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Simpósio: 24 - POLÍTICAS PÚBLICAS, CIDADANIA E MECANISMOS DE SOLUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS 
 
RESUMO: Os desafios do século XXI decorrentes da globalização, do comércio eletrônico, do 
aumento desenfreado do consumo, da má gestão dos resíduos sólidos, da competitividade 
econômica, entre outros fatores, fizeram com que o ambiente econômico sofresse profundas 
alterações que, nem sempre, encontram-se em total obediência aos princípios ambientais 
universais. É a partir desta ótica que surgiu o tema em análise, mormente como parte das 
reflexões do projeto de pesquisa "Mecanismos Alternativos e Sustentáveis na Solução de 
Conflitos", da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sob coordenação da Professora 
Doutora Lídia Maria Ribas. Assim, a importância de sistematizar dados extrafiscais do 
MERCOSUL surgiu como objeto de investigação a partir da análise da agenda ambiental dos 
países-membros do referido bloco econômico; formado pela Argentina, Brasil, Paraguai, 
Uruguai, Venezuela (suspenso) e Bolívia (em processo de adesão). A presente pesquisa, 
destarte, propõe-se a verificar se a extrafiscalidade tributária é instrumento hábil na 
implementação de políticas públicas de preservação ambiental no âmbito do MERCOSUL. 
Neste diapasão, por meio de pesquisa descritivo-analítica bibliográfica e documental, serão 
reconhecidos os parâmetros constitucionais dos países retromencionados, as competências 
tributárias e as espécies de tributo de cada um, a fim de evidenciar os tipos de intervenção estatal 
nas atividades extrafiscais de sustentabilidade ambiental. Utilizar a tributação ambiental para 
modificar condutas com vistas ao desenvolvimento sustentável já tem sido determinada em 
várias Cartas Magnas da América Latina, contudo, nem sempre há efetividade na aplicação de 
conceitos constitucionais na realidade prática das relações entre o fisco e o contribuinte. É 
cediço que o MERCOSUL possui políticas de proteção ambiental e diretrizes para mediar os 
Estados-partes que insistem em deliberar individualmente acerca das questões ambientais, 
entretanto, a presente pesquisa observou que a política ambiental é mais retórica do que prática. 
Com fins de inovação científica e social, será ressaltado de que forma os impostos, taxas, 
contribuições de melhorias, contribuições de intervenção no domínio econômico e concessão 
de incentivos fiscais podem ser coadunados com técnicas preservacionistas, de modo a garantir 
respeito ao direito intergeracional de viver em meio ambiente ecologicamente equilibrado.  
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