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RESUMO 
 
O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à 
sadia qualidade de vida, consagrado na Constituição Federal em seu art. 225, caput, 
encontra na doutrina e na jurisprudência lugar permanente no interior do princípio da 
dignidade da pessoa humana, integrado ao mínimo existencial a que se deve 
garantir, para presentes e futuras gerações. Sendo a proteção de um meio ambiente 
equilibrado, dever que se impõe a todos, há que se refletir e dispor de todo o 
instrumental jurídico disponível a fim de orientar e se efetivar um desenvolvimento 
sustentável da vida em todas as suas esferas. Um instrumental com potencial para 
essa concretização dentro do Direito Tributário consiste na extrafiscalidade pautada 
pelo Direito Ambiental, os denominados tributos verdes. Assim, por meio de tributos 
já criados, é possível coordenar esforços com a sociedade para conservação e 
manutenção do meio ambiente. Ante as propostas de emendas constitucionais para 
uma Reforma Tributária em trâmite pelas casas legislativas, e sendo o tema tão 
pertinente, esse trabalho busca compreender como a tributação ambiental pode ser 
implementada no Brasil, e observar se há espaço para sua aplicação nas 
proposições legislativas. 
 
Palavras-chave: Direito Tributário Ambiental. Extrafiscalidade. Tributo Verde. 
Reforma Tributária. Proteção Ambiental. 
 
ABSTRACT 
 
The fundamental right to an ecologically balanced environment, essential to a healthy 
quality of life, enshrined in the Federal Constitution in its article 225, caput, finds in 
doctrine and jurisprudence a permanent place within the principle of the dignity of the 
human person, integrated to the minimum existential that must be guaranteed, for 
present and future generations. Since the protection of a balanced environment is a 
duty imposed on everyone, all available legal instruments must be reflected upon and 
made available in order to guide and make effective a sustainable development of life 
in all its spheres. An instrumental with potential for this realization within the Tributary 
Law consists in the extrafiscality guided by Environmental Law, the so-called green 
taxes. Thus, through taxes already created, it is possible to coordinate efforts with 
society for the conservation and maintenance of the environment. In view of the 
proposals of constitutional amendments for a Tax Reform in progress by the 
legislative houses, and being the subject so pertinent this work seeks to understand 
how environmental taxation can be implemented in Brazil, and observe if there is 
room for its application in legislative proposals. 
 
Keywords: Environmental Tax Law. Extrafiscality. Green Tax. Tax Reform. 
Environmental Protection. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A norma cogente contida no art. 225 da Constituição Federal impõe a todos 

o direito e o dever de proteção do meio ambiente. A partir do paradigma estatal do 

Estado Democrático Social de Direito que garante direitos fundamentais, como é o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, confere-se contornos ainda 

mais substanciais porque insere tal fundamento no interior do princípio basilar de 

todas as normas jurídicas, a dignidade da pessoa humana.  

De tal forma, o que se concebe hodiernamente é que não há vida digna, se 

não houver equilíbrio ecológico, sendo condição existencial mínima para uma vida 

saudável. 

Neste diapasão, o direito vem oferecer as ferramentas para concreção dos 

direitos fundamentais, e o Direito Tributário, em tal contexto, por meio da 

extrafiscalidade, vem oportunizar a diversidade de instrumentos que servem também 

à finalidade de proteção ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico. 

Dito isso, o presente trabalho visa o estudo da extrafiscalidade, como caráter 

do tributo diverso da captação de recursos, capaz de realizar políticas públicas.  

Observando tal funcionalidade, adentra-se à moldura constitucional e os 

limites impostos pelo Direito Tributário para a aplicação da extrafiscalidade aos 

tributos já criados. 

Seguindo por essa mesma linha, ante o escopo de aplicação da 

extrafiscalidade tributária à proteção ambiental, faz-se necessário revisitar os 

contornos conferidos pelo Direito Ambiental. 

Na sequência, o que se espera é proceder à análise das propostas de 

emenda constitucional de Reforma Tributária em trâmite na Câmara dos Deputados 

e no Senado Federal, ainda com relação ao mandamento imperativo de proteção 

ambiental, para, por fim, ser possível a identificação de espaços de aplicação da 

extrafiscalidade tributária a serviço da promoção da proteção ambiental e do 

desenvolvimento sustentável. 

 

2 A EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA 
 

A economia está intrinsecamente conectada ao meio ambiente, porque dele 

se extrai toda a matéria-prima que viabiliza a atividade econômica. O 
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desdobramento dessa relação torna “indissociáveis” dois ramos do Direito, o direito 

econômico e o direito ambiental, cujos escopos coincidem para “o aumento do bem-

estar ou qualidade de vida individual e coletiva”. (DERANI apud OLIVEIRA NETTO, 

2014, p. 10). 

Ocorre que o mercado objetiva o lucro, e a intervenção do Estado sobre a 

economia visa à regulação da atividade, mas também a mitigação das chamadas 

externalidades negativas. (SOUZA FILHO, 2019; TAVARES A; TAVARES J, 2019). 

A degradação ambiental é um exemplo de externalidade negativa, cujo custo 

não é suportado integralmente pelos agentes econômicos, e sendo difundido por 

toda a sociedade legitima o interesse público de fazer cumprir a função social 

ambiental face à livre iniciativa. (MARTINS; ROSSIGNOLI, 2018). 

Portanto, no interesse da dignidade da vida e da harmonia social, se pautam 

as decisões políticas e o agir estatal, definindo as políticas públicas, os programas, 

as ações, as atividades desenvolvidas por meio de medidas instrumentalizadas 

adequando-se seus meios e finalidades, juridicamente controladas para garantir sua 

concretização. (TOMÉ, 2014). 

Para a manutenção do aparelho estatal e atingimento das finalidades 

perseguidas, o direito tributário fornece instrumentos para a arrecadação de receitas, 

os tributos, cujo fim precípuo é transferir renda dos particulares ao Estado. As 

contribuições arrecadadas é que vão prover e realizar as políticas públicas.  

Não somente, mas também, os tributos podem perseguir finalidades não 

arrecadatórias, que objetivam efetivar princípios constitucionais, realizando políticas 

sociais, econômicas e ambientais por meio de normas tributárias indutoras que 

incentivam ou desestimulam condutas. (BARRETO, 2019). 

A intervenção estatal indutora sugere ao contribuinte que mediante a adoção 

do comportamento orientado poderá gozar do benefício financeiro contido na norma 

jurídica tributária, instrumento tributário cuja finalidade é extrafiscal. (SOUZA FILHO, 

2019).  

Portanto, esse ramo do direito é de suma importância para concretizar os 

interesses públicos, porque capta recursos para implemento de políticas públicas, 

mas também porque incentiva socialmente comportamentos e atividades desejáveis 

que concretizam tais políticas. (TOMÉ, 2014).  

A caracterização da extrafiscalidade tributária é a alteração, pelo Estado, da 

finalidade primordial da fiscalidade pretendendo moldar o comportamento social no 
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mundo fático, ultrapassando, assim, “os limites da relação jurídico-tributária”, para 

efetivar de maneira indireta a execução das políticas públicas. (DE CARVALHO; 

TANNUS GURGEL DO AMARAL, 2020, p. 516). 

Dessa forma, garante-se a participação direta dos contribuintes que, para 

fazerem jus a determinados benefícios fiscais, ou, ainda, para não se verem 

onerados por cargas tributárias mais elevadas, mudam seu modo de agir. (TOMÉ, 

2014). 

Luís Eduardo Schoueri (apud BARRETO, 2019) conceitua a extrafiscalidade 

como gênero e espécie, porque em sendo gênero tem-se a pretensão estatal da 

aplicação das normas tributárias no desenvolvimento da economia por meio de 

indução normativa, e em sendo espécie, a extrafiscalidade em sentido estrito tem a 

finalidade da conformação e da regulação dos comportamentos. 

Portanto, a norma tributária é o motivo pelo qual certas práticas, de 

produção e de consumo de determinados bens, ainda que lícitas, são 

desencorajadas ou, da mesma forma, encorajadas, conforme os critérios definidos 

pelo Estado. Trata-se, por exemplo, de benefícios ou isenções fiscais, gradação 

progressiva ou aumento da alíquota. (SANTOS JUNIOR, 2018, p. 45). 

Outro ponto a ser ressaltado sobre a extrafiscalidade tributária, é que se 

trata de intervenção indireta do Estado na propriedade privada como meio de justiça 

social, na concretização dos princípios da ordem econômica consagrados na 

Constituição Federal, em seu art. 170, sendo, portanto, instrumento adequado para 

manutenção do equilíbrio entre o interesse público e as liberdades individuais. 

(GIRÃO; DE ARAÚJO E MENDONÇA, 2014). 

Em suma, a essência da extrafiscalidade tributária é a busca pelo 

engajamento da coletividade no desenvolvimento das pautas de interesse social, na 

realização das políticas públicas por meio da conformação dos comportamentos dos 

cidadãos. 

E por se tratar de intervenção estatal na esfera privada dos particulares para 

controle e regulação do mercado e economia, é que se impõem limites à 

arbitrariedade, conferindo verdadeira moldura à discricionariedade, por meio dos 

fundamentos constitucionais do Estado e regras infraconstitucionais de direito 

tributário. 

 

2.1 Limites à extrafiscalidade 
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Leciona Heleno Taveira Torres (2011) que o limite da extrafiscalidade dentro 

do Estado Democrático de Direito dá-se em função da persecução estatal para 

concretização de direitos e garantias fundamentais em sua plenitude, assim, 

observando as competências tributárias e delimitações constitucionais, como os 

princípios de ordem tributária, e quando voltadas para efetivação de “interesses 

públicos” em matéria ambiental, a observância das competências materiais 

ambientais e seus princípios legais, de modo que o instrumental tributário sirva à 

efetivação do preceito fundamental ao meio ambiente sadio.  

A extrafiscalidade deve-se pautar pelo princípio da tipicidade, que se 

desdobra na legalidade e na segurança jurídica, pelo princípio do controle finalístico, 

para controle da finalidade e pertinência, pelo princípio da suficiência para sua 

adequação com a necessidade e o princípio da neutralidade porque deve ser 

motivada e temporária, e, por fim, apesar do princípio da subsidiariedade que impõe 

que seja instrumento secundário, em se tratando da finalidade ambiental, como 

medida indutora de comportamentos ganha preferência (CALIENDO; RAMMÊ; 

MUNIZ, 2014), assim, seja por meio de incentivo, seja por meio de restrição a 

comportamentos, a natureza extrafiscal da norma ainda significa intervenção estatal 

na Ordem Econômica, pelo que deve ser regida por princípios constitucionais 

(PAYÃO; RIBEIRO, 2016). 

A garantia da segurança jurídica se desdobra na não ofensa das 

expectativas legítimas dos contribuintes, sua boa-fé e estabilidade das relações 

jurídicas, importante para manter a confiança do contribuinte no sistema tributário 

que ao mesmo tempo reforça a legitimidade do sistema de distribuição de encargos 

fiscais. (CALIENDO, 2013).  

Na lição doutrinária, a multidimensionalidade do princípio da legalidade se 

traduz, principalmente, em quatro limites à extrafiscalidade, permitindo apenas a 

modulação da alíquota do tributo por parte do Estado, observando-se os parâmetros 

mínimos e máximos do regramento fiscal, devidamente motivada e fundamentada, 

atuando dentro da esfera discricionária expressamente permitida na lei, obstada 

qualquer inovação normativa. Portanto, o controle da finalidade advém da legalidade 

e se revela como verdadeiro limite para atuação extrafiscal. (SOUZA FILHO, 2019). 

Já o princípio da isonomia tributária não se mostra impeditivo à 

extrafiscalidade, porque a razão única se encontra exatamente em sua finalidade, 

que não é arrecadatória, e o tratamento desigual entre o poluidor e o protetor é 



7 
 

plenamente justificado pelo critério da proteção ambiental. Ainda que se trate de 

contribuintes de mesma capacidade contributiva o que se privilegia é o direito 

coletivo ao meio ambiente equilibrado. (SANTOS JUNIOR, 2018). 

Dessa forma, todos os cidadãos são iguais em direitos e deveres e ninguém 

pode ser afastado dos encargos ou privilegiado sem justificativa legítima. Pessoas 

em situação semelhante não podem receber tratamentos distintos, excetuando-se as 

discriminações legítimas que beneficiam grupos sociais com vistas ao combate às 

desigualdades econômicas e sociais. Assim, ao tempo que a extrafiscalidade 

direciona e altera a estrutura da sociedade, o princípio da capacidade contributiva 

partilha o esforço fiscal conforme a estrutura social vigente. (CALIENDO, 2013). 

Acrescente-se que as limitações ao emprego de normas tributárias não se 

exaurem no capítulo reservado às limitações constitucionais ao poder de tributar, 

previsto na Constituição, mas também constam, por exemplo, na própria norma que 

outorga fundamento para instituição das normas tributárias extrafiscais, e o limite 

intrínseco derivado do princípio da unicidade do ordenamento jurídico. (BOMFIM, 

2014). 

Nesse sentido, Alexandre de Oliveira Netto (2014) afirma que essa forma de 

tributar pretende desincentivar atividades e condutas aceitáveis que ainda que sejam 

permitidas são indesejáveis, sem que se pretenda sua proibição, diferentemente das 

multas, que são sanções sobre atos ilícitos que se pretende coibir. 

A extrafiscalidade pode ser aplicada a todas as formas tributárias, uma vez 

que não há vedação legal, mas a despeito disso, os impostos são, por sua natureza 

não vinculada, a melhor das espécies destinadas a tal finalidade. (SANTOS 

JUNIOR, 2018). 

Como elucida Diego Marcel Costa Bomfim (2014), é preciso orientar-se pela 

estrutura da norma tributária a fim de que esta comporte a função indutora atingindo 

sua finalidade, diversa da captação de recursos, mas sem desnaturar-se. Ele aponta 

os limites da ordem econômica constitucional, limites ao poder de tributar, o próprio 

conceito de tributo e aqueles que derivam da essência de cada tributo, como filtros a 

que a norma tributária de caráter extrafiscal deve-se subsumir. 

O mesmo autor apresenta no texto constitucional previsões de 

extrafiscalidade específicas e estruturais que podem ser seletivos em função da 

essencialidade de serviços ou produtos, a exemplo do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ou 
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mesmo a modulação de alíquotas em função do veículo ou seu uso, por meio do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). (BOMFIM, 2014). 

A modulação nas alíquotas ou nas bases de cálculo dos tributos permite o 

aumento ou diminuição da arrecadação condicionada à finalidade perseguida pelo 

Estado. A exemplo desse instrumento extrafiscal, está o beneficiamento fiscal por 

meio da desoneração de obrigação fiscal para efetivar políticas públicas ambientais 

visando à alteração de condutas para a proteção ambiental. (DE CARVALHO; 

TANNUS GURGEL DO AMARAL, 2020). 

Insta ressaltar que alcançados os objetivos que motivaram a instituição da 

extrafiscalidade ao tributo é preciso extingui-lo, sendo importante instrumento a ser 

empregado concomitante a atuação estatal de controle e orientação, sob pena de 

transmutar-se em norma sem fundamento que se soma à sobrecarga tributária. 

(SANTOS JUNIOR, 2018). 

Portanto, a extrafiscalidade aplicada aos tributos, enquanto instituída dentro 

do que impõe a ordem econômica constitucional e tributária, justifica o tratamento 

desigual entre os contribuintes, e como medida de intervenção indireta à livre 

iniciativa deve estar atrelada à persecução das finalidades do próprio Estado.  

Dentre estas, se coloca a proteção e promoção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para o que o direito tributário pode contribuir com esse 

importante instrumento que também deverá ser orientado pelas normas de próprias 

do direito ambiental. 

 

2.2 A extrafiscalidade tributária e o meio ambiente 
A extrafiscalidade tributária ambiental, além de observar os limites 

constitucionais e legais próprios do direito tributário, também deve estar consoante 

os princípios norteadores de direito ambiental. 

No que se refere à promoção e proteção do meio ambiente, leciona Heleno 

Taveira Torres (2011), que a extrafiscalidade ambiental encontra seus limites na 

qualificação dos tributos, e diferentemente dos demais países que utilizam 

instrumentos tributários fundados sobre o princípio do poluidor-pagador, este não 

encontra abrigo em nosso ordenamento diante da vedação de efeito sancionatório 

aos tributos, norma constante do art. 3º do Código Tributário Nacional, sendo, nesse 

sentido, orientada pelo princípio do protetor-recebedor e determinada pela 

destinação das receitas ou isenções. 
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Por essa razão, Diego Bomfim (2014) defende que não existe tributo 

ambiental, uma vez que não cabe sua utilização para punição de ilícitos, mas tão 

somente a permissão constitucional para se fundamentar a instituição de tal 

instrumental tributário extrafiscal com vistas à promoção de finalidades estatais, por 

meio de incentivos ou desincentivos aos comportamentos dos contribuintes. 

Portanto, enquanto o princípio do poluidor-pagador transfere o ônus ao 

agente, que embora exerça atividade lícita em sendo causadora de impacto 

ambiental se impõe internalizar as externalidades negativas, o princípio do protetor-

recebedor, ao contrário, busca premiar aquele que promove externalidades 

positivas, comportamentos filo-ambientais que por seus benefícios coletivos se 

busca internalizar ao particular. (BRITO, 2016). 

Com isso em mente, tem-se que o instrumento mais adequado ao 

ordenamento brasileiro é o regulador, em detrimento ao punitivo, aplicando-se aos 

que agem em conformidade à norma e não aos seus transgressores. Assim como 

incentivos e isenções, as desonerações tributárias, sobre impostos, coadunam-se ao 

princípio do protetor-recebedor e favorecem a adoção dos contribuintes que se veem 

beneficiados diretamente, revertendo-se o benefício a toda sociedade. (MORAES, 

2019). 

Destaque-se que o termo tributo ambiental não carrega em si um significado 

semântico determinado, ou um conceito pré-definido, eis que se encontra na 

doutrina variantes classificativos, e também o uso das expressões sinônimas 

tributação ambiental, tributo ecológico e tributo verde. De tal forma que, segundo a 

OCDE, impostos verdes são, genericamente, impostos relacionados ao meio 

ambiente (2015). 

Pela classificação de José Marcos Domingues (apud OLIVEIRA NETTO, 

2014) há tributo ambiental em sentido lato e em sentido estrito, empregando o 

primeiro ao uso de tributos já existentes, mas adaptados seus fins à promoção da 

proteção ambiental. Já o emprego do segundo termo, tributo ambiental em sentido 

estrito, seria o tributo novo, instituído para cobrar pelo uso do meio ambiente de 

quem dele se utiliza. A expressão “tributação ambientalmente orientada” se alinha 

com o tributo ambiental em sentido lato, enquanto tributo ecológico alinha-se ao 

sentido estrito. 

Desenvolvido pela Comissão Europeia e a Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Manual Statistics on Environmental Tax 
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delimita tributo ecológico aquele que apresenta base de cálculo capaz de mensurar 

quantitativamente os recursos ambientais da produção ou seus resíduos para 

qualificar a degradação ambiental proveniente da atividade econômica, e assim o 

fato gerador é impacto ambiental negativo sendo este confirmado pela relação entre 

a unidade física e a degradação ambiental promovida. (OLIVEIRA NETTO; 2014). 

Ainda, a tributação ambiental de caráter extrafiscal pode ser empregada 

para induzir a condutas desejáveis sendo um reforço positivo de comportamentos 

ambientalmente adequados, reparar danos ambientais, redistribuir os custos 

ambientais às atividades degradantes por meio da modulação de alíquotas, 

incentivar a inovação ecotecnológica, o uso de energia limpa ou fontes renováveis 

por meio de benefícios fiscais de incentivos e subsídios, o que não implica 

necessariamente em renunciar receitas. (PAYÃO; RIBEIRO, 2016). 

Aprofundando-se, dentre as espécies de tributos, os impostos são os 

instrumentos mais aptos a satisfazer os critérios de instituição da extrafiscalidade 

com objetivos de proteção ambiental. E nesse diapasão, convém observar que a 

carga tributária brasileira tem sua maior expressão em impostos sobre produtos e o 

consumo. E, assim sendo, porque atingem o maior número de contribuintes, os 

consumidores, reside nesses impostos o terreno mais fértil para implantação da 

extrafiscalidade ambiental que pode efetivamente realizar a política pública de 

promoção ambiental. (RAMALHO; PASSOS, 2014). 

Ainda que se tenha expressa a vedação do efeito sancionatório ao tributo, a 

doutrina aponta o IPTU progressivo (art. 182, §4º, da CF) e a contribuição de 

intervenção no domínio econômico (art. 145, II, CF) para excepcionalmente efetivar 

o princípio do poluidor-pagador, eis que ambos podem incidir exclusivamente sobre 

o causador da degradação ambiental. (TORRES, 2011). 

Nesse ínterim, mostra-se oportuno o estudo das propostas de emendas 

constitucionais de reforma tributária, eis que se apresentam no sentido da 

federalização fiscal por meio da unificação de impostos por via de um imposto único 

gerado sobre o consumo, para, por fim, analisar o espaço de aplicação da 

extrafiscalidade do novo sistema. 

 

2.3 Reforma tributária e o meio ambiente 
A premência de uma reforma tributária no sistema brasileiro é pauta desde o 

primeiro relatório da OCDE sobre o Brasil, em 2001, conforme evidenciado na 
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exposição de motivos da proposta legislativa (PL nº 3.887/2020), que implementa a 

primeira fase da Reforma Tributária alterando a legislação tributária federal para 

instituir a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS. (BRASIL, 2020ª). 

No relatório econômico de 2018, a OCDE contribui com o exemplo de países 

como a Índia que adotaram ao Imposto sobre Valor Agregado – IVA, cujo modelo de 

imposto sobre consumo é perseguido para a implantação da CBS. O imposto único 

seria um meio de contornar os altos custos para as atividades econômicas de 

adequação fiscal, além de corrigir problemas de reincidência que acarretam alto 

volume de litígios buscando reembolso. 

A segurança jurídica e o volume do contencioso tributário (51% do PIB em 

contencioso tributário federal) são os principais fatores motivacionais para o sistema 

simplificado, uma vez que a alíquota única encerra a divergência de interpretações 

sobre as maiores fontes de litígio, conferindo ao contribuinte o pleno conhecimento 

do que está pagando e sobre o que está pagando, enquanto o agente econômico 

terá menos custos e se torna mero transmissor do tributo. (CCiF, 2017). 

O Ministério da Economia (2020b) apresenta a palavra de ordem da 

Reforma Tributária: “SIMPLIFICAR”, porque a principal alteração é o aumento da 

transparência ao contribuinte, sem aumento sobre a carga tributária. A produtividade 

e o crescimento econômico visados decorrem da simplificação do sistema, nos 

moldes de um IVA 4.0, instituindo um novo sistema que garante mais segurança 

jurídica, mais equidade, mais neutralidade porque extingue privilégios.  

Conforme manifesto na exposição de motivos do projeto de lei (PL nº 

3.887/2020) que institui a CBS, esses privilégios decorrem da elevada complexidade 

dos impostos relativos às operações com bens e serviços, que tendem a isenções 

injustificadas e regimes especiais suspensivos fundamentados em exceções e 

casuísmos, por isso se propõe a uniformidade da incidência. (BRASIL, 2020a). 

O IVA é considerado um imposto geral sobre bens e serviços, que visa à 

tributação de maneira uniforme sobre o consumo, com tendência a alíquota única, 

assim, sendo aplicado a todos os bens e serviços, o aumento da alíquota do tributo 

significa o aumento proporcional no preço de todos os bens e serviços. (CciF, 2017). 

O contribuinte recolherá mensalmente sua contribuição seguindo o cálculo 

simples da diferença entre o imposto lançado nas vendas e o imposto incidente nas 

suas compras. (ALVES; GUIMARÃES, 2018). De maneira simplificada: “O tributo 

incidente nas etapas anteriores e destacado no documento fiscal permitirá o 
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creditamento para o abatimento das contribuições incidentes nas etapas 

posteriores”, resultando em neutralidade e não-cumulatividade, quando eventuais 

créditos poderão ser descontados da CBS ou, quando acumulados, restituídos. 

(BRASIL, 2020ª, p. 56). 

Em tramitação nas casas legislativas, a Proposta de Emenda Constitucional 

– PEC, nº 45/2019 pela Câmara dos Deputados e a PEC nº 110/2019 pelo Senado 

Federal, propõem a CBS englobando impostos federais (IPI, PIS, COFINS e IOS), 

mas também estadual (ICMS) e municipal (ISS), em uma alíquota única. 

A Reforma Tributária é essencial para o retorno de investimentos e 

crescimento econômico, segundo o relatório da OCDE (2018), porque o Brasil 

apresenta altos custos de conformidade fiscal, sendo parte dos impostos sobre o 

consumo cobrados por estados e municípios, cada qual com sua ordem tributária, 

base fiscal e alíquotas próprios. Dessa forma, o agente econômico que pretende 

atuar em nível nacional deve dispor de alto investimento para estar em conformidade 

fiscal. 

Questiona-se se o principal enfrentamento das propostas seja o risco à 

autonomia dos entes federativos em matéria tributária, uma vez que a CBS substitui 

o ICMS estadual e o ISS municipal, importantes fontes de receitas desses entes 

federativos que garantem sua autonomia. Propõe-se uma transição gradual com 

compensação temporária por parte da União para evitar perda de receitas. (OCDE, 

2018). 

Acrescente-se a essa preocupação que a federalização dessa receita retira 

dos entes federativos, estados e municípios, um importante recurso empregado às 

políticas públicas estaduais, o repasse de 25% da arrecadação estadual via ICMS, 

conforme determina o art. 158 da Constituição Federal, é destinada aos municípios 

segundo critérios previstos em legislação própria, de onde advém o que se 

convencionou chamar de ICMS ecológico, e segundo dados da Fundação Mata 

Atlântica (2019), totalizam 17 estados cuja opção por critérios ambientais para o 

repasse desse aporte financeiro resulta em vantagens ambientais inegáveis. 

Portanto, o ICMS ecológico é parte do tributo recolhido pelos estados, cuja 

autonomia permite elencar os critérios que definem o destino desses recursos 

financeiros constitucionalmente garantidos aos municípios, e, com base em critérios 

ambientais servem de instrumento de incentivo ao aprimoramento da gestão 

ambiental municipal. 
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A exemplo, esses recursos incentivam o implemento e melhoria de sistema 

de coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos, aterros sanitários e usinas de 

compostagem, a criação e conservação de espaços territoriais especialmente 

protegidos, melhorias no tratamento de esgotos e conservação de mananciais de 

abastecimento público, controle de queimadas e combate a incêndios florestais e 

conservação do solo. (CciF, 2017).  

O Governo do Estado do Paraná [2019 ou 2020], pioneiro no implemento do 

ICMS ecológico, destina 5% dos 25% das receitas de ICMS à preservação 

ambiental, sendo metade dos recursos repassados a municípios que conservam 

mananciais de água usados para o abastecimento da população de outro município, 

e a outra metade são repassados conforme tamanho, importância, grau de 

investimento em áreas destinadas às unidades de conservação, em seus territórios 

ou afetados por elas, áreas de terras indígenas e faxinais, reservas particulares do 

patrimônio natural e de reservas florestais como áreas de preservação permanente e 

de reserva legal. 

Portanto, é inegável a relevância do ICMS ecológico, todavia, não há 

qualquer referência sobre a continuidade ou manutenção desse importante 

instrumento extrafiscal com o advento da reforma tributária. 

Consonante as sugestões da OCDE (2018), alcançar o status de “uma 

economia verde” demanda, não somente a reforma do sistema tributário, mas 

também o abrigo da tributação ambiental, e pontua a adequação de alíquotas que 

reflitam teor de carbono e emissão de poluentes no consumo de energia, tributação 

vinculada à poluição, emissão de gás carbônico, sobre resíduos, sobre uso de 

recursos ambientais, e tributação sobre veículos ajustadas ao desempenho 

ambiental, o incentivo do uso apropriado de recursos, a exemplo da água, com 

aumento de taxas sobre serviços de fornecimento, saneamento e coleta de resíduos 

sólidos. 

Na avaliação da OCDE (2015), o Brasil, em relação ao BRIICS, tem o 

melhor desempenho em ecoinovação, investindo 3% em dos recursos de pesquisa e 

desenvolvimento em tecnologias verdes, estando acima da média com relação aos 

demais no quesito pedido de patentes relacionadas ao meio ambiente, de modo que 

esse setor tem potencial considerável para impactar muito positivamente no 

crescimento econômico no país. 
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A reforma fiscal verde parte da introdução gradativa de tributos ambientais, 

que pautados por parâmetros que relacionam a eficiência econômica e a eficácia 

ambiental do tributo é capaz de assegurar a neutralidade do sistema tributário e um 

impacto suportável pela economia, mas que realiza a transformação de uma 

economia marrom para uma economia verde. (PERALTA, 2015). 

Dessa forma, cumpre destacar que, segundo a proposição legislativa 

apresentada para alteração da legislação tributária federal, busca-se atender às 

recomendações da OCDE para alinhar o Brasil às experiências internacionais mais 

recentes, com um sistema tributário simplificado que favoreça o retorno de 

investimentos e o crescimento econômico, todavia, não referencia o 

desenvolvimento econômico sustentável, revelando-se em alto risco a importantes 

instrumentos extrafiscais que já se mostram viáveis. 

 

2.4 As propostas de emenda constitucional e a extrafiscalidade tributária 
ambiental 

A extrafiscalidade não está albergada nas propostas de emendas 

constitucionais (PEC 45/2020 e PEC 110/2020), e isso se deve a segurança jurídica 

visada na simplificação do sistema tributário, deixando a regra mais hígida e 

homogênea, servindo à pretensão de estímulo ao crescimento econômico. 

A alíquota única sobre bens e serviços pretende extinguir o modelo de 

multiplicidade, o qual permite a seletividade em função da essencialidade do 

produto, de modo que se exclui essa possibilidade de incorporação das 

externalidades negativas ao custo do produto (CCiF, 2017), uma vez que se impede 

que a alíquota seja fixada em função de variáveis como emprego de tecnologia 

verde, consumo de energia renovável, grau de emissão de poluentes, em razão de 

que a unicidade sobre a alíquota prescinde da classificação dos bens e serviços. 

A eficiência tributária não depende unicamente da alíquota nominal, porque 

à medida que se introduzem regimes especiais, como a redução da base de cálculo 

ou modulação de alíquotas, tem-se o afastamento entre a alíquota nominal da 

alíquota efetiva (CCiF, 2017, p. 5), portanto, ao se optar pela alíquota única não há 

espaço para isenções, efetivando-se o slogan de apresentação da Reforma 

Tributária: “quando todos pagam, todos pagam menos” (BRASIL, 2020a). 

E esse é um ponto importante a ser considerado sobre a reforma, porque a 

maior carga tributária é suportada por pessoas com menor capacidade contributiva, 
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uma vez que o imposto sobre consumo não considera a desigualdade social, ou 

mesmo as desigualdades regionais, o que tende a ser minimizado ante as propostas 

apresentadas, sem que reflita em redução da carga tributária ou diminuição dos 

patamares de arrecadação. (NOBRE, 2019). 

Todavia, a alíquota única da CBS incide especificamente somente sobre 

bens e serviços, o que impede sua aplicação direta sobre atividades antiecológicas, 

sobre emissões de poluentes ou mesmo sobre o uso de recursos naturais.  

Alternativamente a isso, seria possível a aplicação de alíquota seletiva sobre 

produtos considerando o nível de degradação ambiental derivado do seu uso, a 

exemplo de recair maior tributo sobre veículos automotores considerando a emissão 

de gases poluentes, de modo a incentivar tanto a produção quanto o consumo de 

tecnologias mais limpas.  

Conforme nota técnica do Centro de Cidadania Fiscal (2020) acerca da PEC 

45/2019, se propõe a inclusão, entre as competências exclusivas da União, da 

possibilidade de instituir por meio de lei complementar o imposto seletivo, sendo 

tributado em fase única do processo de produção, distribuição e importação, com 

finalidades extrafiscais, que podem incidir sobre combustíveis fósseis e outros bens 

e serviços cujo desincentivo seja desejável por razões ambientais, de forma a 

abrigar as externalidades negativas (redação a ser incluída no artigo 153, inciso VIII, 

da CF).  

No que se refere à PEC 110/2019, a previsão do imposto seletivo tem 

finalidade estritamente arrecadatória. (OLIVEIRA, 2019). 

Em síntese, a PEC 110/2020 não relaciona a reforma tributária a qualquer 

aspecto ambiental, enquanto a PEC 45/2020 apenas prevê um imposto seletivo a 

ser instituído por meio de lei complementar que pode, ainda que bem limitado, ser 

aplicado por razões ambientais, mas a bom senso do legislador ordinário. Sendo 

assim, a reforma tributária em curso exclui a possibilidade de utilização desse 

relevante instrumental tributário, a extrafiscalidade ambiental aplicada a impostos 

sobre o consumo. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A extrafiscalidade tributária atinge sua eficácia à medida que a arrecadação 

do tributo é reduzida, assim, a extrafiscalidade é inversamente proporcional ao fato 
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gerador do tributo, porque visa à alteração gradual dos comportamentos 

antiecológicos, desencorajados pelo interesse público.  

A legitimidade do sistema tributário e a confiança do contribuinte são 

mantidas pela subsunção da nova norma aos limites constitucionais, tributários e 

ambientais, desse modo, o tributo extrafiscal ambiental deve ser extinto tão logo 

atinja sua finalidade, uma vez que é diversa da simples captação de recursos. 

Ainda no que tange aos limites impostos à extrafiscalidade ambiental, a 

regra que proíbe a constituição de tributo como norma sancionadora, orienta para o 

emprego de tributos verdes pautados pelo princípio do protetor-recebedor ao tempo 

que afasta o princípio do poluidor-pagador. 

Quanto à definição do que é tributo ambiental, tributo verde, tributo 

ecológico, a doutrina utiliza todas as variantes como sinônimas, apenas 

classificando quanto a gênero e espécie, ou lato sensu e strictu sensu. 

Das espécies de tributos, os impostos se afinam melhor ao propósito da 

extrafiscalidade tributária com fins ambientais, mas não exclui as contribuições de 

melhorias ou taxas da mesma forma aplicadas. 

Por fim, analisando as propostas de reforma tributária em trâmite pela 

Câmara dos Deputados e Senado Federal, e a proposição legislativa que institui a 

CBS e substitui impostos federais sobre o consumo e serviços, não há espaço para 

aplicação da extrafiscalidade, quanto menos com fins ambientais, em razão da 

estrutura desse imposto.  

A questão que surge dessa análise é sobre o risco que se impõe frente aos 

instrumentos ambientais hoje utilizados, como o ICMS ecológico, que embora não se 

trate de tributo extrafiscal, se revela um importante meio de gestão ambiental 

municipal efetivado pela política pública estadual, derivada da autonomia desse ente 

federado, que estaria francamente ameaçada com a federalização desses impostos 

que são principal fonte de captação de recursos dos estados e municípios. 

Espera-se que essas questões sejam sanadas à medida que avancem as 

discussões pelas casas antes da aprovação da Reforma Tributária, e que a pauta 

ambiental seja inserida nesse contexto, que não se encerre no crescimento 

econômico ao custo ambiental. 

É sabido que o Brasil encontra-se na iminência da insustentabilidade 

ambiental, é mais que necessário, ainda que se fixe a temática tanto mais nos 

campos doutrinário e jurisprudencial, revisitar quantas vezes seja possível a 
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promoção da proteção ambiental como direito fundamental para se efetivar a 

dignidade da pessoa humana, o meio ambiente saudável como essencial para a vida 

das presentes e futuras gerações.  

A promoção da proteção ambiental deve estar no cerne de todas as 

questões econômicas, visto que não há crescimento econômico sem meio ambiente, 

e não há vida digna sem o equilíbrio de ambos. 
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