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RESUMO: Este trabalho irá analisar o direito fundamental à moradia sob a perspectiva dos 

Direitos Humanos, Tributário, Ambiental e Internacional. Primeiramente, buscar-se-á 

estabelecer as bases internas e internacionais que orientam o direito à moradia. Nessa etapa, 

pretende-se enfocar as premissas e o fundamento jurídico e axiológico do referido direito. Em 

segundo momento, será relacionado o direito à moradia com as funções fiscal e extrafiscal do 

tributo. O intuito, nessa fase, será apontar parâmetros para balizar a atividade tributária de 

modo que ela permita a concretização do direito à moradia em um ambiente sustentável. 

ABSTRACT: This paper will analyze the fundamental right to housing from the perspective 

of human rights, tax, environmental and International. First, will be sought to establish the 

domestic and international bases governing the right to housing. At this stage, we intend to 

focus on the assumptions and the legal and axiological foundation of that right. Second time, 

will be related the right to housing with tax and beyond tax functions of the tax. The aim at 

this stage will point parameters to mark the tax activity so that it allows the realization of the 

right to housing in a sustainable environment. 
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INTRODUÇÃO 

Na história moderna, a preocupação com a especialidade da condição humana e os 

seus reflexos sobre a construção normativa remontam às Revoluções Americana e Francesa. 

Foi no contexto histórico pós Segunda Guerra Mundial que se solidificou a noção de direitos 

humanos. 
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Em 1948 foi publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que introduziu 

a noção contemporânea de Direitos Humanos, marcada por duas características essenciais: 

universalidade e indivisibilidade.  

Os Direitos Humanos buscam inserir uma dimensão valorativa no Direito, que, 

suplantando a lógica da mera validade formal das normas e se aproximando da moralidade, 

almejam a emancipação do indivíduo. 

O direito à moradia é reconhecidamente um Direito Humano, previsto, no plano 

internacional, no art. XXV da Declaração dos Direitos Universais. Adotando-se o critério da 

concreção positiva, pode ser classificado, também, como um direito social e fundamental, 

veiculado pelo art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). 

Seu fundamento imediato repousa na dignidade da pessoa humana. 

O constituinte pátrio, ao tratar do direito à moradia, no artigo 6º da Carta Magna, não 

cuidou de adjetivá-la, impedindo, com isso, que se chegasse a uma hermenêutica restritiva do 

preceito normativo.  

Algumas diretrizes para a substantivação do direito à moradia também podem ser 

encontradas no Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, que busca reforçar a noção 

constitucional de função social da propriedade, cuidando, por exemplo, das concessões 

especiais para fins de moradia.  

A interdisciplinaridade dos Direitos Humanos, Tributário, Ambiental e Internacional 

nos ajudarão a concretizar o Direito à Moradia, como será demonstrado neste artigo. 

Inspirado na Teoria dos Direitos Fundamentais de Alexy, o artigo também propõe a 

demonstrar, inicialmente, o fundamento axiológico dos Direitos Humanos e o seu 

desenvolvimento na ordem democrática. Posteriormente, cuidará de conceituar o direito à 

moradia, estabelecendo as suas bases normativas e valorativas no sistema jurídico brasileiro. 

 Em um terceiro momento, ter-se-á como diretiva a qualificação do direito à moradia a 

partir dos conceitos e paradigmas consolidados no Direito Ambiental. 

 Por fim, a abordagem se aprofundará no Direito Tributário e o seu papel na promoção 

do direito à moradia, citando-se os exemplos da chamada ecotributação no Brasil e no cenário 

internacional. 

A  metodologia adotada neste artigo foi o estudo bibliográfico e documental de 

legislações e doutrinas nacionais e internacionais, numa vertente jurídico-dogmática, que 

busca a análise da efetiva aplicabilidade da norma jurídica. 

 



1. FUNDAMENTO AXIOLÓGICO DOS DIREITOS HUMANOS E DO DIREITO À 

MORADIA 

Como anteriormente tratado, foi no contexto histórico pós Segunda Guerra Mundial, 

quando a humanidade compreendeu a instrumentalidade dos mecanismos jurídicos e o seu 

aparelhamento para a consolidação do ideal nazi-fascista, que se solidificou a noção de 

Direitos Humanos. 

Viu-se a necessidade de se suplantar o paradigma positivista, predominante até então 

nos modelos normativos mundiais que, nas palavras de Fábio Konder Comparato: 

 

A grande falha teórica do positivismo, porém, como as experiências 

totalitárias do século XX cruamente demonstraram, é a sua incapacidade (ou 

formal recusa) em encontrar um fundamento ou razão justificativa para o 

direito, sem recair em mera tautologia. O fundamento ou princípio de algo 

existe sempre fora dele, como sua causa transcendente, não podendo pois 

nunca, sob o aspecto lógico e ontológico, ser confundido com um de seus 

elementos componentes. [...] Analogicamente, na ausência de uma razão 

justificativa exterior e superior ao sistema jurídico, um regime de terror, 

imposto por autoridades estatais investidas segundo as regras constitucionais 

vigentes, e que exercem seus poderes dentro da esfera formal de sua 

competência, não encontra outra razão justificativa ética, senão a sua própria 

subsistência (COMPARATO, 1997, p. 9). 

 

Em 1948 foi publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que introduziu 

a chamada noção contemporânea de Direitos Humanos, marcada por duas características 

essenciais: universalidade e indivisibilidade. Nas palavras de Flávia Piosevan: 

 

Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, 

sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a 

titularidade de direitos, considerando o ser humano um ser essencialmente 

moral, dotado de unicidade existencial e dignidade, esta como valor 

intrínseco à condição humana. Indivisibilidade porque a garantia dos direitos 

civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, 

econômicos, culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os demais 

também o são (PIOSEVAN, 2014, p. 4). 
 

Os Direitos Humanos buscam, portanto, inserir uma dimensão valorativa no Direito, 

e, suplantando a lógica da mera validade formal das normas e se aproximando da moralidade, 

almejam a emancipação do indivíduo, que é, ao mesmo tempo, seu ponto de partida e o 

objetivo final. A simples existência do homem, sem qualquer condicionante que o qualifique é 

que o diferencia dos demais animais e o torna titular dos Direitos Humanos (COMPARATO, 

1997, p. 28). 



Com o aprimoramento dos regimes democráticos ao longo dos anos, a preocupação 

com a solidificação desses direitos aumentou significativamente porque a democracia 

pressupõe a fruição plena dos direitos individuais e coletivos. 

Entre o elenco de Direitos Humanos reconhecido pela Declaração Universal de 1948, 

encontra-se o direito à moradia, estabelecido em seu artigo 25, que traz a seguinte redação: 

 

Art. 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, 

e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias 

fora de seu controle. 

 

Apesar da relevância histórica do referido dispositivo legal, não se pode entender que 

seja dotado de eficácia jurídica, porquanto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

não pode ser classificada sequer como um Tratado Internacional.  

Em termos jurídicos, o primeiro tratado a ser elaborado sobre o assunto e dotado de 

vinculatividade sobre seus signatários, entre os quais inclui o Brasil, foi o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos e Sociais, que, em seu art. 11-1, trata do direito à moradia. 

Pode-se reconhecer que este é um dos Direitos Humanos de maior reconhecimento 

na ordem internacional. De acordo com o estudo feito pela ONU(Organização das Nações 

Unidas) em 2006, ao menos 80 países o preveem em suas constituições. Há notícias, ainda, de 

que todos os Estados assinaram ao menos um tratado internacional comprometendo-se a 

garantir a moradia adequada aos seus cidadãos (ONU, 2002, p.2).   

No ordenamento jurídico brasileiro, o referido direito foi consagrado definitivamente 

pela Emenda Constitucional n° 26/2000, que alterou o 6° da Carta Magna, passando a 

estabelecer: 

Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição (BRASIL, 1988). 

 

Apesar disso, antes da modificação, já era possível afirmar o reconhecimento 

constitucional do direito à moradia a partir de uma interpretação sistemática do texto. O artigo 

23, inciso IX, por exemplo, que estabelece a competência compartilhada dos entes federativos 

para promover programas de habitação e moradia era considerado um de seus indicativos. 

Além da previsão constitucional, o direito está tutelado pelo Estatuto da Cidade, Lei 

10.257/2001, que busca reforçar a noção constitucional da função social da propriedade. 



Nesse sentido, vale mencionar que o direito à moradia é tão somente uma expressão da função 

social da propriedade, não se confundindo com direito fundamental. 

Da leitura do art. 6º, é de se constatar que o constituinte pátrio não cuidou de 

adjetivar o direito à moradia, impedindo, com isso, que se chegasse a uma hermenêutica 

restritiva do preceito ou à conclusão de que se trataria de simples meta programática de longo 

prazo. Cabe ao intérprete, portanto, a sua delimitação.  

Cumpre consignar que seu fundamento imediato repousa na dignidade da pessoa 

humana, mais especificamente no que se refere ao direito a uma vida digna. O direito à 

moradia faz parte do núcleo de direitos que compõe o mínimo existencial de um ser humano. 

Ingo Sarlet, inspirado em José Reinaldo de Lima Lopes, afirma: 

 

[...] inclui o direito de ocupar um lugar no espaço, assim como o direito às 

condições que tornam este espaço um local de moradia, de tal sorte que 

morar, na acepção do ilustre doutrinador, constitui um existencial humano 

(SARLET, 2010, p. 15). 

 

O referido direito humano traz consigo outras garantias que sintetizam o direito de se 

viver em um local seguro, pacífico e digno. A Comissão da Organização das Nações Unidas 

para os Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, estabeleceu os seguintes parâmetros para a 

sua satisfação: i) a segurança da posse: a moradia adequada é aquela em que o cidadão se 

encontra protegido contra ameaças e despejos forçados; ii) disponibilidade de serviços 

públicos e infraestrutura; iii) a economicidade: o custo para sustentar a moradia não pode 

implicar comprometimento do exercício dos demais direitos; iv) habitabilidade: a moradia 

deve se física e estruturalmente segura; v) acessibilidade; vi) localização; vii) adequação 

cultural (ONU, 2009). É importante ressaltar que os referidos critérios de qualidade servem 

para o estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade da moradia. Sua observância, 

dessa forma, não garante a excelência e a plena satisfação do direito. 

Pode-se afirmar, ainda, que a moradia é um direito da personalidade inalienável, 

irrenunciável, imprescritível, inviolável e universal. 

Nos termos de Sérgio Iglesias Nunes Souza: 

A moradia consiste em um bem irrenunciável da pessoa natural, 

indissociável de sua vontade e indisponível, a qual permite a sua fixação em 

lugar determinado, bem como a de seus interesses naturais na vida cotidiana, 

estes, sendo exercidos de forma definitiva pelo indivíduo, recaindo o seu 

exercício em qualquer pouso ou local, desde que objeto de direito 

juridicamente protegido (CIRNE, 2011, p. 28). 

 



O direito à moradia é, ainda, de enorme relevância quando se considera como 

pressuposto necessário para a fruição de outros direitos, entre os quais se pode citar o direito à 

saúde, ao trabalho, à educação, à seguridade social, entre outros. 

 Os Direitos Humanos são interdependentes e indivisíveis, mas podem ser relacionados 

com outros direitos de forma complexa. Nesse sentido, busca-se defender que o direito à 

moradia deve ser qualificado pelo Direito Ambiental.  

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 225, estabelece 

que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Apesar de o dispositivo 

não se localizar no Título II do texto constitucional, que trata dos direitos e garantias 

fundamentais, pode-se considerar que o seu preceito institui um verdadeiro direito 

fundamental. Isso porque não há controvérsias na doutrina constitucionalista acerca do caráter 

exemplificativo do rol de garantias previsto no mencionado Título II. Nas palavras de Alexy: 

 

Especialmente claro é o caso do intensamente debatido direito ao meio 

ambiente, que não raro é classificado como um direito fundamental social, 

ou ao menos como algo a ele próximo. Uma análise mais detida demonstra 

que esse direito, não importa se introduzido como um novo direito 

fundamental no catálogo de direitos ou atribuído por interpretação a um 

dispositivo de direito fundamental existente, tem uma estrutura muito 

diferente daquela de um direito como o direito à assistência social, que 

essencialmente se esgota em um simples direito a uma prestação fática. Um 

direito fundamental ao meio ambiente corresponde mais àquilo que acima se 

denominou de direito fundamental completo. Ele é formado por um feixe de 

posições de espécies bastante distintas. Assim, aquele que propõe a 

introdução de um direito fundamental ao meio ambiente, ou que pretende 

atribuí-lo por meio de interpretação a um dispositivo de direito fundamental 

existente, pode incorporar a esse feixe, dentre outros, um direito a que o 

Estado se abstenha de determinadas intervenções no meio ambiente (direito 

de defesa), um direito a que o Estado proteja o titular do direito fundamental 

contra intervenções de terceiros que sejam lesivas ao meio ambiente (direito 

a proteção), um direito a que o Estado inclua o titular do direito fundamental 

nos procedimentos relevantes para o meio ambiente (direito a 

procedimentos) e um direito a que o próprio Estado tome medidas fáticas 

benéficas ao meio ambiente (direito a prestação fática), (ALEXY, 2008, p. 

252). 

 

No paradigma atual, observa-se, portanto, que a qualidade do ambiente é ao mesmo 

tempo um direito fundamental autônomo, cujo supedâneo é encontrado na dignidade da 

pessoa humana, e pressuposto ao exercício de outros direitos fundamentais, entre os quais o 

direito à moradia.  



As condições ambientais compõem e concretizam a qualidade da vida e a fruição dos 

direitos de um cidadão. Uma moradia não poderá ser considerada adequada se não estiver em 

consonância com os padrões que qualificam um ambiente como sustentável. 

Não deve ser outra a interpretação acerca desses direitos, especialmente ao se 

considerar que o Estatuto da Cidade, ao disciplinar a política urbana, garante a todos o direito 

a uma cidade sustentável. 

Demonstrar-se-á a seguir como o direito à moradia poderá ser concretizado com a 

ajuda de outros direitos.   

 

2. DIREITO TRIBUTÁRIO AMBIENTAL INTERNACIONAL COMO 

INSTRUMENTOS PARA VIABILIZAR O DIREITO À MORADIA 

 

O Direito Tributário não deve ser estudado isoladamente, nem no ordenamento 

jurídico brasileiro, nem em outros ordenamentos jurídicos; deve ser visto de forma 

multidimensional. 

Tratar conjuntamente dos Direitos Humanos com o Direito Tributário, Direito 

Ambiental e Direito Internacional é uma necessidade simbiôntica, já que integrando-os busca-

se realizar a Justiça Fiscal, na medida que será possível concretizar o direito à moradia. 

Segundo Eduardo Ribeiro Moreira (2010, p. 124-125, 127): 

 

[...] o direito tributário agrega o conteúdo axiológico de direitos 

fundamentais de todas as dimensões, em plano integrado financeiro-

administrativo e conjugado à ordem internacional. A aposta nos direitos 

humanos universais e em um Poder Judiciário atento a tais direitos se 

completa em um pensamento macrossistêmico coordenado desde a fase de 

fundamentação dos direitos[...] 

A pauta de toda e qualquer reforma tributária no neoconstitucionalismo 

passa pelos direitos fundamentais, que ainda precisam de meios materiais 

para a sua concretização, principalmente no campo social. Essa 

correspondência entre direito tributário e direito social é meio e fim, 

representado pelo mínimo existencial. 

 

É justamente nesse aspecto que se pretende abordar a importância do Direito 

Tributário Nacional e Internacional, conjuntamente com o Direito Tributário Ambiental, que 

podem e devem ser instrumentos para viabilizar o direito fundamental à moradia, por meio de 

suas receitas tributárias, das prioridades estabelecidas na Lei Orçamentária Anual e do 

planejamento urbano ambiental. 



É certo que o Direito Tributário é, tradicionalmente, estudado como uma disciplina 

puramente dogmática, adstrita, basicamente, à função fiscal de arrecadação de tributos. A 

moderna doutrina tributarista, porém, vem rechaçando essa visão simplista e reforçando a 

importância da função extrafiscal. Diante disso, o Direito Tributário tem dialogado com 

diversos ramos do direito de modo a potencializar a sua aplicação. Surge, daí, a noção de 

Direito Tributário Ambiental, o qual, na lição de Heleno Taveira Tôrres, é: 

[...] o ramo da ciência do direito tributário que tem por objeto o estudo das 

normas jurídicas tributárias elaboradas em concurso com o exercício de 

competências ambientais, para determinar o uso de tributo na função 

instrumental de garantia, promoção ou preservação de bens ambientais. 

(RADDATZ, 2014, p. 9). 

 

O Direito Tributário e o Direito Ambiental irão, portanto, dispor dos meios para 

viabilizar o direito à moradia, na medida em que a fonte de recursos serão as receitas públicas 

derivadas, e sua principal receita são os tributos. 

Será de acordo com o Estatuto da Cidade, e o Plano Diretor de cada Município que 

será analisado onde e como devem ser construídas as moradias. O espaço urbanístico 

adequado para a construção de edificações não deve ser disponibilizado em locais de difícil 

acesso, como no caso das construções de casas populares, que na maioria das vezes, são 

construídas nas saídas das cidades, colocando os moradores à margem da sociedade, sem 

possibilidade de integração social, e sim, isolamento social.  

É evidente que as casas populares são custeadas pelo governo federal, estadual, 

distrital e municipal, mas financiadas aos interessados. Estes proprietários não estão 

recebendo de forma gratuita tais moradias, este é mais um motivo para que sejam 

propriedades de qualidade, com espaço possível para habitar uma família e em um local 

adequado para poder viver com dignidade.  

Incentivos fiscais poderão desonerar, por exemplo, quem pretenda preservar área de 

proteção ambiental ou construir um imóvel ecológico com a utilização de placas de captação 

solar para aquecimento de água e iluminação. Os proprietários desses imóveis poderiam obter 

desconto no valor do IPTU (imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana) ou 

isenção total. 

Os Direitos Tributário e Ambiental não buscam a tutela apenas de determinados bens 

situados dentro dos limites territoriais de um Estado, ultrapassam suas fronteiras, daí porque a 

necessidade de fazer um estudo comparado para buscarmos o melhor elemento de conexão do 

Direito Internacional e, também, descobrirmos como outros países utilizam estes direitos para 

concretizar o direito à moradia. 



Sob o aspecto da funcionalidade os elementos de conexão são conceituados por 

Agostinho Toffoli Tavolaro (2014, p. 163) como: 

[...] os dados fácticos que servem para definir a atuação da lei tributária de 

um determinado Estado, ao qual se atribui a localização geográfica de um 

fato gerador. Em outras palavras, o elemento de conexão serve para dar ao 

Estado a localização de um fato que o coloque sob o seu poder de tributar. 

 

O elemento de conexão escolhido pela legislação, doutrina e jurisprudência brasileira 

é o domicílio tributário, disciplinado pelo artigo 127 do Código Tributário Nacional (CTN), 

entendido como aquele eleito pelo próprio contribuinte e responsável tributário (sujeitos 

passivos da relação jurídica tributária) quando agem de boa-fé objetiva
3
, informando onde 

poderão ser localizados para efeito de pagamentos de tributos. Em caso de má-fé por parte dos 

sujeitos passivos da relação jurídica tributária, quem irá eleger o domicílio tributário será o 

ente da Federação, conforme dispõem os incisos do mencionado dispositivo legal: inciso I, se 

for pessoa física, o domicílio tributário será a sua residência habitual ou o centro atual de sua 

atividade; inciso II, se for pessoa jurídica de direito privado, o domicílio tributário passa a ser, 

o lugar de sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada 

estabelecimento; e inciso III, se for pessoa jurídica de direito público, o domicílio será 

qualquer repartição pública.  

Apesar de no Brasil o elemento de conexão ser o domicílio tributário, o Direito 

Tributário pode ser adjetivado como cosmopolita, isto significa que: 

O direito cosmopolita surge não do direito entre os Estados, previstos em 

tratados, isso não já faz há tempos o direito internacional público. O direito 

cosmopolita é o direito que surte entre as pessoas, entre os povos do mundo 

da vida. Por isso transcende do plano estatal-soberano, com base em uma 

legitimação em contínuo exercício. A vinculação de qualquer indivíduo com 

seus direitos independentemente da ordem jurídica determinada é o processo 

nascedouro do direito cosmopolita (2010, p. 131). 
 

O Direito Internacional ajudará também conceder moradias aos refugiados, cada 

legislação interna deverá proteger não somente os domiciliados e nacionalizados, mas 

também os estrangeiros necessitados. 

A efetiva concretização do direito à moradia deverá passar por medidas nacionais de 

implementação, conforme explica Antônio Augusto Caçado Trindade: 

Ainda não existe uma clara compreensão do amplo alcance das obrigações 

convencionais de proteção, que vinculam todos os poderes e agentes do 

Estado. Há que adotar e aplicar medidas nacionais de implementação, 

assegurando a aplicabilidade direta das normas internacionais de proteção 

dos direitos humanos no plano do direito interno. Há que garantir acesso 
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direto dos indivíduos à justiça nos planos tanto nacional como internacional. 

Há que assegurar o fiel cumprimento das sentenças dos tribunais 

internacionais de direitos humanos no âmbito do direito interno dos Estados 

Partes nos respectivos tratados de proteção. Há que se estender a proteção 

convencional aos direitos econômicos, sociais e culturais, de modo a lograr a 

indivisibilidade dos direitos humanos não só na teoria como também na 

prática. Há que assegurar melhor coordenação entre os múltiplos 

mecanismos e procedimentos internacionais de direitos humanos, nos planos 

global e regional [...] 

Há de se conceber novas formas de proteção do ser humano ante a 

diversificação doas fontes de violação de seus direitos. Para contribuir a 

assegurar a observância dos direitos da pessoa humana em quaisquer 

circunstâncias, inclusive em emergências públicas e estados de sítio, e evitar 

a vacatio legis , há que fomentar as convergências - nos planos normativo, 

hermenêutico e operacional - entre o Direito Internacional e Direitos 

Humanos, o Direito internacional dos Refugiados e o Direito Internacional 

Humanitário, inclusive propiciando, quando for o caso, a aplicação 

simultânea ou concomitante de suas normas (2006, p. 116-117). 

 

Ter condições mínimas de vida, de subsistência, de um mínimo vital, compreende 

também o direito à moradia, que deve ser tutelado por um macrosistema, por um direito 

cosmopolita. E este direito não deve limitar-se apenas a um teto, os direitos e garantias 

fundamentais deverão acompanhá-lo, como direito à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer, 

a viver em local que tenha também toda a infraestrutura, como água e saneamento básico,  

conforme os parâmetros trazidos para viabilizar esse direito à moradia, pela Comissão da 

Organização das Nações Unidas para os Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, citados no 

item 1 deste artigo.  

 

3. A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: A REFORMA FISCAL VERDE NA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Em âmbito internacional, os países externaram suas preocupações com a contenção 

dos danos ambientais desde o início do século XX. Em 1920, o economista Arthur Cecil 

Pigou, refletindo sobre a poluição nas cidades industriais londrinas e o fenômeno conhecido 

por “fog” nelas experienciado, elaborou sua teoria acerca das externalidades negativas 

produzidas pelas transações mercadológicas. Tratam-se de custos de produção impostos por 

um agente econômico a outro que, por não ter desejado tais efeitos, não deveria suportá-los 

(SOARES, 2002, p. 5).  

Somente na década de 90, porém, após recomendações da OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), surgiram políticas concretas de 

instrumentalização dos tributos em prol do meio ambiente. 



E assim, surgiu a ecotributação nos países europeus, seguindo dois modelos 

principais: o modelo extensivo, que colocava em evidência a tributação indireta e acabou se 

esgotando por sua limitação, e o modelo da reforma fiscal verde (RFV), que constitui o atual 

paradigma em termos de tributação ambiental, que segundo Hartzok: 

A reforma fiscal verde é uma perspectiva recente sobre a reforma fiscal que 

enfatiza a capacidade incentivadora inerente à política de finanças públicas. 

Deste ponto de vista, os impostos não só incrementam a receita necessária 

para financiar os serviços públicos como também refletem o sistema global 

de valores por que se rege uma dada sociedade, recompensando certas 

atividades e punindo outras (apud SOARES, 2002, p. 13). 

 Pode-se afirmar que a reforma fiscal verde tem como objetivos: a justa distribuição de 

riquezas, a proteção ambiental, a produção de riquezas, a adequada oferta de serviços públicos 

e a resolução pacífica de conflitos territoriais (SOARES, 2002, p.13). 

 Partindo da diferenciação entre a riqueza privada, criada pelo trabalho individual, da 

riqueza comum, fornecida pela natureza, a RFV defende uma menor taxação sobre a primeira, 

aumento da cobrança de tributos sobre atividades que prejudiquem a segunda e a eliminação 

de subsídios fiscais social ou ambientalmente injustos.  

Um dos primeiros países europeus a adotar a Reforma Fiscal Verde foi a Suécia, 

introduzindo um imposto sobre o óxido de nitrogênio e, simultaneamente, reduzindo o 

imposto sobre o rendimento. Nesse país, a chuva ácida é um problema crônico, majorado pela 

acidez natural do seu solo. A solução adotada pelo Parlamento, em 1992, foi a sobretaxação 

das atividades que emitiam poluentes à base de óxido e dióxido de nitrogênio(OCDE, 2013, p. 

6). 

Em 8 anos de ecotributação, a Suécia conseguiu reduzir em 23% a emissão total do 

poluente. Além disso, em 1992, apenas 7% das instalações industriais possuíam algum tipo de 

tecnologia para reduzir a emissão dos gases à base de nitrogênio. Um ano depois, essa 

porcentagem alcançou o patamar de 62% (OCDE, 2013, p. 6). 

É certo que um meio ambiente equilibrado valoriza e concretiza o direito à moradia. 

Tributar mais quem polui mais não é uma das soluções mais adequadas, deve-se descobrir a 

origem da poluição e tentar reduzi-la, como fez a Suécia. 

A moeda de troca pela poluição realizada não deve ser o tributo ou a multa, deve ser 

a qualidade de vida, o reflorestamento, a despoluição. 

Diante da inegável necessidade de proteção universal do meio ambiente, outro tema 

que deve ser abordado e evitado por todos os países é o chamado "dumping ambiental", 

expressão conceituada pelas autoras Renata Vargas Amaral e Luiza Zuanazzi França:  



O dumping ambiental, em que pese não haver uma definição normativa, 

refere-se ao desrespeito a padrões internacionais de proteção ambiental e de 

qualidade ambiental com a intenção de baixar custos de produção e atrair 

investimentos de empresas estrangeiras. É por isso que se verifica uma maior 

ocorrência de dumping ambiental em economias de menor significância no 

mercado internacional ou em desenvolvimento,  que estão na busca de se 

tornarem atrativas para uma maior participação no mercado global. 

Ocorre dumping  ambiental, por exemplo, quando uma multinacional instala-

se num país que não exige dela desembolso de dinheiro para  a eliminação 

de poluentes (que sejam de eliminação obrigatória de acordo com 

regulamentações internacionais). Além de uma vantagem "desleal" no 

cenário internacional ocorre uma redução de custos de produção em 

detrimento do bem-estar do planeta (2012, p. 142). 

 

Enfim, o direito à moradia abrange o direito a um ambiente ecologicamente 

equilibrado e deve ser protegido mundialmente. 

 

4. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA: TRIBUTOS COM FUNÇÕES EXTRAFISCAIS 

Todos os tributos brasileiros têm função fiscal, o que significa que ao serem criados 

servirão para arrecadar valores com a finalidade de suprir as despesas públicas, observando 

sempre as limitações constitucionais ao poder de tributar e os princípios da transparência, 

eficiência e moralidade.  

A função extrafiscal que nos interessa tratar neste artigo também poderá ser 

implementada pelo legislador ao entender da necessidade de utilizar o tributo não somente 

como uma forma de arrecadação, mas de transformação social, política e econômica.  

Qualquer tributo brasileiro nasce fiscal e pode ser também extrafiscal, ter as duas 

funções paralelas. Isso dependerá do Poder Executivo de cada ente Federativo, de querer 

melhorar a forma de gerir os recursos públicos.   

Utilizar os tributos com função extrafiscal requer muito trabalho, criação de projetos 

de leis, de leis, implementação e fiscalização de projetos sociais, econômicos e fiscais; mas os 

resultados são benéficos para toda a humanidade, principalmente, se nos referirmos aos 

projetos de preservação e sustentabilidade ambiental. 

Assim, quando um Município ou o Distrito Federal resolve instituir o IPTU de forma 

progressiva no tempo, está criando um tributo extrafiscal, já que a progressividade do IPTU 

no tempo é um dos instrumentos necessários para viabilizar a política de desenvolvimento 

urbano de uma cidade e a função social da propriedade. 

Para Elizabete Rosa de Mello (2013, p. 139-140), a progressividade no tempo 

significa que a alíquota do IPTU será aumentada durante o período de até 5 anos, nos 

termos do artigo 182, § 4º da CRFB/88 c/c artigo 7º, caput do Estatuto da Cidade. E, 



segundo a autora, são  necessários os seguintes requisitos para implementar o IPTU 

progressivo no tempo: 

Primeiro: Promulgação de Lei Federal, a qual já existe no ordenamento 

jurídico brasileiro, que é o Estatuto da Cidade: Lei 10.257/2001, que trata de 

normas gerais sobre política urbana. 

Segundo: Promulgação de Lei Municipal ou Distrital, ou seja, Lei específica 

disciplinando o IPTU progressivo no tempo, de acordo com o Plano 

Diretor4(obrigatório para os Municípios com mais de vinte mil habitantes). 

Todavia, nem todos os Municípios que podem utilizar o IPTU progressivo 

no tempo porque não possuem tal Plano Diretor. 

Terceiro: tem por objetivo estabelecer prestações de fazer, de obrigar o 

proprietário de imóvel territorial urbano a realizar o parcelamento, a 

edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, conforme determinação do artigo 5º c/c artigo 

7º do Estatuto da Cidade, tudo mediante prévia notificação regular do 

proprietário do imóvel.  

Quarto: o valor do IPTU vai aumentando a cada ano, mas a alíquota não 

poderá exceder a duas vezes o valor referente ao ano anterior (artigo 7º, § 1º  

do Estatuto da Cidade), podendo chegar ao limite de 15%, ao longo de  cinco 

anos. E caso a obrigação de fazer não for cumprida, o imóvel será 

desapropriado. 

 

Verifica-se que o IPTU progressivo no tempo é um instrumento sancionatório de 

política urbana, em outros termos, um instrumento urbanístico sancionatório que, 

infelizmente, não vem sendo utilizado pela maioria dos Municípios e, também, do Distrito 

Federal diante da ausência do Plano Diretor, mas inegável a sua utilidade quando for 

implementado, pois ajudará o Administrador Público a viabilizar uma política urbana mais 

sensata e organizada, para que as pessoas possam viver em cidades com melhor 

planejamento urbanístico e qualidade de vida
5
. 

Outro exemplo trazido pela OSCIP Bioma Brasil – UMRAS (Unidade de Manejo e 

reintegração de Animais Silvestres  e Conservação do Meio Ambiente) que criou o  “Projeto 

Plantio”
6,
 com incentivo fiscal de isenção total ou parcial do IPTU para os proprietários de 

terrenos vazios localizados no Município de Foz do Iguaçu, que permitirem a utilização destes 

                                                             
4
 “Mencionando que plano diretor de cada cidade seria o instrumento básico da política e desenvolvimento e de 

expansão urbana, e que esta, executada pelo Poder Público Municipal, teria por objetivo ordenar o pleno 

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

expressamente e excluiu quaisquer dúvidas do relevante papel a ser cumprido pelos municípios”, assim tratou 

Luigi Bonizzato in BONIZZATO. Luigi. O advento do Estatuto da Cidade e consequências fáticas em 

âmbito da propriedade, vizinhança e sociedade participativa. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2005. p. xxi. 
5
  José dos Santos Carvalho Filho entende que “o que marca esse tributo é a possibilidade de sofrer gradualmente 

elevação de sua alíquota e, em consequência, a elevação do próprio valor da contribuição, onerando-se o 

proprietário que se mostra recalcitrante em atender à obrigações urbanísticas que lhe foram impostas pelo 

governo municipal, vale dizer, as obrigações relativas à edificação e ao parcelamento do imóvel urbano”  in 

CARVALHO FILHO. José dos Santos.  Comentários ao Estatuto da Cidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

juris, 2009. p. 89. 
6
 A descrição deste projeto está disponível em: http://projetosbiomabrasil.blogspot.com.br/. Acesso em 24 fev. 

2015. 

http://projetosbiomabrasil.blogspot.com.br/


imóveis para o plantio de produtos alimentícios por terceiros interessados. Neste projeto 80% 

da produção de alimentos ficam com as famílias envolvidas e os restantes 20% são utilizados 

pela Prefeitura na preparação de merenda escolar, uma contrapartida para a renúncia fiscal por 

parte do Município. 

O "Projeto Plantio" de educação ambiental e preservação do meio ambiente é 

disseminador de cultura de sustentabilidade, que se propagam por meio dos professores 

quando estes informam nas escolas a origem dos alimentos servidos. As famílias que lidam 

com a plantação são instruídas sobre como e onde plantar para obterem maior produção e 

melhor qualidade. O resultado do uso destes terrenos baldios é incrementar a função social da 

propriedade, e evitar que se transformem em matagais e depósitos de lixo, além do fato de 

seus proprietários se beneficiarem com a redução do valor do IPTU ou até mesmo com 

isenção total, sem falar na vantagem adicional de manter seus terrenos a salvo de invasores.  

Ainda em termos de ecotributação, o Brasil possui o chamado ICMS Ecológico. 

O ICMS (imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação) é um imposto de competência 

estadual e distrital, no termos do artigo 155, inciso II da CRFB/88, e é responsável pela maior 

geração de receitas ao ente federado que o recolhe. As receitas auferidas são distribuídas da 

seguinte forma: 75% do total é destinado ao próprio Estado e 25% aos seus Municípios, de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 158 da Constituição Federal. Três quartos serão 

repassados de acordo com o valor adicionado nas operações relativas à circulação de 

mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seu território, e o um quarto do 

restante pode ser distribuído discricionariamente. É relativamente à distribuição desse 

montante que se tem permitido a criação de parâmetros ambientais.  

Como o primeiro critério para a distribuição do ICMS entre os Municípios se 

relaciona à medição econômica da riqueza por eles produzida, conduz-se a uma situação 

paradoxal em termos ambientais: aqueles que mais arrecadam são aqueles de economia mais 

desenvolvida e, em regra, os maiores poluidores. Visando reverter essa lógica o Estado do 

Paraná foi o primeiro a estabelecer condicionantes que permitiam a destinação de maiores 

receitas àqueles Municípios com melhores desempenhos em termos de proteção do meio 

ambiente. Através da Lei Complementar 59/91, 5% do um quarto de receita auferido através 

da arrecadação do ICMS será repartido da seguinte forma: metade será destinada aos 

Municípios com mananciais de abastecimento e a outra metade àqueles que tenham integrado 

em seu território Unidades de Conservação, Áreas de Terras Indígenas, Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural, Faxinais e Reservas Florestais Legais (ROSAL, 2009, p. 65). 



Os resultados da tributação ambientalmente direcionada são promissores. Estima-se 

que, desde a aprovação da Lei do ICMS Ecológico, em 1991, até 2005 as áreas protegidas no 

Paraná aumentaram em 718,05% (LOUREIRO, 2002. p. 92).  

Em 2000, Minas Gerais seguiu o exemplo paranaense, editando a Lei nº 13.803. 

Outros Estados, depois, instituíram a mesma política de tributação. 

Conclui-se que qualquer espécie de tributo pode ter sua função extrafiscal, como nos 

exemplos citados do IPTU progressivo no tempo, do IPTU no Projeto Plantio e do ICMS 

ecológico, basta ter vontade política dos administradores de não se preocuparem apenas com a 

função fiscal do tributo, mas também terem a consciência de que devem ser implementados, 

rapidamente, novos projetos ecológicos; caso isso não ocorra, teremos como sanção o 

esgotamento dos recursos naturais e o comprometimento da sobrevivência humana.  

 

CONCLUSÕES 

 

I - Poucos doutrinadores tratam conjuntamente dos Direitos Humanos com o Direito 

Tributário, Direito Ambiental e Direito Internacional, conclui-se que o estudo interdisciplinar  

é uma necessidade simbiôntica, pois integrando-os busca-se concretizar o direito à moradia; 

II - A Constituição da República  Federativa do Brasil de 1988 ao tutelar o direito à moradia, 

não cuidou de delimitar precisamente o seu conteúdo. O conjunto de valores éticos que 

legitimam os Direitos Humanos e orientam a nossa comunidade permite concluir que a 

moradia adequada é aquela que atende a padrões mínimos de segurança da posse, acesso aos 

serviços públicos, condições de habitabilidade e conforto, ou seja, que propicie um mínimo 

existencial a uma vida digna; 

III -  O direito à moradia deve ser analisado por meio duas dimensões: uma positiva, que 

impõe deveres ao Estado no sentido de promovê-lo, e outra negativa, garantindo ao seu titular 

que o Poder Público e os particulares se absterão de praticar atos lesivos àquele direito. Nesse 

sentido, sustentamos a importância do Direito Tributário Ambiental como instrumento capaz 

de concretizar o direito à moradia. Partindo-se da noção de justiça tributária, é possível 

defender a necessidade de aprimoramento dos mecanismos extrafiscais tributários;   

IV - O Brasil inicia uma política de tributação ambiental extremamente incipiente, contando, 

tão somente, com casos isolados de legislações que se limitaram à criação de critérios 

ambientais para a distribuição de receitas tributárias ou desonerações pontuais a determinados 

contribuintes;  



V - É possível o surgimento de uma cultura de ecotributação no Brasil, bastando, para tanto, 

vontade política. As Universidades poderiam contribuir para isso, encaminhando aos 

governantes propostas de projetos que poderiam ser implementados. 
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