de consequência, sujeito de injustiça ambiental556, assim como a 

maioria dos municípios brasileiros que reproduzem o mesmo perfil. 

O município surge, portanto, como representativo da realidade nacional, e 

ao mesmo tempo como uma denúncia à negligência consciente do Estado para com 

a questão ambiental e social; enfim, à dignidade da pessoa humana. Estes aspectos 

são muito importantes porque, 

 
Na poética da Educação Ambiental, a atenção à degradação 
ambiental muitas vezes deixa escapar a injustiça social. Por isso é 
preciso reivindicar a consciência reflexiva de que toda miséria humana 
está intrinsecamente relacionada com os impactos ambientais. 
Teremos o enorme desafio de transformar a poética em sua dimensão 
política, pois a história da civilização do Homo Sapiens já comprovou 
que os prejuízos dos danos ambientais recaem sempre nas camadas 
economicamente desfavorecidas.557 

 

Ora, estes paradoxos, estes conflitos socioambientais 

 
são expressões do modelo de desenvolvimento adotado que leva à 
destruição dos ecossistemas e ao aniquilamento de formas singulares 
de modos de vidas. Em outras palavras, territórios, identidades e 
temporalidades que se emaranham em teias e mosaicos, tecidos 

                                                           
555 VILLAS-BÔAS, Marcos de Aguiar. A concentração de renda é maior do que se imagina: Estudos 
supervisionados por Piketty, Saez e Medeiros colocam o Brasil no mapa da desigualdade. Carta 
Capital, São Paulo, jan. 2016. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/economia/brasil-um-
dos-paises-mais-desiguais-do-mundo>. Acesso em: 09 ago. 2016. 
556 Entendo a injustiça ambiental como um “fenômeno de imposição desproporcional dos riscos 
ambientais às populações menos dotadas de recursos financeiros, políticos e informacionais” 
(ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do Amaral; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é 
Justiça Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p.9).  
557 SATO, Michèle; PASSOS, Luiz Augusto. Pelo prazer fenomenológico de um não-texto. In: 
GUIMARÃES, Mauro (Org.). Caminhos da Educação Ambiental: da forma à ação. Campinas: Papirus 
Editora, 2006. p.23. 
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intrinsecamente na relação cultura e natureza; onde a perda de um 
implica no desaparecimento do outro.558 

 

A tributação poderia ser um dos instrumentos para contribuir na reversão 

desse quadro. Fato é que, como relatei no capítulo anterior, o Brasil tem uma estrutura 

tributária oriunda da década de 60 e “típica de países semi-industrializados, altamente 

dependente de tributos indiretos [...]. Assim, a maior parte da carga tributária bruta 

incide sobre o consumo e a produção – ou seja, é normalmente transferida para os 

preços – e afeta mais ou menos por igual toda a população”559. Dessa forma, entendo 

que o Estado contribui para grande parte da desigualdade no Brasil em todos os seus 

níveis, inclusive a ambiental. 

Assim sendo, no próximo item apresento minha proposta para tornar a 

tributação menos injusta e efetivar o caráter redistributivo e social que a Constituição 

Federal impõe ao sistema tributário. Para tanto, parto de uma produção de sentido 

autêntico ao artigo 167 da Constituição Federal, tendo também como pano de fundo 

uma zona de sacrifício, no caso deste estudo, o município do Rio Grande.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
558 SILVA, Michelle Jaber da; SATO, Michèle Tomoko. Territórios em tensão: o mapeamento dos 
conflitos socioambientais do Estado de Mato Grosso - Brasil. Ambiente & Socieade, São Paulo, v. 15, 
n. 1, p.1-22, abr. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
753X2012000100002>. Acesso em: 15 out. 2016. 
559 MEDEIROS, Marcelo; SOUZA, Pedro. Gasto Público, Tributos e Desigualdade de Renda no 
Brasil. Rio de Janeiro: Ipea, 2013. (1844 Texto para Discussão IPEA). Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1844b.pdf>. Acesso em: 09 ago. 
2016.p.27. 
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5.2. O constituir da Constituição: uma crítica Hermenêutica pela via da Educação 
Ambiental ao habitus560 jurídico 
 

 

 

 

 

 

Figura 24. Beleza Pura, Beatriz Milhazes561 
 

 

 

 

                                                           
560 Afirma Streck que “O habitus (sentido comum teórico dos juristas) pode ser entendido como o 
conjunto de crenças e práticas que compõem os pré-juízos do jurista, que tornam a sua atividade refém 
da quotidianidade (algo que podemos denominar de concretude ôntica), d’onde falará do e sobre o 
direto. É o desde-já-sempre e o como-sempre-o-direito-tem-sido, que proporciona a rotinização do agir 
dos operadores jurídicos, propiciando-lhes, em linguagem heideggeriana, uma “tranquilidade 
tentadora”. O habitus é uma espécie de “casa tomada”, onde o problema de estar-refém-do-habitus não 
se apresenta sequer como (als) um problema-de-estar-refém-do-habitus. É o lugar onde a suspensão 
dos pré-juízos não ocorre, impossibilitando-se a sua confrontação com o horizonte crítico. Em síntese, 
o habitus vem a ser o locus da decaída para o discurso inautêntico repetitivo, psicologizado e 
desontologizado”. (STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013.p.50-1). 
561 MILHAZES, Beatriz. Beleza Pura. 2006. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9441/beatriz-milhazes>. Acesso em: 20 nov. 2016. Minha 
proposta de tese vem representada a partir da obra da artista Beatriz Milhazes, onde através dela 
procuro expressar meu desejo de transformação e minha crença na possibilidade dessa mudança 
construída a partir da justiça social e da democracia. É enfim meu convite para a reflexão, para o 
diálogo, para olhar o novo com os olhos do novo. 
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Antes de tudo, preciso reforçar que o viés dialógico que caminhou por todo 

esse trabalho teve sempre como pano de fundo a Hermenêutica Filosófica e a 

Educação Ambiental, de modo que, ainda que não referidas objetivamente ao longo 

de todas estas reflexões, encontram-se entremeadas em todo o texto, sendo a 

condição de possibilidade do próprio texto.  

Porque hermenêutica é modo-de-ser no mundo, e assim também o é a 

Educação Ambiental, cujo papel se constitui, nunca é demais afirmar, em “um dos 

vários modos de abordar as consequências políticas da vida contemporânea”562. Com 

a hermenêutica, abre-se a possibilidade de um novo pensar a partir da Educação 

Ambiental, a qual: 

 
Trata-se de uma abordagem mais centrada nas experiências e 
vivências humanas, deixando de lado o tecnicismo e a tentativa de 
simplesmente “conscientizar”, para sensibilizar o ser humano por meio 
de seus problemas sociais e ambientais, mostrando as relações 
sistêmicas envolvidas, em que um afeta diretamente o outro, em uma 
retroalimentação.563 

 

É, como eu disse anteriormente, um convite a reflexão e o agir crítico para 

uma transformação da realidade sob a qual se sucumbe. Nessa perspectiva da 

Educação Ambiental como espaço dialógico que tracei minhas ponderações, inclusive 

e principalmente colocando à prova minhas pré-compreensões e compreensões, a 

partir da pergunta.  

Busquei superar a partir da pergunta formulada o horizonte histórico 

caracterizado564, e ao perguntar coloquei e coloco em aberto aquilo sobre o que 

pergunto em sua questionabilidade565, e “compreender a questionabilidade de algo já 

é sempre perguntar”566. 

                                                           
562 GRÜN, Mauro. A outridade da natureza na Educação Ambiental. In: CARVALHO, Isabel Cristina de 
Moura; GRÜN, Mauro; TRABJER, Rachel (Org.). Pensar o ambiente: bases filosóficas para a 
Educação Ambiental. Brasília: Ministério da Educação, Unesco, 2006. p. 181-189. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao4.pdf&usg=AFQjCNG1EoGrraSQ_1NDF_0TnBkxU
DlhVg&sig2=-Uqy1yR8u7pzooLAtsIOQA>. Acesso em: 25 set. 2016.p.187. 
563 EICHENBERGER, Jacqueline; PEREIRA, Vilmar Alves. Filosofia Hermenêutica e suas contribuições 
para a Educação Ambiental. In: PEREIRA, Vilmar Alves (Org.). Hermenêutica & Educação 
Ambiental: no contexto do pensamento pós-metafísico. Juiz de Fora: Garzia Edizioni, 2016. p.126. 
564 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013.p. 487. 
565 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013.p. 474. 
566 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013.p. 489. 
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Estabeleço, enfim, um diálogo com o texto para compreender, e nesse 

sentido, “é preciso que as perguntas ultrapassem o que foi dito. Deve-se compreender 

o que foi dito como resposta a uma pergunta”567. 

Assim, sob este olhar dialógico que se proporciona a partir da Educação 

Ambiental, e que Gadamer reconheceu como o “espaço privilegiado da experiência 

hermenêutica”568é que encaminho agora minhas últimas reflexões.  

No mundo capitalista em que se vive, a ideia dos tributos ultrapassa a de 

mero pagamento pelos serviços e bens públicos disponibilizados à sociedade. Mais 

do que isto, são também “o instrumento mais importante por meio do qual o sistema 

político põe em prática uma determinada concepção de justiça econômica ou 

distributiva” 569. 

Isto porque, além da eficiência econômica, a justiça é “o valor social a que 

tradicionalmente se dá peso na formulação de um sistema tributário”570, ou seja, o 

sistema deve ser eficiente no que se refere ao viés econômico, mas também justo. 

No Brasil, soma-se a ideia de justiça a de dignidade da pessoa humana, 

princípio norteador de todo o sistema jurídico e que deve ser lido, face à 

ambientalização do sistema jurídico sob uma perspectiva biocêntrica, isto é, como 

uma construção coletiva que promove a vida em todas as esferas. 

Um dos aspectos dessa ideia de justiça tributária é justamente o exame do 

destino que o governo dá a estes recursos fiscais. Este viés se torna ainda mais 

relevante se o cenário for o de uma zona de sacrifício. É que neste caso, além de todo 

o dano socioambiental sofrido, por ação dos empreendimentos econômicos, sem que 

tenha existido participação decisória da sociedade nesta apropriação, a zona de 

sacrifício concentra também ausência ou deficiência de políticas de saneamento, 

moradia, lixo, o que agrava ainda mais as condições ambientais do local. 

É o caso de Rio Grande, como apresentei no item anterior. E aí se 

estabelece um paradoxo, típico do modelo capitalista. O município, zona de sacrifício, 

é ao mesmo tempo um dos maiores contribuintes na receita tributária. 

A despeito de toda a série de direitos fundamentais violados em razão dos 

impactos causados pelos megaempreendimentos existentes no município, somados 

                                                           
567 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. p.482. 
568 FLICKINGER, Hans-Georg. Gadamer & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. p.54. 
569 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.5. 
570 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.16. 
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a uma política estatal que serve majoritariamente ao mercado, fato é que Rio Grande 

é um dos municípios de destaque no estado no que se refere ao cenário econômico, 

especificamente o PIB, como já foi apontado (figura 16). 

Ainda, a cidade realizou em 2014, o total de U$FOB571 2.914.366.833,00 

em exportações o que por si só é revelador do montante de capital que gira nas 

atividades econômicas dos grandes empreendimentos. Não fosse apenas isso, Rio 

Grande figura no 6º lugar no que se refere a arrecadação total de impostos e taxas 

municipais572, tendo atingido em 2015 o valor de R$ 138.134.047,05573, o que 

representa 26,66% da receita total. Em 2016, até o terceiro bimestre já haviam sido 

arrecadados R$ 76.268.383,87, sendo que a estimativa de arrecadação até o final do 

ano é de R$ 157.334.494,10574 575. 

                                                           
571 A sigla FOB, free on board, designa uma modalidade de exportação onde o vendedor encerra suas 
obrigações quando a mercadoria transpõe a amurada do navio no porto de embarque, e, a partir 
daquele momento o comprador assume todas as responsabilidades, inclusive perdas e danos 
(SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR. Incoterms. Disponível em: 
<http://www.aprendendoaexportar.gov.br/informacoes/incoterms_fob.htm>. Acesso em: 16 ago. 2016). 
572 Entendo importante chamar a atenção para o fato de que nessa conta não estão computados outros 
repasses governamentais e as transferências tributárias, isto é, os valores percentuais que o município 
recebe do estado e da União por conta da repartição tributária fixada na Constituição Federal. Por 
exemplo, em 2013, a União repassou ao município o valor de R$ 113.432.836,79 (DEEPASK. Portal 
da transparência das cidades do Brasil: Rio Grande. Disponível em: 
<http://www.deepask.com.br/goes?page=Confira-os-indicadores-municipais-e-dados-demograficos-
sociais-e-economicos-do-seu-municipio>. Acesso em: 16 ago. 2016). 
573 RIO GRANDE DO SUL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. Controle Social - Receita: Receita 
Tributária - Rio Grande. Disponível em: 
<http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=20001:26:12567934302728::NO:RP,26:P26_CD_CONTA_S
G,P26_CD_RECURSO,P26_DS_CONTA_SG:11000000000000,,RECEITA TRIBUTARIA>. Acesso 
em: 16 ago. 2016. 
574 RIO GRANDE DO SUL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. Controle Social - Receita: Receita 
Tributária - Rio Grande. Disponível em: < 
http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=20001:26:12567934302728::NO:RP,26:P26_CD_CONTA_SG,
P26_CD_RECURSO,P26_DS_CONTA_SG:11000000000000,,RECEITA%20TRIBUTARIA>. Acesso 
em: 16 ago. 2016. 
575  Entendo importante chamar a atenção para o fato de que muitas informações acerca das contas 
públicas, assim como dados sociais não serem tão atuais quanto eu gostaria de referir. Essa 
dificuldade, em minha opinião, reflete em grande parte a falta de transparência da coisa pública ainda 
hoje. Em setembro e outubro de 2015, o Ministério Público Federal fez a avaliação dos portais da 
transparência dos municípios brasileiros a fim de verificar o grau de cumprimento da legislação numa 
escala que vai de zero a dez (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Índice de Transparência Municipal. 
Brasília, 2016. Disponível em: 
<http://www.oim.tmunicipal.org.br/abre_documento.cfm?arquivo=_repositorio/_oim/_documentos/863
7FBC1-E46F-9C64-E7DCD1913BCE47E309012016123344.pdf&i=3011>. Acesso em: 16 ago. 
2016.p.121). Rio Grande atingiu, nesta pesquisa, o índice de 5,40, o que de certa forma reforça a 
dificuldade de acessar dados que deveriam estar disponibilizados a toda a sociedade. 
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Dentre outras receitas576 que chegam ao município existem aquelas de 

natureza tributária, provenientes de transferência577 estadual ou da União, por 

determinação constitucional. Inserem-se aí os recursos do Fundo de Participação do 

Município (FPM), composto por 22,5% do Imposto sobre a Renda (IR) e Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI); e, também, os recursos do IPI–Exportação, já 

direcionando minha análise para este imposto. 

O FPM foi instituído pela Emenda Constitucional 18 de 1965, tendo sido 

regulamentado pelo CTN no artigo 91, e, iniciada sua distribuição em 1967, quando 

então, o único critério de distribuição baseava-se na população dos municípios. A 

Constituição Federal de 1988 também ratificou o FPM, recepcionando a 

regulamentação do CTN e aumentando o percentual de participação deste fundo no 

IR e IPI para 22,5% mais 1%578. Considerando que o repasse é calculado sobre a 

arrecadação dos dois impostos, o montante transferido é proporcional ao desempenho 

da arrecadação líquida no período anterior. Numa apertada síntese, as regras gerais 

sobre o fundo podem ser assim visualizadas: 

 

                                                           
576 Receitas advindas de subsídios, de transferências voluntárias, etc. 
577 A repartição tributária foi criada com a finalidade de corrigir desequilíbrios em matéria fiscal, existente 
em qualquer federação, isto é, os descompassos entre a capacidade de tributar e as responsabilidades 
por gastos públicos. 
578 Art. 159. A União entregará: I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos 
de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte 
forma: (...) b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 
Municípios; (...) d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no 
primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação 
dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano;  (BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. Disponível em: 
<http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 31 de agosto de 
2015). 
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Figura 25. Inter-relação entre a legislação sobre as transferências do FPM579 

 

O coeficiente de cada município é calculado com base na população e 

renda per capita, com dados fornecidos pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União 

(TCU). Além disso, os municípios, a partir de 1981 passaram a ser classificados em 

três classes, para efeito do FPM: capitais (10%); interior (86,4%) e reserva (3,6%); 

sendo que os municípios da reserva são aqueles com população superior a 152.000 

habitantes, como é o caso de Rio Grande. Neste caso específico, os municípios 

cumulam a parcela do FPM interior com a da participação no FPM reserva, conforme 

determina o Decreto Lei 1881/81580.  

                                                           
579 Imagem organizada pela autora a partir de dados obtidos em: SECRETARIA DO TESOURO 
NACIONAL - STN. O que você precisa saber sobre as transferências constitucionais e legais: 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Brasília: Tesouro Nacional, 2012. Disponível em: 
<http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/download/CartilhaFPM.pdf>. Acesso em: 17 
ago. 2016. 
580 “Art 2º - Fica criada a Reserva do Fundo de Participação dos Municípios FPM, destinada, 
exclusivamente, nos Municípios que se enquadrem no coeficiente individual de participação 4,0 
(quatro), conforme definido no artigo 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação 
alterada pelo Ato Complementar nº 35, de 28 de fevereiro de 1967. Parágrafo único - Os Municípios 
que participarem dos recursos da Reserva ora criada não sofrerão prejuízo quanto ao recebimento da 
parcela prevista no § 2º do artigo 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação dada 
pelo Ato Complementar nº 35, de 28 de fevereiro de 1967.” (BRASIL. Decreto-lei nº 1881, de 27 de 
agosto de 1981. Altera a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, cria a reserva do Fundo De Participação 
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Uma pequena observação: o FPM reserva é distribuído com base no 

produto de fatores representativo da população e inversamente proporcional à renda 

per capita. Ou seja, quanto maior a renda per capita, menor o índice utilizado no 

cálculo. No caso de Rio Grande, onde há concentração da riqueza em um percentual 

pequeno da população, esse cálculo se revela injusto porque apresenta uma distorção 

nesse perfil e reforça o caráter insuficiente das quantificações. 

De toda a sorte, em 2015, Rio Grande recebeu de IPI, por conta do FPM: 

 
mês valor 

janeiro  R$       956.614,82  
fevereiro  R$       569.109,01  
março  R$       558.236,85  
abril  R$       584.685,74  
maio  R$       659.590,87  
junho  R$       628.260,98  
julho  R$       662.164,84  
agosto  R$       615.822,96  
setembro  R$       614.073,55  
outubro  R$       712.275,23  
novembro  R$       648.945,94  
dezembro  R$       987.252,30  
Total  R$   8.197.033,09  

Tabela 3 - Demonstrativo da arrecadação 
 do IPI (FPM) em 2015 581 

 

Além do FPM, a Constituição Federal determina no artigo 159, inciso II, que 

também do produto da arrecadação do IPI, 10% calculados proporcionalmente ao 

valor das exportações de produtos industrializados serão repassados aos Estados e 

DF. Trata-se do IPI-exportação, onde está estabelecido que, por sua vez, recebido o 

valor, os Estados devem repassar 25% do que receberam para os seus municípios582. 

Destaco que não obtive sucesso em identificar os valores de repasse para o município 

de Rio Grande em razão da ausência de transparência no acesso ao público, mas 

                                                           
dos Municípios - FPM e dá outras providências. (Código Tributário Nacional). Decreto-lei 1881/81. 
Brasília, 28 ago. 1981. p. 16237. Alterada em 16/04/82).  
581 Tabela organizada pela autora a partir de dados obtidos em: BANCO DO BRASIL. Demonstrativo 
de Distribuição da Arrecadação. Disponível em: 
<https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiarioList,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=46278>. Acesso 
em: 16 ago. 2016. 
582 Artigo 159, §3º da Constituição Federal. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal, de 05 
de janeiro de 1988. Constituição Da República Federativa Do Brasil. Brasília, 05 jan. 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 
fev. 2014.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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posso informar que no ano de 2015, o Rio Grande do Sul recebeu de IPI–Exportação 

o valor consolidado de R$423.404.211,39583. Apenas a título ilustrativo, apresento a 

seguir um demonstrativo da participação percentual dos estados no IPI-Exportação 

em 2014: 
 

 
Figura 26. Participação percentual das Unidades Federativas no IPI-Exportação no ano de 2014584. 

 

Este é o cenário, e ainda que sucintamente apresentado já pode ser 

revelador de algumas realidades: a de que a industrialização e o mercado são o mote 

do governo; que um dos critérios utilizados no cálculo (renda per capita) distorce a 

realidade da desigualdade econômica no país; e, finalmente, que sendo um dos 

poucos tributos que registrou maior variação positiva em relação ao PIB585, é de todo 

                                                           
583 Dado obtido em: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Transferências Constitucionais. 
Disponível em: <http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::IR_962295:NO:::>. Acesso em: 17 ago. 
2016. 
584 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN. O que você precisa saber sobre as 
transferências constitucionais e legais: IPI-Exportação. Brasília: Tesouro Nacional, 2014. Disponível 
em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/329483/pge_cartilha_ipi.pdf>. Acesso em: 
17 ago. 2016.p.8. 
585 A informação é da Secretaria da Receita Federal: CETAD - Centro de Estudos Tributários e 
Aduaneiros. Carga Tributária no Brasil 2014: Análise por Tributos e Bases de Incidência. Brasília: 
SRF, 2015. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-
e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014>. 
Acesso em: 17 ago. 2016. 
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interesse de um governo voltado ao mercado, fomentar a indústria e outros 

empreendimentos em detrimento ao meio ambiente.  

Todos estes aspectos analisados reforçam a relevância do IPI neste quadro 

narrado, especialmente numa zona de sacrifício, como é o caso de Rio Grande, que 

gera danos irreversíveis à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente, mas 

também é uma das grandes áreas de industrialização no cenário nacional.  

O que quero demonstrar aqui é a aparente disparidade que se estabelece 

entre a degradação ambiental e a arrecadação tributária por força da atividade 

industrial lato sensu. 

Especificamente quanto ao IPI, é ele de competência da União, instituído 

pela primeira vez com essa denominação pela Emenda Constitucional (EC) n.18 de 

1965, atendendo a então Constituição da época, de 1946, que assim determinava586. 

Logo a seguir, o IPI foi regulamentado pelo CTN, estando previsto nos dispositivos 46 

a 51. Também foi recepcionado pelas Constituições posteriores.  

A Constituição Federal de 1988 prevê o IPI no seu artigo 153, IV, e no artigo 

159, II e §§ 2º e 3º a transferência de parte da arrecadação para Estados, Distrito 

Federal e Municípios, como já apresentei. 

Trata-se, portanto, de um imposto instituído e cobrado pela União em todo 

o território nacional que incide sobre a operação com produtos industrializados587, isto 

é, “sobre o negócio jurídico que tenha por objeto bem, ainda que não destinado ao 

comércio (mercadoria), submetido por um dos contratantes a processo de 

industrialização”588. Como incide nas operações em que participa o industrial, é 

pressuposto da tributação a saída do produto do estabelecimento industrial589. 

                                                           
586 “Art. 15. Compete à União decretar impostos sobre: (...) VI – negócios de sua economia, atos e 
instrumentos regulados por lei federal” (BRASIL. Constituição (1946). Constituição Federal, de 18 de 
setembro de 1946. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Constituição Federal. Brasília, 
19 set. 1946. Disponível em: 
<https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/c44c4a59ad7cbc37032569fa007421
ec?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed;>. Acesso em: 12 out. 2016).  
587 Para fins de incidência do IPI considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a 
qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. 
588 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, Constituição e Código Tributário: à luz da doutrina e da 
jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p.288. 
589 O IPI não incide na venda por comerciante ao consumidor ainda que se trate de produto 
industrializado, isto porque “não se trata de operação com produto que tenha sido industrializado pelo 
comerciante, ou seja, não se tem a industrialização como parte daquela operação” (PAULSEN, 
Leandro. Direito Tributário, Constituição e Código Tributário: à luz da doutrina e da jurisprudência. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.p.288). O que ocorre nesta situação é a repercussão 
econômica, ou seja, o comerciante repassa o custo que teve na aquisição do produto ao consumidor. 
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Na verdade, pela análise do artigo 46590 do CTN pode ser observado que 

o dispositivo abriga três impostos distintos, uma vez que autoriza a incidência sobre 

três fatos específicos, sendo que apenas um deles pode ser considerado fato do IPI 

propriamente dito:  

 
(...) aquele cujo aspecto material da hipótese de incidência é 
‘industrializar produto e celebrar operação jurídica que promova a 
transferência de sua propriedade ou posse. A segunda modalidade 
tributária, contemplada no citado art. 46, é a de adicional do imposto 
de importação, a cargo de quem traz do exterior produtos 
industrializados, e a terceiro, de imposto compreendido na 
competência residual da União, tendo como hipótese de incidência a 
arrematação de produtos industrializados apreendidos ou 
abandonados e levados a leilão591. 

 
Nos termos da lei, tendo como fato tributário definidor da incidência do 

imposto a realização de operação jurídica com produto industrializado, o fato é 

considerado como realizado exatamente quando se dá a saída do produto do 

estabelecimento industrial ou aquele que for legalmente equiparado, e neste caso se 

forma a relação jurídico-tributária, onde o tributo será calculado a partir da incidência 

de uma alíquota (prevista na tabela de incidência do IPI - TIPI) sobre o valor da 

operação592 (base de cálculo). 

Portanto, observa-se que o IPI é arrecadado a partir dos negócios jurídicos 

estabelecidos sobre a industrialização, uma das atividades mais potencialmente 

poluidoras do mercado.  

Apenas para se ter uma ideia, em 2015, o país arrecadou 

R$49.266.434.993,93593 em receita de IPI. Da mesma forma, no Rio Grande do Sul, 

                                                           
590 Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador: 
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; II - a sua saída dos 
estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51; III - a sua arrematação, quando 
apreendido ou abandonado e levado a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-
se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a 
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. (BRASIL. Lei Ordinária nº 5172, de 25 de 
outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios. Código Tributário Nacional. Brasília, 27 out. 1966. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 06 out. 2013). 
591 BOTALLO, Eduardo Domingos. IPI: Princípios e Estrutura. São Paulo: Dialética, 2009. p.23. 
592  Por valor da operação tem-se o preço do produto mais todas as despesas acessórias, isto é, “é o 
valor da operação, representada pelo preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais 
despesas acessórias cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatário” (SABBAG, 
Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011.p.1070). 
593 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Arrecadação UF jan a dez 2015. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/arrecadacao-por-
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a União arrecadou a título de IPI em 2015, R$5.285.970.066,50594, ficando atrás 

apenas de Minas Gerais e São Paulo595, exatamente grandes polos industriais. 

É indiscutível que a atividade industrial, sob a ótica tributário-arrecadatória 

é um excelente negócio para a União considerando especialmente os valores 

arrecadados. Aliás, volto a dizer que não me parece que a questão resida 

propriamente na ausência de receita, mas sim no retorno à sociedade em bens e 

serviços; ou, na escolha de investimentos feita pelo governo, onde se verifica que o 

meio ambiente596, entre outros direitos fundamentais não está entre as prioridades, 

como se pode perceber no orçamento da União já executado em 2015: 

 

                                                           
estado/arrecadacao-uf-2015/arrecadacao-por-uf-internet-jan-dez15.ods/view>. Acesso em: 18 ago. 
2016. 
594 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Arrecadação UF jan a dez 2015. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/arrecadacao-por-
estado/arrecadacao-uf-2015/arrecadacao-por-uf-internet-jan-dez15.ods/view>. Acesso em: 18 ago. 
2016. 
595 Os dois estados arrecadaram R$ 5.584.613.833,78 e R$ 20.971.826.035,17, respectivamente 
(RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Arrecadação UF jan a dez 2015. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/arrecadacao-por-
estado/arrecadacao-uf-2015/arrecadacao-por-uf-internet-jan-dez15.ods/view>. Acesso em: 18 ago. 
2016.). 
596 Conforme me posicionei no capítulo 3 deste trabalho defendo a abordagem do meio ambiente em 
sua complexidade, a partir de uma abordagem integradora dos diversos aspectos políticos, éticos, 
sociais, tecnológicos, científicos, culturais, econômicos e ecológicos; enfim, conforme referenciei, como 
o conjunto das relações que fomentam e possibilitam a vida em todas as suas formas, com primazia à 
vida humana, sob o olhar (ainda que alargado) do Direito. 
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Figura 27. Orçamento da União executado em 2015597 

 

Em 2015, a situação de pouco investimento na área de direitos 

fundamentais se torna mais grave ainda quando se verificam as receitas e despesas 

realizadas, a constatada e denunciada diferença entre elas, sem que houvesse 

qualquer explicação pelos órgãos competentes. O comparativo dos dados oficiais pela 

Auditoria Cidadã apontou uma sobra no valor de R$ 480 bilhões, de realização 

desconhecida e que até hoje não foi esclarecida598. 

                                                           
597 FATTORELLI, Maria Lucia; ÁVILA, Rodrigo; COLARES, Gisella. Sobraram R$ 480 bilhões no 
caixa do Governo em 2015. 2016. Disponível em: 
<http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/07/25/sobraram-r-480-bilhoes-no-caixa-do-governo-em-
2015/>. Acesso em: 18 ago. 2016. 
598 Informações detalhadas acerca dessa sobra, além de pedidos de esclarecimentos protocolados pela 
Auditoria Cidadã podem ser conferidas em FATTORELLI, Maria Lucia; ÁVILA, Rodrigo; COLARES, 
Gisella. Sobraram R$ 480 bilhões no caixa do Governo em 2015. 2016. Disponível em: 
<http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/07/25/sobraram-r-480-bilhoes-no-caixa-do-governo-em-
2015/>. Acesso em: 18 ago. 2016. 
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Volto aqui a reforçar a questão da transparência nas contas públicas, algo 

que ainda nebuloso no Brasil. “Há algo de podre no estado da Dinamarca”599, diria 

Shakespeare escandalizado. 

A “sobra” de 480 bilhões no caixa do Governo Federal, além de suspeita, 

levanta ainda uma questão, qual seja, se o fato da arrecadação de receita do 

particular, com natureza tributária, e com o objetivo de atender as necessidades 

sociais, uma vez não utilizada, sob o ponto de vista ético, não configuraria uma 

retenção indevida. 

Outra questão que considero importante trazer a reflexão diz respeito direto 

ao IPI e o papel do Estado. Ora, uma vez que em razão da atividade industrial (que 

figura entre aquelas que são as maiores poluidoras do mundo), são despejados, 

diariamente, em Rio Grande aproximadamente 150 toneladas de poluição600 no ar do 

município; considerando que a atividade gera a arrecadação, dentre outros tributos, 

do IPI, segunda maior receita tributária federal; e considerando ainda que todas estas 

atividades são devidamente licenciadas pelo Estado; defendo que esse mesmo 

Estado, ao servir ao mercado, lesa a norma constitucional do art. 225 da Constituição 

Federal que também lhe impõe o dever, junto com a sociedade, de defender e 

preservar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Entendo, aliás, que a omissão do Estado na questão ambiental com fins 

arrecadatórios dá a essa negligência um caráter de crueldade, uma vez que o direito 

ao meio ambiente é indissociável do direito à vida, e assim, concretizador da dignidade 

da pessoa humana. 

Assim, é preciso compreender porque o Estado não destina para zonas de 

sacrifício, como é o caso de Rio Grande, um percentual do IPI arrecadado - fruto da 

atividade industrial, a mais poluente e ocorrida sob a vigilância desse mesmo Estado 

- vinculando sua utilização a políticas públicas ambientais. 

Estas questões passam pela necessidade de um diálogo com a 

Constituição Federal, a partir de outras perguntas que daí surgem, isso porque quando 

                                                           
599 SHAKESPEARE, William. Hamlet. Tradução de Millôr Fernandes. Disponível em: 
<http://www.encontrosdedramaturgia.com.br/wp-content/uploads/2010/10/Shakespeare-HAMLET-
Tradução-Millôr-Fernandes.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2016.p.23. 
600 Especialmente: material particulado (indústria de fertilizante e refinaria); amônia, pentóxido de 
fósforo e fluoreto (indústria de fertilizantes); óxido nitroso e dióxido sulfúrico (refinaria). A combinação 
dos dois últimos “produz chuva ácida, o que potencializa os prejuízos sociais”. Informações obtidas em: 
SILVA, Rogério Piva; OLIVEIRA, Cassius Rocha. A percepção da poluição na cidade do Rio Grande-
RS. Sinergia, Rio Grande, v. 15, n. 2, p.21-31, jul. 2011. Disponível em: 
<https://www.seer.furg.br/sinergia/article/view/2280/2271>. Acesso em: 05 set. 2016.p.23. 
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o texto impõe uma pergunta, e, para respondê-la “temos que começar, por nossa vez, 

a perguntar”601.  

Ocorre que como se trata de receita de imposto, por força da Constituição 

Federal 602, não pode, regra geral, ter sua destinação vinculada a despesa específica. 

É o que se chama de regra da não afetação. 

A regra da não-afetação surgiu a partir da Constituição de 1967, no artigo 

65, § 3º, tendo sido repetida com algumas alterações na Emenda Constitucional n. 1, 

de 1969, no artigo 62, §2º603. Na Constituição de 1988, a regra foi repetida com 

algumas alterações, dentre elas, a restrição à uma espécie tributária, o imposto, e, 

trazendo ainda no seu corpo e em outros dispositivos, exceções a partir da definição 

de vários mínimos percentuais em determinadas áreas. 

Trata-se, portanto, de uma regra, de caráter constitucional, que proíbe a 

vinculação da receita de impostos a despesas específicas, ressalvadas aquelas 

indicadas no próprio texto do dispositivo e em outros artigos da Constituição604. Dirige-

se antes de tudo ao legislador, especialmente, no momento da realização da lei 

orçamentária, e tem duas funções: 

 

                                                           
601 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013, 487. 
602 Art. 167. São vedados: IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, 
a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e 
desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como 
determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 
4º deste artigo; (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. Disponível 
em: <http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 31 de agosto de 
2015). 
603 “Art. 62. O orçamento anual compreenderá obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos 
os Poderes, órgãos e fundos, tanto da administração direta quanto da indireta, excluídas apenas as 
entidades que não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento. § 2º Ressalvados os 
impostos mencionados nos itens VIII e IX do artigo 21 e as disposições desta Constituição e de leis 
complementares, é vedada a vinculação do produto da arrecadação de qualquer tributo a determinado 
órgão, fundo ou despesa. A lei poderá, todavia, estabelecer que a arrecadação parcial ou total de certos 
tributos constitua receita do orçamento de capital, proibida sua aplicação no custeio de despesas 
correntes.” (BRASIL. Constituição (1969). Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. 
Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil de 24 de janeiro de 1967. Emenda 
Constitucional. Brasília, 20 out. 1969. Disponível em: 
<http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc 1-
1969?OpenDocument>. Acesso em: 12 out. 2016.). Chamo a atenção para o fato de que aqui era 
possível, através de lei complementar, instituir novas exceções. 
604 Art. 195; art. 204, parágrafo único; art. 216, §6º, todos da Constituição Federal. (BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. Disponível em: 
<http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 31 de agosto de 
2015). 
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A primeira, evidente, é mais técnica. Trata-se de regra complementar 
à contabilização do orçamento pelo bruto e um dos aspectos da 
universalidade. As receitas devem formar uma massa distinta e única, 
cobrindo o conjunto das despesas. Somente assim será possível o 
planejamento. Se avultam as vinculações, feitas pelo legislador 
tributário ao criar o imposto, ficando a receita comprometida por 
antecipação, cassar-se-á a faculdade de programar por meio da lei 
orçamentária, de planejar e de estabelecer prioridades. Sendo 
expressão da universalidade, a não afetação da receita também 
reforça a legalidade, o controle parlamentar e a ideia de planejamento 
integrado. A segunda função, mais relevante do que a primeira 
prende-se ao caráter acentuadamente redistributivo dos impostos605. 

 

Observe-se a ênfase dada ao caráter redistributivo do imposto. Quanto a 

este aspecto propriamente dito, gostaria de fazer algumas reflexões.  

A palavra poder em seu sentido social, ou seja, na relação com a vida do 

ser humano em sociedade, tem seu espaço conceitual definido desde a capacidade 

geral de agir, “até a capacidade do homem em determinar o comportamento do 

homem: Poder do homem sobre o homem”606.  

Arendt diferencia violência de poder afirmando que “o poder corresponde à 

habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em comum acordo. 

O poder jamais é propriedade de um indivíduo; pertence ele a um grupo e existe 

apenas enquanto o grupo se mantiver unido”607. Assim, o poder representa ideais da 

sociedade que devem ser respeitados e observados608.  

Surge a partir daí um poder político responsável por organizar, regular, 

fiscalizar e mediar conflitos e relacionamentos entre os diversos grupos que compõem 

a sociedade.  

Ocorre que, como já pontuei anteriormente, esse poder político para atuar 

demanda um custo, já que o Estado deverá se fazer presente de forma atuante na 

sociedade. Mais do que isso, a atuação estatal nesse aspecto exige planejamento, 

                                                           
605 DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas de atualização na obra de Aliomar Baleeiro. In: BALEEIRO, 
Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Forense, 1999. p.199. 
606 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política: volume 
2. Brasília: Unb, 1997. p.933. 
607 ARENDT, Hanna. Da Violência. Brasília: Universidade de Brasília, 1985. Tradução de Maria Cláudia 
Drummond Trindade.p.27. 
608 Claro que esse poder somente se desenvolverá em “esferas públicas não deformadas, somente 
pode surgir das estruturas de intersubjetividade não danificadas de uma comunicação não distorcida” 
(OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Direito, Política e Filosofia: Contribuições para uma teoria 
discursiva da constituição democrática no marco do patriotismo constitucional. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2007.p.51). 
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incluídas aí as receitas e as despesas que suportarão todas as atividades 

necessárias.  

Portanto, dentro dessa atividade financeira do Estado insere-se o poder 

tributário, ou, melhor dizendo, função609 tributária, cuja finalidade principal deve ser a 

arrecadação de recursos para a realização dos objetivos constitucionais. Trata-se da 

função social da tributação, de onde não é permitido qualquer desvio, sob pena de 

considerar-se ilegítimo ou preferindo, inconstitucional.  

Em síntese, o poder tributário em razão de estar vinculado aos objetivos 

fundamentais definidos na Constituição Federal, é um poder-dever, onde a 

legitimidade do tributo só pode ser verificada quando o mesmo for utilizado na 

consecução destes objetivos. Assim, entendo o poder tributário como aquele cujo 

exercício está incondicionalmente vinculado a um fim. E nesse sentido repito, a 

arrecadação das receitas só se justifica se servir para atingir tais finalidades, quais 

sejam, os objetivos constitucionais fixados no artigo 3º. 

No entanto, historicamente o tributo foi utilizado como forma de assegurar 

privilégios de uma classe dominante em detrimento de uma grande população menos 

favorecida, e ainda, nessa quadra da história essa relação parece continuar se 

sustentando: 

 
O que assusta, em verdade, é constatar-se que a relação tributária se 
encontra até hoje com o pé no século XVIII, marcada e protegida pelos 
direitos humanos da chamada primeira geração voltados à 
propriedade (que, na prática, vai fazer de certos homens capazes de 
exercitar direitos políticos); à liberdade (que possibilitará o livre 
exercício do comércio sem a intervenção estatal, visando alcançar ou 
aumentar as propriedades individuais, e assim ganhar ou aumentar o 
poder político); e à segurança (indispensável ao regime cujos direitos 
políticos advêm da propriedade, e, portanto, impensável nos regimes 
absolutistas de então, capazes de tornar o Estado como titular de 
direitos e, sobretudo, obrigações)610. 

 

Ora, é nesse mesmo sentido que defendo que a relação tributária precisa 

ser pensada para além dos sujeitos “Estado que cobra versus contribuinte que paga”, 

                                                           
609 “[...] na função o exercício do poder não é livre, mas pela impossibilidade de separá-lo de um fim, 
apresenta-se inevitavelmente condicionado a requisitos que justificam a atuação e orientam seu 
concreto desenvolvimento”. (MEDAUAR, Odete. Direto administrativo moderno. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1999.p.120). 
610 BASTOS, Elísio Augusto Velloso. A função tributária: Por uma efetiva função social do tributo. 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 43, n. 169, p.143-160, mar. 2006. Trimestral. 
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/92297>. Acesso em: 24 ago. 2016.p.147. 
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para que se inclua aí a sociedade, que ao final e ao cabo é (ou, deveria ser) a 

destinatária da atividade tributária. O tributo “precisa ser visto e tratado como uma 

instituição social, e não apenas como um fato econômico ou financeiro”611. Até porque, 

o Estado transmutou-se e ao se assumir como Estado Democrático de Direito 

reconheceu-se também como meio e não como fim em si mesmo.  Ou seja, ao Estado, 

 
Não basta, a partir de então, apenas legislar, é necessário assegurar 
a usufruição dos direitos constitucionalizados por intermédio de 
políticas públicas implementadoras dos conteúdos reconhecidos pelo 
legislador, com a adoção de práticas administrativas 
implementadoras.612 

 

Esta é a perspectiva da função social do Estado que tem como meta a 

justiça social, e daí porque o tributo está para além da visão míope do fato econômico 

mas deve trabalhar no sentido de concretização das necessidades sociais. 

Essa constatação é sobremaneira importante porque a sociedade ou 

grande parte da sociedade que sobrevive com nenhum ou escassez de recursos é 

quem deveria ser destinatária de grande parte dos tributos. E aí residiria o caráter 

redistributivo. Mas não é. Ora, em um sistema tributário justo e equilibrado a tendência 

é que a riqueza e a renda sejam menos concentradas. No entanto, no Brasil a causa 

principal da exclusão social é justamente a concentração de riqueza, como já apontei 

anteriormente. 

No entanto, volto a falar sobre a questão da desigualdade na distribuição 

da renda não só pela importância que representa no cenário de desigualdade no 

Brasil, mas também em razão de seu crescimento vertiginoso que vem ocorrendo nos 

últimos anos, agravada pelo sistema tributário vigente.  

Em uma perspectiva global, o Brasil se destaca pela elevada desigualdade 

da distribuição de renda, e uma alternativa metodológica que tem sido utilizada pelos 

pesquisadores para analisar essa desigualdade é aquela presente nas informações 

tributárias613. Estudos já realizados mostram que há uma grande discrepância de 

                                                           
611 BASTOS, Elísio Augusto Velloso. A função tributária: Por uma efetiva função social do tributo. 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 43, n. 169, p.143-160, mar. 2006. Trimestral. 
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/92297>. Acesso em: 24 ago. 2016.p.149. 
612 MORAIS, José Luis Bolzan de. O Estado e seus limites: Reflexões iniciais sobre a profanação do 
Estado Social e a dessacralização da Modernidade. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra, v. 83, 
p.569-590, 2007. p.572. 
613 Desde este ano (2016) o Ministério da Fazenda passou a produzir e divulgar o Relatório da 
Distribuição Pessoal da Renda e da Riqueza da População Brasileira. O compromisso assumido é de 
que a divulgação seja anual. Essa análise se dá a partir das informações do imposto de renda, uma 
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resultados dos indicadores domiciliares tradicionais para o tributário. 

Exemplificativamente, no imposto de renda “a renda dos 0,1% mais ricos corresponde 

a 43,3% da renda do 1% mais ricos. Pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 

essa razão cai para 23,5%, quase metade do indicado pelos dados do IRPF”614. Numa 

visão mais abrangente: 
 

 0,% / 1% mais ricos 0,1% / 5% mais 
ricos 

1% / 5% mais ricos 

DIRPF615 43,3 24,6 56,7 
PNAD616 24,2 10,1 41,6 
Censo 2010 34,6 16,6 48,0 
POF 2008/2009 23,5 10,0 42,5 

Tabela 4 -  Razões entre as Rendas Totais dos Estratos nos Dados Tributários 
e nas Pesquisas Domiciliares (%)617 

 

Ainda assim, chamo a atenção para o fato de que mesmo a análise de 

dados tributários é limitada para apresentar um cenário mais real da situação de 

desigualdade. Isto porque apenas parte dos brasileiros apresenta a DIRPF618, e 

                                                           
vez que conforme aponta o relatório as pesquisas domiciliares (Censo, Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílio – PNAD, e a Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF) se mostraram 
insuficientes para atender a transparência na distribuição de renda necessária. O relatório ainda informa 
que junto com a primeira edição do relatório “será publicada uma Portaria que registrará a 
obrigatoriedade da divulgação dessa análise, com bases anuais, para que a população brasileira possa 
conhecer melhor a distribuição de renda e do patrimônio no nosso país” (SECRETARIA DE POLÍTICA 
ECONÔMICA. Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da Riqueza da População Brasileira: 
Dados do IRPF 2015/2014. Brasília: SPE, 2016. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/centrais-
de-conteudos/publicacoes/relatorio-sobre-a-distribuicao-da-renda-e-da-riqueza-da-populacao-
brasileira/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2016.). Um dos motes 
dessa transparência, não tenho dúvidas, foi o estudo do economista Thomas Piketty que parte de 
estatísticas tributárias, especialmente o imposto de renda, para dimensionar e analisar a distribuição 
de renda e riqueza. Quando preparava a publicação da obra “O Capital no século XXI”, Piketty não 
conseguiu acessar as informações do Brasil, porque elas simplesmente não estavam à disposição. Foi 
algo amplamente divulgado na imprensa. A partir daí os órgãos governamentais começaram a 
preocupar-se mais com estes dados. 
614 SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÔMICA. Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da 
Riqueza da População Brasileira: Dados do IRPF 2015/2014. Brasília: SPE, 2016. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/relatorio-sobre-a-distribuicao-da-
renda-e-da-riqueza-da-populacao-brasileira/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf>. Acesso 
em: 25 ago. 2016.p.7. 
615 Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física - Média das Declarações do período 2006-2012. 
616 Média das Pesquisas do período 2006-2012. 
617 SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÔMICA. Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da 
Riqueza da População Brasileira: Dados do IRPF 2015/2014. Brasília: SPE, 2016. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/relatorio-sobre-a-distribuicao-da-
renda-e-da-riqueza-da-populacao-brasileira/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf>. Acesso 
em: 25 ago. 2016.p.7. 
618 Os declarantes de Imposto de Renda são pessoas físicas que receberam rendimentos acima de 
valores que variam para cada ano, obtiveram ganhos de capital acima de determinado valor, realizaram 
operações em bolsas de valores, ou tiveram a posse ou a propriedade de bens ou direitos acima dos 
valores estabelecidos pela legislação vigente. 
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normalmente são pessoas que pertencem a estratos mais altos de renda619. A parcela 

é impressionante: três quartos da população estão fora da declaração do IRPF porque 

ganham abaixo do limite de isenção620. De qualquer forma o cenário, ainda que 

incompleto, é desolador, 8,4% da população se apropria de 59,4% da riqueza no 

Brasil621, ou ainda:  
 

Isso significa que os 0,1% mais ricos possuem quase metade da renda 
dos 5% ou que os 26,7 mil mais ricos possuem quase metade da renda 
dos 1,3 milhões de declarantes que possuem maior renda. Por sua 
vez, a população declarante, pertencente ao 1% mais rico, detém 
52,7% da riqueza total dos 5% mais ricos, enquanto a razão entre 
0,1% e 5% é de 23,2% dos bens e direitos líquidos. Isso significa que, 
em 2014, os cerca de 26,7 mil brasileiros pertencentes ao milésimo 
mais rico da distribuição possui mais da metade da riqueza total 
declarada pelo 1,3 milhão de pessoas mais ricas (equivalente aos 5% 
mais ricos)622.623 
 

Reforço que a análise desses dados, ainda inicial, é incompleta. Outras 

perspectivas precisam ser trazidas a cena para que se possa ter uma ideia do todo.  

Diante dessa situação de desigualdade, o que dizer quando se trata da 

política tributária para a indústria, setor onde há considerável renúncia fiscal seja por 

concessão de benefícios fiscais, como a isenção, ou com a pura redução de impostos 

                                                           
619 Em 2013, do total de 101,5 milhões de pessoas economicamente ativas, “somente 26,1% (ou 26,5 
milhões) entregaram a declaração de imposto de renda da pessoa física” (SECRETARIA DE POLÍTICA 
ECONÔMICA. Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da Riqueza da População Brasileira: 
Dados do IRPF 2015/2014. Brasília: SPE, 2016. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/centrais-
de-conteudos/publicacoes/relatorio-sobre-a-distribuicao-da-renda-e-da-riqueza-da-populacao-
brasileira/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2016.p.8). 
620 AFONSO, José Roberto R. IRPF e Desigualdade em debate no Brasil: o já revelado e o por 
revelar. São Paulo: Fgv Ibre, 2014. (Texto de Discussão n. 42). 
621 SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÔMICA. Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da 
Riqueza da População Brasileira: Dados do IRPF 2015/2014. Brasília: SPE, 2016. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/relatorio-sobre-a-distribuicao-da-
renda-e-da-riqueza-da-populacao-brasileira/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf>. Acesso 
em: 25 ago. 2016.p.14. 
622 Considero relevante trazer que “os ricos são mais resistentes à queda da desigualdade do que o 
restante da população” (MEDEIROS, Marcelo; SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de; CASTRO, Fábio Avila 
de. O topo da distribuição de renda no Brasil: primeiras estimativas com dados tributários e comparação 
com pesquisas domiciliares (2006-2012). Dados: Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 58, 
n. 1, p.7-36, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582015000100007>. Acesso em: 25 ago. 2016.p.8.). Apesar da informação, o estudo não conseguiu 
ainda apontar razões que sustentem essa verificação. 
623 SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÔMICA. Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da 
Riqueza da População Brasileira: Dados do IRPF 2015/2014. Brasília: SPE, 2016. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/relatorio-sobre-a-distribuicao-da-
renda-e-da-riqueza-da-populacao-brasileira/relatorio-distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf>. Acesso 
em: 25 ago. 2016.p.16. 
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promovida pelo governo. Isto é, ao invés de aumentar os investimentos públicos624 

para atender necessidades sociais, o governo favorece tributariamente o setor 

industrial, revelando acintosamente a quem serve.  

Um levantamento feito pela Receita Federal mostra que de 2010 a 2015 

foram concedidas reduções de impostos que somam R$342 bilhões de reais. Apenas 

em 2015 foi estimada uma renúncia de R$106 bilhões de reais. A Receita Federal fez 

ainda projeções para os efeitos destas renúncias e estima que na soma, de 2010 a 

2018 o valor chegará a R$501 bilhões de reais. Especialmente os anos de 2012 a 

2014 foram os mais produtivos no que se refere à concessão de benefícios fiscais625. 

Tomando os anos de 2014 e 2015, as desonerações626 instituídas apenas 

para IPI são consideráveis, conforme a seguir: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
624 Na contramão de tudo que entendo como razoável, foi vinculada na imprensa, notícia de que o 
Senado aprovou na noite do dia 24 de agosto p.p. em menos de uma hora, por 54 a 15, uma proposta 
de Emenda à Constituição que recria a Desvinculação de Receitas da União (DRU) até 2023: “A DRU 
é um mecanismo que dá mais liberdade ao governo no uso das receitas obtidas por meio de tributos 
federais vinculados por lei a fundos ou despesas. Na prática, permite à União aplicar os recursos 
vinculados por lei a áreas como educação, saúde e previdência social em qualquer despesa 
considerada prioritária e na formação de superávit primário, desde que respeitando os gastos mínimos 
constitucionais exigidos para cada área.” (SENADO aprova recriação da desvinculação de receitas. O 
Estadão. São Paulo. 25 ago. 2016. Disponível em: 
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,senado-aprova-recriacao-da-desvinculacao-de-
receitas-em-1-turno,10000071788>. Acesso em: 25 ago. 2016.) 
625 A Receita Federal apresenta os dados, ano a ano, das desonerações instituídas em: CENTRO DE 
ESTUDOS TRIBUTÁRIOS E ADUANEIROS. Desonerações Instituídas. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-
instituidas/desoneracoes-instituidas-capa>. Acesso em: 25 ago. 2016. 
626 Desoneração é a redução da carga tributária com a consequente renúncia na arrecadação.  
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Figura 28. Desonerações instituídas – IPI 627 

 
Portanto, a mesma indústria que é uma das maiores responsáveis pela 

degradação ambiental, devidamente licenciada sob a tutela do Estado, também é 

                                                           
627 Tabela organizada pela autora a partir de dados obtidos em: CENTRO DE ESTUDOS 
TRIBUTÁRIOS E ADUANEIROS. Desonerações Instituídas. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-
instituidas/desoneracoes-instituidas-capa>. Acesso em: 25 ago. 2016. 

Ano Descrição Prazo Ano Descrição Prazo
2014 Prorrogação do crédito presumido de IPI 

para as montadoras. Acabava em 2015.
31/12/2020 Prorrogação do crédito presumido de IPI na 

aquisição de resíduos sólidos
31/12/2018

Alteração PADIS - Indústria de 
semicondutores

31/12/2014 RENUCLEAR - Prorrogação prazo para 
aprovação de projetos para 2017, e do 
prazo de fruição para 2020 (era 2015). 
Dispensa de exame de similaridade para a 
suspensão do Imposto de Importação. 
Suspensão do PIS/COFINS na importação 
ou aquisição no mercado interno de 
máquinas e equipamentos, materiais de 
construção, serviços ou locação, para 
incorporação em obras de infraestrutura de 
beneficiário do Renuclear

31/12/2020

Prorrogação da redução de IPI sobre 
Automóveis (NC 87-2, 87-4, 87-5, 87-7) e 
recomposição gradual.

31/12/2014 RETID - Prorrogação do prazo de fruição 
dos benefícios do regime (era até 2017)

31/12/2032

Prorrogação da redução de IPI sobre 
Utilitários Comerciais Leves (NC 87-7) e 
recomposição gradual.

31/12/2014 REPNBL-Redes - Prorrogação do prazo 
para apresentação de projetos ao M. das 
Comunicações para até 30/06/2015

31/12/2016

Prorrogação da redução de IPI sobre 
Laminados (NC 39-4) e recomposição 
gradual.

31/12/2014 Desoneração de tributos federais para a
realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos
de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de
2016.

31/12/2017

Prorrogação da redução de IPI sobre 
Painéis (NC 44-1) e recomposição gradual.

31/12/2014 Isenção de tributos federais na importação
de bens e serviços e de IRRF e CIDE
incidente sobre valores pagos por agentes
de distribuição responsáveis por garantir
fornecimento temporário de energia elétrica
nas áreas de concessão onde ocorrerão os 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016.

31/12/2017

Prorrogação da redução de IPI sobre 
Móveis (NC 94-1) e recomposição gradual.

31/12/2014 Prorrogação da vigência do Reporto, de
2015 para 2020.

31/12/2020

Prorrogação da redução de IPI sobre 
Luminárias (NC 94-2) e recomposição 
gradual.

31/12/2014 Prorrogação do prazo de apresentação dos
projetos beneficiados no âmbito do PADIS,
de 2015 para 2020. O prazo para utilização
do regime é de até 16 anos da data de
aprovação do projeto.

31/12/2036

Zona Franca de Manaus - prorrogação do 
prazo. Acabava em 2023.

05/10/2073 Regulamenta a isenção de IPI para
produtos produzidos nas Áreas de Livre
Comércio, destinados a consumo interno
ou comercialização em qualquer ponto do
território nacional. 

Indeterminad
o

Lei de Informática - Prorrogação dos 
percentuais de redução de IPI para bens 
de informática 

31/12/2029 Prorroga a vigência da Lei 8989 - isenção
de IPI para taxis e pessoas com
deficiência

31/12/2021

Áreas de livre comércio - Prorrogação da 
isenção na aquisição de mercadorias 
(importação ou mercado interno). Acabava 
em 2023.

31/12/2050 Altera a Lei n. 12.780, quanto às medidas
tributárias aplicáveis às operações
diretamente relacionadas à realização, no
Brasil, dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016.

31/12/2017

2014

2015
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sujeito de diversos benefícios fiscais. Os números divulgados pelo governo federal e 

mesmo por outras instituições não governamentais que fiscalizam o agir público, 

demonstram que depois do IR, pessoa física e pessoa jurídica, o tributo de maior 

arrecadação é o IPI. Em 2015, conforme dado informado no portal da Transparência, 

a União arrecadou em receita de IPI, R$ 49.344.576.731,88. Não se trata de valor 

irrisório, especialmente considerando que a política estatal está voltada ao mercado, 

nas suas políticas ambiental e tributária. Estas provocações são fundamentais para 

que se pense o caráter redistributivo tributário.  

Nesse sentido, retomando o caráter redistributivo do imposto; se ele deve 

ser entendido como a realização da justiça social, reduzindo as desigualdades e 

contribuindo para a garantia dos direitos fundamentais; se ele está vinculado 

indissociavelmente a concretização dos objetivos constitucionais; é extremamente 

difícil justificar o fato de que o Brasil figura dentre as trinta maiores cargas tributárias 

do mundo, e entre estas é o país que proporciona o pior retorno dos valores 

arrecadados em prol do bem estar da sociedade.628 

Como se não fosse suficiente, o gráfico apresentado na figura 20 deste 

capítulo confirmou quais as prioridades nos gastos públicos ou talvez, melhor dizer, 

quais não são as prioridades. Posso apontar pelo menos três: saúde, educação, meio 

ambiente, todos direitos fundamentais, o que se revela surpreendente (ou não) neste 

momento da história. 

Defendo que há um distanciamento com a tradição instaurada com a 

Constituição Federal de 1988, onde o Brasil foi elevado a um Estado Democrático de 

Direito, e, onde a dignidade da pessoa humana foi estabelecida como um dos seus 

fundamentos, legitimando toda a ordem estatal.  

Mais detalhadamente retomo que a partir de 88, com a Constituição Federal 

como marco, ocorreu a refundação do Estado em um novo pacto social. Inaugurou-se 

um novo momento, democrático, a partir de uma Constituição compromissória em 

relação aos direitos fundamentais e dirigente quanto às obrigações ali cometidas ao 

Estado.  

                                                           
628 Estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, INSTITUTO BRASILEIRO DE 
PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO. Cálculo do IRBES (Índice de Retorno de Bem Estar à 
sociedade): Estudo sobre a carga tributária/PIB x IDH. Curitiba: Ibpt, 2015. Disponível em: 
<https://www.ibpt.com.br/img/uploads/novelty/estudo/2171/IRBES2015.pdf>. Acesso em: 27 ago. 
2016. 
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O Estado Democrático de Direito surgiu como um aprofundamento do 

Estado de Direito do Estado do Bem-Estar, uma vez que:  

 
(...) ao mesmo tempo em que se tem a permanência em voga da 
tradicional questão social, há como que sua qualificação pela questão 
da igualdade. Assim, o conteúdo deste se aprimora e se complexifica, 
posto que impõe à ordem jurídica e à atividade estatal um conteúdo 
utópico de transformação do status quo (...). E é este o conceito que, 
vindo estampado no texto constitucional (art. 1º), define os contornos 
do Estado Brasileiro, a partir de 1988.629 

 

Ora, se na Constituição Federal ficou consolidada a construção deste 

Estado Social e Democrático de Direito630 é justamente porque se reconheceu a 

inexistência de políticas públicas voltadas à realização desse modelo. Isto é, não se 

realizaram ainda as promessas da modernidade, e assim, continuamos reféns da 

desigualdade e do autoritarismo. 

Por essa razão, todo o esforço interpretativo deve se voltar à realização da 

função social do Estado, e, por isso penso que é fundamental compreender o sentido 

da Constituição não como um “fato sólido que norma, de maneira rígida, o exercício 

do direito. Ela já sempre opera através da pré-compreensão que dela tenho quando 

pratico a justiça”631. 

Como coloquei, não houve a devida compreensão do Estado Democrático 

de Direito, e, a falta da filtragem hermenêutica, necessária exatamente em razão do 

novo paradigma, faz reproduzir o “modo liberal-individualista de produção do 

direito”632. Como não compreendemos a Constituição, também não compreendemos 

a democracia. A questão está assim, em como se pensa o Direito. 

Recaímos no senso comum teórico onde “a Constituição é apenas mais 

uma lei (..) interpretada de acordo com os Códigos ou de acordo com Súmulas”633. 

                                                           
629 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.85. 
630 Streck refere que tanto a forma do Estado Social como a do Estado Democrático de Direito estão 
presentes no texto constitucional. Seus conceitos são complementares. O primeiro, na promoção da 
integração da sociedade, fixando fins e objetivos para Estado e Sociedade. O segundo assenta-se na 
realização da democracia e dos direitos fundamentais (STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição 
Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.). 
631 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.15. 
632 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.99. 
633 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.100. 
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Não é diferente no Direito Tributário que também não passou pela devida 

filtragem hermenêutico-constitucional, mas se apresenta como um leal representante 

do modelo típico da filosofia da consciência.  

Defendo que o Direito precisa ser a solução, a resistência, e a partir da 

hermenêutica abrir um rasgo no senso comum que não é outra coisa que não “o locus 

da decaída para o discurso inautêntico repetitivo, psicologizado e deontologizado”.634  

É preciso ir além. É preciso desconstruir para trazer novos pressupostos. É preciso 

olhar o novo com um olhar do novo: 

 
Uma possível saída hermenêutica é buscar construir uma cultura e um 
compromisso democrático, de base constitucional, naquilo que a ideia 
alargada de Constituição efetivamente pode transformar e auxiliar em 
termos de emancipação social.635 

 

O Direito Tributário não passou pelo filtro hermenêutico-constitucional, mas 

pelo contrário, mantém vivo o modelo liberal-individualista próprio da filosofia da 

consciência. Não há, assim, coerência e integridade, uma vez que, aqui, a ideia 

principal é “a concretização da igualdade, que, por sua vez, está justificada a partir de 

uma determinada concepção de dignidade humana”636. Estão ligadas 

inexoravelmente à ideia de democracia, exigindo que todo o sistema jurídico seja lido 

a partir da Constituição. É um dever e não uma escolha, e uma vez não respeitadas – 

coerência e integridade – recai-se no senso comum e há uma inautenticidade. 

Diante disso, entendo que não se confirma o argumento utilizado para 

justificar a não vinculação da receita de impostos no artigo 167, IV da Constituição 

Federal. Ou, em outras palavras, ao vedar a afetação de receita de impostos e deixar 

na liberalidade do governante o seu uso em prol do interesse público (conceito sem 

coisa) a regra se aproxima muito mais de outro modelo de Estado do que uma regra 

em sintonia com a Constituição de 1988, compromissória e dirigente. A questão está 

                                                           
634 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.51. 
635 FERREIRA, Rafael Fonseca. Novos horizontes da autonomia da constituição: a compreensão de 
bloco de constitucionalidade como blindagem aos Direitos Humanos e como vetor hermenêutico. In: 
MARQUES, Carlos Alexandre Michaello; VÉRAS NETO, Francisco Quintanilha; STOLZ, Sheila (Org.). 
Olhares e reflexões sobre Direitos Humanos e Justiça Social: Novos direitos, sociedade e 
constitucionalismo: reflexões contemporâneas no cenário crítico. Rio Grande: Editora da Furg, 2015. 
p.182. 
636 Grifo do autor. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição, fundamentação e dever de coerência e integridade 
no novo CPC. Consultor Jurídico, São Paulo, 23 abr. 2016. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2016-abr-23/observatorio-constitucional-jurisdicao-fundamentacao-dever-
coerencia-integridade-cpc>. Acesso em: 25 set. 2016. 
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em produzir um sentido autêntico para a compreensão da regra da não afetação 

disposta no artigo 167, IV, da Constituição Federal.  

Inicialmente entendo que o dispositivo traz duas espécies de gastos. 

Aqueles considerados obrigatórios, porque se voltam a funções essenciais do Estado 

e os que se compreendem dentro da ideia de discricionariedade administrativa637. 

Assim, o critério “é, justamente, a obrigatoriedade no gasto. A despesa obrigatória, 

conforme o próprio nome diz, obriga ao gasto no exercício financeiro, diferentemente 

da vinculação. Esta, por outro lado, apenas estabelece um elo normativo entre uma 

fonte e destino”638. 

Tenho que no que se refere as ressalvas quanto a saúde, educação, 

previdência, cultura e assistência social, tratam-se de despesas mínimas obrigatórias, 

uma vez que são destinadas a abastecer funções do Estado consideradas essenciais. 

São dessa forma despesas sociais indispensáveis e a previsão da obrigatoriedade do 

gasto está posta como a proteção jurídica necessária para que não ocorra a supressão 

ou a diminuição dos mesmos. Repito, estes gastos costumam prestigiar os direitos 

sociais, e sob um olhar, são uma leitura da realização do princípio da dignidade da 

pessoa humana, um dos fundamentos da atual Constituição. 

Ainda assim, a regra da não afetação não é pacífica quanto aos seus 

aspectos. Existem na doutrina vários posicionamentos, dentre eles, uma corrente 

defende a não mitigação do dispositivo. Trata-se de uma posição tradicional que 

entende que a gestão dos gastos públicos deve ser orientada pela decisão política, a 

critério da discricionariedade do gestor639. A vinculação representaria a retirada da 

capacidade de gestão dos recursos pela administração pública. 

                                                           
637 Na verdade, a título de esclarecimento, com o Estado Democrático de Direito que exige uma atuação 
legal e legítima, foi preciso também olhar com novos olhos para a discricionariedade para compreendê-
la também como legal e legítima, ou seja, no ato discricionário, autorizado pelo legislador é 
indispensável que seja controlado em sua constitucionalidade. 
638 Grifos no original. CARVALHO, André Castro. Vinculação de Receitas Públicas e Princípio da 
Não Afetação: Usos e Mitigações. 2010. 253 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Direito 
Econômico, Financeiro e Tributário, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=091027/publico/Carv
alho_Andre_Castro_dissertacao_completa.pdf&usg=AFQjCNH85Dvz55XBMWOEIRAWhZRLxLUtPA
&sig2=qffAfmNWO6SGJziovwlaAg>. Acesso em: 25 set. 2016. p.83. 
639 Régis F. de Oliveira (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro. 4. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011.), e Ricardo Lobo Torres (TORRES, Ricardo Lobo. Normas de 
Interpretação e integração no Direito Tributário, 5. ed.Rio de Janeiro: Renovar, 2001.) são alguns dos 
autores que se filiam a essa corrente.  
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Por outro lado, há doutrinadores que defendem a inclusão de mais 

exceções, ou ainda a própria desconstitucionalização do dispositivo640, tudo com o 

objetivo de atender de forma mais adequada ao interesse público, que, repito, deve 

ser lido hoje como a realização dos direitos fundamentais. E, o fato é que desde a 

promulgação da Constituição Federal em 1988, exceções foram adicionadas a regra 

da não afetação, o que revela seu caráter flexível. 

Algumas ponderações. Concordo com o fato de que as vinculações dos 

recursos públicos em grau elevado podem comprometer a gestão financeira do 

Estado. O ideal seria que os recursos fossem destinados de acordo com as políticas 

públicas consideradas relevantes pela e para a sociedade. Aliás, não é por outro 

motivo que uma das razões que justificam a regra é justamente o caráter redistributivo, 

como já pontuei. 

Entretanto, a regra é inautêntica em sua origem. Isto porque o senso 

comum teórico641 que produz inautenticidades ainda entremeia o Direito, resistindo – 

e, insistindo - no modo de fazer o Direito típico da filosofia da consciência. E apresento 

pelo menos dois argumentos para tanto. 

O primeiro está no fato de que o dispositivo, salvo por poucas alterações, 

é uma repetição daquele previsto na Constituição de 1967 e na Emenda 

Constitucional de 1969. Explico: o Estado é de Direito “não apenas por constituir-se 

como uma ordem jurídica qualquer”642 mas ele próprio apresenta uma limitação 

axiológica643. Assim, não são apenas nomenclaturas mas existem referenciais 

                                                           
640 José M. Domingues de Oliveira (OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário e Meio 
Ambiente. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007.) é um dos representantes dessa corrente. 
641 “O senso comum teórico é o conhecimento que se encontra na base de todos os discursos científicos 
e epistemológicos do Direito. Pode ser entendido, ainda, como uma racionalidade subjacente, que 
opera sobre os discursos de verdade das ciências humanas. Tal racionalidade aparece de vários modos 
e maneiras e configura a instância de pré-compreensão do conteúdo e os efeitos dos discursos de 
verdade do Direito, assim como também incide sobre a pré-compreensão que regula a atuação dos 
produtores e usuários dos discursos do e sobre o Direito. [...] O senso comum teórico é 
instrumentalizado por uma racionalidade positivista, que atua como fetiche de sua razão cotidiana, além 
de atuar como mediadora dos conflitos sociais.” (STRECK, Lenio Luiz. Compreender Direito: 
Desvelando as obviedades do discurso jurídico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.p.12-13.) Ou 
seja, o senso comum teórico é falacioso, obstaculiza a compreensão do Direito, porque ceifa o 
questionamento e assim, assassina o diálogo. 
642 MORAIS, José Luis Bolzan de. Do Direito Social aos Interesses Transindividuais: O Estado e o 
Direito na Ordem Contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p.65. 
643 “A base, pois, de uma definição do Estado de Direito pode ser encontrada no âmbito da correlação 
entre seu componente axiológico, que se identifica com a luta por uma denominada justiça social - 
entendida por Luño como o resultado das exigências que a razão prática revela, em cada momento 
histórico, como imprescindíveis à convivência social baseada nos direitos fundamentais de liberdade e 
igualdade - e sua estrutura técnico-formal, cujo principal objetivo é a criação de um clima de segurança 
jurídica no desenvolvimento da atividade estatal.” (LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas 
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históricos, políticos, sociais, e, econômicos, logo, o Estado de Direito “não é conceito 

a ser utilizado descontextualizado de seus vínculos materiais, para não cair-se na 

deformação do Estado Legal644”645. Desta forma, a ideia de Estado de Direito é 

resultado de um processo do desenvolvimento do Estado e da Sociedade. 

Num Estado de modelo liberal-individualista onde seu ponto central é o 

indivíduo, o Direito, “terá como característica central e como metodologia eficacial a 

coerção das atitudes, tendo como mecanismo fundamental a sanção”646. O papel do 

Estado, portanto, é negativo, no que se refere a proteção dos indivíduos, e “toda a 

intervenção do Estado que extrapole estas tarefas é má, pois enfraquece a 

independência e a iniciativa individuais”647. 

Portanto, os direitos fundamentais se incorporaram num processo de 

construção de um Estado Democrático. Nas palavras de Streck, somente um Estado 

Democrático de Direito tem como ponto fundamental “a incorporação efetiva da 

questão da igualdade como um conteúdo próprio a ser buscado garantir através do 

asseguramento mínimo de condições mínimas e reais de vida ao cidadão e à 

comunidade”648. 

 E aí reside a inautenticidade, porque afora se estar tratando de paradigmas 

diferentes, já que a Constituição de 1988 inaugurou uma nova tradição, não havia 

naquele período de 67 a concepção do direito geracional dos direitos fundamentais, o 

que hoje é o mote do constitucionalismo brasileiro. Assim, discutir as questões 

                                                           
Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais como elementos operativos-
constitutivos do Estado Democrático de Direito no Brasil. 2000. 317 f. Tese (Doutorado) - Curso 
de Programa de Pós-graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2000. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/78218>. Acesso em: 15 out. 2016.p.103). 
644 “Estado de legalidade ou, simplesmente, Estado Legal. A medida desse não consegue passar do 
espectro da lei. Se existe um Direito superior não revelado na lei, ele não vincula o Estado. Não se 
cogita se a lei é justa ou injusta, basta que tenha sido elaborada e aprovada pelos canais formais 
legislativos estatais, para estar apta a produzir os seus efeitos. E o mesmo conceito se aplicaria à 
Constituição do Estado, a Lei Máxima, destituída de que qualquer valor ideológico”. (SILVA, Enio 
Moraes da. O Estado Democrático de Direito. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 42, n. 
167, p.213-229, set. 2005. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/794>. Acesso em: 
15 out. 2016. p.221). 
645 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000. p.87. 
646 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000. p.88. 
647 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000. p.53. 
648 STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p.47. 
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normativas mantidas do paradigma anterior cria um embaraço interpretativo. Em 

outras palavras: 

 
Os sentidos (re)produzidos a partir da subjetividade assujeitadora dos 
discursos de autoridade, por não priorizarem a partilha de uma 
tradição e a pluralidade democrática, são inautênticos, uma vez que 
ao não permitirem a identificação da pergunta, tampouco se 
comprometem com a integridade da resposta. Nesse cenário, sem 
qualquer fusão de horizontes, a história é sempre falhada ou abstrata, 
determinadas sempre por respostas (interpretações) ad hoc.649  

 

O segundo argumento parte da constatação de que nas exceções da regra 

da não afetação, contempladas como despesas obrigatórias no meu entender, o meio 

ambiente é o único da ordem social, dentre aqueles, que não tem política especial, 

que não está abrangido. 

Poderia apontar ainda uma razão de cunho ético, qual seja, o Estado que 

está “escrito” não é o Estado que se vê. A execução do orçamento é uma 

demonstração dessa realidade. Assim, esperar que o Estado venha a cumprir com o 

pacto social quando claramente ele se coloca a serviço do mercado, é, no mínimo 

ingenuidade. 

De toda forma, defendo que a superação dessa inautenticidade é possível 

a partir do exercício hermenêutico. Isto porque, hermeneuticamente não basta realizar 

uma atividade reprodutiva do texto, mas sim, o atualizar, de acordo com suas 

circunstâncias, e assim, produzir sentido. Esse é, o papel da hermenêutica, a revisão 

contínua e permanente do projeto interpretativo, confirmando ou não sua 

autenticidade. Além disso, “a tarefa hermenêutica de tornar visível o próprio Direito 

pressupõe a possibilidade de (re)significá-lo, de dizê-lo”650.Isso porque o Direito está 

contaminado pelo senso comum teórico, e quando se fala sobre Direito, fala-se “a 

partir do seu ‘desde-já-sempre’, o já-sempre-sabido sobre o Direito, enfim, como o 

Direito sempre-tem-sido [...]. O mundo jurídico é, assim, pré-dado (e, 

consequentemente predado!) por esse senso comum teórico, que vem a ser, assim, 

o véu do ser autêntico do Direito”651. E, dentre os vários modos onde se percebe esse 
                                                           
649 Grifo no original. FERREIRA, Rafael Fonseca. Internacionalização da Constituição: Diálogo 
hermenêutico, perguntas adequadas e bloco de constitucionalidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2016. p.229. 
650 STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.p. 378. 
651 Grifos do autor. STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica 
da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.p. 379. 
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velamento, pode-se afirmar que ele também se manifesta pela ausência da função 

social do Direito. 

Romper com a inautenticidade é assim compreender o sentido da 

Constituição como o que constitui a sociedade, isto é, “a constituição do país é a sua 

Constituição”652. E assim, algo só será se for constitucionalmente legítimo. É preciso 

então, suspender os preconceitos que impedem o desvelamento e que estão apoiados 

nesse modo-de-ser  liberal-individualista. 

O sistema tributário se encaixa perfeitamente aí uma vez que tem se 

mantido intocável ao longo do tempo sem que passe pela fundamental filtragem 

constitucional: 

 
A Emenda Constitucional 18, de 1965 à Constituição de 1946, e o CTN 
(Lei n. 5.172, de 25.10.1966) foram elaborados por juristas e 
economistas de índole protoliberal, no sentido de que cultivavam o 
liberalismo em sua visão típica do século XIX, apoiada na “teoria do 
bolo” (deixar a economia crescer para a ulterior redistribuição de 
rendas), na exacerbação do conceito de legalidade absoluta e 
tipicidade cerrada e na minimização do papel do juiz, relegado a 
segundo plano pelas normas de interpretação literal653. 

 

O aumento da despesa pública também ocorreu no sistema de 1967 e 

1969654, tendo sido o desenvolvimento do país sustentado por gastos do governo, o 

que viria a se tornar o fato marcante daquele período histórico, cujo desfecho foi a 

declaração de insolvência em 1982 e a posterior moratória em 1986655. 

Já a partir de 1988, com a instauração do Estado Democrático de Direito, 

no que se refere ao sistema tributário, o positivismo, “dominou e ainda domina todo o 

                                                           
652 STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.p. 380. 
653 Grifo no original. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e 
Tributário: Constituição Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: Renovar, 2009. 
p.141. 
654 “Nessa Constituição, conforme Pontes de Miranda, referendada pelo Congresso Nacional 
degenerado por cassações arbitrárias e pressões jamais vistas no Brasil não se alude, sequer a 
Assembléia Constituinte, nem a representantes do povo como poder constituinte originário. 
Constitucionalizou-se, assim, toda legislação autoritária, a partir de 9 de abril de 1964, superando o que 
acontecera em 1930 e 1937: mutilou-se o Congresso Nacional e implantou-se uma ditadura de ligações 
inconfessáveis e oligárquicas”. Grifos no original. (SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do 
Estado: introdução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.p.327-8.). 
655 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: Constituição 
Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: Renovar, 2009. 
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panorama do Direito Constitucional Tributário no Brasil”656. A filtragem hermenêutico-

constitucional do Direito Tributário não ocorreu, portanto: 

 
Não se pode simultaneamente adotar o positivismo na vertente da 
receita e o pós-positivismo no da despesa pública; nem é possível se 
aderir à interpretação literal e à restrição ao trabalho do juiz no que 
concerne aos tributos e à interpretação generosa e ao ativismo judicial 
nos gastos públicos; muito menos é sustentável a prática do 
liberalismo radical na tributação e do paternalismo e do 
intervencionismo estatal nas benesses e na entrega de bens 
públicos.657 

 

Daí porque o dispositivo constitucional que veda a vinculação de receita de 

imposto à despesa específica tem em si a face da inautenticidade. Trata-se assim, de 

uma inconstitucionalidade parcial, e, sanar essa inautenticidade depende de uma 

interpretação conforme a Constituição.  

Antes de entrar propriamente no tema da interpretação conforme a 

Constituição é fundamental entender o que seja uma norma. E nesse sentido, Streck 

aponta que para falar de norma primeiro é preciso compreendê-la em sua diferença 

com relação ao texto. O autor defende que há uma diferença ontológica entre texto e 

norma e, assim, quando se fala em norma, fala-se em interpretação: 

 
Quando quero dizer que a norma é sempre o resultado da 
interpretação de um texto, quero dizer que estou falando do sentido 
que este texto vem a assumir no processo compreensivo. A norma de 
que falo é o sentido do ser do ente (texto). O texto só ex-surge na sua 
‘normação’.658 

 

Desta forma, a lei em si – que é o texto – não contém a norma jurídica a 

qual é resultado de um complexo processo de concretização. Nas palavras de 

Abboud, “os textos normativos possuem apenas o direito virtual, ou seja, textos de 

normas enquanto ponto de partida do trabalho jurídico prático”.659 

                                                           
656 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: Constituição 
Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: Renovar, 2009. p.147. 
657 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: Constituição 
Financeira, Sistema Tributário e Estado Fiscal. São Paulo: Renovar, 2009. p.150. 
658 STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p.210. Grifos no original. 
659 ABBOUD, Georges. Sentenças interpretativas, coisa julgada e súmula vinculante: alcance e limites 
dos efeitos vinculantes e erga omnes na jurisdição constitucional. 2009. 309 f. Dissertação (Mestrado) 
- Curso de Mestrado em Direitos Difusos e Coletivos, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2009. p.24. Grifo no original. 
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Não existe norma antes ou fora da interpretação. Interpretar é produzir a 

norma, e assim sendo, a norma é produto do intérprete. E, assim sendo, a norma 

somente vai existir diante de um caso concreto, seja ele real ou fictício, justamente 

porque a norma é realizada na linguagem660 quando é colocada diante da situação 

jurídica controversa a que pretende solucionar.  

Em síntese: “A norma não é um esquema de interpretação, mas ela é a 

própria interpretação. Isso implica dizer que normas não significam em abstrato. Uma 

norma só significa na medida em que ela munda”661.  

Daí porque interpretar é produzir sentido e não, reproduzir. Nesse sentido 

Gadamer afirmou que “o sentido de um texto supera seu autor não ocasionalmente, 

mas sempre. Por isso a compreensão não é nunca um comportamento somente 

reprodutivo, mas é, por sua vez, sempre produtivo”662. 

Com isso se tem que o processo hermenêutico é sempre produtivo de 

sentidos. Não é reprodutivo porque a lei não tem um sentido em si mesma, 

objetificada, e assim, “o intérprete adjudica sentido, a partir de sua condição de ser-

no-mundo”663. Logo, esse intérprete não revela algo que estava escondido no texto, 

mas, neste caso, atribui sentido conforme a Constituição. Essa atribuição de sentido 

se dá, portanto, a partir da situação hermenêutica do texto e do intérprete, e, claro, de 

um sentido que já é antecipado pela pré-compreensão. 

Mas é importante reforçar, a produção de sentido não é relativista, isto é, 

não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Existe um limite ontológico 

para tanto. E este limite é a Constituição. “O sentido necessariamente exsurgirá na 

conformidade do texto constitucional, entendido no seu todo principiológico, isto é, no 

seu sentido ontológico-existencial”664. 

                                                           
660 No caso do positivismo, este concebe a interpretação como ato em que se revela ou a vontade do 
legislador ou da lei. Isto é, esta vontade estaria velada dentro do texto normativo. A Hermenêutica 
Filosófica por sua vez irá realizar essa transição de uma interpretação gramatical da lei a uma busca 
de significação histórica do texto. 
661 OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O conceito de Princípio entre a Otimização a Resposta 
Correta: Aproximações sobre o Problema da Fundamentação e da Discricionariedade das Decisões 
Judiciais a partir da Fenomenologia Hermenêutica. 2007. 212 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2007. 
p.169. Grifo no original. 
662 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2013. p.444. 
663 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.751. 
664 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.754. 
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Isto significa produzir um novo sentido que deve guardar relação com a 

Constituição, e que surge “no interior de um processo hermenêutico-corretivo do texto 

normativo, agregando-se acepções muitas vezes aquém ou além do explicitado ou 

querido pelo legislador”665. Atribuir um dos ‘sentidos possíveis’ é assim produzir 

sentido tendo a Constituição como topos. É o que Streck chama de “depuração da 

inconstitucionalidade”, uma vez que aplicar a interpretação conforme a Constituição 

“permite não somente redefinir o conteúdo do texto, como também adaptá-lo à 

Constituição”666. 

Hesse, também observa a vinculação que a Constituição estabelece com a 

realidade histórica concreta do seu tempo: 

 
A Constituição jurídica está condicionada pela realidade histórica. Ela 
não pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. A 
pretensão de eficácia da Constituição somente pode ser realizada se 
se levar em conta essa realidade. A Constituição jurídica não configura 
apenas a expressão de uma dada realidade. Graças ao elemento 
normativo, ela ordena e conforma a realidade política e social.667 

 

E essa produção de sentido é histórica justamente porque o texto é 

abordado a partir da historicidade do intérprete, quando se dá a fusão de horizontes 

no diálogo hermenêutico. Não há assim interpretação fora da história, e assim, “não 

há uma compreensão originária da norma e, posteriormente, uma aplicação dela, o 

que existe é uma única interpretação suscitada pela condição do intérprete em um 

processo circular com a tradição do mesmo texto”668. 

Nesse mesmo sentido a interpretação conforme a Constituição é uma 

atribuição de sentido, no caso, aquele que se harmonize com a tradição do texto 

constitucional. 

Apesar de não existir consenso a respeito da exata origem do instituto da 

interpretação conforme a Constituição a doutrina afirma que a partir de 1955 a Corte 

                                                           
665 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.775. 
666 Grifos do autor. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013. p.754. 
667 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1991. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes.p.24. 
668 ABBOUD, Georges. Sentenças interpretativas, coisa julgada e súmula vinculante: alcance e limites 
dos efeitos vinculantes e erga omnes na jurisdição constitucional. 2009. 309 f. Dissertação (Mestrado) 
- Curso de Mestrado em Direitos Difusos e Coletivos, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2009. p. 28. 
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Constitucional Alemã passou, com frequência, a renunciar a possibilidade de declarar 

a inconstitucionalidade de leis em toda a oportunidade que essas pudessem ser 

poupadas669. 

Outros autores670, no entanto, apontam que o primeiro país a adotar uma 

decisão a partir desse instituto foram os Estados Unidos, ainda no século XIX 

utilizando a expressão interpreting a statute to make it constitutional671 de onde se 

cunhou o nome de interpretação conforme a Constituição. Bonavides, num 

esclarecimento salomônico quanto a controvérsia aponta que o instituto teve origem 

nos Estados Unidos, mas se irradiou a partir da Alemanha672. 

No Brasil apenas a partir da segunda metade da década de 80 é que a 

decisão interpretativa ganhou relevância na jurisprudência do STF, apesar de 

Colnago673  apontar que antes já existia um instituto que poderia ser considerado o 

predecessor, a representação para interpretação da lei. 

A interpretação conforme a Constituição é uma declaração positiva que 

rejeita a leitura inconstitucional de uma parte do texto, atribuindo um sentido em 

conformidade. 

Dito de outra forma, interpretar a conforme a Constituição está para além 

de uma técnica jurídica, vez que conforme Streck afirma se trata de um princípio 

imanente da Constituição, mesmo porque “não há nada mais imanente a uma 

Constituição do que a obrigação de que todos os textos normativos do sistema sejam 

interpretados de acordo com ela”674. A respeito afirma Abboud ainda que: 

 
Em um Estado Democrático de Direito, a articulação entre a jurisdição 
ordinária e a jurisdição constitucional deve efetuar-se a partir do 
entendimento de que a Constituição é o texto normativo fundamental 
do Estado, o que implica sua supremacia no ordenamento. Como 
norma fundamental, a Constituição deve integrar o restante do 
ordenamento jurídico. Por isso toda a atividade interpretativa das 
normas jurídicas deve efetuar-se de conformidade com o princípio da 
supremacia constitucional, que incorpora os critérios de validez de 
todos os textos normativos que compõem o ordenamento jurídico; 

                                                           
669 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: RT, 2013. p.617. 
670 Dentre tantos: Inocêncio Mártires Coelho, André Ramos Tavares, Lúcio Bittencourt e Gilmar 
Mendes. 
671 Tradução livre: interpretar uma lei para torná-la constitucional. 
672 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2004. p.257. 
673 COLNAGO, Cláudio de Oliveira Santos. Interpretação Conforme a Constituição: Decisões 
interpretativas do STF em sede de controle de constitucionalidade. São Paulo: Método, 2007. p.123-
127. 
674 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: RT, 2013. p.443. 
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desse modo, a Constituição é o primeiro critério jurídico hermenêutico 
para o intérprete enquanto seu parâmetro de validez.675 

 

Ora, sendo um princípio imanente, os tribunais “não podem (continuar a) 

(só) negar a sua aplicação, sob pena de violação da própria Constituição”676. 

Assim a interpretação conforme pode corrigir tanto o erro do legislador 

quanto ajusta o enunciado legislativo às alterações das circunstâncias fáticas a fim de 

adequar seu sentido à Constituição. 

É enfim atividade criativa que permite harmonizar o preceito com a 

materialidade constitucional a partir da correção pelo Judiciário que atribui sentido. 

Nas palavras de Streck: 

 
As decisões interpretativas constituem, em ultima ratio, uma espécie 
de decisões em que há um aditamento explícito de sentido ou uma 
redução de uma das hipóteses aplicáveis ao texto. Dizendo de outro 
modo, as decisões assim denominadas interpretativas surgem no 
interior de um processo hermenêutico-corretivo do texto normativo, 
agregando-se acepções muitas vezes aquém ou além do explicitado 
ou querido pelo legislador.677 

 

Desta forma pode-se dizer que a interpretação conforme a Constituição não 

se trata de uma decisão de inconstitucionalidade propriamente dita uma vez que não 

atinge o dispositivo legal, e sim sua possibilidade hermenêutica678. 

Ainda, é importante referir que o instituto da interpretação conforme a 

Constituição se enquadra na concepção contemporânea de justiça constitucional 

entendida essa sob a égide do Estado Democrático de Direito. Significa dizer que 

neste modelo o Judiciário se afasta da ideia de ‘legislador negativo’ própria de um 

Judiciário do Estado Liberal, para em contraposição ao Direito ordenador assumir o 

papel de Direito transformador para concretizar as promessas da modernidade que 

estão inseridas em uma Constituição. Age “para pôr freios – nos casos de violação da 

                                                           
675 ABBOUD, Georges. Sentenças interpretativas, coisa julgada e súmula vinculante: alcance e 
limites dos efeitos vinculantes e erga omnes na jurisdição constitucional. 2009. 309 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Mestrado em Direitos Difusos e Coletivos, Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 2009. p.150. 
676 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: RT, 2013. p.443. 
677 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: RT, 2013. p.615. 
Grifo no original. 
678 Observo que no caso de uma interpretação conforme, o texto permanece na sua literalidade no 
sistema. O que ocorre é a atribuição de um novo sentido. 
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Constituição – à liberdade de conformação do legislador de índole liberal clássica, no 

interior da qual se concebe a Constituição apenas em seu aspecto formal"679. 

Quando analisei o Direito Tributário vigente e apontei que o mesmo não 

passou pela devida filtragem constitucional quis exatamente apontar que não há 

relação harmônica com o regime democrático instaurado pela Constituição Federal de 

88, e, logo com a realidade jurídica insculpida no texto constitucional: 

 
(...) não devemos esquecer que uma Constituição nascida de um 
processo constituinte como o brasileiro deve(ria) significar um 
processo de ruptura com o sistema jurídico anterior, construído sob a 
vigência de um não Estado de Direito. Há, pois, um contingente de 
textos normativos forjados em fundamento de validade absolutamente 
antitético com o regime democrático. Entra aí o fenômeno da recepção 
(ou não) desses textos pelo novo fundamento de validade do sistema. 
Nesse caso, a interpretação conforme transforma-se em importante 
mecanismo de filtragem hermenêutico-constitucional680. 

 

Desta forma, propor uma interpretação conforme a Constituição no que se 

refere ao artigo 167, IV do texto constitucional é resultado desse processo 

hermenêutico que advém, por sua vez, de um processo aplicativo. Até porque, 

interpretar é aplicar. 

Logo, por todos os argumentos apresentados, a partir de uma interpretação 

conforme a Constituição, proponho uma nova compreensão do artigo 167, IV para que  

reste contemplado nas exceções previstas no dispositivo – como despesas 

obrigatórias – o meio ambiente nos termos do artigo 225 também da Constituição 

Federal. 

Uma vez tendo a Constituição Federal elevado o meio ambiente a direito 

fundamental, agregando a dimensão ambiental ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, orientando todo o sistema jurídico; considerando ainda que o artigo 225 da 

Constituição estabelece a responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade 

pelo meio ambiente, onde o Estado deve assumir concretamente sua parcela de 

responsabilidade, o dispositivo deve ser compreendido determinando também 

despesas obrigatórias para com o meio ambiente - especialmente nas denominadas 

zonas de sacrifício - assim como o faz com outros direitos sociais, direitos esses que 

                                                           
679 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: RT, 2013. p.744. 
680 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.778. 
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são sim representantes do que hoje se entende por interesse público e que 

concretizam assim a dignidade da pessoa humana.  

Ao propor esta nova compreensão, o que ocorre é a atribuição de um 

sentido “que redunda em uma nova norma, sem alteração do texto, o que bem 

demonstra que o direito é alográfico681, porque a norma é sempre o resultado da 

interpretação do texto”682. 

Ao interpretar conforme a Constituição o artigo 167, IV, propondo uma nova 

compreensão à regra ali estabelecida, para incluir o meio ambiente dentre as 

despesas obrigatórias que devem estar vinculadas à receita de impostos, entendo que 

se permitirá aos entes da federação planejar e executar políticas públicas ambientais 

voltadas à “superação das injustiças ambientais, da desigualdade social, da 

apropriação capitalista e funcionalista da natureza e da própria humanidade.”683, 

exatamente a transformação social que preconiza a Educação Ambiental. Esse efeito 

concreto será sentido com mais vigor nas denominadas zonas de sacrifício. 

Além disso, ainda que as reflexões desenvolvidas nesta tese sejam de cariz 

filosófico, estas despesas poderiam (ou deveriam) ser suportadas por receita advinda 

do IPI, vez que como argumentei detalhadamente, este é o imposto diretamente 

referente a atividade industrial, fruto especialmente de um sucateamento ambiental 

planejado pelo mercado e pelo próprio Estado em detrimento da dignidade da pessoa 

humana.  

Portanto, apresento uma proposta epistemológico-hermenêutica, a partir 

de um espaço político de Educação Ambiental, onde defendo a aplicação de uma 

interpretação conforme a Constituição para propor uma nova compreensão do artigo 

167, IV, contemplando-se como despesas obrigatórias vinculadas a receita de imposto 

                                                           
681 “O direito é alográfico. E alográfico é porque o texto normativo não se completa no sentido nele 
impresso pelo legislador. A ‘completude’ do texto somente é atingida quando o sentido por ele 
expressado é produzido, como nova forma de expressão, pelo intérprete. Mas o ‘sentido expressado 
pelo texto’ já é algo novo, distinto do texto. É a norma. Repetindo: as normas resultam da interpretação, 
que se pode descrever como um processo intelectivo através do qual, partindo de fórmulas lingüísticas 
contidas nos textos, enunciados, preceitos, disposições, alcançamos a determinação de um conteúdo 
normativo. O intérprete desvencilha a norma do seu invólucro (o texto); neste sentido, ele ‘produz a 
norma’ “Grifos no original (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a Interpretação/Aplicação 
do Direito. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p.31.). 
682 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p.629. 
683 SORRENTINO, Marcos et al. Educação ambiental como política pública. Educação e Pesquisa, 
São Paulo, v. 31, n. 2, p.285-299, ago. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022005000200010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 out. 2016.p.287. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022005000200010&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022005000200010&lng=en&nrm=iso
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o meio ambiente, nos termos do artigo 225 também da Constituição Federal, 

comprometendo-se todos os atores sociais, mas especificamente aqui o Estado, a 

concretizar a Constituição na realização do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Advogo a vinculação da receita de tributo à despesa específica, e, 

proponho que especialmente as denominadas zonas de sacrifício, como é o caso de 

Rio Grande, devem ter destinadas a si um percentual do IPI arrecadado em seus 

municípios para investimentos em políticas públicas ambientais, vez que se trata de 

tributo oriundo das atividades industriais lato sensu, devidamente licenciadas pelo 

Estado. Trata-se de concretizar a responsabilidade compartilhada referida 

constitucionalmente. 

Finalmente, ressalto a importância da Educação Ambiental neste exercício 

hermenêutico, uma vez que ao ampliar seu espaço de conhecimento através da 

hermenêutica filosófica constituiu-se em um modo-de-ser que confronta a 

objetificação das relações sociais e ambientais, assim como do Direito. Tratou-se, “em 

última instância, de um processo autorreflexionante”684, onde coloquei em suspenso 

as verdades que tinha em mente para poder compreender685. 

Nesta pesquisa foi a Educação Ambiental quem, sob uma postura 

hermenêutica, permitiu a renúncia às verdades postas e assim possibilitou “uma 

espécie de revolução do pensamento”686 que buscou construir um novo sentido ao 

ser, redescobrindo suas posturas, suas relações, consigo e com o outro. 

Quis trazer a tona o que está posto, mas não quer ser visto. Assim me 

propus a causar o desconforto e o estranhamento daquilo que pertence a todos, mas 

que ao mesmo tempo escapa do olhar. Uma abordagem crítica para provocar a 

“prática social cuja vocação é a formação de sujeitos políticos, capazes de agir 

criticamente na sociedade”687. 

Ainda, reforço que o exercício hermenêutico a que me propus, e que 

apresentei nesta proposta, não é normativo, mas antes de tudo, um pensar filosófico 

                                                           
684 FLICKINGER, Hans-Georg.  A caminho de uma pedagogia Hermenêutica.  Campinas: Autores 
Associados, 2010. p.158. 
685 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. p.488. 
686 EICHENBERGER, Jacqueline; PEREIRA, Vilmar Alves. Filosofia Hermenêutica e suas contribuições 
para a Educação Ambiental. In: PEREIRA, Vilmar Alves (Org.). Hermenêutica & Educação 
Ambiental: no contexto do pensamento pós-metafísico. Juiz de Fora: Garzia Edizioni, 2016. p.112. 
687 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. 186. 



209 
 

sobre a questão jurídica posta, e que ninguém se engane, escrevo porque tenho mais 

perguntas do que respostas. Procuro, sempre e incessantemente, uma verdade que 

está além de mim. Digo isto de antemão “por medo de ter prometido demais e dar o 

simples e o pouco”688. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
688 LISPECTOR, Clarice. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 2013.p.26. 
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Considerações finais, que não encerram o diálogo, porque “nenhuma palavra é 
derradeira, assim como não há primeira palavra”689 
 
 

Esta tese caminhou no sentido de propor uma nova compreensão da 

tributação com fins ambientais como instrumento de realização de políticas públicas 

ambientais, tendo o município do Rio Grande como modelo da ideia de 

desenvolvimento econômico e industrial no país. 

Sua caminhada autorreflexiva foi delineada a partir do viés filosófico da 

Hermenêutica Filosófica, entrelaçada com a Crítica Hermenêutica do Direito no 

espaço político dialógico possibilitado pela Educação Ambiental. 

Então, para a produção de um novo sentido, como desenhado nas notas 

introdutórias, o exercício hermenêutico se organizou em quatro momentos de diálogo, 

estabelecidos a partir dos objetivos apresentados no capítulo introdutório desta tese. 

No capítulo “Educação Ambiental, Hermenêutica Filosófica e Direito: 

múltiplas notas de uma música só”, desenvolvi os argumentos que justificaram a 

escolha da Hermenêutica Filosófica como viés filosófico para abordagem desse 

trabalho, assim como sua imbricação com a Educação Ambiental. 

Na realidade foi a compreensão da Educação Ambiental a partir de sua 

concepção emancipatória, como uma educação política que é espaço para questionar 

certezas e comprometer-se com uma cidadania plena, ainda em construção – onde o 

sujeito compreende o viver e o interferir no mundo em que se insere, agindo 

criticamente na sociedade690 – que permitiu e convidou para que se estabelecesse 

essa abordagem dialógica. 

Permitiu ainda refletir criticamente sobre como o paradigma racionalista 

que ainda vige objetificou as relações, desconsiderando sua complexidade, 

agravando assim a crise ambiental, onde “o ambiente não é a ecologia, mas a 

complexidade do mundo; é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da 

                                                           
689 GADAMER, Hans-Georg. Desconstrução e Hermenêutica. (1988). In: GADAMER, Hans-
Georg. Hermenêutica em Retrospectiva. Petrópolis: Vozes, 2012. p.152. 
690 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p. 187. 



211 
 

natureza, através das relações de poder inscritas nas formas dominantes do 

conhecimento”691.  

A crise ambiental é assim a crise de conhecimento, o que envolve a 

desconstrução de um pensamento positivista, fragmentário que demanda um novo 

paradigma, de outra racionalidade orientada por novos valores e saberes, enfim, “por 

novas formas de organização democrática”692, onde natureza e sociedade sejam 

pensadas intimamente relacionadas693. 

Assim, compreender toda essa complexidade significa um saber-ser com o 

outro, buscando uma relação harmoniosa com este outro, a partir de um diálogo de 

compreensão e não de dominação. Neste trabalho procurei estabelecer este diálogo, 

mediado pela Educação Ambiental, com o Direito, como uma possibilidade de 

transformação social. Daí porque entendi que outra abordagem que não a 

Hermenêutica Filosófica seria inadequada porque insuficiente para a complexidade 

do tema a que me propus. 

É que a Hermenêutica Filosófica é modo-de-ser compreensivo onde o texto 

não se esgota em si mesmo, nem no que o intérprete retira dele. Ela proporciona ela 

um olhar crítico que outras formas tradicionais não dão conta porque a compreensão 

hermenêutica “admite e conta com a influência de pressupostos e interesses ocultos 

das pessoas envolvidas”694. Porque não há um único sentido ou um sentido definitivo, 

mas, com a abertura de horizontes que o diálogo propicia há sempre a produção – e 

não a reprodução - de um novo sentido. Por essa razão “para compreender é preciso 

que as perguntas ultrapassem o que foi dito”695. 

Por todo esse acesso ao mundo que a hermenêutica proporciona, é ela a 

via para propor um novo sentido, em conformidade com a Constituição Federal – já 

que sua estrita observância é um direito fundamental do cidadão – como resposta à 

crise que o Direito vive. 

Dessa forma, sob o viés jurídico, Streck construiu sua Crítica Hermenêutica 

do Direito, imbricando a Hermenêutica Filosófica de Gadamer e a teoria da Integridade 

                                                           
691 LEFF, Enrique . Aventuras da Epistemologia Ambiental: Da articulação das ciências ao diálogo 
dos saberes. São Paulo: Cortez Editora, 2012, p.16. 
692 LEFF, Enrique. Saber Ambiental – Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade, Poder. 
Petrópolis: Vozes, 1999, p. 112. 
693 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2011. p.141. 
694FLICKINGER, Hans-Georg. Gadamer & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p.38. 
695 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. 482. 
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de Dworkin, o qual, por sua vez, elaborou uma teoria antidiscricionária como 

contraponto ao positivismo, guardando aí similitude com a Hermenêutica Filosófica 

que é antirelativista. Dworkin defende o Direito como uma prática interpretativa que 

deve ser compreendida em sua totalidade, mantendo-se a integridade e a coerência. 

Desse entrecruzamento, Streck exsurge a tese de que “há um direito fundamental a 

uma resposta correta, entendida como adequada à Constituição”696. 

Este contexto é fundamental para refletir sobre a crise do Direito, uma vez 

que ainda se verifica vigente o paradigma da filosofia da consciência, mesmo que a 

Constituição Federal de 1988 tenha instaurado uma nova tradição com o Estado 

Democrático de Direito. Persistindo o modo-de-fazer positivista, o que temos hoje é 

uma baixa densidade constitucional, o que coloca em risco todas as conquistas 

democráticas já realizadas. 

Esse cenário foi analisado especialmente no que se refere ao Direito 

Tributário e mais especificamente a tributação com fins ambientais. O Direito 

Tributário, construído na década de 60, sob um regime de ditadura que se mantinha 

sob um Estado Liberal, não realizou o filtro hermenêutico-constitucional, e assim não 

assumiu o compromisso constitucional que instalou a nova tradição. 

Para o aprofundamento das reflexões em torno dessa crise, em “O 

retrocesso ambiental brasileiro: a história de uma crise” entendi relevante primeiro 

definir meu lugar de fala, apresentando o meio ambiente como dimensão do princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

Fato é que a Constituição Federal ao definir o princípio da dignidade da 

pessoa humana como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, o 

revelou como diretriz de toda a ordem constitucional, e além disso, o elevou como 

elemento comum aos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais são a 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana; fundados nos ideais da 

liberdade, igualdade e solidariedade, voltam-se a proteger e concretizar o princípio. 

Desta forma, o meio ambiente - compreendido em sua complexidade como 

o espaço onde elementos, naturais e sociais relacionam-se e interagem 

dinamicamente, e onde “essas relações implicam processos de criação cultural e 

tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do meio natural e 

                                                           
696 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2010.p. 90. 
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construído”697 - também relaciona-se intrinsecamente  com o direito à vida, uma vez 

que há um vínculo implacável entre as condições ambientais necessárias à vida e a 

proteção dos valores ambientais, o que se traduz na concretização do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Essa compreensão é essencial para atender e 

confrontar a crise civilizatória, donde se inclui a crise do Direito, instalada. 

Um dos elementos dessa crise, é, como disse, a baixa densidade 

constitucional, e a dignidade da pessoa humana que apesar de todos os argumentos 

apresentados surge muito mais como “mero reforço argumentativo de algum outro 

fundamento ou como ornamento retórico. Entendo que esse cenário tem relação direta 

com a própria história evolutiva do Estado de Direito no Brasil e a (não) consolidação 

da democracia e da consequente proteção ambiental, até porque sendo o Direito o 

discurso que legitima o Estado, a evolução da dignidade da pessoa humana está 

obrigatoriamente conectada ao modo como os direitos fundamentais foram 

interpretados ao longo da evolução desse Estado de Direito. 

O que pude observar ao longo dessa pesquisa é que até a mudança de 

paradigma em 1988 o Estado Brasileiro assumiu um molde liberal – ainda que em 

muitos momentos veladamente - com o mínimo de interferência da vida em sociedade 

em prol do “desenvolvimento” e das pretensões individuais. Assim, esse período, que 

cobre grande parte da história, foi marcado com uma ausência de preocupação 

ambiental, o que, e não poderia ser diferente, redundou em degradação ambiental em 

larga escala e comprometimento da qualidade de vida. E esses excessos, por óbvio, 

agravaram as desigualdades sociais. 

Somente a partir de 1988 é que a Constituição Federal eleva o país a um 

Estado Democrático de Direito, assumindo o compromisso de transformação social e 

de uma “adaptação melhorada nas condições sociais de existência”698, almejando 

uma sociedade justa, livre e solidária. Assim, há um comprometimento com o coletivo 

e com os direitos fundamentais que irão ser garantidores do exercício de uma 

cidadania plena. No que se refere ao direito fundamental ao meio ambiente, conforme 

o Brasil elegeu como objetivos fundamentais assegurar o bem estar e a justiça social, 

não há como afastar-se da proteção do meio ambiente, “reconhecendo-o como bem 

                                                           
697 REIGOTA, Marcos. Meio Ambiente e Representação Social. São Paulo: Cortez Editora, 2010, 
p.15. 
698 MORAIS, José Luis Bolzan de. Do Direito Social aos Interesses Transindividuais: O Estado e o 
Direito na Ordem Contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p.74. 
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jurídico autônomo e recepcionando-o na forma de sistema, e não como um conjunto 

fragmentário de elementos; sistema esse que, não custa repetir, organiza-se na forma 

de uma ordem pública ambiental constitucionalizada”699. 

A despeito do país assumir-se como um Estado Democrático de Direito 

defendo que esta democracia ainda não se consolidou. Vive-se ainda hoje uma 

democracia delegativa, conforme nominou O’Donnell700, onde o eleito está autorizado 

a governar conforme lhe seja conveniente e na medida em que seus interesses e suas 

relações de poder lhe autorizem. Esse descomprometimento democrático explica 

vários cenários que persistem até hoje, especialmente as desigualdades 

socioambientais. 

Um dos aspectos sintomáticos desse panorama são as políticas públicas 

ambientais, instrumentos de efetivação dos objetivos e fundamentos do Estado, donde 

se insere a dignidade da pessoa humana. Ocorre que é incontestável a ineficácia 

dessas políticas, por diversas razões: o modelo de pseudo-democracia apresentado 

por O’Donnell, onde a minoria governa uma maioria e onde “a ação do Estado reflete 

apenas a visão daqueles que estão no poder”701; o fato da questão ambiental não 

estar dentre as prioridades da gestão do Estado; a pluralidade de atos legais 

ambientais que além disso tratam de situações pontuais e dissociadas das políticas 

públicas; a cidadania de baixa densidade; e por certo a política econômica e 

orçamentária.  

Portanto, a complexidade da crise exige mudanças de todas as cores para 

concretização do novo paradigma constitucional: culturais, políticas, socioeconômicas 

e jurídicas. 

No que se refere aos aspectos financeiros vale apontar que em 2015, a 

União quando da execução do orçamento federal utilizou apenas 0,13% para 

investimentos na área da gestão ambiental. Considerando que grande parte da receita 

do poder público advém da receita de tributos entendi importante trazer à lume uma 

compreensão crítica do sistema tributário nacional. 

                                                           
699 BENJAMIN, Antônio Herman. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 110. 
700 O'DONNEL, Guilhermo. Democracia Delegativa? Novos Estudos, São Paulo, n. 31, p.25-40, out. 
1991. Quadrimestral. Disponível em: 
<http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/65/20080624_democracia_delegativa.pdf>. 
Acesso em: 21 mar. 2015. 
701 RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2011. (Folha 
Explica).p.35. 
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Desta forma, em “A sutileza dos fins ambientais da tributação, ou como o 

sistema tributário serve ao Estado” inicio apontando que a função do Estado é a 

realização do bem comum, do interesse público, que hoje se consubstancia na 

realização dos direitos fundamentais. Essa realização do bem comum que se traduz 

nos bens, serviços e políticas públicas que o Estado oferece à sociedade, é em grande 

parte subsidiada pela receita tributária. No Brasil, cerca de 36% do PIB é composto 

da carga tributária. Não se trata de valor irrisório, pelo contrário, o Brasil figura dentre 

as 30 maiores cargas tributárias mundiais, no entanto, é, entre estes 30 países, o que 

tem o pior retorno à sociedade. 

Esse paradoxo se edifica em razão de um modelo interventivo do sistema 

tributário, próprio do modelo de Estado da década de 60, onde se dá a menor 

participação da sociedade, e que vem ressurgindo sob a capa do neoliberalismo 

defendendo a necessidade de um Estado mínimo e da liberdade individual, apostando 

na abertura econômica e em políticas de redução tributária, especialmente para as 

indústrias, sob o falacioso argumento de investimentos para a região e geração de 

empregos. Não há compromisso real com a coletividade e os direitos sociais. 

Também, a natureza regressiva do sistema tributário nacional, onde tributa-

se mais o consumo do que a renda e a propriedade. Cerca de metade da carga 

tributária brasileira provém da tributação sobre o consumo, o que invariavelmente 

onera os mais pobres e agrava as desigualdades sociais. Ou seja, ao invés de cumprir 

com a função redistributiva da riqueza, exclui grande parte da sociedade aos bens e 

serviços essenciais. Para uma síntese: quem em grande parte financia o Estado é ao 

mesmo tempo vítima das injustiças social e fiscal. 

Na contramão de uma Constituição social, o cenário tributário é desolador. 

Uma das propostas para repensar a desarmonia entre o Direito Tributário e a 

Constituição Federal foram os tributos com fins ambientais que surgiram com a 

promessa de servirem de instrumentos para a proteção ambiental nos termos do artigo 

225 da Constituição Federal. Não se tratou de instituir novos tributos, mas de cometer 

a função ambiental aos tributos já existentes, inclusive porque “o que se constata hoje 

é o surgimento de um novo critério global para o redirecionamento dos sistemas 

fiscais, qual seja, o critério ambiental, sendo a epistemologia ambiental o ponto de 

partida neste redirecionamento”702, o que consequentemente se traduz também na 

                                                           
702 Grifos no original. CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental: por uma remodelação 
ecológica dos tributos. Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
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realização do princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, vincular uma 

finalidade ambiental ao tributo é construir uma política fiscal e ambiental. 

No entanto, no Brasil essa experiência caminha a passos lentos, e cada 

vez mais desfocada do seu objetivo principal, sob uma maquiagem ambiental, volta-

se novamente a uma finalidade eminentemente arrecadatória. Ademais, defendo que 

o Estado, ao incentivar o desenvolvimento econômico às custas do ambiente, 

licenciando atividades e apropriando-se dos recursos tributários daí advindos, é 

abusivo e impõe indignidade à sociedade. Serve ao mercado, tão somente. 

A gravidade da situação escancara-se com a tentativa de aplicar-se a teoria 

econômica para intervir no Direito, onde o movimento Law and Economics defende 

que toda regra jurídica serve ao mercado, e rejeita assim a autonomia do Direito, 

ignorando o fato de que “o seu fim é a justiça e não o crescimento econômico”703. Na 

verdade, esse movimento sustenta-se sob o manto do liberalismo, partindo da 

inadequação do Estado enquanto interventor no mercado, propugnando um Estado 

mínimo.  

Não há dessa forma, comprometimento tributário com a questão ambiental. 

Aliás, há um abissal descompasso com a Constituição Federal, o que serve ao 

discurso do mercado, mas não à sociedade e à realização dos direitos fundamentais. 

O Direito está se coisificando. 

É preciso assim produzir um novo sentido para a tributação ambiental como 

uma proposta de ruptura com o paradigma da consciência, o que depende da 

necessária filtragem hermenêutico-constitucional do sistema tributário para que este 

se ambientalize nos termos pactuados constitucionalmente. 

Numa última etapa deste exercício hermenêutico, a partir de todos os 

argumentos dialogados ao longo do texto, apresentei minha proposição para 

superação do paradigma positivista e para uma blindagem do Estado Democrático de 

Direito. 

Assim, no capítulo final desta tese, partindo das perspectivas apresentadas 

ao longo desse estudo, e apresentando o município do Rio Grande como modelo de 

desenvolvimento econômico no país, proponho uma nova compreensão 

                                                           
UFC, Fortaleza, v. 32, n. 2, p.101-115, dez. 2012. Semestral. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/353/335>. Acesso em: 09 dez. 2014. p.101.  
703 FISS, Owen. A autonomia do Direito. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (coord.). Constituição e 
crise política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p.57. 
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epistemológico-hermenêutica do Direito Tributário Ambiental como instrumento de 

políticas públicas ambientais. 

Para cumprir com essa proposta, primeiro apresentei o município do Rio 

Grande, sua evolução histórica, social e econômica a fim de interpretar a 

transformação de um espaço geográfico com um bioma rico e diverso em uma zona 

de sacrifício onde hoje o cenário dominante é a violência, a poluição, a miséria e a 

desigualdade.  

De uma capitania das mais ricas de todo o Brasil, conforme descreveu 

Saint-Hilaire704, hoje o município detém áreas de conservação ambiental na esfera 

municipal, estadual e federal que integram o Bioma do Pampa, o segundo mais 

desmatado do país. Economicamente, Rio Grande viveu vários ciclos, mas a partir de 

2006, a instalação do polo naval passou a ser midiaticamente utilizada para anunciar 

investimentos no município e geração de empregos, o que modificou sobremaneira o 

cenário econômico e socioambiental da cidade. Apesar de ter gerado alguns impactos 

positivos na economia do município, muitos transitórios, fato é que os impactos mais 

evidentes foram os negativos, dos quais destacam-se a precarização da infraestrutura 

do município seja no que diz respeito à mão de obra qualificada, ao mercado 

imobiliário, ao sistema de saúde e de saneamento básico deficiente, dentre outros. 

Com as migrações de outras partes do país atendendo às promessas de empregos, 

e o não cumprimento de várias metas anunciadas, a desigualdade social se agravou 

e esse abismo entre ricos e pobres, com uma distribuição de riqueza cruelmente 

desigual, disparou o aumento da violência socioambiental. 

Todo esse cenário municipal com atuação de indústrias potencialmente 

poluidoras, devidamente licenciadas pelo Estado, causou aquilo que chamei de 

degradação ambiental planejada, cujos efeitos mais diretos recairam especialmente 

sobre os grupos mais vulneráveis. 

O lucro se impôs sobre o território a partir de discursos falaciosos, 

midiáticos que exploraram a esperança de uma sociedade carente de investimentos 

públicos e privados e ao mesmo tempo, com a falta de acesso à informação foi alijada 

dos processos decisórios na implantação dessas políticas desenvolvimentistas. Rio 

Grande, assim como muitos municípios brasileiros que vivem situações idênticas, 

transformou-se em zona de sacrifício, vítima de prática ambientalmente agressiva e 

                                                           
704 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem ao Rio Grande do Sul. Brasília: Senado Federal, 2002. 
(Viajantes). Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/1064>. Acesso em: 12 jul. 2016. 
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logo, sujeito de injustiça ambiental. As perdas sociais e as perdas ambientais são 

irreparáveis. São perdas da dignidade. 

Mas, esse desenho da realidade do município é paradoxal, uma vez que 

convive com esse quadro de desigualdade e pobreza e ao mesmo tempo figura entre 

os dez municípios com o maior PIB estadual. Isto se dá, em grande parte em razão 

da arrecadação tributária que a atividade industrial e de exportação gera para o 

Estado, em todas as suas esferas, mas especialmente, no âmbito federal e estadual, 

figurando em sexto lugar no que se refere à arrecadação tributária 

A questão que surge é então como um município que tem um potencial 

arrecadatório tributário tão considerável pode ser sujeito de injustiça ambiental. Uma 

das razões que aponto neste trabalho é a regra insculpida no artigo 167, IV da 

Constituição Federal que veda a vinculação de receita de imposto a despesa 

específica, ressalvadas as exceções contidas no próprio corpo do dispositivo. 

Destarte, ocorrida a arrecadação tributária, os valores são destinados aos 

cofres públicos para que o governante utilize conforme as prioridades políticas 

determinadas, sem que haja necessariamente vinculação com as necessidades 

sociais e ambientais do município atingido pela atividade industrial, por exemplo. A 

regra se aplica em todas esferas do governo. 

Essa regra, chamada na doutrina de não afetação, surgiu a partir da 

Constituição de 1967 e foi repetida ao longo dos demais textos constitucionais com 

poucas alterações. Teve duas justificativas: a universalização da contabilização do 

orçamento, e com mais ênfase, o caráter redistributivo do imposto, isto é, trata-se da 

função social do tributo – aqui da espécie imposto – onde a arrecadação deve ser 

utilizada para cumprir com os objetivos constitucionais, sob pena de em não o sendo 

configurar-se a ilegitimidade. Fato é que ao se assumir como Estado Democrático de 

Direito o Estado comprometeu-se em ser meio e não um fim em si mesmo. O tributo 

precisa ser visto sob a mesma ótica, como uma instituição social que se volta à 

realização dos objetivos fundamentais da Constituição e à concretização dos direitos 

fundamentais. 

De toda a sorte, defendo a inautenticidade desta regra, frente ao paradigma 

democrático instaurado a partir de 1988. 

Primeiro, observo que o imposto no Brasil não cumpre um caráter 

redistributivo. Como apontei anteriormente, dentre as 30 maiores cargas tributárias do 

mundo – onde o Brasil se localiza – é o país com o pior retorno em bens e serviços 
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para a sociedade. Assim, a justificativa legal utilizada para a criação da regra não se 

sustenta, até porque historicamente o tributo aqui foi utilizado para garantir os 

privilégios da classe dominante em detrimento da população menos favorecida. 

Portanto, aqueles que deveriam ser os beneficiários de grande parte da receita que 

deveria transmutar-se em bens, serviços e políticas públicas, sobrevive com nenhum 

ou com escassez de recursos. 

Por outro lado, um Estado voltado à satisfação do mercado, que contribui 

em grande parte para o cenário de desigualdade no Brasil, e que não elege entre suas 

prioridades de investimentos, saúde, educação e meio ambiente, é o mesmo que 

desenvolve uma política tributária de benefícios, como as reduções e isenções fiscais, 

para o setor industrial. 

Além disso, a regra se distancia da tradição democrática instaurada quando 

o Estado foi refundado em um novo pacto social a partir de 1988. Ou seja, não tendo 

ocorrido a filtragem hermenêutico-constitucional, reproduziu-se o modo liberal 

positivista de reprodução do Direito. Com isso quero dizer que não há coerência e 

integridade do sistema tributário, e neste caso, da regra em questão, com a 

Constituição. A ideia democrática volta-se à concretização da igualdade lida a partir 

da Constituição. 

Ora, a regra da não afetação se aproxima de um modelo de Estado de um 

paradigma anterior ao atual, onde a discricionariedade no uso do dinheiro público 

ficava na liberalidade do governante que em tese presumia-se sempre atuava em 

benefício do interesse público. A Constituição atual, compromissória e dirigente exige 

que o sistema jurídico como um todo cumpra sua função social a partir daquilo que 

ela determina. Ao descumprir-se o dever assumido constitucionalmente, recai-se no 

senso comum e aí está a inautenticidade. 

A questão então a que me propus foi a de produzir um sentido autêntico 

para a compreensão da regra da não afetação fixada no artigo 167, IV do texto 

constitucional. 

Nesse desiderato entendo que as exceções previstas no artigo referido, 

uma vez que se voltam a funções essenciais do Estado e se configuram como direitos 

fundamentais – saúde e educação – são gastos obrigatórios, indispensáveis a própria 

manutenção destes direitos que se traduzem na realização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. E somente o Estado Democrático de Direito incorpora os direitos 

fundamentais e tem como fundamental “a incorporação efetiva da questão da 
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igualdade como um conteúdo próprio a ser buscado garantir através do 

asseguramento de condições mínimas e reais de vida ao cidadão e à comunidade”705. 

Uma vez que a regra da não afetação remete a um paradigma anterior, 

típico da filosofia da consciência, onde inclusive não havia a concepção dos direitos 

fundamentais como hoje é o tema do constitucionalismo brasileiro, mantém-se uma 

questão normativa de paradigma que deveria superada. 

Também atento que as exceções previstas na regra da não afetação são 

direitos de natureza social, donde o único da ordem social não previsto é o meio 

ambiente, o que inclusive vai de encontro à ambientalização do sistema erigida pela 

Constituição. 

Proponho então a superação dessa inautenticidade a partir do exercício 

hermenêutico de produção de sentido através da revisão desse processo 

interpretativo para compreender a Constituição como o que constitui a sociedade, 

onde algo só será se for constitucionalmente legítimo. A inautenticidade aludida no 

dispositivo é aquilo que se denomina uma inconstitucionalidade parcial, que pode ser 

sanada a partir de uma interpretação conforme a Constituição, onde a lei não deve 

ser declarada nula quando pode ser interpretada em conformidade com o texto 

constitucional. Isto é, aplicar a interpretação conforme a Constituição “permite não 

somente redefinir o conteúdo do texto, como também adaptá-lo à Constituição”706. 

Logo, defendo uma proposta epistemológico-hermenêutica a partir de um 

espaço político de Educação Ambiental, onde defendo a aplicação de uma 

interpretação conforme a Constituição para propor uma nova compreensão do artigo 

167, IV, contemplando-se nas exceções previstas como despesas obrigatórias o meio 

ambiente, nos termos do artigo 225 também da CF. 

Advogo no sentido de que as denominadas zonas de sacrifício, como é o 

caso de Rio Grande, devem ter destinadas a si um percentual de IPI arrecadado em 

seus municípios para investimento obrigatório em políticas públicas ambientais, vez 

que se trata de tributo oriundo das atividades industriais lato sensu, devidamente 

licenciadas pelo Estado numa grande orquestração do sucateamento ambiental 

planejado. 

                                                           
705 STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p.47. 
706 Grifos do autor. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013. p.754. 
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Assim, corroborando a tese proposta, tenho que a ambientalização do 

Direito Tributário, assumida por compromisso constitucional, e atingindo todo o 

sistema jurídico, permite a vinculação de receita de imposto como alternativa fiscal, 

servindo como instrumento de concretização das políticas públicas ambientais, e 

assim para redução das desigualdades sociais e ambientais.  

Finalmente, defendo que essa nova compreensão é capaz de resgatar o 

compromisso constitucional com o meio ambiente, possibilitando a realização de 

políticas públicas ambientais sob o olhar e participação da sociedade, blindando 

também o Estado Democrático de Direito e suas conquistas. 

Mais do que tudo, reconhecendo que “a justiça adiada por muito tempo é 

uma justiça negada”707, meu convite é no sentido da possibilidade do Direito 

reinventar-se resistência, para, dando conta do déficit democrático, ser protagonista 

na concretização de uma justiça social que há muito se anseia. 

 

 
Figura 29. Desertões, Elida Tessler708 

                                                           
707 KING, Martin Luther. Carta de uma prisão em Birmingham. 1963. Disponível em: 
<http://www.reparacao.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=822:-sp-
1745380961&catid=62&Itemid=137>. Acesso em: 19 out. 2016. 
708 TESSLER, Elida. Desertões. Disponível em: 
<http://www.bolsadearte.com.br/site/pt/artista.asp?codConteudo=167>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
Encerro com a obra da artista gaúcha Elida Tessler. Seu trabalho gira ao redor de relações entre 
literatura a e arte e assim ela traça articulações entre a palavra escrita e a imagem visual. Nesta obra 
Desertões estão 1.018 lupas presas à parede que ampliam diferentes trechos do livro "Os Sertões", de 
Euclides da Cunha. Escolhi um destes trechos porque penso que de alguma forma me remete aquilo 
que se quer enquanto sociedade: uma cidadania plena, consciente das suas potencialidades e apta a 
lutar pela transformação. Enfim, me remete à esperança: “Aqueles homens que chegavam dilacerados 
pelas garras do jagunço e pelos espinhos da terra, era o vigor de um povo posto à prova do ferro, à 
prova do fogo e à prova da fome.”. 
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