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RESUMO 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garantiu 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 gerações” (art. 225, da 

CRFB). Em sendo assim, o homem tem direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado; o Poder Público (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e toda a 

sociedade têm o dever de preservar o meio ambiente, sendo o tributo um importante 

instrumento na preservação e proteção do meio ambiente, e ainda não há, no Brasil, uma 

devida sistematização da utilização da tributação ambiental. Este trabalho pretende dar 

uma pequena contribuição para a sistematização da Tributação Ambiental com base no 

sistema constitucional tributário e ambiental, estudar as possibilidades de utilização do 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU como instrumento de Política Urbana e 

proteção do meio ambiente urbano, para garantia da sadia qualidade de vida dos 

moradores das cidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO AMBIENTAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - 

TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - NÃO-

AFETAÇÃO DA RECEITA - EXTRAFISCALIDADE. 

 

 

ABSTRACT. 

The Federal Brazilian Constitution of 1988 states that “… 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 gerações” (art. 225, da CRFB). […all the people 
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have the right of an ecologically balanced environment, property of the people’s 

common use and essential to a healthy quality of life, imposing to the Government and 

to the collectiveness the duty of defending and preserving it for the present and future 

generations] (article 225, of the Brazilian Constitution). Therefore, the man has the right 

of an ecologically balanced environment; the Government (the Union, the States, the 

Counties and the Federal District) and all the society have the duty of preserving the 

environment, being the tax an important tool on the preservation and protection of the 

environment and there is not still, in Brazil, an appropriate systematization for the use of 

the Environmental Taxation. This study intends to give a small contribution for the 

systematization of the Environmental Taxation based on the tributary and environmental 

constitutional system and to study the possibilities of using the Building and Territorial 

Urban Tax as an Urban Politics tool and urban environmental protection, for the 

guarantee of a healthy quality of life of the city citizens.  

 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL LAW - TAX LAW - ENVIRONMENTAL 

TAXATION - ENVIRONMENT PROTECTION - EXTRAFISCAL ORGANIZATION. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garantiu o 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 gerações. 

A tributação ambiental é um importante instrumento para a proteção do meio 

ambiente, mas deve-se levar em conta a rigidez do sistema constitucional tributário 

delimitado pelo Poder Constituinte de 1988. 

O presente trabalho tem como objeto o estudo do Imposto Predial e 

Territorial Urbano como instrumento da política urbana para a proteção do meio 

ambiente urbano e garantia da sadia qualidade de vida dos moradores das cidades. 

 

2. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO 
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A garantia da qualidade de vida e a solidariedade entre os seres humanos 

fizeram nascer a terceira geração dos direitos fundamentais do homem, os chamados 

direitos de solidariedade 1. Entre os direitos de solidariedade, encontram-se o direito ao 

desenvolvimento e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 2

O homem tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o 

Poder Público e toda a sociedade têm o dever de preservá-lo (art. 225, CRFB/1988). 

O direito à vida é o que deve orientar todas as formas de tutela do meio 

ambiente. Deverá estar acima de quaisquer outras considerações, tais como as de 

desenvolvimento, respeito ao direito de propriedade e de iniciativa privada, que, embora 

também estejam garantidos no texto constitucional, não poderão se sobrepor ao direito 

fundamental à vida, garantido através da tutela da qualidade do meio ambiente. 3 O 

direito visa proteger a qualidade do meio ambiente em prol da qualidade de vida. A 

tutela do meio ambiente é o instrumento para garantir a qualidade de vida do ser 

humano. 4

A Lei 6.938/1981 instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente5 e define o 

meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” 

(art. 3º, I). E “a divisão do meio ambiente em aspectos que o compõem para facilitar a 

identificação da atividade degradante e do bem imediatamente agredido, de forma que 

encontra-se pelo menos quatro aspectos significativos: meio ambiente natural, artificial, 

cultural e do trabalho.  6

A tutela constitucional ao meio ambiente abrange todas as dimensões acima e 

“o meio ambiente artificial é compreendido pelo espaço urbano construído, consistente 

no conjunto de edificações (chamado de espaço urbano fechado) e pelos equipamentos 

públicos (espaço urbano aberto)”. 7 Este é o objeto do presente trabalho: o meio 

ambiente artificial, mais especificamente o espaço urbano construído, chamado de 

espaço urbano fechado. 

                                                 
1 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2004, 6. 

ed., p. 57. 
2 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Ibidem, p. 58. 
3 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 44. 
4 SILVA, José Afonso da. Ibidem, p. 54. 
5 BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 21.07.2005. 
6 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, 4. 

ed., p. 20/21. 
7 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Ibidem, p. 21. 
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Paulo Affonso Leme Machado enumera os seguintes princípios que orientam 

a geração e a implementação do Direito Ambiental: princípio do direito à sadia 

qualidade de vida; princípio do acesso eqüitativo aos recursos ambientais; princípios do 

usuário-pagador e do poluidor-pagador; princípio da precaução; princípio da prevenção; 

princípio da reparação; princípio da informação; princípio da participação e princípio da 

obrigatoriedade de intervenção do Poder Público. 8

A Constituição de 1988 tem como princípios fundamentais a dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III) e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, 

IV). A ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, tendo como princípio a defesa do meio ambiente, inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental de produtos e serviços 

e de seus processos de elaboração e prestação (art. 170 e inciso VI). 

A dignidade da pessoa humana é princípio fundante do Estado Democrático 

de Direito brasileiro. A garantia de viver num meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é reflexo desse princípio, mas a livre iniciativa também é garantia individual 

e princípio da ordem econômica. 

É importante ter em mente que o direito à vida é que há de orientar todas as 

demais formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. Ele é fator 

preponderante que deverá estar acima de quaisquer outras considerações, como as de 

desenvolvimento, de respeito ao direito de propriedade, de iniciativa privada, também 

garantidos, mas que não podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está em 

jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente, o instrumento para 

proteção de valor maior: a qualidade de vida. 9

Para conciliação dos direitos fundamentais acima mencionados, deve-se 

buscar o desenvolvimento sustentável, que “consiste no progresso da atividade 

econômica compatível com a utilização racional dos recursos ambientais. Representa a 

rejeição do desperdício, da ineficiência e do desprezo por esses recursos”. 10

 

2.1. A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 

                                                 
8 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2003, 11. ed., p. 

47/91. 
9 SILVA, José Afonso da, Ibidem, p. 44. 
10 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Ibidem, p. 12. 
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A Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida pela Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981, onde estão definidos e constituídos seus objetivos, diretrizes, 

conteúdo geral, fins, mecanismos, sistema e instrumentos. 

A política ambiental terá de ser parte integrante das políticas governamentais, 

compatibilizando-se com os objetivos de desenvolvimento econômico-social, urbano e 

tecnológico. 11 Suas diretrizes serão formuladas em normas e planos destinados a 

orientar a ação governamental no que se relaciona à preservação da qualidade ambiental 

e à manutenção do equilíbrio ecológico, com as quais as atividades empresariais 

públicas e privadas serão exercidas em consonância (art. 5º, Lei 6.938/81). 12

O objeto da Política Nacional de Preservação do Meio Ambiente “é a 

preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental própria à vida, com 

finalidade de assegurar, no país, as condições adequadas ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 

pessoa humana”. 13 Seus objetivos estão no art. 4º da Lei 6.938/81: 1º) compatibilização 

do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico; 2º) definição de áreas prioritárias de ação 

governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 3º) 

estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao 

uso e ao manejo de recursos ambientais. 

Os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente estão previstos no 

art. 9º a 18 da Lei 6.938/81. 14 Interessam para o presente estudo os instrumentos 

específicos da política urbana, com objetivo garantir a qualidade do meio ambiente 

                                                 
11 SILVA, José Afonso da. Ibidem, p. 144. 
12 Cf. José Afonso da Silva “não entra na discricionariedade governamental formular ou não as diretrizes 

da Política Nacional do Meio Ambiente, por meio de normas específicas e de planos. A Constituição 
exige a elaboração e execução de plano de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 
social. Não cabe ao Governo Federal a liberdade de escolha de sua conveniência e oportunidade. Cabe-
lhe apenas relativa liberdade de escolha de seu conteúdo. É relativa essa liberdade porque hão de ser 
observados os objetivos e princípios que a lei fixou para a política ambiental”. (SILVA, José Afonso da. 
Ibidem, p. 145). 

13 SILVA, José Afonso da. Ibidem, p. 147. 
14 Cf. José Afonso da Silva os instrumentos “são medidas, meios e procedimentos pelos quais o Poder 

Público executa a política ambiental tendo em vista a realização concreta de seu objeto, ou seja, a 
preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. São de variada 
natureza e podem ser agrupados em instrumentos de intervenção ambiental, instrumentos de controle 
ambiental e instrumentos de controle repressivo. Os instrumentos de intervenção ambiental são 
mecanismos normativos com base nos quais o Poder Público intervém no meio ambiente para 
condicionar a atividade particular ou pública ao fim da Política Nacional do Meio Ambiente” (SILVA, 
José Afonso da. Ibidem, p. 149). 
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urbano. Mais especificamente interessa o estudo do IPTU, que é um dos instrumentos 

tributários. 

 

3. A POLÍTICA URBANA E O MEIO AMBIENTE URBANO 

 

“A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes” (art. 182, CRFB/1988). E a propriedade urbana cumpre sua função social ao 

atender as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor 

(art. 182, § 2º), protegendo o meio ambiente urbano para garantia de bem-estar de seus 

habitantes. 

O Poder Constituinte de 1988 articulou a vida da pessoa humana com o meio, 

o espaço em que vive, regrando, no plano superior, o meio ambiente artificial, que 

compreende o espaço construído e as complexas necessidades que envolvem uma ou 

mais pessoas em determinado território. Disciplinou a cidade como bem de uso comum 

(bem ambiental) e criou orientação jurídica estruturando a política de desenvolvimento 

urbano, com dois objetivos fundamentais: ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

A política de desenvolvimento urbano deverá ser executada segundo 

diretrizes gerais fixadas em lei. O Poder Constituinte fixou regras destinadas a assegurar 

o meio ambiente artificial sustentável, observando uma diretriz geral destinada a tutelar 

as necessidades vitais da pessoa humana moradora da cidade: 1) terra urbana; 2) 

moradia; 3) saneamento ambiental; 4) infra-estrutura urbana; 5) transporte; 6) serviços 

públicos; 7) trabalho; 8) lazer. 15

 

3.1. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E APROVEITAMENTO DO SOLO 

URBANO 

 

O direito de propriedade é garantia fundamental, mas está limitado pelo 

atendimento da função social da propriedade (art. 5º, XXII e XXIII, CRFB/1988). E a 

                                                 
15 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco e FERREIRA, Renata Marques. Direito Ambiental Tributário. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 22/23.  
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ordem econômica está fundada nos princípios da propriedade privada e da função social 

da propriedade (art. 170, II e III, CRFB/1988). 

O direito de propriedade adquiriu perfil de propriedade social, em 

substituição à propriedade individual 16. Os institutos jurídicos surgem para buscar a 

compatibilização entre a propriedade com função social e os direitos individuais. 17

A propriedade “transforma-se em instrumento para a realização do projeto 

constitucional”. 18 A função social da propriedade é aquela estabelecida no programa 

constitucional, ou seja, a política de desenvolvimento urbano, quem tem como objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes (art. 182 da CRFB/1988, que foi regulamentado pelo Estatuto da 

Cidade). 

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor urbano (art. 182, § 3º, 

CRFB/1988), assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 

qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas (art. 

39, do Estatuto da Cidade). O plano diretor é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana.  19

Conclui-se que será cumprida a função social da propriedade urbana quando 

ocorrer sua funcionalização por meio do desenvolvimento de suas funções sociais 

(moradia, trabalho, circulação, lazer, integração entre os seres humanos, crescimento 

educacional e cultural, preservação do meio ambiente etc.), observadas as diretrizes 

gerais do Estatuto da Cidade e as prioridades estabelecidas no plano diretor. 

O direito de propriedade urbana poderá, portanto, sofrer limitações em prol 

do pleno desenvolvimento das funções sociais e do adequado aproveitamento do solo 

urbano. 

 

3.2. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

 

A política urbana tem entre suas diretrizes gerais a garantia do direito as 

cidades sustentáveis, o planejamento do desenvolvimento das cidades, para evitar e 
                                                 
16 FIGUEIREDO, Lúcia Vale. Disciplina Urbanística da Propriedade. São Paulo: Malheiros, 2005, 2. ed., 

p. 22. 
17 FIGUEIREDO, Lúcia Vale. Ibidem, p. 22. 
18 TEPEDIDO, Gustavo, Ibidem, p. 286. 
19 GONDINHO, André Osório. Função social da propriedade. TEPEDINO, Gustavo (Coordenador). 

Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 416/417. 
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corrigir distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente, e a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e 

dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, privilegiando os 

investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 

segmentos sociais (art. 2º, I, IV e X, do Estatuto da Cidade). 

Os instrumentos para o planejamento municipal estão previstos no art. 4º do 

Estatuto. O plano diretor é de suma importância para a política de desenvolvimento 

urbano, sendo parte integrante do processo de planejamento municipal. O plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as 

prioridades do plano diretor (art. 40, § 1º do Estatuto). 

O poder público municipal pode exigir do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 

podendo utilizar os seguintes instrumentos: a) parcelamento ou edificação compulsórios; 

b) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; e c) 

desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública (art. 182, § 4º, 

CRFB/1988). 

Constata-se que o Estatuto da Cidade traçou normas gerais de direito 

urbanístico, para cumprimento da função social da propriedade e do adequado 

parcelamento do solo, objetivando alcançar o equilíbrio do meio ambiente urbano. A 

utilização dos instrumentos para alcance desses objetivos depende da elaboração, por 

parte dos Municípios, do plano diretor e de leis específicas. No caso  das cidades que 

não estão obrigadas a instituir o plano diretor (art. 41, do Estatuto da Cidade), pode-se 

admitir a utilização de tais instrumentos desde que a matéria esteja disciplinada noutra 

lei. 

O plano diretor estabelecerá a ordenação a ser observada obrigatoriamente 

pelos munícipes na construção do meio ambiente urbano e o Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU é um dos instrumentos tributários de intervenção urbanística. 

 

4. DIREITO TRIBUTÁRIO AMBIENTAL 

 

Entre os instrumentos de preservação do meio ambiente encontram-se os 

tributos, podendo-se falar de um Direito Tributário Ambiental. 20 Pode-se entender por 

                                                 
20 Cf. Heleno Taveira Torres o Direito Tributário Ambiental “pode ser definido como o ramo da ciência do 

direito tributário que tem por objeto o estudo das normas jurídicas tributárias elaboradas em concurso 
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tributação ambiental a utilização de instrumentos tributários com a finalidade de gerar 

receitas para o custeio de serviços públicos de natureza ambiental e para orientar o 

comportamento social para a preservação do meio ambiente. 21

Juntamente com o sistema adotado no Brasil de “comando e controle”, pode 

ser adotado concomitantemente um sistema de tributos ambientais, de modo a intervir na 

atividade econômica e no comportamento social, para estimular a prática das condutas 

ambientalmente corretas e desestimular condutas atentatórias ao meio ambiente. 22  

A tributação ambiental pode prestar inestimável serviço à preservação do 

meio ambiente, contribuindo para um desenvolvimento sustentável. Para tanto, é 

importante observar que o direito tributário, o Sistema Constitucional Tributário é 

extremamente rígido e não deixa margem para o legislador infraconstitucional, de forma 

que as Unidades da Federação, ao exercerem a competência tributária que lhes foi 

outorgada, deverão observar os limites impostos pelo Poder Constituinte. Noutras 

palavras, somente poderão instituir os tributos expressamente previstos no texto 

constitucional, existindo apenas duas exceções: a competência residual da União Federal 

para instituir imposto não previsto no art. 153 da CRFB/1988 (art. 154, I, CRFB/1988) e 

outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da seguridade social (art. 

195, § 6º c/c 154, I, CRFB/1988). 

Essa rigidez constitucional é um obstáculo ao aproveitamento de experiências 

em tributação ambiental de outros países, onde não há tal rigidez, o que impõe à doutrina 

brasileira tarefa de construção sobremodo original na tributação ambiental. 23

Deverão ser observados ainda os direitos fundamentais e os princípios 

constitucionais tributários como limites ao poder de tributar. Para instituir tributos com 

objetivo de tutelar o meio ambiente o legislador deverá observar tais limites. Não há 

espaço para criação de novos tributos (com exceção da competência residual da União). 

Conjugando os princípios constitucionais tributários com os princípios 

constitucionais ambientais, pode-se alcançar uma sistematização do direito tributário 

ambiental e obter os princípios do direito tributário ambiental. 

                                                                                                                                                
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 Taveira. Da relação entre 
competências constitucionais tributária e ambiental – os limites dos chamados “tributos ambientais”. 
TORRES, Heleno Taveira (org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 102. 

21 COSTA, Regina Helena. Tributação, Ecologia e Meio Ambiente. In: Congresso Brasileiro de Direito 
Tributário, XIII, 1999, São Paulo. Revista de Direito Tributário. São Paulo, Malheiros, nº 78, p. 73. 

22 COSTA, Regina Helena. Ibidem, p. 74. 
23 TORRES, Heleno Taveira. Ibidem, p. 97. 
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De forma não exaustiva, já que não se devem restringir os princípios (§ 2º, 

art. 5º e 150, caput, da CRFB/1988), são princípios do direito tributário ambiental: o 

princípio da legalidade tributária; princípio da anterioridade; princípio da 

irretroatividade; princípio da tipicidade; princípio da capacidade contributiva; princípio 

do não-confisco; princípio da não-afetação de receita; princípio que afirma o direito de 

propriedade e que esta atenda sua função social; princípio da prevenção; princípio do 

poluidor-pagador e princípio do usuário-pagador. 

 

4.2. FISCALIDADE, EXTRAFISCALIDADE E PARAFISCALIDADE 

 

A fiscalidade do tributo é a função arrecadatória, constituindo os tributos a 

principal fonte de receita pública do Estado, necessária à sua manutenção e na prestação 

dos serviços gerais aos cidadãos. A extrafiscalidade é uma forma de intervenção estatal 

na economia, deixando-se absorver pela fiscalidade, constituindo a dimensão finalista do 

tributo. 24 A parafiscalidade, por sua vez, ocorre quando a receita não é destinada ao 

Estado, mas ao Parafisco, aos órgãos que não integram o núcleo da administração do 

Estado, ditos paraestatais, incumbidos de prestar serviços paralelos e inessenciais. 25

O Código Tributário Nacional estatui que a natureza jurídica específica do 

tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes a 

destinação legal do produto da arrecadação (art. 4º, II). O preceito legal diz que a 

destinação da receita auferida com os tributos é irrelevante para a determinação da 

natureza jurídica do tributo. Com o pagamento do tributo estará extinta a relação jurídica 

tributária. 

Ao se tratar de políticas públicas, no sentido de atuação do Estado para 

intervir na ordem social, a extrafiscalidade é de suma importância, pois é por meio dela 

que o Estado poderá utilizar o tributo para intervir na economia, estimulado ou 

desestimulando condutas. No caso dos impostos, em que é vedada a vinculação da 

receita por expressa vedação contida no art. 167, IV, CRFB/1998, a extrafiscalidade é a 

única possibilidade de utilização do imposto como instrumento de garantia do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

                                                 
24 TORRES, Ricardo Lobo. Ibidem, p. 167. 
25 TORRES, Ricardo Lobo. Ibidem, loc. cit. 
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Os tributos extrafiscais não têm como objetivo principal na sua instituição a 

obtenção de receita, mas a intervenção na atividade dos particulares, como forma de 

incentivar ou desestimular certas condutas. 

Para Aliomar Baleeiro o objetivo clássico da Ciência das Finanças é o estudo 

da atividade fiscal, desempenhada com o fim de obter e aplicar recursos para o custeio 

dos serviços públicos. Mas tendência é o alargamento do campo de investigação para 

abranger os efeitos extrafiscais da atividade financeira, a fim de que o Estado possa 

exercê-la segundo diretrizes econômicas, políticas, morais e sócias. Os fenômenos 

econômico e financeiro são interligados, de modo que as finanças públicas sofrem as 

conseqüências da estrutura e da conjuntura econômicas e, ao mesmo tempo, podem 

modificar profundamente a face destas. 

Surge, então, a idéia de utilizar-se o instrumental financeiro para provocar 

deliberadamente certos resultados econômicos e políticos, como a promoção de políticas 

ambientais tendentes a garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Ciência 

das Finanças age como orientadora das Políticas Públicas para fins extrafiscais, bem 

como observa e descreve fatos e instituições ou investiga causas e efeitos. E, ao ser 

aplicada, indica os meios para alcançar determinado fim no campo da atividade 

financeira do Estado, inclusive para intervenção do governo na sociedade, isto é, sua 

utilização extrafiscal. 26A Política Fiscal é parte integrante das Políticas Públicas 27. 

Alfredo Augusto Becker entende a “tributação extrafiscal como instrumento 

do intervencionismo estatal” e acentua que o direito positivo tem natureza instrumental, 

dizendo que construí-lo e manejá-lo é uma Arte a serviço de uma Política específica. 28 

Essa Arte pode ser utilizada, p.ex., na Política Urbana delineada pelo Poder Constituinte 

e regulada no Estatuto da Cidade, para garantia de um meio ambiente urbano 

ecologicamente equilibrado. 

Para Becker o Estado, para impedir, ou desestimular determinado fato social, 

poderá criar regra jurídica que o declare ilícito ou criar tributo extrafiscal, com caráter 

proibitivo. A intervenção do Estado será indireta no caso de opção pelo tributo 

extrafiscal. O recebimento do tributo extrafiscal “proibitivo” é o objetivo secundário do 

                                                 
26 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. Atualizado por Dejalma de Campos; 

Rio de Janeiro: Forense, 2004, 16ª ed., p. 9. 
27 Cf. Baleeiro: “Quando os impostos são empregados como instrumento de intervenção ou regulação 

pública, a função fiscal propriamente dita, ou “puramente fiscal’, é sobrepujada pela funções 
“extrafiscais”. A sua técnica é, então, adaptada ao desenvolvimento de determinada política, ou diretriz” 
(BALEEIRO, Aliomar. Ibidem, p. 189). 

28 BECKER, Alfredo Augusto. Ibidem, p. 213. 
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Estado. Aliás, nesses casos, a percepção do tributo contraria o objetivo do Estado, que é 

o reflexo econômico-social que resultante da circunstância de os indivíduos evitarem a 

hipótese de incidência do tributo “proibitivo”, ou dela se absterem. 29

O Direito Tributário é instrumento fundamental do Estado para intervir na 

economia, 30 de forma que o finalismo fiscal estará presente na construção jurídica de 

todos e de cada tributo, de modo consciente e desejado, coexistindo com o caráter fiscal 
31. Não há tributo puramente fiscal ou extrafiscal, apenas verifica-se que, por vezes, um 

aspecto predomina sobre o outro. 32 A tributação extrafiscal consiste na utilização do 

tributo como instrumento de intervenção do Estado para efetivação de suas Políticas 

Públicas. 33

Os tributos ambientais serão caracterizados pela motivação constitucional da 

garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na elaboração das políticas 

públicas ambientais. Serão também caracterizados pela função preponderantemente 

extafiscal, cuja finalidade será intervir na economia e no comportamento social, como 

instrumento de desestímulo às condutas ambientalmente incorretas, por meio da taxação 

mais onerosa dessas condutas indesejadas, ou como estímulo às condutas 

ecologicamente corretas via incentivos fiscais. Serão instrumentos das políticas públicas 

ambientais e, inclusive, da política urbana. 

 

5. IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 

 

O Poder Constituinte de 1988 outorgou aos Municípios a competência para 

instituir o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (art. 156, I). 

Compete  à lei complementar a definição, em relação aos impostos, dos 

respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes (art. 146, III, “a”, 

CRFB/1988). O Código Tributário Nacional e o Decreto-Lei nº 57/66 foram 

recepcionados com status de Lei Complementar. Esses diplomas legais estabelecem em 

                                                 
29 BECKER, Alfredo Augusto. Ibidem, p. 591/592. 
30 BECKER, Alfredo Augusto. Ibidem, p. 593. 
31 BECKER, Alfredo Augusto. Ibidem, p. 597. 
32 CARVALHO, Paulo de Barros. Ibidem, p. 162. 
33 O tributo ambiental não poderá fugir às regras do Sistema Constitucional Tributário e às normas 
complementares estatuídas no CTN, devendo estar em harmonia com os princípios do direito ambiental. 
Não há que se falar em afetação da receita dos impostos. Nem será possível criar novas espécies 
tributárias, mas somente aquelas já previstas na Constituição, com exceção da competência residual da 
União Federal (art. 154, I e art. 195, § 6º, CRFB/1988). No mesmo sentido: TORRES, Heleno Taveiras. 
Ibidem, p. 109. 
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seus artigos 32 a 34 e 15, respectivamente, as normas gerais sobre o IPTU: fato gerador, 

base de cálculo e contribuintes. 

Da análise do texto constitucional e das leis complementares acima 

mencionadas extrai-se a regra matriz de incidência tributária do IPTU. A regra matriz de 

incidência descreve na sua hipótese o critério material, critério temporal e critério 

espacial; em seu conseqüente descreve o critério pessoal e critério quantitativo. 

Presentes todos os critérios ocorre o fato jurídico tributário, nascendo a relação jurídica 

tributária e sua conseqüência, qual seja, a obrigatoriedade de pagamento do tributo. A 

seguir serão descritos sinteticamente todos os critérios da regra matriz de incidência 

tributário do IPTU. 

O critério material do IPTU é a propriedade predial e territorial urbana, o 

domínio útil ou posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na 

lei civil, localizado na zona urbana do Município (art. 156, I, CRFB e art. 32, CTN). 

O critério espacial do IPTU será o perímetro urbano do Município, na forma 

definida no art. 32 do CTN, e as áreas urbanizáveis e de expansão urbana definidas em 

lei municipal constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados 

à habitação, à indústria ou ao comércio, na forma do art. 32, § 2º, CTN, excluindo sua 

incidência quando o imóvel situado no perímetro urbano for utilizado comprovadamente 

em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, na forma do 

Decreto-Lei 57/66 e de acordo com entendimento do STF e STJ. 34

O critério temporal é fixado pelo legislador municipal que estipula a data na 

qual ocorrerá a incidência do IPTU. De acordo com Valéria Furlan  “poderá ser bienal, 

anual, semestral ou trienal, num determinado dia ou, até mesmo, diariamente, consoante 

seu alvedrio. Regra geral, tem-se escolhido o ano civil”  35. É comum a escolha pelo dia 

1º de janeiro, momento em que nascerá a obrigação tributária, como, por exemplo, no 

                                                 
34 O Decreto 57/66 foi recepcionado pelo Constituição de 1967 com status de lei complementar, que 
alterou a disposição contida no art. 32 do CTN, antes mesmo que este diploma entrasse em vigor. O 
Decreto-Lei n. 57⁄66 foi recepcionado como lei formal e com natureza complementar pela C.F. de 1967 e 
pela EC 01/1969. Por isso STF decidiu ao julgar o RE 76.057 (RTJ 70⁄479) que “o imposto territorial 
urbano não incide sobre imóvel utilizado na exploração agropastoril, ainda que situado nos limites da zona 
urbana, definida em lei municipal. Negação de vigência, pelas instâncias ordinárias, ao art. 15 do DL 57, 
de 18.11.66, modificador da norma contida no art. 32 do Código Tributário Nacional. No mesmo sentido, 
confira-se o RESP 472.628, Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, DJ de 27.09.2004”. 
35 FURLAN, Valéria C. P. IPTU. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 89. 
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Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – art. 50, da Lei 5.394, de 27 

de dezembro de 2002. 36

No critério pessoal de qualquer regra matriz de incidência, encontra-se como 

sujeito ativo da relação jurídica tributária o Município (art. 156, I, CRFB) e o Distrito 

Federal (art. 147, CRFB). O sujeito passivo é proprietário do imóvel predial e territorial 

urbano, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título (art. 34, CTN). 

O critério quantitativo do IPTU obtido com a conjugação da base de cálculo e 

da alíquota. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel (art. 33, CTN), 

desconsiderando-se o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou 

temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou 

comodidade (art. 33, parágrafo único, CTN). A alíquota será fixada na lei municipal, 

observando-se as delimitações estabelecidas na Constituição. A alíquota poderá ser 

progressiva no tempo como aplicação de pena ao proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, com o objetivo de promoção do adequado 

aproveitamento do solo urbano (art. 182, § 4º, II, CRFB). E com a redação dada ao art. 

156 da CRFB/1988 pela EC nº. 29/2000, a alíquota poderá ser progressiva em razão do 

valor do imóvel (art. 156, § 1º, I) e diferenciada de acordo com a localização e uso do 

imóvel (art. 156, § 1º, II), sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 

art. 182, § 4º, II. 

A autorização do Poder Constituinte para instituição de alíquota progressiva 

do IPTU deve-se restringir aos casos expressamente previstos na Constituição (STF, 

ADC 8-MC). 37 Antes da EC 29/2000 o STF vedava a utilização de alíquota progressiva 

em razão do valor do imóvel (Súmula 688). 

 

6. IPTU E O MEIO AMBIENTE URBANO 

 

                                                 
36 BRASIL. Lei 5.394, de 27 de dezembro de 2002. Instituiu o Código Tributário Municipal de Cachoeiro 

de Itapemirim – ES. Dispõe: “Art. 50. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no primeiro dia 
de janeiro de cada exercício financeiro”. Disponível em <www.pmci.gov.br>. Acesso em 04.07.2006. 

37 “Tratando-se de matéria sujeita a estrita previsão constitucional - CF, art. 153, § 2º, I; art. 153, § 4º; art. 
156, § 1º; art. 182, § 4º, II; art. 195, § 9º (contribuição social devida pelo empregador) - inexiste espaço 
de liberdade decisória para o Congresso Nacional, em tema de progressividade tributária, instituir 
alíquotas progressivas em situações não autorizadas pelo texto da Constituição" (ADC 8-MC, Rel. Min. 
Celso de Mello DJ 04/04/03). BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADC 8 - MC, Medida Cautelar na 
Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 08. Disponível em: <http:///www.stf.gov.br>. Acesso em: 
25 de julho de 2005.  
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O IPTU, como instrumento da política urbana, terá caráter eminentemente 

extrafiscal, pois não há possibilidade de afetação da receita auferida com impostos por 

expressa vedação constitucional (art. 167, IV, CRFB). A receita será aplicada de acordo 

conforme estabelecido no orçamento, atendendo ao disposto no plano diretor. 38

 

6.1. IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO 

 

O IPTU progressivo no tempo tem seu fundamento constitucional no art. 182, 

§ 4º, II. Poderá ser aplicado ao proprietário de imóvel urbano que deixar de atender a 

notificação do Poder Executivo Municipal, que, objetivando a implementação da política 

urbana, por meio de lei específica, determinar o parcelamento, a edificação ou a 

utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, de 

área incluída no plano diretor urbano (art. 5º,  Estatuto da Cidade).  

Considera-se subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao 

mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente (art. 5º, § 1º, I, 

Estatuto da Cidade). Esses imóveis vazios nos centros urbanos são fruto de especulação 

imobiliária dos proprietários que aguardam a valorização para auferirem maiores lucros 

com sua comercialização. Isso, em áreas já dotadas de infra-estrutura técnica e social 

instalada pelo Estado, forçando o crescimento urbano para outras regiões, 

comprometendo o planejamento traçado pelo poder público municipal e provocando o 

encarecimento per capita dos serviços de utilidade pública. 39

O IPTU progressivo no tempo é uma punição aplicada ao proprietário que 

não observe a função social da propriedade urbana. 40

Em síntese, o IPTU progressivo no tempo poderá ser instituído pelos 

Municípios, pois o art. 182 da Constituição de 1988 foi regulamentado pelo Estatuto da 

Cidade, observando-se os seguintes requisitos: 1) plano diretor urbano; 2) lei específica 

exigindo que o proprietário do solo urbano, situado em área incluída no plano diretor, 

não edificado, subutilizado ou não utilizado, promova seu adequado aproveitamento; 3) 

                                                 
38 Cf. Paulo de Bessa Antunes, o Plano Diretor Urbano funciona “como instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana, ele é parte integrante e indissociável do processo de planejamento 
municipal. Tanto o plano plurianual como as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual devem 
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 7. ed., p. 359). 

39 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro; São Paulo: Malheiros, 2000, 3. ed., p. 440. 
40 Cf. Toshio Mukai: "Cuida-se portanto de tributação extrafiscal de finalidade punitiva, com 

progressividade no tempo" (MUKAI, Toshio. O Estatuto da Cidade: anotações à lei nº 10.257, de 10-7-
2001. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 11). 
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notificação exigindo que o proprietário promova o adequado aproveitamento, parcelando 

ou edificando o imóvel, estabelecendo o prazo e as condições a serem observadas; 4) 

não atendida a notificação poderá ser cobrado o IPTU progressivo no tempo; 5) o valor 

da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica que determinar o 

parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, não podendo exceder duas vezes o valor referente ao ano 

anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento; 6) atingida a alíquota 

máxima, a cobrança somente poderá persistir por cinco anos, sob pena de ficar 

caracterizado o tributo com efeito de confisco; 7) após o quinto ano consecutivo de 

cobrança progressiva na alíquota máxima, sem que o proprietário promova edificação ou 

parcelamento compulsórios, o Município deverá desapropriar o imóvel com pagamento 

mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado 

Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

 

6.2. IPTU COM ALÍQUOTA DIFERENCIADA DE ACORDO COM A 

LOCALIZAÇÃO E O USO DO IMÓVEL 

  

O Poder Constituinte Originário de 1988 havia autorizado aos Municípios 

instituir IPTU progressivo “nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o 

cumprimento da função social da propriedade” (redação original, art. 156, § 1º, 

CRFB/1988). 

Atualmente, prevê o § 1º, do art. 156 da CRFB/1988 que (com redação dada 

pela EC nº. 29/2000), sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 

182, § 4º, II, o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel (art. 156, § 1º, 

I) e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel (art. 156, § 1º, 

II). 

Para o STF, antes da Emenda Constitucional 29/2000, É inconstitucional a lei 

municipal que tenha estabelecido alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada 

a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana (Súmula 688, do 

STF). O Poder Constituinte Originário previu apenas o IPTU progressivo no tempo. Se, 

antes da emenda constitucional, somente se admitia uma única possibilidade de IPTU 

progressivo, a criação de outras hipóteses via emenda constitucional não é válida. 
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O poder tributário pertence à nação, que o exerce abrindo mão de parcela de 

sua liberdade e de sua propriedade ao constituir o Estado, ao exercer o poder constituinte 

originário. A nação brasileira previu no texto constitucional de 1988 a proporcionalidade 

como regra da tributação. As exceções previstas para a imposição da progressividade 

somente podem ser previstas pelo poder constituinte originário. A EC 29/2000 ao 

ampliar as hipóteses de progressividade, instituindo o IPTU progressivo em razão do 

valor, do uso e da localização do imóvel, violou cláusulas pétreas sendo, portanto, 

inconstitucional. 

O IPTU somente pode ser aplicado com a finalidade de assegurar o 

cumprimento da função social da propriedade, conforme interpretação sistemática dos 

artigos 156 e 182 da CRFB/1988. 

A constitucionalidade da EC está sendo apreciada pelo STF no RE 423.768-

7/SP. O Ministro Marco Aurélio de Melo proferiu voto admitindo a progressividade 

trazida pela emenda, sendo acompanhado por mais quatro Ministros. O julgamento foi 

interrompido no dia 28.06.2006 com o pedido de vista do Ministro Carlos Ayres Britto. 
41 O entendimento manifesto pelo Ministro Marco Aurélio de Mello não está de acordo 

com o defendido neste trabalho, nem com o parecer de Ives Gandra da Silva Martins e 

Ayres F. Barreto, em que se afirmou que a Emenda Constitucional 29/2000 é 

inconstitucional por afrontar cláusulas pétreas, entre outros argumentos, porque a regra 

é que os impostos sejam proporcionais, somente admite-se a progressividade nos casos 

autorizados pelo Poder Constituinte originário, sendo vedado ao Poder instituído criar 

novas hipóteses de progressividade. 42

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos têm direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como garantia da sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e a toda 

coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A 

tutela constitucional ao meio ambiente abrange meio ambiente natural, artificial, cultural 

e do trabalho. O meio ambiente artificial é compreendido pelo espaço urbano construído. 

                                                 
41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa/ 

ultimas/ler.asp?CODIGO=199913&tip=UN&param=progressivo>. Acesso em 08.07.2006. 
42 MARTINS, Ives Gandra da Silva; BARRETO, Ayres F. IPTU: por Ofensa a Cláusulas Pétreas, a 

Progressividade Prevista na Emenda nº 29/2000 é Inconstitucional. Revista Dialética de Direito 
Tributário. São Paulo: Dialética, nº 80, p. 105/126, 05/2002.   
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A política urbana traçada pelo poder constituinte, a ser executada pelo Poder 

Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. As diretrizes gerais da 

política de desenvolvimento urbano estão regulamentadas no Estatuto da Cidade. O 

Poder Público Municipal deve estabelecer sua política de desenvolvimento urbano em 

seu plano diretor. 

A tributação ambiental é um dos instrumentos de que dispõe o Poder Público 

Municipal para dar efetividade a seu plano de desenvolvimento urbano. 

Para utilizar a tributação ambiental, as unidades da federação deverão 

observar o sistema tributário e ambiental traçados pelo poder constituinte de 1988. O 

direito tributário ambiental brasileiro, diante da rigidez do sistema constitucional 

tributário que define as materialidades possíveis para instituição de tributos e distribuiu 

competências tributárias. 

Como conseqüência desta rigidez constitucional, o que se admite é a 

utilização dos tributos já existentes como instrumentos de intervenção na economia e no 

comportamento da sociedade, através da elaboração de políticas fiscais com  o fim de 

alcançar as metas traçadas pelas políticas públicas ambientais. Admite-se, a criação de 

novos tributos, apenas por meio do exercício da competência residual da União, mas não 

é sua utilização criação de tributos ditos ecológicos, porque a carga tributária brasileira 

já atingiu patamares absurdos. 

Os tributos ambientais devem observar os princípios tributários, não havendo 

exceção por se tratar de tributos cujo fundamento é a preservação ou a proteção do meio 

ambiente. As espécies tributárias deverão obedecer a seus regramentos específicos. 

Os tributos ambientais terão duas características marcantes. A primeira é que 

serão delimitados com motivação na efetivação da garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Essa motivação poderá ser verificada em qualquer dos 

critérios da regra-matriz de incidência tributária. A segunda característica é a 

extrafiscalidade manifesta através por meio do caráter finalístico do tributo cujo objetivo 

é intervir na atividade econômica, buscando uma transformação nas condutas sociais 

sempre a favor do meio ambiente. 

No caso dos impostos, não se admite a vinculação de receitas, por vedação 

constitucional. Eles somente poderão ser utilizados como instrumentos das políticas 

públicas ambientais, pois não podem gerar receitas vinculadas ao meio ambiente. A 

característica marcante dos impostos ambientais que serão utilizados para coibir 
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condutas ambientalmente incorretas e estimular as condutas em prol do meio ambiente, 

será a extrafiscalidade. 

Os municípios poderão utilizar o IPTU progressivo no tempo como 

instrumento da política urbana, aplicável como sanção ao contribuinte que não observe a 

função social da propriedade na busca do pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da garantia do bem-estar de seus habitantes, observando-se os requisitos 

apontados (item 6.1).  

O IPTU progressivo em razão do valor do imóvel (art. 156, § 1º, I) e com 

alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e uso do imóvel (art. 156, § 1º, II),  

não poderá ser instituído validamente porque a EC 29/2000 é inconstitucional por violar 

cláusulas pétreas, através da criação pelo poder constituinte derivado de nova 

modalidade de IPTU progressivo, não contemplada pelo poder constituinte originário. O 

princípio geral contido na Constituição garante que os impostos serão proporcionais, 

somente admitindo-se a progressividade nos casos expressamente previstos no texto 

constitucional original. Este entendimento está embasado, inclusive, no posicionamento 

do STF a partir do RE 153.771-0/MG, que culminou com a edição da Súmula 668 e na 

ADC 8-MC. O IPTU progressivo no tempo era a única modalidade de IPTU progressivo 

previsto pelo poder constituinte originário. 
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