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Simpósio: 15 - DIREITOS HUMANOS, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 
 
RESUMO: A doutrina brasileira tem debatido a conveniência da instituição de tributos 
destinados à proteção do meio ambiente e o papel da extrafiscalidade como instrumento de 
intervenção estatal para assegurar a efetivação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. 
Em síntese, os temas que tem gerado maiores divergências são: (i) o papel do poder público em 
estabelecer situações desonerativas de gravames tributários ou majorar a tributação para 
estimular ou desestimular comportamentos que afetem o meio ambiente; (ii) a ausência de 
políticas públicas que fomentem e universalizem o acesso ao saneamento básico; (iii) a eficácia 
da tributação do carbono e combustíveis fósseis, como um instrumento para o cumprimento 
das metas de reduções de emissões no Brasil e no mundo; (iv)  as vantagens e desvantagens 
dos modelos que se fundamentam na ideia de poluidor-pagador  ou de protetor-recebedor, 
implementada por diversos países. O objetivo deste trabalho é promover uma revisão 
bibliográfica do tema, à luz dos setenta anos da Declaração dos Direitos Humanos, trinta anos 
da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil e as metas estabelecidas 
pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU- Agenda 2030. Em um  
mundo em constante transformação, torna-se necessário assegurar as  conquistas decorrentes 
da consagração dos direitos do homem e contribuir para o alcance das ambiciosas metas do 
milênio. Neste sentido, será debatido o papel da extrafiscalidade na proteção do meio ambiente; 
gestão integrada dos recursos hídricos, inclusive via cooperação transfronteiriça (ODS 6);  uso 
eficiente dos recursos naturais (ODS 12); medidas para combater a mudança climática (ODS 
13); conservação e uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos (ODS 14); proteção e 
recuperação dos ecossistemas terrestres (ODS 15). Ambiciona-se, ainda, contribuir para o 
debate sobre os pilares que devem nortear os projetos de reforma do sistema tributário nacional, 
comprometidos com o reforço ao federalismo e o crescimento econômico e social,  capazes de 
suprir as necessidades atuais da sociedade  sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das gerações futuras (desenvolvimento sustentável). Ao cabo serão criticados os 
dois únicos projetos de lei que pretendem desonerar ou conceder benefícios fiscais para as 
empresas de saneamento básico no Brasil, em trâmite no Congresso Nacional, sob a ótica de 
experiências exitosas vivenciadas por outras nações (PL 2385/2011 e PL 7776/2017). A 
metodologia de pesquisa será revisão bibliográfica e  o direito comparado. 
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