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Resumo: Conferências e eventos internacionais têm trazido, com 
urgência crescente, a necessidade da preocupação com a preser-
vação da natureza, por meio de um desenvolvimento sustentável. 
Dentre as possibilidades para atuar nesse sentido, o Estado pode 
intervir na economia por meio, por exemplo, do que é conhecido 
como tributação. No entanto, no caso específico do Brasil, tais 
iniciativas têm se mostrado demasiadamente tímidas quando 
comparadas com o imenso patrimônio ambiental a ser protegido. 
Ainda, considerando o contexto orçamentário e social do país, 
não se pode ignorar um possível impacto financeiro de uma im-
plantação efetiva da tributação verde no ordenamento jurídico 
brasileiro. Se utilizou no presente artigo o método hipotético-
dedutivo. Como fonte de pesquisa se utilizou a doutrina especi-
alizada. 
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GREEN TAXATION IN BRAZIL: THE NEED TO IMPLE-
MENT AND DISCUSS ITS BUDGETARY IMPACT DUR-
ING THE TAX REFORM 
 
Abstract: International conferences and events have brought, 
with increasing urgency, the need for concern with the preserva-
tion of nature, through sustainable development. Among the 
possibilities to act in this sense, the State can intervene in the 
economy through, for example, what is known as green taxation. 
However, in the specific case of Brazil, such initiatives have 
been shown to be too timid when compared to the immense en-
vironmental heritage to be protected. And yet, considering the 
country's budgetary and social context, we cannot ignore a pos-
sible financial impact of an effective implementation of green 
taxation in the Brazilian legal system. The hypothetical-deduc-
tive method was used in this text. As a research source, special-
ized doctrine was used. 
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 Conferência de Estocolmo de 1972, a Eco 92 e a 
Rio +20 são exemplos de grandes eventos que 
mostram a crescente preocupação com a preserva-
ção do ambiente e estímulo ao desenvolvimento 
sustentável. Não há como pensar, tendo em vista 

as dinâmicas econômicas e sociais vigentes, em um meio ambi-
ente saudável sem olhar para o aspecto econômico e suas pecu-
liaridades. 

As diversas atividades produtivas promovidas pelo ho-
mem causam impactos ambientais diversos, o que em Economia 
chama-se “externalidades negativas”. É necessário que agentes 
causadores de dano ao ambiente sejam também obrigados a ar-
car com estes danos, de forma a colaborar para um ambiente 
equilibrado. 

Dentre os instrumentos possíveis para tal objetivo, tem-
se a tributação verde, também referida como “impostos ambien-
tais”, “eco impostos”, “green taxes”, “environmental taxes”, 
dentre outros termos. Por meio deles, o Estado tem a oportuni-
dade, com base em seu poder de tributação, de estimular com-
portamentos desejáveis em termos ambientais, assim como de-
sestimular comportamentos julgados danosos ao meio ambiente, 
agregando aos processos produtivos os custos estimados futuros 
para reparação ambiental. 

O Brasil, como participante do Acordo de Paris, está 
comprometido no contexto mundial no sentido de preservação 
do meio ambiente e estímulo ao desenvolvimento sustentável. 
No entanto, as discussões para a efetiva implantação da tributa-
ção verde no Brasil devem levar em conta as peculiaridades na-
cionais, como, por exemplo, o possível impacto orçamentário 
ou, ainda, o aumento da regressividade do sistema tributário, fa-
zendo recair ainda mais tributos sobre uma parcela da população 
que pouco tem para a própria subsistência. 

Nesta seara, surge a opção de aplicação da tributação 
verde não só por meio da eventual majoração da tributação sobre 

A
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produtos considerados danosos, respeitando o caráter extrafiscal 
do tributo, mas pela eventual desoneração de práticas considera-
das ambientalmente sustentáveis e pelo incentivo de pesquisas e 
tecnologias que venham a contribuir positivamente para os pro-
cessos produtivos. 

Ressalte-se, no entanto, a necessidade da quantificação 
dessas medidas, sob pena de impactos em outras áreas cruciais, 
como o orçamento público. Necessário, portanto, que a discus-
são sobre uma implantação da tributação verde no país, obede-
cendo aos compromissos internacionais assumidos, seja feita de 
forma a permitir a sua correta mensuração e planejamento, sendo 
a Reforma Tributária ótima oportunidade para tal. De um lado, 
pode-se estimular todos os entes federativos a efetivar a ideia, 
de outro tem-se a segurança de que a sua implantação não trará 
prejuízos aos atores interessados e envolvidos no processo. 

 
2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EXTERNALI-
DADES NEGATIVAS 

 
A necessidade da implantação de uma agenda tributária 

que leve em conta o meio ambiente surge em movimentos am-
bientais internacionais que têm como pontos altos a Conferência 
de Estocolmo de 1972, a Eco 92 e a Rio +20. A discussão acerca 
de uma agenda de implementação do desenvolvimento sustentá-
vel tem como uma de suas bases o fato de que as demandas eco-
nômicas, por vezes transnacionais, não levam em conta os im-
pactos ambientais negativos, de curto, médio e longo prazos, que 
podem ser causados. 

A imposição do desenvolvimento sustentável no ordena-
mento jurídico brasileiro tem bases fortes já estabelecidas na Lei 
nº 6.938/1981 - Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. 
Convém transcrever o importantíssimo art. 4º: 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I - à 
compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
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ecológico; II - à definição de áreas prioritárias de ação gover-
namental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, aten-
dendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral, dos Territórios e dos Municípios; III - ao estabelecimento 
de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas re-
lativas ao uso e manejo de recursos ambientais; IV - ao desen-
volvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas 
para o uso racional de recursos ambientais; V - à difusão de 
tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de da-
dos e informações ambientais e à formação de uma consciência 
pública sobre a necessidade de preservação da qualidade am-
biental e do equilíbrio ecológico; VI - à preservação e restau-
ração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização raci-
onal e disponibilidade permanente, concorrendo para a manu-
tenção do equilíbrio ecológico propício à vida; VII - à imposi-
ção, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 
utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

Por outro lado, há que se considerar que o desenvolver 
da atividade econômica por meio de suas múltiplas naturezas 
leva em conta, em um primeiro momento, o atendimento das de-
mandas do mercado, causando, por vezes, impactos negativos ao 
meio ambiente. 

No Direito Ambiental (e também na Economia), esses 
impactos são conhecidos como externalidades negativas. O Es-
tado deverá atuar para que o agente poluidor, causador ou bene-
ficiário dessa externalidade negativa, seja também o agente pa-
gador, em atenção ao princípio do poluidor pagador. Ou seja, 
deverá arcar financeiramente com os prejuízos causados, re-
caindo sobre ele o ônus da preservação ambiental. 

Mesmo sem citar o termo especificamente, há comando 
constitucional no sentido de obrigar aquele que explora os recur-
sos minerais a arcar com as consequências da atividade, con-
forme o que for apurado pelo órgão competente. A Constituição 
Federal impõe, no seu art. 225, §3º, que “as condutas e ativida-
des consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infrato-
res, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
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administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados” (grifo nosso). 

No entanto, conforme exposto por Peralta, seria impor-
tante a introdução do princípio do poluidor pagador na forma de 
tributação ambiental, a nível constitucional: 

Seria conveniente, ainda que não estritamente necessário, in-
cluir expressamente na Constituição Federal Brasileira de 1988 
um dispositivo que estabeleça que a tributação poderá ser uti-
lizada como instrumento de defesa do meio ambiente, introdu-
zindo o princípio do Poluidor/Usuário Pagador na forma de tri-
butação ambiental3. 

Ou seja, em que pese a oportunidade de aprimoramento, 
tem-se claro comando para que as externalidades negativas se-
jam suportadas pelos causadores, ainda que a Constituição não 
cite a terminologia mais utilizada pela doutrina. 

 
3 O QUE É TRIBUTAÇÃO VERDE? 

 
Dentre as diversas formas que tem o Estado de direcionar 

o comportamento dos agentes econômicos, há a tributação. 
Nesse aspecto, trata-se de imposição, pelo menos em um pri-
meiro momento, de tributo voltado a alterar o comportamento 
do contribuinte, não tendo viés fiscal, arrecadatório. 

Ainda que comumente seja referenciado como “eco im-
posto”, “imposto ambiental” ou “imposto verde”, não parecem 
serem essas definições tecnicamente corretas, uma vez que es-
tar-se-ia limitando o poder de tributação do Estado em prol do 
ambiente a apenas uma espécie tributária, a saber, o imposto. 

O termo “tributo verde” parece o mais adequado, pois 
permite, por definição, que qualquer espécie tributária seja utili-
zada com finalidade de preservação ambiental. “Tributo verde” 
será, portanto, qualquer espécie tributária utilizada com a 

 
3 PERALTA, Carlos E. Tributação ambiental no Brasil. Reflexões para esverdear o 
Sistema Tributário Brasileiro. Revista de finanças públicas, tributação e desenvolvi-
mento, v. 3, n. 3, 2015, p. 21. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/in-
dex.php/rfptd/article/view/15589/11800. Acesso em 27 de novembro de 2020. 
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finalidade de alterar o comportamento dos agentes econômicos 
no sentido de que busquem uma alternativa ambiental sustentá-
vel ou evitem um comportamento definido como mais danoso 
ao meio ambiente com base na externalidade negativa por ele 
gerada. 

 
3.1 TRIBUTAÇÃO VERDE NO BRASIL: EMBASAMEN-
TOS LEGAIS PARA A IMPLANTAÇÃO 

 
Em que pese a incipiente aplicabilidade da tributação 

verde no Brasil, há no ordenamento jurídico pleno respaldo para 
a sua aplicação. 

Foi citado, por ocasião do item 2 acima, a Lei nº 
6.938/1981 - Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, um 
dos pilares do tema. Desnecessária sua mera repetição aqui. 
Passa-se, portanto, a alguns dispositivos constitucionais impor-
tantes. O Capítulo VI, do Título VIII, intitulado “Do Meio Am-
biente”, traz no caput do art. 225 o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado no sentido de que “todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e pre-
servá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

No entanto, em que pese a importância e profundidade 
do dispositivo, não há qualquer menção à competência sobre o 
assunto. Para isso, necessário consultar outro dispositivo consti-
tucional, desta vez o art. 23, VI: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas; [...] 

O art. 170, também da Carta Magna, cita a preservação 
do meio ambiente, conforme a seguir: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do tra-
balho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a to-
dos existência digna, conforme os ditames da justiça social, ob-
servados os seguintes princípios: VI - defesa do meio ambiente, 
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inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o im-
pacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; [...] 

Em nada surpreende a citação ao meio ambiente dentro 
da temática econômica pela Constituição, pois, se de um lado a 
sociedade deve buscar o crescimento econômico e o atendi-
mento de suas variadas demandas, por outro não pode furtar-se 
ao cuidado com o ambiente, conforme bem pontuado por Falcão 
e Limeira: 

Assim, para que exista o verdadeiro desenvolvimento susten-
tável, a sociedade deve agir como tal, isto é, incluindo em seus 
princípios a solidariedade, diminuindo os ideais capitalistas e 
consumistas e se preocupando mais com a natureza. E isso 
ocorrerá quando ela deixar de criar seus valores morais so-
mente em razão de si mesma, e passar a considerar todo o am-
biente em que vive. Desta feita, a sustentabilidade refere-se a 
práticas que permitem que o desenvolvimento e a preservação 
do meio ambiente aconteçam no presente e continuem no fu-
turo, não havendo um esgotamento nem de um, nem de outro 
(HACK, 2002, p. 136)4. 

Ressalta-se a inteligência do dispositivo (art. 170, VI) ao 
trazer a possibilidade do tratamento diferenciado conforme a na-
tureza do produto ou processo, fundamental para a aplicação de 
uma tributação verde de maneira efetiva. 

Tem-se, portanto, comandos constitucionais e legais que 
abarcam não só a imposição do desenvolvimento sustentável por 
parte do Estado, como atribuem tal competência para todos os 
entes federativos, que deverão envidar esforços para tal, como 
por exemplo a implantação de uma tributação verde. 

 
3.2 AS DIFERENTES POSSIBILIDADES DE IMPLANTA-
ÇÃO DA TRIBUTAÇÃO VERDE 

 
4 FALCÃO, Maurin Almeida; LIMEIRA, Regina do Vale Almeida. A tributação sus-
tentável em face dos direitos do contribuinte. Revista da Faculdade de Direito da 
UFMG, n. 69, jul-dez/2016, p. 430-431. Disponível em: https://www.di-
reito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1794. Acesso em 28 de novembro 
de 2020. 
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Conhecido o conceito de tributação verde, percebe-se 

que são inúmeras as suas formas de implantação. A escolha pela 
melhor delas dependerá de um aprofundamento na estrutura pro-
dutiva que se pretende impactar, sempre levando em conta a pos-
sibilidade de repasse dos custos da cadeia produtiva para o con-
sumidor final. 

Em tese, diante do conceito do poluidor pagador, não há 
qualquer problema nesse repasse, sendo, ao contrário, natural 
que ele ocorra. No entanto, tal fato deve ser analisado levando 
em conta a realidade econômica e social daqueles que, eventu-
almente, vão de fato arcar com uma tributação que considere as-
pectos ambientais. Diante disso, importante relembrar o Princí-
pio 1, da Eco 92, pelo qual os seres humanos estão no centro das 
preocupações com o desenvolvimento sustentável. 

Tal princípio pode ser interpretado tanto no sentido de 
fazer recair sobre o ser humano a responsabilidade sobre o am-
biente, como no sentido de que os esforços para que se alcance 
o desenvolvimento sustentável não devem ignorar a realidade do 
homem, inviabilizando seu trabalho e subsistência. 

Dito isso, em resumo tem-se três formas de implantação 
da tributação verde: a) Criação/majoração de tributos existentes 
sobre processos, produtos e serviços que gerem externalidades 
negativas; b) Isenção de tributos sobre processos considerados 
limpos e sustentáveis; c) Direcionamento dos recursos arrecada-
dos com tributação verde para pesquisas e desenvolvimento de 
tecnologias sustentáveis. 

 
3.3 O TRIBUTO VERDE DEVE SER EXTRAFISCAL? 

 
Extrafiscal será o tributo que tem a intenção de influen-

ciar no comportamento do contribuinte, sem pretensões arreca-
datórias, ainda que dele decorra uma receita. Nesse ponto, uma 
vez que é inevitável a ocorrência de impacto orçamentário, 
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podendo ser ele negativo ou positivo, surge a discussão sobre a 
extrafiscalidade do tributo. Deveriam os tributos verdes serem 
implantados sem considerar seus impactos orçamentários? 

Por um lado, tem-se a clara necessidade de direcionar o 
comportamento dos agentes econômicos, sendo, para isso, a tri-
butação verde uma opção. Mostra-se claro que a definição de 
tributação verde tem como base, justamente, a capacidade de di-
recionar o agir do ser humano em direção ao desenvolvimento 
sustentável. 

Há, no entanto, o risco de ver espécies tributárias verdes 
se tornarem instrumentos de arrecadação, tendo seus parâmetros 
fixados não para definir o comportamento dos agentes econômi-
cos, mas para fins arrecadatórios ou mesmo extrafiscais, com fi-
nalidade diferente da ambiental, fugindo ao objetivo inicial-
mente proposto. Isso ocorre com a CIDE-combustíveis que, em 
que pese recaia sobre combustíveis tidos como “sujos”, é utili-
zada com finalidade extrafiscal, voltada para o controle dos pre-
ços dos combustíveis no mercado, conforme exposto por Silvai: 

O artigo 3º da Lei nº 10.336/2001, ao tratar da CIDE combus-
tíveis, detalha seus fatos geradores, que notavelmente se cons-
tituem a partir de atividades nocivas ao meio ambiente, medi-
ante utilização (importação e exportação) dos agentes abaixo 
colacionados: (...) Tem-se, então, um tributo de caráter ambi-
ental, que possui incidência com parâmetro na importação e 
exportação de vários agentes lesivos ao ecossistema. Entre-
tanto, em termos práticos - e isso importa muito - a contribui-
ção vem sendo utilizada quase que com a finalidade única de 
controlar os preços de petróleo e outros recursos5. 

Diante disso, tendo em conta a realidade econômica do 
Brasil, parece temerosa a propositura de uma tributação verde 

 
5 SILVAI, Dirceu Elber Gomes. A tributação verde na política tributária: uma discus-
são aceca do desafio de associar os tributos ao meio ambiente. Âmbito jurídico. Dis-
ponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/a-tributacao-
verde-na-politica-tributaria-do-brasil-uma-discussao-acerca-do-desafio-de-associar-
os-tributos-ao-meio-ambiente/#:~:text=3.1%20Ca-
sos%20de%20Aplica%C3%A7%C3%A3o%20Pr%C3%A1tica,3.3%20Impac-
tos%20na%20Economia. Acesso em 24 de novembro 2020. 
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necessariamente extrafiscal, ignorando os impactos que, porven-
tura, possa trazer ao orçamento. Isso não significa de forma al-
guma a defesa da não implantação de uma tributação vede, mas 
da implantação de uma forma que leve em conta os impactos que 
serão causados, de modo a melhor adaptá-la à realidade brasi-
leira, garantindo sua configuração perene e estrutural. 

 
4 PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR E A REGRESSI-
VIDADE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

 
Por ocasião da Reforma Tributária que já se começa a 

aventar, dentre muitas incertezas e discussões, há alguns apon-
tamentos que encontram guarida nas vozes de vários agentes en-
volvidos. Um deles é a regressividade do sistema tributário bra-
sileiro. Mais regressivo será um sistema quanto mais recair seu 
ônus sobre o consumo, desconsiderando, portanto, a capacidade 
contributiva dos pagadores de tributos. Isso é o que se depreende 
das palavras de Ferreira, com base nos dados do Instituto Brasi-
leiro de Planejamento e Tributação (IBPT): 

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tri-
butação (IBPT) demonstram que 53,8% do total arrecadado em 
nosso país é pago por brasileiros com renda de até 3 salários 
mínimos, que representam 79% da população. Outros 28,5% 
da arrecadação possuem origem nos impostos pagos por brasi-
leiros com renda entre 3 e 10 salários mínimos. Esse levanta-
mento corresponde a números parciais do ano de 20146. 

Aqui parece haver um ponto de cuidado, pois a definição 
dos produtos nocivos, independentemente do momento em que 
ocorrer, poderá desconsiderar o repasse da exação para o consu-
midor final, fazendo com que os tributos verdes tenham como 
principais pagadores os consumidores finais, agravando a re-
gressividade do sistema tributário brasileiro, por meio de um 

 
6 FERREIRA, Diogo de Castro. A regressividade do sistema tributário brasileiro sob 
a ótica do princípio da diferença de John Rawls. Lex Humana, v. 7, n. 1, 2015, p. 38. 
Disponível em: http://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/down-
load/735/375. Acesso em 26 de novembro de 2020. 
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aumento da tributação indireta. 
Sobre a regressividade do sistema tributário brasileiro, 

concluíram Falcão e Limeira: 
(...) a noção da progressividade da tributação fica prejudicada, 
já que a maior parte da população, que possui menos recursos, 
é a mais tributada. No Brasil, a situação se agrava ainda mais 
porque o peso da tributação indireta é maior do que a direta. 
Assim, a maior parcela da população acaba por contribuir mais, 
sendo, desta feita, mais onerada7. 

Em outros termos, Direito Tributário e Direito Ambien-
tal devem estar em perfeita sintonia na implantação da tributação 
verde, para que se atinja simultaneamente os objetivos ambien-
tais e tributários almejados. 

Como exemplo, há a aplicação de imposto sobre com-
bustíveis com enxofre na Suécia, tendo sido seu impacto publi-
cado no relatório Environmental Taxes. Implementation and En-
vironmental Effectiveness, citado na dissertação ao curso de 
Mestrado em Administração Pública e Governo FGV/EAESP 
por Virgínia Talaveira Valentini Tristão8. Sua função ambiental 
foi estimular a utilização de combustíveis com baixo teor de en-
xofre ou sua ausência. O resultado foi efetivo, ocorrendo dimi-
nuição da emissão em 40% em dois anos. Ainda, devido à ele-
vada carga, houve arrecadação considerável com a medida. Isso 
demonstra que o objetivo ambiental e a arrecadação podem con-
viver, como nesse exemplo que traz uma majoração de cobrança 
relacionada à externalidade negativa que se pretende solucionar 
ou mitigar. 

Por outro lado, deve ser levado em conta o impacto no 
orçamento individual daqueles que têm automóveis cujo 

 
7 FALCÃO, Maurin Almeida; LIMEIRA, Regina do Vale Almeida. A tributação sus-
tentável em face dos direitos do contribuinte. Revista da Faculdade de Direito da 
UFMG, n. 69, jul-dez/2016, p. 427. Disponível em: https://www.direito.ufmg.br/re-
vista/index.php/revista/article/view/1794. Acesso em 28 de novembro de 2020. 
8 TRISTÃO, Virgínia Talaveira Valentini. Imposto vede: um tributo à natureza. Dis-
sertação de mestrado pela FGV/EAESP, 1999. Disponível em: https://bibliotecadigi-
tal.fgv.br/dspace/handle/10438/5177. Acesso em 24 novembro 2020. 
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combustível será naturalmente majorado por uma tributação 
nesse sentido, caso ocorra a implantação de espécie similar no 
Brasil. A sua implantação repentina teria como risco o desequi-
líbrio no orçamento das famílias que tenham automóveis que de-
pendam desse tipo de combustível. 

No entanto, como visto anteriormente, a majoração ou 
criação de tributos não é a única forma de implantação da tribu-
tação verde. Há, também, a possibilidade da diminuição da inci-
dência de impostos ou mesmo a isenção para estímulo de con-
sumo de produtos e serviços específicos, tidos como ambiental-
mente mais limpos, em detrimento de outros. Exatamente o que 
foi feito também na Suécia. A diminuição da carga tributária so-
bre a gasolina sem chumbo teve como objetivo ambiental au-
mentar a sua utilização. O mesmo relatório Environmental Ta-
xes. Implementation and Environmental Effectiveness9 concluiu 
pela efetividade da medida em um período de 5 a 7 anos, tendo 
o diferencial aparentemente contribuído para compensar os cus-
tos adicionais para produção da gasolina sem chumbo. 

Neste caso, ainda que o principal objetivo do tributo 
verde seja o direcionamento do comportamento (extrafiscali-
dade do tributo), ter-se-á uma redução da arrecadação por parte 
do Estado, não havendo, a princípio, ônus sobre o consumidor 
final para suportar o novo tributo. 

As duas formas acima apresentadas (tanto a majoração 
quando a diminuição) não se excluem. Ao contrário, podem ser 
consideradas em termos orçamentários de forma a, aplicadas 
conjuntamente, trazerem um impacto inexistente ou mínimo nas 
receitas do Estado (certamente um argumento forte em proces-
sos legislativos acerca de um novo sistema tributário). 

 
5 INCENTIVOS E PENALIZAÇÕES NA TRIBUTAÇÃO 

 
9 TRISTÃO, Virgínia Talaveira Valentini. Imposto vede: um tributo à natureza. Dis-
sertação de mestrado pela FGV/EAESP, 1999. Disponível em: https://bibliotecadigi-
tal.fgv.br/dspace/handle/10438/5177. Acesso em 24 novembro 2020. 
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VERDE 
 
Diante das diferentes formas de aplicação da tributação 

verde, tem-se que a criação ou majoração de tributos procura pe-
nalizar um comportamento indesejado. 

Não se pode, no entanto, confundir aqui a penalização de 
um comportamento por uma maior incidência tributária com 
uma penalização do contribuinte por infração à legislação tribu-
tária. Mesmo porque, incompatível com o ordenamento jurídico 
pátrio, pois tributo não se constitui por sanção a ato ilícito, con-
forme art. 3º do Código Tributário Nacional. 

A penalização aqui citada se refere a internalizar ao pro-
cesso as externalidades negativas ligadas ao meio ambiente ou 
onerar um processo produtivo que se pretende desestimular. 
Essa preocupação é mostrada por Freitas, ao apontar a necessi-
dade de mudanças tributárias estruturais, considerando seus im-
pactos nos campos sociais, econômicos e ambientais: 

Não se trata de postular, aqui e ali, vaga e engenhosa extrafis-
calidade ou saídas fáceis típicas do populismo fiscal, mas de 
reconfigurar o conteúdo finalístico do modelo, a partir do es-
crutínio de qualidade dos impactos diretos e indiretos nos cam-
pos sociais, econômicos e ambientais10. 

Corroborando a importância do impacto orçamentário da 
implantação de uma tributação verde, menciona-se o relatório 
Environmental tax statistics - delailed analysis11, publicado pelo 
Eurostats, gabinete de estatística do Parlamento Europeu. A pu-
blicação expõe, relativamente ao ano de 2018, um valor de apro-
ximadamente 6% de arrecadação por meio de tributação verde 
quando comparado ao total arrecadado por meio de taxas e con-
tribuições sociais. Do relatório também consta o montante de 

 
10 FREITAS, Juarez. O tributo e o desenvolvimento sustentável. Revista Novos Estu-
dos Jurídicos, vol. 21, n. 3, set-dez/2016, p. 827. Disponível em: https://siaiap32.uni-
vali.br/seer/index.php/nej/article/view/9682. Acesso em 9 de dezembro de 2020. 
11 EUROSTATS. Environmental tax statistics - detailed analysis. Statistics explained. 
Disponível em: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfsca-
che/53713.pdf Acesso em 26 de novembro de 2020. 
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aproximadamente 2,5% quando o total de arrecadação é compa-
rado ao PIB. A publicação conclui por uma diminuição da parti-
cipação na série histórica (2002-2018), mas deixa clara a possi-
bilidade de a implantação da tributação verde vir a ter resultados 
orçamentários significativos. 

 
6 TRIBUTAÇÃO VERDE NA REFORMA TRIBUTÁRIA 

 
As discussões sobre uma Reforma Tributária a ser imple-

mentada no Brasil possibilitam oportunidade interessante para a 
implementação da tributação verde. Mais do que a mera possi-
bilidade, já exposta anteriormente por meio dos devidos emba-
samentos normativos constantes do ordenamento jurídico brasi-
leiro, há uma oportunidade da sua implementação de forma am-
pla e consistente. 

É necessário que haja mais do que uma mera concessão 
às eventuais reivindicações progressistas, conforme Freitas: 

Hoje, as “green taxes” e “environmental taxes” são admitidas, 
na melhor das hipóteses, como linhas auxiliares, concessões às 
reivindicações progressistas. (...) é errôneo esse tratamento re-
sidual, haja vista a exigência constitucional de intervenções ro-
bustas, congruentes e concatenadas na proteção raciocinada do 
direito ao futuro12. 

Como exposto anteriormente, as normas constitucionais 
e infralegais permitem a implantação da tributação verde no 
país. Diante da iminência de mudanças estruturais nas normas 
tributárias, espera-se que o sistema tributário brasileiro incor-
pore de forma definitiva a tributação verde, já efetivada em ou-
tras nações, principalmente no continente europeu. 

Entende-se que são atendidas todas as condições para 
que a tributação verde seja, efetivamente, entronizada pela Re-
forma Tributária: a Constituição de 1988 disciplina à exaustão o 

 
12 FREITAS, Juarez. O tributo e o desenvolvimento sustentável. Revista Novos Estu-
dos Jurídicos, vol. 21, n. 3, set-dez/2016, p. 827. Disponível em: https://siaiap32.uni-
vali.br/seer/index.php/nej/article/view/9682. Acesso em 9 de dezembro de 2020. 
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sistema constitucional tributário (algo convidativo a uma série 
de normativas pertinentes a tributos verdes); a Constituição de 
1988 contempla a proteção ao meio ambiente, inclusive com a 
previsão de competências federativas para sua proteção (por-
tanto, a tributação verde não viola o pacto federativo); há uma 
agenda internacional global efetivamente preocupada em criar 
meios que assegurem a noção de desenvolvimento sustentável. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este singelo estudo trabalhou a noção de tributação 

verde, bem como as possibilidades de sua implantação efetiva 
no ordenamento jurídico brasileiro. Por mais que seja comum 
pensá-la por ótica extrafiscal, não é esse o único ponto de obser-
vação possível para a medida, sobretudo quando se opta por 
agregá-la às noções de liberdade econômica e desenvolvimento 
sustentável. Para que este importante mecanismo se mostre viá-
vel, ademais, é fundamental que seus métodos sejam críveis, de-
vidamente aplicáveis no cotidiano das pessoas. O êxito jurídico 
da medida depende desta capacidade de saber compreender o 
que a sociedade brasileira espera com esta nova técnica de tribu-
tação. 

Entende-se, ademais, que o cenário se mostra absoluta-
mente oportuno para sua implantação, vez que o texto constitu-
cional de 1988 contempla “portas de entrada” para tal meca-
nismo (vide ordens econômica e financeira, meio ambiente e sis-
tema constitucional tributário) e o país discute, seriamente, uma 
Reforma Tributária. Há, aqui, uma “chance de ouro” que não 
pode ser desperdiçada. 
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