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Resumo: A tributação é um fator de intervenção estatal, não só como ferramenta de 
arrecadação de receitas para o financiamento de políticas públicas de proteção 
ambiental, mas também como mecanismo para implementação, e transição de um 
modelo econômico menos linear e mais circular.  Trata-se de um artigo científico que 
tem como objetivo geral analisar as políticas públicas, e institutos do direito 
tributário, ao nível nacional, e internacional, as quais se relacionam e possam 
colaborar com a transição do modelo linear para o circular a partir de levantamento 
bibliográfico e documental. 
 
Abstract :Taxation is a factor of State intervention, not only as a revenue collection 

instrument for the financing of public environmental protection policies, but also as a 
mechanism for the implementation and transition of a less linear and more circular 
economic model. It is a scientific article whose general objective is to analyze public 
policies and tax law institutes, at national and international level, which are related 
and can collaborate in the transition from the linear to the circular model of a 
bibliographic and documentary survey. 
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Introdução 

  

A Organização das Nações Unidas teve, a partir de 1972 um papel 

fundamental no reconhecimento político dos problemas ambientais. Ao longo dos 

anos, sob o resguardo desta organização, realizaram-se um conjunto de iniciativas, 

congressos, eventos e publicações que têm vindo alertar os governos aos efeitos da 
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poluição do planeta, e para a problemática dos reflexos do consumo excessivo do 

homem sobre o ambiente. 

Partindo-se dessa premissa a Constituição Federal vigente, é garantidora, 

responsável por fornecer à sociedade os meios para que ela tenha uma boa 

qualidade de vida. Também cabe valer a responsabilidade do Estado fazer cumprir 

políticas públicas para a preservação do meio ambiente, em razão do exercício de 

atividades econômicas sustentáveis. Ao longo dos anos algumas normas foram 

criadas para punir os causadores de danos, assim como leis em consonância com 

os movimentos ambientais globais para a prevenir tais danos que, no mais das 

vezes, apresentam-se como irreparáveis. 

Segundo relatório publicado pelas Nações Unidas analisando o crescimento 

global entre 1950 e 2010 a projeção é que para as próximas décadas a população 

se expanda, e a tendencia do crescimento absoluto da população é a elevação dos 

padrões de consumo de muitas famílias. Assim, estima-se um reflexo simultâneo na 

ampliação ao acesso a produtos para grande parcela da população. 

O alerta de Chhibber feito no Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1997, é 

de que a degradação do meio ambiente, no nível tanto global como local é uma 

grave ameaça ao desenvolvimento, que gera preocupação a mudança do clima e a 

perda de biodiversidade. Para ele a preocupação ao nível local é principalmente a 

poluição do ar, da água e a degradação do solos pastos. 

É importante salientar a contribuição do próprio sistema econômico 

predominando como incentivo ao consumo, para a obtenção de eficiência e 

vantagens competitivas através da produção e do consumo em massa. Esse modelo 

econômico é denominado linear de consumo, onde se resume em extrair, 

transformar e descartar.  

Dentro desta perspectiva, a questão que se propõe para o interesse do presente 

estudo, é a seguinte: o Estado poderá por meio da tributação mudar o sistema 

econômico predominante, com o objetivo de reduzir os efeitos do impacto dele sobre 

o meio ambiente?  

 

Sustentabilidade e políticas públicas de proteção ao meio ambiente 
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No começo do século XVII se iniciou a Revolução Industrial na Inglaterra 

transformando o modo de vida das pessoas em todo o mundo, a primeira citação 

relacionada ao meio ambiente surgiu no final do século XIX e começo do século XX, 

que foi o vocábulo, “ecologia”  proposto por Ernst Harckel, para se referir ao estudo 

da relação entre as espécies e seu ambiente. Em 1962 é publicado por Rachael 

Carson o livro intitulado de Primavera Silenciosa, tratando seriamente a questão 

ambiental, Rachael na obra alerta sobre o aumento de compostos químicos danosos 

à vida, o que levou a proibição do uso do Dicloro-Difenil-Tricloroetano. 3 

No ano de 1970, juntamente com outros movimentos sociais, começam a se 

expandir os movimentos ecológicos em parte da Europa e nos Estados Unidos, os 

movimentos criticavam severamente a ordem econômica, que na época era 

instituída. Um movimento muito importante foi o operário, estava se institucionalizar, 

levando a tensão,  pois cabia aos  Estados o gerenciamento e a administração das 

conquistar adquiridas nos países capitalistas.4 Os ecologistas inicialmente eram 

rotulados como românticos e opositores ao progresso, porém problemas como o 

indagado por Rachael Carson, e os e alguns outros problemas mais preocupantes 

que é a poluição e escassez de recursos para a produção industrial, mudar o 

pensamento dos opositores, e pouco a pouco o assunto foi sendo incorporado 

gerando uma despolitização do debate ecológico e institucionalizando temas 

ambientais.5 

Apesar dos discursos e agravantes somente em 1972, após quase três 

séculos da Revolução Industrial, que a preocupação ganhou forças mundialmente, 

consequência da publicação The limits of Growth que proferia sobre o crescimento 

populacional, o modelo econômico, saneamento, saúde, e ambiente.6 A obra resgata 

os ideais conservacionistas, atentando sobre a destruição sistemática dos recursos 

naturais, ela também registra o resultado do estudo desenvolvido pelo Instituto de 

                                                
3 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Histórico Mundial. www.mma.gov.br, 5 ago. 2020. Disponível em: 

https://www.mma.gov.br. Acesso em: 5 ago. 2020. 
4 GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (dês)caminhos do meio ambiente. São Paulo: Contexto, 2006. 
5 ZHUORI, Andréa, LASCHEFSKI, Klemens e PEREIRA, Doralice Barros. A insustentável leveza da política 

ambiental: desenvolvimentos e conflitos socioambientais. Belo Horizonte : Autêntica, 2005.) 
6 MAGRINI, A. Política e gestão ambiental: conceitos e instrumentos. Revista Brasileira de Energia, Itajubá, 

v.8, n.2, 2001. Disponível em: http://www.sbpe.org.br. Acesso em: 5 ago.2020. 
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Tecnologia de Massachusetts, encomendada pelo Clube de Roma, de que haveria 

um colapso da reprodução natural.  

Ainda no mesmo ano foi promovida a Conferência das Nações Unidas em 

Estocolmo , a Conferência discutia uma conciliação entre o desenvolvimento 

econômico, em que fosse prudente ecologicamente e social.7 No Brasil o governo 

federal em 1981 instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei Federal n. 

6.938, de 31 de agosto de 1981, criando o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) e o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), entidades públicas 

responsáveis pela proteção ambiental.  

A possibilidade do esgotamento dos recursos naturais e consequentemente o 

deperecimento da reprodução capitalista se tornou um temor para a economia 

mundial. Com essa problematização urgente a Assembleia Geral da ONU aprova 

uma equipe para trabalhar as questões ambientais e econômicas em 1983, a equipe 

recebeu o nome de Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

No ano de 1987 surge o conceito político de desenvolvimento sustentável amplo no 

progresso econômico-social, ele foi criado por Gro Harlem Brundtland, e publicado 

no documento intitulado Nosso Futuro Comum que discorria:  

 

“A humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento 

sustentável – de garantir que ele atenda às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

atenderem também às suas. O conceito de desenvolvimento 

sustentável tem, é claro, limites – 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 podem ser geridas e 

aprimoradas a fim de proporcionar uma nova era de crescimento 

econômico.” 8    

 

                                                
7 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - 

IBAMA. Histórico. Disponível em:http://www.ibama.gov.br/acesso-a-informacao/historico. Acesso em: 5 ago. 

2020.  
8 RELATÓRIO Brudtand. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-Brundtland-Nosso-

Futuro-Comum-Em-Portugues. Acesso em: 5 ago.2020. 
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No Brasil tanto, normas infraconstitucionais como a Lei 6.938/81, quanto a 

própria Carta Magna se vê a importância de se ter um desenvolvimento sustentável. 

Para tratar do tema, sustentabilidade a Constituição Federal de 1988 a fundamenta 

em seu Artigo 170 juntamente com as demais normas da ordem econômica, onde o 

princípio do desenvolvimento sustentável é confronta diretamente o direito de 

propriedade privada e a livre-iniciativa, o princípio do desenvolvimento sustentável 

exige que os interesses do titular deve ser de comum acordo com os interesses da 

sociedade e do Estado, ou seja, eles devem cumprir com a função social e ecológica 

imposta.9  

Em vários documentos internacionais consagram também o que seria o 

desenvolvimento sustentável, um dos mais importantes deles, é o da  Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, realizada 

no Rio de Janeiro ela  marcou o Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

esboçado no Relatório Brundtland.10 Resumidamente nele pontua novamente a 

importância de atender às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. 11 

Além da conferência Rio 92 a Organização das Nações Unidas incorporou também 

essa política ao debate sobre a relação ambiente e econômia no Protocolo de 

Quioto e Rio +10, incorporando definitivamente a busca de soluções das questões 

ambientais na pauta global. Segundo o Centro de Estudo em Sustentabilidade da 

Fundação Getúlio Vargas:  

 “Esta necessidade deriva da percepção de que sociedade 

não mais aceita que externalidades negativas sejam lançadas sobre 

ela impunemente. Este cenário mais complexo aponta para a 

inevitabilidade da integração de princípios de sustentabilidade na 

espinha dorsal das estratégias de negócio das companhias.”12 

 

                                                
9 FIORILLO, C. A. P.; FERREIRA, R. M. Direito Ambiental Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2015. 
10 WERNER, Eveline de Magalhães; AYALA, Patryck de Araújo. O Estado Socioambiental e o dever de 

proteção de projetos de vida sustentáveis. Revista Direito, Ambiente e Sociedade, Caxias do Sul, v. 1, n. 2,  

2011. 
11 WFTO – World Fair Trade Organization. What is fair trade? Disponível em 

https://wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=13. Acesso em 11 de agosto de 

2012. 
12 . FGV - CES Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, 2008, p.1 
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O conceito jurídico de desenvolvimento sustentável como um princípio 

constitucional, como já citado a cima, está na sua aplicação direta, como um valor 

jurídico autônomo que não precisa de qualquer outra regulamentação para distinguir 

o seu conteúdo e as condições de sua incidência.  Devendo o princípio do 

desenvolvimento sustentável ser aplicado diretamente por todos aqueles que se 

encontrem na posição de tomadores de decisões. 13Ou seja, o princípio do 

desenvolvimento sustentável é um princípio que está acima de qualquer outro, 

ligado a necessidade égide jurídica do meio ambiente. Ele está fundamentada por 

quatro pilares importantíssimos, que são; social, ambiental, cultural e econômico, O 

princípio do desenvolvimento sustentável faz a incorporação do meio ambiente com 

as estratégias políticas de ordem social e econômica.14 

 

Principio poluidor-pagador e o princípio do protetor-recebedor, a função 

promocional do direito 

 

Partindo desse contexto em epígrafe, já nas últimas décadas do século XX 

com os problemas ambientais começarem a ganhar grande destaque nas agendas 

políticas mundiais, surge a fiscalidade como ferramenta de aptidão para mudar os 

comportamentos ambientais. Em 1990 a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico passou a recomendar aos seus membros a utilização 

de um pacote de medidas de fiscalidade, que ficou conhecida como Geen Tax 

Reform, um pacote de medidas de fiscalidade verde. 15 A fiscalidade verde é um 

meio de moldar um comportamento ambiental mais responsável por parte do 

contribuinte, através de incentivos fiscais negativos e positivos,  ou seja, taxas e  

benefícios fiscais. 16  

                                                
13 USDEO, ANA MARIA DE OLIVEIRA. Direito Ambiental & Economia. [S. l.: s. n.], 2018. 
14  MALJEAN-DUBOIS, Sandrine. Le role du juge dans le développement des principes d’intégration et de 

développement durable – presentation. In: LECUCQ, Olivier; MALJEAN-DUBOIS, Sandrine. Le rôle du juge 

dans le développement du droit de l’environnement. Bruxelles: Bruylant, 2008, p. 195-199. 
15 (OECD Environmental Outlook to 2030. OECD Environmental Outlook to 2030 , [S. l.], p. 9-10, 16 jul. 
2008. Disponível em: http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/40220494.pdf. Acesso em: 20 

ago. 2020.) 
16 Sandmo, A. (2003). Environmental Taxation and Revenue for Development. Discussion paper World Institute 

for Development Economics Research, 2003/86, 1-27 
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Já os impostos e taxas são os instrumentos econômico mais disperso. A 

fiscalidade para a internalização das deseconomias externas que são um aumento 

nos preços foi defendido por Alfred Pigou. Pigou dizia que o imposto consistia em 

fazer o poluidor pagar ao Estado um valor proporcional à poluição pela qual ele é 

responsável. Segundo Teixeira Ribeiro os impostos podem ser fiscais ou extra 

fiscais. 17  

Quando o fato tributável é a poluição potencial e a utilização de recursos 

naturais, são impostos ecológicos. As taxas são pagamentos de serviços de 

despoluição prestados pelo Estado ou entidades privadas aos poluidores. São como 

impostos, um instrumento econômico, uma forma de atribuição de um preço para 

utilizar o meio ambiente, tendo uma função de incentivo e de financiamento. 

Constituem como um estímulo ao melhoramento do comportamento ecológico dos 

poluidores.  

Os impostos ecológicos são classificados em dois tipos os indiretos e os 

diretos, os indiretos são utilizados quando os poluidores que devem pagar são 

consumidores ou usuários, e que servem para tributar a atividade de consumo, e os 

diretos são utilizados quando os poluidores que devem pagar, ou seja, os 

produtores, eles incidem sobre aquela certa atividade produtiva poluente que usa os 

recursos naturais como fator de produção de bens ou serviços. Teoricamente a 

regulamentação garante uma plena eficácia ecológica pela coação jurídica, os 

impostos ecológicos têm a função de estímulo dirigido à conduta ecológica dos 

poluidores. Tais estímulos se forem adequados conduziram os poluidores a adotar o 

comportamento esperado.18  

O direito age como mecanismo para a realização desse comportamento. Segundo o 

filósofo Norberto Bobbio em sua análise da obra Kelsiana, ele diz que o direito não é 

um fim, mas um meio, e o meio pode ser usado para atingir os mais diversos fins. 

Para ele o direito é uma técnica de organização social, a sua especificidade consiste 

no uso dos meios coercitivos para induzir os membros de um grupo sócial a fazer ou 

                                                
17 Ribeiro, Teixeira -”Lições de Finanças Públicas”.Coimbra Editora 1985 
18 ARAGÃO, Alexandra. O Principio do Poluidor Pagador: Pedra Angular da Política Comunitária do 

Ambiente. [S. l.]: Coimbra Editora, 2014. v. 1. 
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não fazer algo. O direito é um mecanismo coativo, usado para execução de certas 

obrigações de fazer ou a observância de certas obrigações de não fazer.19 

As externalidades negativas da exploração dos recursos naturais e dos 

empreendimentos que impactam o meio ambiente assim precisam ser considerados 

na regulação ambiental das atividades econômicas, e também sociais. Segundo 

Joseph Stiglitz, as externalidades surgem quando determinada ação produz efeitos 

em outra pessoa ou empresa pelos quais esta não é compensada.20 

Um contributo teórico que permitiu determinar o conceito de externalidade foi 

o de Marshall em 1890. Marhal constatou que o preço de mercado dos bens pode 

não refletir fielmente os verdadeiros custos ou benefícios resultantes da sua 

produção, ou do seu consumo. O preço do mercado só seria uma medida adequada 

para avaliar as perdas e ganhos sociais resultantes do uso normal dos recursos. O 

ideal seria em concorrência perfeita, o preço do mercado dos bens correspondesse 

exatamente à avaliação que os consumidores fazem dos benefícios derivados do 

seu consumo, e o preço dos fatores de produção fosse igual ao valor da produção 

que estes poderiam produzir na sua melhor utilização.21 

O princípio do poluidor-pagador tem como objetivo internalizar o processo 

produtivo das externalidades negativas. Na Lei nº6.938/81 art. 4º, inc. VII dispõe que 

“à imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados”. Segundo Antônio Herman22 o  princípio do poluidor-pagador,  

busca evitar a ocorrência do dano ambiental, sendo que o pagamento pecuniário e a 

indenização não legitimam a atividade lesiva ao meio ambiente ou seja, um caráter 

preventivo. Constatado o dano ambiental, deve o infrator promover a restauração do 

meio ambiente na medida do possível e compensar os prejuízos por meio de 

indenização, a qual deverá abranger o conteúdo econômico do dano causado 

caráter repressivo. 

                                                
19 BOBBIO, Noberto. Da estrutura a função: Novos estudos da teoria do direito. [S. l.]: Manoele Ltda, 2007. 
20 STIGLITZ, Joseph. Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton & Company, 2000. p. 248-50 
21 The American Economic Review, vol XXXIII nº3 1943, pág. 493 
22 BENJAMIN, Antônio Herman Vasconcellos. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental. 

In: Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 227. 
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A Grã-Bretanha é a líder mundial em acordo para mudanças climáticas o 

Primeiro Ministro prevê um plano do governo para a eliminação dos resíduos sólidos 

para 2042, utilizando incentivos fiscais para encorajar um comportamento 

sustentável. Estudos que com a criação de imposto sobre aterro sanitário em 1996, 

incentivos fiscais para métodos alternativos para o descarte de resíduos,  a 

quantidade de resíduos sólidos enviados para os aterros caíram em 65% desde 

2000 e as taxas de reciclagem doméstica aumentaram de 18% para 44%. 23  

Em países como a Dinamarca e Alemanha existe um sistema chamado de 

Pay As You Throw (PAYT) ou traduzindo, “pague pelo seu descarte” que é uma taxa 

municipal fixa mensal paga pelos contribuintes para a gestão de resíduos sólidos, 

em que se você produzir mais resíduos, você paga mais do que aquele que 

consumir menos, o sistema usa o princípio do poluidor pagador e protetor-recebedor 

para moldar comportamento entre os consumidores, pois recompensam os que 

reduzem o lixo descartado.24 

No município de Stockstadt na Alemanha durante 1994 a 1996 foi 

implementado o sistema de PAYT , funciona  duas regras, indicadores; a Taxa de 

coleta de materiais “Collection rate of recyclable materials”, que é uma taxa de 

reciclagem, dada pela quantidade de rejeitos das fábricas, e aumentar a quantidade 

de materiais recicláveis recuperados dos resíduos sólidos urbanos. E os Resíduos 

residuais “Residual Waste” que são os resíduos descartados nas lixeiras residuais, 

coletados separadamente eliminados conforme a lei ele está funcionando desde 

então, hoje o município tem uma das maiores índices de reciclagem na Alemanha, 

cerca de 86% de redução dos resíduos sólidos. Existe uma lei de gestão ambiental 

chamada BEMP definida pela Comissão Europeia como CE nº1221/2009 disposto 

na Eco-Auditoria e Esquemas de gestão Eco-Audit and Management Schemes  

(EMAS) 

 
                                                
23 HM Treasury. Tackling the plastic problem: Using the tax system or charges to address 

single-use plastic. Disponíve 
em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/690293/PU2154_Call_for_evidence_plastics_web.pdf Acesso em: 21 set. 2020. 
 
24 VERGARA, Sintana E; TCHOBANOGLOUS, George, 2012. Municipal solid waste and the 
environment: a global perspective. Annu. Rev. Environ. Resour. n.37, p. 277–309, 2012.  
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“Forma mais eficaz de implementar o sistema de gestão ambiental 
pelas organizações em um setor relevante e que pode resultar em 
melhor desempenho ambiental sob determinadas condições 
econômicas e condições técnicas” 
 
 

  A BEMP é uma PAYT baseada em um sistema de coleta por peso de 

resíduos sólidos e orgânicos eficiente com uma infraestrutura bem desenvolvida 

para coletar diferentes frações de resíduos recicláveis de maneira conveniente para 

os cidadãos, seja em lixeiras individuais fora de suas casas ou em pontos de coleta 

centralizados. Todas as lixeiras são equipadas com um chip que pode ser lido por 

um transportador como um leitor de código de barras. No caso dos resíduos de 

pessoas que moram em prédios, existem contêineres onde é restritivo aos usuários 

atribuídos para um coletivo, ou indivíduos para cada apartamento. 25 

Já no Reino Unido existe um projeto governamental de incentivo econômico 

em embalagens do Sistema de Nota de Recuperação chamado “Recovery Note” 

(PRN), esse sistema segue o princípio do poluidor-pagador. Esse esquema de 

responsabilidade do fabricante do governo é sobre as embalagens plásticas, 

resíduos elétricos, baterias de veículos gastas. A indústria que tem o ganho de 2 

milhões de euros por ano e que gerou 50 toneladas de resíduos são classificados de 

indústrias obrigadas obligated producers. Essas indústrias devem ter um nível 

mínimo de recuperação de  resíduos realizados em seu nome, obtendo assim Notas 

de Recuperação. O tributo arrecadado dos PRN’s não vão para o governo mas, para 

as próprias indústrias, para os produtores de embalagens, para os reprocessadores 

e em seguida de volta através de uma cadeia de abastecimento e contribuem para a 

reciclagem de embalagens plásticas, a meta é de redução de 57%  ao final de 2020. 

26  

                                                
25 MORLOK, Jurgen.; SCHOENBERGER, Harald.; STYLES, David.; GALVEZ-MARTOS, José-

Luis.; ZESCHMAR-LAHL, Barbara. The Impact of Pay-As-You-Throw Schemes on Municipal Solid 
Waste Management: The Exemplar Case of the County of Aschaffenburg, Germany. Resources, p. 2-

16, 2017 
26 HM Treasury. Tackling the plastic problem: Using the tax system or charges to address single-use 

plastic. Disponíve 

em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/690293/P

U2154_Call_for_evidence_plastics_web.pdf Acesso em: 21 set. 2020. 
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Ainda segundo Benjamin o dano ambiental não pode em circunstância 

alguma, valer a pena para o poluidor, ou seja, a atividade de preservação e 

conservação dos recursos ambientais devem ser mais baratas que a devastação. O 

princípio segundo ele não visa tolerar a poluição mediante um preço, nem se limita 

apenas a compensar os danos causados, mas sim, precisamente, procura evitar o 

dano ambiental. 27 

O princípio então invoca a regulação por indução e estímulo a práticas 

sustentáveis, normalmente mais eficientes do que as tradicionais medidas 

repressivas e punitivas, que ensejam a atuação estatal para depois a infração 

ambiental. 28 Segundo Milaré ao invés de coibir a geração de externalidades 

negativas no processo produtivo, devem incentivar as positivas através de normas 

promocionais. 29 

Nesse sentido entra o princípio do protetor recebedor, que se convenciona o 

Pagamento por Serviços Ambientais, que são incentivos e recursos, de origem 

pública ou privada, para aquelas pessoas que garantem a produção e a oferta do 

serviço ou produto obtido da natureza.  Segundo estudo realizado pela World 

Resource Institute, concluíram que serviços prestados no Brasil em terras indígenas, 

podem render até um trilhão de dólares nos próximos 20 anos, esses são chamados 

serviços ecossistêmicos, que não aparecem nas contas públicas, mas geram 

resultados positivos para conservação. 30 

 

 Política Nacional de Resíduo Sólidos  

 

Partindo do contexto é importante temática da contribuição da lógica do 

sistema econômico como  incentivo à ampliação do consumo, e consequentemente 

a geração de resíduos sólidos. Pelo fato de presumir ser possível obter eficiência, 

                                                
27 BENJAMIN, Antônio Herman Vasconcellos. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental. 

In: Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 227. 
28 WEDY, Gabriel. Os princípios do poluidor-pagador, do protetor-recebedor e do usuário-pagador. Consultor 

Jurídico , [S. l.], 13 set. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-out-12/ambiente-juridico-

poluidor-pagador-protetor-recebedor-usuario-pagador#sdfootnote4sym. Acesso em: 13 set. 2020. 
29 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 271. 
30 DING, Helen; VEIT, Peter. Protecting Indigenous Land Rights Makes Good Economic Sense.World Resource 

Institute (WRI). Disponível em: <http://www.wri.org/blog/2016/10/protecting-indigenous-land-rights-makes-

good-economic-sense>. Acesso em: 13 set. 2020. 
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vantagens competitivas através da produção e do consumo em grande escala 

industrial, porém, pesquisas demonstram que o esse sistema econômico linear gera 

uma grande quantidade de resíduos sólidos. 

Segundo pesquisas realizadas  pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, por meio da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB 

em  2008, 99,96% dos municípios brasileiros tem serviços de manejo de Resíduos 

Sólidos, porém 51% desejam seus resíduos em vazadouros, 22,54% em aterros 

controlados, 27,68% em aterros sanitários segundo pesquisas. 31 

Nessa perspectiva no Brasil em  2 de agosto de 2010, entrou em vigor a Lei 

nº12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei prevê a 

prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de 

hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o 

aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 32 

A lei traz ferramentas à legislação ambiental moderna de gerenciamento de 

resíduos, com alguns de seus aspectos quais sejam o acordo setorial, 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, coleta seletiva, ciclo 

de vida do produto, e o importante sistema de logística reversa como prevista no 

art.3º inciso XII: 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e 
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada;  

 

Assim também os meios de reaproveitamento dos resíduos sólidos, para fins 

de destinação final ambientalmente adequada, elencados na primeira parte do art. 3º 

                                                
31 CONTEXTO e Principais Aspectos. [S. l.], 30 out. 2019. Disponível em: https://www.mma.gov.br/cidades-

sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos/contextos-e-principais-aspectos.html. Acesso 

em: 13 set. 2020. 
32 POLÍTICA Nacional de Resíduos Sólidos. [S. l.], 2 set. 2019. Disponível em: 

https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-

solidos.html#:~:text=A%20Lei%20n%C2%BA%2012.305%2F10,manejo%20inadequado%20dos%20res%C3%

ADduos%20s%C3%B3lidos. Acesso em: 13 set. 2020. 
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inciso VII que se resumem na reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 

recuperação e aproveitamento energético.33 Na segunda parte do art. 3º, VII da 

PNRS onde a reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem 

sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes. Ela define a reciclagem é o 

processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 

propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 

insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos 

pelos órgãos competentes. 

A Politica Nacional de Resíduos Sólidos abriu uma oportunidade de novas 

reflexões sobre os princípios do poluidor-pagador e do protetor-recebedor, 

apresentando um rol de princípios norteadores do exercício da competência 

tributária com finalidade ambiental.   

Diante do tema discorre Denise Lucena Cavalcante,34 quando não se conferir caráter 

sancionatório ao tributo ao gerenciamento dos resíduos sólidos, desencadeando 

vários custos sociais, sendo o princípio do poluidor-pagador muito útil, ao permitir a 

correção de falhas do mercado com a internalização das externalidades negativas 

ou mesmo positivas, quando for o caso. Nesse sentido a referida lei também 

resguarda disposto no artigo 16, § 1º c/c § 3º do artigo 25 da Constituição Federal  o 

carácter promocional do direito no princípio do protetor-recebedor.  

 

Art. 16 A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos 
termos previstos por esta Lei, é condição para os Estados terem 
acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 
empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos 
sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos 
de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. 
 §1º. Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no 
caput os Estados que instituírem microrregiões, consoante o  

                                                
33 RAMOS, Silma Pacheco. SANTOS, Sérgio Luiz Silva. OLIVEIRA, Fabiane Araújo de. Lei da política 

nacional de resíduos sólidos: análise conceitual de destinação e disposição adequadas de resíduos sólidos. 
Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, V.14, nº 1, p. 1-14 TRI I 2020. ISSN 1980-7031 
34 Instrumentos fiscais na efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos: do poluidor-pagador ao protetor-

recebedor. In: CAVALCANTE, Denise Lucena (Coord.). Tributação Ambiental: reflexos na política nacional de 

resíduos sólidos. Curitiba: Editora CRV, 2014, p. 151. 
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§3º do art. 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios 
limítrofes na gestão de resíduos sólidos (...).  

 

Destacando nas políticas públicas voltadas ao estímulo de comportamentos 

mais favoráveis ao meio ambiente, porquanto traduz compensação àqueles que 

protegem suas atividades. Segundo ainda Cavalcante esse o princípio se exterioriza 

mediante estímulos fiscais que atuam como instrumentos econômicos ao viabilizar a 

mudança de comportamento tratando-se de internalização das externalidades 

positivas. 35 

 

A tributação como mecanismo para transição para uma economia mais circular 

 

A Economia Circular (EC) surgiu durante a década de 60, por reconhecimento 

da capacidade limitada do planeta em promover recursos e em absorver aquilo que 

é rejeitado pelo homem.36   

Em 1990 os economistas David Pearce e Kerry  Turner passaram a empregar 

o termo EC, inspirados em sistemas naturais para reproduzir ciclos fechados de 

manufaturar produtos complexos. 37 

Os pioneiros na implantação da EC nas políticas públicas foi a Holanda em 

1989 com a política ambiental To Choose or to Lose (Escolher ou perder) centrada 

no fechamento de ciclos  recursos. 

Posteriormente na Alemanha em 1996 com a lei The Closed Substance Cycle 

and Waste Management Act  e o Japão com a promulgação da Lei nº 110, de 2 de 

junho de 2000 The Basic Law for Establishing the Recycling-based Society.  

De acordo com Hung a EC é baseada no princípio dos 3Rs, reduzir reutilizar e 

reciclar, visando atingir um nível ótimo de produção, minimizando ao máximo a 

                                                
35 Instrumentos fiscais na efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos: do poluidor-pagador ao protetor-

recebedor. In: CAVALCANTE, Denise Lucena (Coord.). Tributação Ambiental: reflexos na política nacional de 

resíduos sólidos. Curitiba: Editora CRV, 2014, p. 153 
36 GEORGE, D.A.R.et A circular economy modelo f economic growth. Environmental Modelling and Software, 

v. 73,p. 60-60,2015 
37 BOCKEN, N.M. P.; BAKKER, C.;PAUW,I.DE. Product design and business model strategies for a circular 

economy. Journal of Industrial and Production Engineering,v 1015 n.0, p.20, 2016 
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emissão de poluentes, a geração de resíduos e a utilização de recursos, reciclando 

e restaurando os resíduos que seriam inutilizáveis. 38 

Segundo a Fundação Ellen MacArthur 39 a EC é restaurativa e regenerativa 

por princípio. Seu objetivo é manter produtos, componentes e materiais em seu mais 

alto nível de utilidade e valor o tempo todo, ela se distingue entre ciclos técnicos e 

biológicos. Ainda segundo a Fundação a EC baseia-se em três princípios 

fundamentais.  

O primeiro princípio é preservar e aprimorar o capital natural controlando 

estoques finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis, o segundo otimizar 

o rendimento de recursos fazendo circular produtos, componentes e materiais no 

mais alto nível de utilidade o tempo todo, tanto no ciclo técnico quanto no biológico, 

e o terceiro é estimular a efetividade do sistema revelando e excluindo as 

externalidades negativas desde o começo da produção. 

Nesse sentido atualmente no Brasil não possui nenhuma legislação que 

ampare exclusivamente a implementação da Economia Circular, além da Política 

Nacional de Reíduos Sólido, dispondo nela a perspectiva de ciclo de vida do 

produto, o empreendedorismo e a participação de outros atores e atribuição de valor 

ao resíduo, que há uma relação com a EC. 

Como já citado a cima os princípios contidos no artigo 6º da lei de PNRS são 

abrangentes valendo revisa-los: 

 

Art. 6o  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
I - a prevenção e a precaução;  
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere 
as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de 
saúde pública;  
IV - o desenvolvimento sustentável;  
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o 
fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados 
que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de 
vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos 

                                                
38 ZHU, Q.: GENG, Y; LAI, K. HUNG. Circular economy practces among Chinese manufacturers varying in 
environmental-oriented suply chain cooperation and the performande implications. Journal of Environmental 

Management, v. 91, n.6, 2010. 
39 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Towards the Circular Economy Opportunities for the consumer 

goods sector. Ellen MacAthur Foundation, 2013. 
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naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta;  
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o 
setor empresarial e demais segmentos da sociedade;  
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos;  
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 
como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 
renda e promotor de cidadania;  
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;  
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.  
 

Porém, mesmo com a determinação nos objetivos contidos na Política de 

Resíduo Sólidos integrados não são o suficiente para a transição da economia linear 

para a circular. Segundo o Instituto Ellen Macarthur Foundation40, as políticas 

públicas são fundamentais como indutoras de mudanças que. De acordo com a 

Comissão Europeia . 

A transição para uma economia mais circular exige mudanças em 
todas as cadeias de valor, desde a concepção dos produtos até 
novos modelos empresariais e de mercados, desde novas fomas de 
transformação dos resíduos em recursos até novos padrões de 
comportamento dos consumidores. Tal implica um completa 
mudança sistêmica e inovação, não só tecnológica, mas também ao 
nível da organização, da socidade, das finanças e das políticas.41 
 

Doranova reconhece, portanto a relevância da incorporação da EC na agenda 

governamental, ele identifica os eixos de ação da política pública para importantes 

na transição, citando as taxas, tributos, subsídios e isenções fiscais como 

instrumentos econômicos para essa finalidade.  

Esses são os Instrumentos regulatórios, instrumentos econômicos, 
medidas de amparo à pesquisa, desenvolvimento e implementação, 
medidas de amparo à informação, educação e formação de redes, 
medidas voluntárias. Os instrumentos econômicos tratam de taxas, 
tributos, subsídios, isenções fiscais investimento direto ou 
financiamento e compras públicas circulares.42 
 

                                                
40 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Towards the Circular Economy Opportunities for the consumer 

goods sector. Ellen MacAthur Foundation, 2013. 
41 COMISSÃO EUROPEIA. Fechar o ciclo – plano de ação da UE para a economia circular. Comunicação Da 
Comissão Ao Parlamento Europeu, Ao Conselho, Ao Comité Económico e social Europeu E Ao Comité das 

Regiões, v COM (2015), p.24, 2015. 
42 DORANOVA A.;GIGLI, M. Circular Economy Policy Guidance. Deliverable 4.3 greenXpo Project. 

Workpackage 4. Brussels, 2014. 
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O sistema tributário, portanto é um viabilizador ao desenvolvimento da 

Economia Circular, as alterações que passem a onerar atividades ligadas à extração 

de recursos e geração de resíduos, ao invés do trabalho e serviço. Os tributos 

podem incentivas o desenvolvimento de novos modelos de negócio ao reduzirem 

alíquotas sobre materiais secundários, e sobre produtos que atendam a 

determinadas demandas de design de produtos incorporados para a EC. 43 

De acordo com a Comissão Europeia a transição para Economia Circular 

depende também do consumidor, de uma organização da sociedade. 

A transição para uma economia mais circular exige mudanças em 
todas as cadeias de valor, desde a concepção dos produtos até 
novos modelos empresariais e de mercados, desde novas formas de 
transformação dos resíduos em recursos até novos padrões de 
comportamento dos consumidores. Tal implica uma completa 
mudança sistêmica e inovação, não só tecnológica, mas também ao 
nível da organização da sociedade.44 
 

Nesse contexto a tributação, a partir da extrafiscalidade, como elemento de 

controle do consumo visa  induzir um comportamento no consumidor. Acerca da 

demanda, com a função promocional da tributação, percebe-se que uma tributação 

influencia o consumidor a adquirir a determinado produto, assumindo a condição de 

influenciador também no mercado e a sua alteração, conforme exemplifica Cleucio 

Santos Nunes: 

Quando institutos jurídicos são elaborados para influenciar no 
mercado, como é o caso dos tributos, esses assumem a condição de 
fator externo de influência no mercado, ingressando neste e sendo 
estudado nos domínios da economia como uma força de alteração 
no mercado. Mas, diferentemente do Direito, na economia, o 
mercado não vai para um lado e suas regras para outro; ou suas 
regras são ineficazes e o mercado independente destas. As leis da 
economia servem para explicar o processo produtivo.45 
 

Dentro desta perspectiva a extrafiscalidade é, pois, decorrência de uma 

análise sistêmica da tributação, que admite a utilização dos tributos como 

ferramentas auxiliares no exercício, pelo Estado, de seu poder sobre atividades que 

                                                
43 REICHEL, A.; DE SCHOENMAKERE, M.; GILLABEL, J. Circular economy in Europe Developing the 

knowledge base. 2016. 
44 COMISSÃO EUROPEIA. Fechar o ciclo – plano de ação da UE para a economia circular. Comunicação Da 

Comissão Ao Parlamento Europeu, Ao Conselho, Ao Comité Económico e social Europeu E Ao Comité das 

Regiões, v COM (2015), p.24, 2015. 
45 NUNES, Cleucio Santos. Direito Tributário e meio ambiente. São Paulo: Dialética, 2005. p. 121. 
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de alguma forma tenha impacto nos aspectos do bem-estar social. Segundo Simone 

Martins Sebastião a função extrafiscal dos tributos tem efeitos sobre o 

comportamento dos indivíduos: 

Nesse campo surge a função extrafiscal dos tributos, onde se verifica 
que o fim maior da instituição de determinada figura tributária não é a 
arrecadação em si, mas os efeitos indutivos de comportamento que 
atingem os contribuintes, de maneia a estimulá-los ou desestimulá-
los a adotar determinadas condutas sintonizadas com os objetivos 
sociais, políticos e econômicos do Estado.46 
 

No que diz respeito ainda sobre a tecnologia, é possível dois focos de 

influência da tributação sobre os comportamentos de consumo de determinados 

bens. A redução ou aumento da oferta de produtos, dependendo da relação entre a 

finalidade do aprimoramento tecnológico, no caso em questão, produtos com um eco 

design circular, e a política tributária adotada ainda, contribuindo para a transição 

das tecnologias utilizadas nos processos industriais que visem diminuir o impacto da 

produção sobre o meio ambiente. 47 

 

Conclusão  

 

Como já constatado, adoção de medidas que intervenham sobre a escassez e 

acessibilidade de recursos, assim como as consequências ambientais, econômicas 

e sociais que são decorrentes do modelo linear de consumo e produção é urgente, e 

a Economia Circular representa grande potencial como alternativa para reverter a 

situação. Porém a implementação da EC requer uma deveras atuação 

governamental na utilização de ferramentas tributárias já existentes para que essa 

transição aconteça.  

Dessa maneira, a tributação desempenha um papel essencial como 

habilitadora desse processo oferecendo condições favoráveis, sendo capazes de 

induzir mudanças, reprimir e eliminar certos comportamentos indesejáveis. 

Essa pesquisa foi gerada a partir da revisão literária e análise de publicações 

acadêmicas, instrumentos normativos e políticas públicas internacionais 

                                                
46 SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo ambiental e função promocional do Direito. Curitiba: Juruá, 2009. p. 

133 
47 NUNES, Cleucio Santos. Direito Tributário e meio ambiente. São Paulo: Dialética, 2005. p. 121 
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relacionados ao papel da tributação na gestão de Resíduos Sólidos e 

implementação da Economia Circular. A partir dessa análise compreende-se que há 

ainda a necessidade da evolução na compreensão da importância da Economia 

Circular. 

A questão da gestão e gerenciamento de resíduos é associada à Economia 

Circular como mostram na Alemanha, Japão e Reino Unido, ao tratarem de serviços 

públicos demonstrando o papel essencial em viabilizar, por meio de incentivos 

fiscais  a moldar comportamentos dos contribuintes, para a destinação do tratamento 

de resíduos. 

Em contexto nacional a análise da PNRS sob o princípio do poluidor-pagador 

e protetor-recebedor identifica a Lei nº12.305/2010 capaz de direcionar o processo 

de transição entre modelos econômicos, e outros diversos princípios que são 

compatíveis com os estabelecidos pela EC. 

Assim como já constatado, adoção de medidas que intervenham sobre a 

escassez e acessibilidade de recursos e, ao mesmo tempo seja economicamente 

favorável é cada vez mais urgente, a Economia Circular assim é uma necessidade.  

Para a transição a atividade tributária é uma ferramenta Estatal engajadora, seja 

pela utilização de estímulos fiscais que atuam como instrumentos econômicos ao 

viabilizar a mudança de comportamento tratando-se de internalização das 

externalidades positivas, utilizando como princípios do poluidor-pagador e do 

protetor-recebedor para a mesma finalidade, ou ainda, através de perspectiva da 

extrafiscalidade observando as condutas desejáveis da sociedade. Assim buscando 

uma economia cada vez mais circular consequentemente um meio ambiente 

ecologicamente mais equilibrado, com o mínimo descarte de rejeitos.  
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