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O presente trabalho se propõe a identificar, à luz do ordenamento jurídico
brasileiro, qual o limite à utilização da tributação para tutela do meio
ambiente,  visando,  em especial,  a  redução  da  emissão  de  poluentes.
Pretende-se,  ainda,  averiguar  as  espécies  tributárias,  atualmente
existentes,  que  seriam  compatíveis  com  tal  finalidade.  Partindo  da
constatação  de  que  a  crise  ambiental  global  requer  a  utilização  de
instrumentos  tributários  a  fim de  se  reestabelecer  o  direito  ao  meio
ambiente ecologicamente equilibrado, envereda-se pela análise da tutela
constitucional  do meio ambiente.  Dentro disso,  serão averiguados os
princípios de cunho ambiental mais relevantes à tributação ecológica,
quais sejam, do poluidor-pagador e do protetor-recebedor. Diante dos
robustos comandos que ressaltam o dever de todos de promover, no país,
um desenvolvimento sustentável, adentra-se o âmbito da extrafiscalidade,
em  específico  as  normas  tributárias  direcionadoras  de  conduta,
destinadas a induzir ou desincentivar a realização de comportamentos
pelos particulares.  Serão expostas as principais teorias existentes na
doutrina sobre a matéria,  atinentes à extrafiscalidade e à função dos
tributos, adentrando os princípios constitucionais que limitam o poder de
tributar em face às normas tributárias com função indutora. Como ponto
central,  avança-se à  análise  do princípio  da capacidade contributiva.
Neste particular, o trabalho tenta inovar em relação à doutrina então
existente  sobre  a  matéria.  Passasse-se  pela  construção  histórica  do
princípio da capacidade econômica contributiva e pela caracterização da
Escola Econômica Neoclássica, período em que surgiu o conceito, a fim de
demonstrar que a evolução da teoria econômica aponta, necessariamente,
para a ligação entre meio ambiente e economia. Defende-se, assim, a
necessidade  de  uma  releitura  do  princípio,  para  que  o  denominado
“princípio da capacidade contributiva ambiental” seja utilizado não só
como limite, mas como critério a orientar a tributação ambiental. Em
outras palavras, quanto cada contribuinte deve arcar para a efetivação do
direito ao meio ambiente equilibrado deve ser calculado considerando não
o valor meramente pecuniário,  mas a quantidade de poluição por ele
produzida  ou  evitada.  Ao  final,  procede-se  ao  estudo  das  espécies
tributárias brasileiras atuais e a compatibilidade com o fim ecológico
almejado.  Nesse  ponto,  são  estudados  os  tributos  previstos  na
Constituição Federal, bem como aqueles já, atualmente, utilizados com
fins ambientais. Assim, espera-se, em última análise, contribuir para que
os entes tributantes utilizem, como maior segurança jurídica, mecanismos
tributários voltados à tutela do meio ambiente.
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