
ALEXANDRE DE OLIVEIRA NETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPATIBILIDADE DE UM TRIBUTO AMBIENTAL COM O 

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada 

perante o Departamento de Direito 

Econômico, Financeiro e Tributário – DEF, 

da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo – USP, como pré-requisito 

parcial e obrigatório para a obtenção do 

título de Mestre, sob a orientação do Prof. 

Associado Dr. Gerd Willi Rothmann.  

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 

2014 



RESUMO 

O ambiente ecológico do Planeta sofre incontáveis alterações, primordialmente, pela 

ação humana diante da transformação, consumo e descarte dos bens naturais. Tais 

atitudes resultam em significativa relevância na degradação ambiental e requerem 

imposição estatal a fim de controlar e/ou impedir maior devastação. Dentre as formas 

pelas quais o Estado pode combater o processo de poluição, encontram-se os chamados 

instrumentos econômicos. É exemplo deste mecanismo estatal o tributo ecológico, que 

desperta interesse em face de seu forte poder de indução comportamental. Embora, 

nesse aspecto, a utilização da tributação não seja ferramenta inédita, pode-se afirmar 

que foi com a substituição do Estado Liberal para o Estado Intervencionista que o uso 

da tributação com escopo de ajuste comportamental se enfatizou. Como o ordenamento 

jurídico brasileiro ainda não apresenta um verdadeiro tributo ecológico, da forma 

prevista e defendida pela OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, o tema mostra-se atual e relevante, notadamente, pela experiência 

internacional que tem demonstrado a capacidade de alcançar resultados significativos 

no combate à poluição do meio ambiente natural por meio do tributo ecológico. Assim, 

a proposta do trabalho consiste em abordar a compatibilidade de um tributo ecológico 

com o sistema tributário nacional. Nesta seara, são abordados os temas relativos aos 

contornos da extrafiscalidade e da indução tributária, as formas de intervenção do 

Estado na economia e os seus limites, o desenvolvimento econômico, a proteção 

ambiental e as externalidades e, ainda, a relação entre a ordem tributária, a ordem 

econômica e a defesa do meio ambiente, presentes no texto constitucional, em especial, 

no que se refere aos princípios da legalidade, da igualdade, da livre concorrência e da 

defesa do meio ambiente. Igualmente, é objeto da pesquisa a análise da legislação 

estrangeira, por meio do direito comparado para investigação da mais adequada espécie 

tributária para fins de proteção ambiental. Em sede de conclusão, analisa-se acerca da 

compatibilidade ou não de um tributo ambiental com o sistema tributário nacional. Para 

melhor desenvolver o estudo, este último tópico é dividido em duas vertentes: uma 

teórica – acerca do sistema tributário nacional - e uma análise pragmática – acerca da 

sua exequibilidade. Assim, experimentam-se as espécies tributárias existentes no 

vigente sistema tributário a fim de verificar o veículo mais adequado a ser utilizado 

como um possível tributo ecológico.  
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ABSTRACT 

Earth’s ecological environment undergoes countless changes, mainly 

brought about by human action on the processing, use and disposal of natural resources. 

Such attitudes result into a significant outstanding of the environmental degradation, 

requiring state ruling in order to control and/or prevent greater devastation. The so called 

economical instruments are among the ways through which the government is able to fight 

the polluting process. The ecological tax, which arouses interest on account of its strong 

environmental induction power, is one of the examples of such instruments. Although, 

under this aspect, the utilization of taxation is not an unheard of tool, one may assert it was 

through the substitution of the liberal government by the interventionist one that the use of 

environmental adjustment-scoped taxation, got to be emphasized. Since the Brazilian legal 

arrangement has yet to put forth an actual ecological tax, as it was foreseen and defended 

by OCDE – Economical Development and Cooperation Organization, the matter shows to 

be current and relevant, notably, by the international experience which has demonstrated 

its ability on reaching significant results in the fight against the natural environment’s 

pollution by means of the ecological tax. Thus, the present study aims to address 

compatibility of an ecological tax with the National taxing system. In this scope it 

examines all issues pertaining the outlines of tax induction and extra fiscal measures forms 

of state intervention in the economy and its boundaries, economical development, 

environmental protection and their externalities. And yet, the relation among tax policy , 

economic policy and environmental protection as presented in the constitution, especially 

on what refers to legal, equity, free competition and environmental protection principles. 

Likewise, this research aims to analyze the foreign legislation, by means of comparing the 

right for investigating the most suitable tax for environmental protection purposes. In 

conclusion we analyze the compatibility, or not, of an environmental tax with the national 

tax system. So as to better develop this study, this latter issue is divided into two parts, a 

theoretical one – about the national tax system – a pragmatic one – and about their 

feasibility. Thus,  experience whether existing taxes on the current tax system in order to 

ascertain the most suitable one for being used as  a possible ecological tax.  

 

Keywords: Environmental tax – compatibility – Brazilian tax system 



1. INTRODUÇÃO 

 

Podemos afirmar que é consenso mundial, salvo opinião de alguns céticos, que 

as ações humanas, especialmente ao longo dos dois últimos séculos, trouxeram inúmeras 

transformações ao Planeta. Algumas dessas transformações advieram com ares de 

irreversibilidade, especialmente as referentes às mudanças climáticas, escassez de recursos 

naturais e extinção de espécies animais e vegetais. Aquecimento global, com o 

consequente derretimento das calotas polares, extinção de espécies animais e vegetais, 

poluição dos rios, dos mares e do ar, desertificação de áreas de florestas, isto é, inúmeros 

problemas ambientais em proporções e velocidade nunca antes vistos, atualmente, são uma 

realidade e não mais uma mera conjetura.  

É seguro asseverar que as mudanças no ambiente ecológico do Planeta são 

influenciadas, de forma direta, em razão do aumento da população mundial e do modo 

como a humanidade vem transformando, consumindo e descartando os bens naturais. 

Nesse sentido, o uso indiscriminado e sem maiores preocupações dos bens naturais, dos 

processos produtivos e o descarte dos rejeitos, sobras e resíduos, tanto dos bens de 

consumo quanto dos bens de produção, tiveram e continuam tendo papel significativo na 

degradação ambiental. Assim, essa é uma realidade na qual o homem teve, tem e terá um 

papel determinante, seja qual for o seu desfecho. 

De forma extremada, existem apenas dois caminhos a serem seguidos: o 

primeiro é o da assimilação da consciência ambiental e mudança dos atuais padrões de 

desenvolvimento econômico para um modelo de desenvolvimento econômico ecológico-

sustentável. O segundo é o da manutenção do pensamento ultrapassado que predominou 

durante a segunda metade do século XVIII, durante todo o século XIX e meados do século 

XX. Essa linha de pensamento acreditava num Planeta com recursos naturais infinitos, de 

modo que desenvolvimento econômico era tido como sinônimo de puro crescimento 

econômico, ou simples produção de riquezas. Ocorre que este segundo caminho, 

fatalmente, nos levará a um cenário de aumento e agravamento dos problemas ambientais e 

irá gerar, por consequência, inúmeros outros problemas econômico-sociais. 

É óbvio que a solução para tal problema não é fácil, tampouco simples, e não 

há como se afirmar que exista uma única medida a ser tomada e, mesmo adotada, o 

problema estará solucionado. A resposta dessa equação passa, necessariamente, por uma 

série de questões complexas, tais como o desenvolvimento de novas tecnologias e o custo 

dessas novas tecnologias, os padrões de crescimento e de desenvolvimento econômico dos 



Estados, a educação e a assimilação da consciência ambiental dos indivíduos, entre outras 

questões políticas, tecnológicas, econômicas e sociais. Portanto,  o assunto é extremamente 

complexo e demanda a integração dos vários ramos do conhecimento, tais como os das 

Ciências Naturais, Sociológicas, Econômicas e da própria Ciência Jurídica.  

Apesar de a solução para os problemas ambientais requerer, obrigatoriamente, 

um percurso interdisciplinar pelos vários ramos do conhecimento, podemos afirmar que os 

maiores entraves se encontram no campo econômico. Essa ligação entre economia e meio 

ambiente
1
 é natural, visto que a natureza, como matéria-prima, com o capital e o trabalho 

formam o tripé da atividade econômica. Por essa razão, Cristiani Derani afirma que o 

direito econômico, assim como o direito ambiental, são dois ramos indissociáveis. A autora 

vai mais além e assevera que esses dois ramos da ciência jurídica possuem a mesma 

finalidade: o aumento do bem-estar ou qualidade de vida individual e coletiva.
2
  

Assim, o comportamento humano, especialmente no que diz respeito ao 

consumo e à produção industrial, tem relação direta com o comprometimento do equilíbrio 

ecológico do planeta. Nesse contexto, infere-se que a questão da proteção ambiental está 

substancialmente interligada à economia e ao desenvolvimento econômico dos Estados, ou, 

em outras palavras, os principais problemas ambientais estão substancialmente ligados a 

dificuldades econômicas. 

Nesse sentido, não por acaso, ao lado dos antigos instrumentos de defesa do 

meio ambiente, conhecidos como instrumentos de controle ou comando-controle, surgiram, 

há pouco tempo, os chamados instrumentos econômicos de defesa do meio ambiente.  

Em síntese, os instrumentos de controle são entendidos como aqueles que 

fixam normas, regras, procedimentos e padrões determinados para as atividades 

econômicas, cuja finalidade é assegurar o cumprimento dos objetivos que o ente estatal 

entende serem adequados para reduzir a poluição, traçam verdadeiros limites à emissão de 

poluentes, ou determinam os procedimentos a serem adotados para o descarte de 

determinados produtos. Tais instrumentos são consubstanciados no poder de polícia do 

Estado e cujo descumprimento acarreta sanções de cunho penal e/ou administrativo.
3
  

                                                
1 O termo meio ambiente será utilizado neste trabalho no sentido de meio ambiente natural, ecológico. Tal 

explicação se faz necessária tendo em vista certa imprecisão terminológica e, até certa forma, redundante da 

expressão meio ambiente, como adverte José Afonso da Silva, “a palavra ‘ambiente’ indica a esfera, o 

circulo, o âmbito que nos cerca, em que vivemos. Em certo sentido, portanto, nela já se contém o sentido da 

palavra ‘meio’. Por isso, até se pode reconhecer que na expressão ‘meio ambiente’ se denota certa 

redundância.” Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 17. 
2 DERANI, Cristini. Direito ambiental econômico. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 21.  
3 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O uso de instrumentos econômicos nas normas de proteção ambiental. In 

Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 101, 2006, 357 – 378, p. 364.  



Enquanto os instrumentos econômicos podem ser entendidos, em síntese, como 

os que atuam diretamente nos custos de produção e consumo dos agentes, cujas atividades 

estejam inseridas nos objetivos da política ambiental do ente estatal.
4
 Como exemplo 

desses instrumentos, podemos destacar como principais: a) as ajudas financeiras, seja por 

meio de subvenções, créditos facilitados com taxas menores que as de mercado ou 

deduções fiscais; b) os sistemas de consignação ou caução-reembolso, que consistem em 

aplicar uma sobrecarga no preço dos produtos potencialmente contaminantes, a qual é 

reembolsada após se cumprirem certas condições predeterminadas pela política ambiental; 

c) a criação de mercados, que podem ser consubstanciados na compra e venda de direitos 

de emissões ou direitos de poluir; na própria intervenção direta no mercado e estabilização 

dos preços de produtos que não reflitam fielmente o seu valor ambiental; nos seguros de 

responsabilidade, mediante os quais se transferem para as companhias de seguros os riscos 

de penalização por danos ambientais futuros e incertos; e, finalmente, d) por meio dos 

tributos.
5
 

Dentre as inúmeras formas de que o Estado dispõe para combater a degradação 

ambiental, os chamados instrumentos econômicos vêm ganhando um destaque maior, 

especialmente ao longo das últimas décadas. O tributo ecológico, um desses instrumentos, 

tem sido alvo de considerável interesse, particularmente em função do seu forte poder de 

indução comportamental, embora também seja um dos instrumentos de defesa do meio 

ambiente que mais tem causado discussões, tanto teóricas quanto práticas.  

O uso da tributação como instrumento de indução de comportamentos não é 

novo. Luís Eduardo Schoueri noticia que há registros do uso de impostos com a finalidade 

de desestimular determinados comportamentos desde o império romano.
6
 No entanto, foi 

com a substituição do Estado Liberal para o Estado Intervencionista, em especial nos 

períodos do pós-guerra, que o uso da tributação com finalidade indutora de 

comportamentos ganhou força.  

Assim, percebeu-se que a tributação deixara de ser um mero instrumento fiscal, 

com o simples fim de prover o erário público com os recursos necessários para a satisfação 

dos seus gastos, e passou a ser um importante instrumento de implementação de políticas 

                                                
4 Idem, p. 365.  
5 HERNÁNDEZ, Jorge Jiménez. El tributo como instrumento de protección ambiental. Granada: Editorial 

COMARES, S.L., 1998, p. 58 – 60.  
6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005, p. 109.  



públicas e sociais, por meio da chamada extrafiscalidade.  Nesse sentido, a tributação 

ambiental está inserida, uma vez que ela possui um nítido caráter extrafiscal. 

A doutrina tributária utiliza o termo tributo ambiental de forma genérica, seja 

para referir-se a um tributo ordinário que tenha algum critério de diferenciação ecológica, 

seja para referir-se a um tributo que incida diretamente sobre a emissão de poluentes. Tais 

situações são bem diferentes uma das outras e não se confundem.   

José Marcos Domingues faz essa distinção quando atribui à expressão tributo 

ambiental um sentido lato e um sentido estrito. O autor afirma que tributo ambiental, em 

sentido amplo, seria o uso dos tributos ordinários ou tradicionais, já existentes no 

ordenamento jurídico, adaptados de forma a serem utilizados com o fim de proteger o meio 

ambiente, enquanto em sentido estrito, tributo ambiental seria um tributo novo, cobrado em 

razão do uso do meio ambiente pelos agentes econômicos.
7
 

Levando-se em consideração a divisão da tributação ambiental em sentido 

amplo e sentido estrito, é importante destacarmos que o objeto central desta pesquisa 

limita-se ao que a doutrina chama de tributo ambiental em sentido estrito, o tributo novo 

cobrado em razão do uso do meio ambiente. No entanto, neste trabalho, optamos pelo 

termo tributo ecológico, visto que apenas o termo tributo ambiental pode gerar  

ambiguidade ou confusão, além de entendermos que o vocábulo ecológico representa 

melhor a ideia por trás da referida tributação, que consiste em tributar uma ação que afete 

diretamente um elemento ecológico natural. Acrescente-se a isso, o fato de acreditarmos 

que este termo está mais alinhado com as expressões utilizadas na doutrina internacional, 

quais sejam “environmental taxation” e “green taxation”.  

Quando formos referir-nos à tributação ambiental em sentido lato, isto é, o uso 

de tributos ordinários adaptados para a defesa do meio ambiente, iremos utilizar a 

expressão tributação ambientalmente orientada. E, o uso do termo tributação ambiental, 

deverá ser entendido como genérico, em que estão inseridos os dois sentidos expostos.  

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, em 

conjunto com a Agência Europeia do Ambiente – AEA, vêm estudando a tributação 

ambiental, em especial, os tributos ecológicos já há algumas décadas. Com base nesses 

estudos, os dois organismos internacionais chegaram à conclusão de que uma das grandes 

vantagens deste instrumento é a correção das distorções dos preços de mercado ao se 

incorporarem os custos da produção e outros custos ambientais nos preços isto é, um 

                                                
7 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente. 3ª ed., Rio de Janeiro: 

Forense, 2007, p. 63/64, grifos originais. 



processo de “correção de preços” e, simultaneamente, de aplicação do “princípio do 

poluidor-pagador”. 
8
 

Some-se a isso,  o fato de essa vantagem ter sido reconhecida nas conclusões 

do Conselho “Ambiente”, em dezembro de 1991, quando se estabeleceu a plataforma 

comum da Comunidade Europeia para a Conferência da Organização das Nações Unidas – 

ONU sobre Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, a ECO – 92, no Rio de Janeiro. Desde 

então, o uso dos tributos ecológicos tem aumentando constantemente. 

Desde o começo dos anos 1990, principalmente nos países-membros da OCDE, 

vem sendo implantada a chamada reforma tributária ecológica (RFE), ou environmental 

tax reform (ETF), ou, ainda, green tax reform (GTF). Vários países-membros já fizeram as 

suas respectivas reformas e alcançaram significativos resultados. Suécia, Finlândia, 

Noruega, Itália, Dinamarca, Países Baixos, França, Alemanha, Suíça e Reino Unido são 

exemplos de países que fizeram algum tipo de reforma fiscal ecológica.  

A Comissão Europeia e a OCDE elaboraram um Manual de estatísticas sobre 

tributação ecológica. Esse documento contém, entre outras informações, algumas 

definições e classificações elaboradas em consenso pelos seus participantes. Uma dessas 

definições é acerca do tributo ecológico. Para que assim seja considerado, o tributo deverá 

ter na sua base de cálculo uma unidade física (ou um substituto desta) de alguma coisa que, 

quando usada ou despejada, tenha um comprovado e específico impacto ambiental 

negativo. É considerada impacto ambiental negativo a deterioração de recursos ambientais 

até então gratuitos ou a redução da oferta de tais recursos. Essa unidade física pode ser 

uma unidade de substância poluente emitida (p. ex., 1 kg de NOx) ou uma unidade 

aproximada para emissões (p. ex., 1 litro de gasolina consumida em um motor padrão ou 

um veículo com determinada especificação de emissões) ou uma unidade de recurso 

natural limitado (p. ex., água doce). O impacto ambiental negativo específico e 

comprovado será constituído pelo nexo causal entre a unidade física e a degradação 

ambiental. 
9
 

O Brasil começou a dar maior atenção a essa tendência mundial há pouco 

tempo, no entanto, já é possível notar que algumas iniciativas exitosas têm sido 

                                                
8 AGÊNCIA EUROPEIA DO AMBIENTE – AEA. Taxas ambientais: implementação e eficácia ambiental. 

Copenhagen, Dinamarca, 1999, http://www.eea.europa.eu/pt/publications/92-9167-000-6-sum/page001.html  
9 EUROPEAN COMMISSION. Manual: Statistics on Environmental Taxes. Version 3.0, p. 3. 

http://www.eea.europa.eu/pt/publications/92-9167-000-6-sum/page001.html


implementadas, como é o caso do chamado ICMS – ecológico
10

, instituído, primeiramente, 

pelo Estado do Paraná, por volta de 1990.
11

  

Apenas para esclarecermos as diferenças entre os institutos, esse instrumento é, 

na verdade, um instrumento de direito financeiro, portanto não pertence à categoria de 

tributação ambientalmente orientada, nem à de tributo ecológico, mas estabelece critérios 

ecológicos para a entrega de parte pertencente aos municípios dos recursos oriundos da 

arrecadação total do ICMS. A Constituição Federal estabelece, no art. 158, IV, que um 

quarto do produto arrecadado do ICMS pertence aos municípios. Deste um quarto, a 

própria Constituição estabelece a forma de divisão de três quartos, art. 158, parágrafo 

único, I. Os critérios de divisão da quarta parte restante são de competência dos Estados e 

ao Distrito Federal, art. 158, parágrafo único, II. Com base nesse espaço de autonomia 

discricionária,  os entes federativos podem estabelecer critérios ecologicamente 

diferenciados para a distribuição da parcela do chamado ICMS ecológico aos Municípios.  

Outro exemplo de tributo ordinário com certa preocupação ambiental é o do 

art. 177, §4º, II, b da Constituição, que previu a instituição da chamada CIDE – 

combustíveis e vinculou parte do produto da sua arrecadação ao financiamento de projetos 

ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. 

Em 2009, foi protocolada a PEC 353/2009, de autoria do Deputado Roberto 

Rocha, cujo objetivo específico é introduzir a chamada reforma tributária ecológica no 

ordenamento jurídico pátrio. Um dos motivos expostos na justificação da proposta foram, 

exatamente, as reformas fiscais ecológicas feitas pelos países-membros da OCDE, acima 

mencionada.  

Apesar de, no ordenamento jurídico brasileiro, ainda não existir um verdadeiro 

tributo ecológico, da forma como previsto e defendido pela OCDE, apresentado 

anteriormente, o tema mostra-se atual e relevante, visto que a experiência internacional tem 

demonstrado que o uso desse instrumento tem sido capaz de alcançar resultados 

significativos no combate à poluição do meio ambiente natural.
12

  

Dessa forma, como a tributação ecológica já é realidade em ordenamentos 

alienígenas, tem alcançado resultados satisfatórios e demonstrado forte potencial para a 

                                                
10 Ver SCAFF, Fernando Facury; TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação e políticas públicas: o ICMS 

ecológico, in Direito tributário ambiental. TÔRRES, Heleno Taveira. (org.), São Paulo: Malheiros Editores, 

2005, p. 724 – 748. 
11 Atualmente, mais da metade dos vinte e sete Estados brasileiros possuem o chamado ICMS ecológico, 

segundo o site http://www.icmsecologico.org.br/  
12 PORFÍRIO JÚNIOR, Nelson de Freitas. Responsabilidade do Estado em face do dano ambiental. 

Dissertação de mestrado da Faculdade de Direito da USP. São Paulo, 1999, p. 125-126.  

http://www.icmsecologico.org.br/


proteção do meio ambiente, além de ser uma crescente tendência mundial,
13

 de forma que é 

natural esse tipo de tributo ganhe espaço em nosso ordenamento jurídico.  Assim, em 

função da real possibilidade de que eles venham a ser criados em nosso ordenamento 

jurídico, vislumbramos a importância e a atualidade do trabalho. No entanto, sem a 

pretensão de querer esgotar o tema, procuraremos, apenas, contribuir com o debate da 

implantação de um verdadeiro tributo ecológico no ordenamento pátrio e deixar a questão 

em aberto para futuras pesquisas científicas.  

Assim, a proposta do trabalho consiste em abordar a compatibilidade de um 

tributo ecológico com o sistema tributário nacional e as principais dificuldades dessa 

imposição. Importante frisar que o termo compatibilidade deve ser encarado no seu sentido 

mais amplo, tanto compatibilidade teórica, isto é, a possibilidade em tese de o atual sistema 

tributário permitir a imposição de um tributo, cujo fato gerador seja a própria poluição, 

analisando-se a constitucionalidade de um tributo nesses termos, quanto no seu aspecto 

prático, isto é, se seria praticável a criação de um tributo sobre a poluição, da forma como 

o ordenamento jurídico tributário pátrio está positivado.   

Na busca de tal objetivo da premissa de que os tributos ecológicos possuem um 

nítido caráter extrafiscal. No primeiro capítulo, abordaremos os contornos da 

extrafiscalidade e da indução tributária, as formas de intervenção do Estado na economia e 

os seus limites, o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e as externalidades. 

Nesse contexto, será apresentada uma correlação entre esses tópicos, além da utilidade e da 

eficiência do tributo como instrumento de indução comportamental, bem como de correção 

ou mitigação de efeitos indesejados, tais como as externalidades negativas.  

É pacífico que os problemas ambientais estão intimamente ligados a problemas 

de aspecto econômico, em especial, a questões de desenvolvimento econômico, e, dessa 

forma, sabendo quão complexa é a relação entre a ordem tributária, a ordem econômica e a 

defesa do meio ambiente, no capítulo seguinte, iremos analisar como se dá esta interação 

na própria Constituição Federal.  

A fim de que fique clara a ideia de integração das ordens tributária, econômica 

e defesa do meio ambiente, ainda neste segundo capítulo, faremos algumas breves 

considerações acerca da ideia de sistema jurídico e sistema tributário. Em seguida, iremos 

ater-nos aos princípios constitucionais que nos parecem mais relevantes para a eventual 

                                                
13

 OECD (2012), “Environmental tax and green growth”, in Southeast Asian Economic Outlook 2011/12, 

OECD Publishing.  http://dx.doi.org/10.1787/9789264166882-en acessado em 15.11.2013. p. 197 – 219. 
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imposição da tributação ecológica. Em nosso entendimento, são os princípios da 

legalidade, capacidade contributiva como corolário da igualdade, livre concorrência, defesa 

do meio ambiente e praticabilidade.  

A análise do princípio da capacidade contributiva reveste-se de especial 

importância em razão do nítido caráter extrafiscal dos tributos ecológicos, uma vez que, 

por si só, a emissão de poluentes não pode ser considerada como uma fonte de riqueza, o 

que, em tese, já impediria tal imposição. No entanto, há quem defenda que quando se trata 

de tributo que não vise, precipuamente, à arrecadação, mas tenha como objetivo outros fins 

constitucionalmente previstos, o princípio da capacidade contributiva poderia ser afastado.  

Saber se e como a livre concorrência é afetada por um tributo ecológico é, 

também, extremamente relevante porquanto é possível que algumas tecnologias 

ecologicamente corretas sejam tão caras e quem os instalou tenha um custo maior do que 

quem decida arcar com o custo do tributo ecológico. Nesse sentido, é importante 

entendermos se tal situação afronta ou não o princípio da livre concorrência.  

Dentro de tal contexto, um ponto crucial também não poderia deixar de ser 

analisado: a questão da competência tributária associada à competência ambiental. Na 

Federação brasileira, enquanto a competência tributária é taxativamente delimitada pela 

Constituição Federal,
14

 a competência ambiental, não, visto que se divide em material e 

legislativa. A competência material pode ser exclusiva ou comum, enquanto a competência 

legislativa pode ser privativa ou suplementar
15

, de modo que entender o funcionamento 

dessa repartição de competências é essencial para os fins do trabalho.  

A junção da competência tributária com a competência ambiental é tida como 

fator essencial para possibilidade de se instituir um tributo ambiental. Dessa forma, iremos 

analisar como se dá essa repartição de competências no sistema constitucional brasileiro e 

verificar se existem obstáculos à junção dessas competências. Ainda neste capítulo, iremos 

analisar como a Constituição Federal tratou o tema das competências tributária e 

ambiental, uma vez que a criação de um tributo ecológico pressupõe essas duas 

competências.  

Como já fora dito, nosso ordenamento jurídico ainda não possui um verdadeiro 

tributo ecológico. Por essa razão, iremos valer-nos do método do direito comparado para 

analisar as experiências alienígenas. A investigação por meio do direito comparado mostra-
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não expressamente previstos no texto constitucional, a chamada competência residual, art. 154, I.  
15 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 8ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 
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se como uma técnica muito útil, principalmente, ao se verificar qual a tendência dos 

Estados mais evoluídos nesse tipo de tributação dessa forma, poderemos observar os 

principais problemas que foram ou continuam sendo enfrentados na implantação e na 

administração desses tributos, se existe alguma tendência em se tributar esta ou aquela 

substância nociva e, especialmente, de que forma se dá essa tributação, ou, ainda, se cada 

Estado tributa uma fonte poluidora diferente.  

Após a análise da legislação estrangeira, por meio do direito comparado, 

pretendemos escolher o tributo mais comum na doutrina estrangeira, isto é, o típico tributo 

ecológico dos Estados analisados, para, então, efetivamente, analisarmos as características 

de um tributo ecológico.  

Assim, dividimos esta análise em duas grandes seções: a primeira será relativa 

ao exame de quais espécies tributárias poderiam ser adequadas a um eventual tributo 

ecológico no nosso sistema tributário. A segunda será relativa às características do fato 

gerador de um tributo ambiental, com a análise de todos os seus aspectos: material, 

espacial, temporal, pessoal e quantitativo. Nesse contexto, insere-se a compatibilidade 

prática, pois é essencial investigarmos qual seria a espécie tributária mais adequada para 

um tributo ambiental, explorando todos os aspectos da hipótese de incidência. Para, 

finalmente, podermos analisar se tal tipo de tributo é realmente compatível com o nosso 

atual Sistema Tributário Nacional, serão verificadas quais espécies são mais adequadas a 

tributar a poluição no Brasil.  

Por fim, no capítulo próprio das conclusões, nós nos manifestaremos acerca da 

compatibilidade ou não de um tributo ambiental com o sistema tributário nacional e se, 

além de ser compatível, um tributo nesses moldes seria praticável num sistema tão 

complexo e intrincado como o nosso, os limites que entendemos devam ser observados e 

os principais problemas a serem enfrentados.  

A metodologia a ser utilizada na pesquisa será bibliográfica documental, 

porque iremos analisar, sistematizar e expor documentos teóricos, como obras doutrinárias, 

periódicos científicos, inclusive eletrônicos, textos normativos e pesquisas elaboradas por 

organismos e organizações internacionais, até mesmo as publicadas nos seus sítios oficiais.  

Será descritiva, porque iremos analisar determinados fenômenos, definir seus 

pressupostos e descrever as possíveis relações com outras variáveis e as normas jurídicas 

pertinentes, em especial, as inseridas no sistema tributário nacional. Na ideia de outras 

variáveis, podemos elencar a interdisciplinaridade da pesquisa, mais especificamente, a 

integração com o ramo das Ciências Econômicas. Visto que a questão da tributação 



ambiental e da preservação ambiental reflete, inevitavelmente, em questões econômicas, 

tais como o desenvolvimento econômico sustentável e a internalização das externalidades.  

Apesar de optarmos por uma visão dogmática, a qual se preocupa com 

possibilitar uma decisão e orientar a ação diante do ordenamento vigente
16

 é importante 

salientar, desde logo, que em razão da falta de uma base normativa própria a respeito da 

tributação ecológica em nosso ordenamento jurídico, iremos valer-nos das definições 

encontradas na doutrina, tanto nacional quanto estrangeira, e nos organismos 

internacionais, como a OCDE.   

O método de investigação do direito comparado  ser-nos-á muito útil porque, 

como já fora dito, não possuímos, em nosso ordenamento jurídico, um verdadeiro tributo 

ecológico. Assim, iremos valer-nos da pesquisa na doutrina estrangeira para analisar como 

esse tipo de imposição ocorre. No entanto, é necessário alertar que não defendemos a 

simples importação de soluções ou de institutos jurídicos para o nosso ordenamento. 

Apenas analisaremos os institutos jurídicos alienígenas à luz do nosso ordenamento, 

quando for possível, mas sempre fazendo as devidas ressalvas e observações necessárias. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo deste estudo consistia na análise da compatibilidade de um tributo 

ambiental com o sistema tributário nacional. Partindo da premissa de que o tributo 

ambiental incide sobre a própria emissão da poluição, passamos a denominá-lo de tributo 

ecológico, a fim de evitar maiores conflitos com o tributo apenas ambientalmente 

orientado, isto é, o que incide sobre algum fato ordinário, mas orienta os seus valores, em 

razão do maior ou menor impacto sobre o meio ambiente. A análise da compatibilidade 

anteriormente referida foi dividida em duas vertentes: uma análise teórica, isto é, se o 

sistema jurídico permitiria tal imposição, e uma análise pragmática, isto é, se seria 

praticável um tributo nesses termos, da forma como o sistema está posto e funciona. 

Para a consecução desse fim, analisou-se primeiramente as questões referentes 

à indução comportamental por meio da tributação, relacionando-a com o desenvolvimento 

nacional, as externalidades negativas e a proteção do meio ambiente. Posteriormente, 

investigamos a interação sistêmica entre as ordens econômica e tributária e a defesa do 

meio ambiente por meio de alguns princípios que entendemos serem os mais relevantes 

para os fins deste estudo. Em seguida, discorremos sobre a distribuição e interação das 

competências ambientais e tributárias. No terceiro momento, foi analisada a experiência 

estrangeira na defesa do meio ambiente, por meio do uso da tributação. Diante dessa 

análise, testamos as espécies tributárias existentes em nosso sistema a fim de verificar qual 

espécie, ou espécies, seria mais adequada para servir como veículo para um tributo 

ecológico em nosso sistema.  

Feitas tais considerações e após as investigações teóricas realizadas, chegamos 

às seguintes conclusões: 

A intervenção do Estado sobre o domínio econômico já não pode mais ser 

considerada eventual ou esporádica. Se essa intervenção antes era vista como algo a ser 

combatido e repelido, em prol da total liberdade dos indivíduos e do próprio mercado, 

atualmente, o próprio mercado e os agentes econômicos clamam pela intervenção estatal, a 

fim de garantir um ambiente econômico concorrencial saudável e seguro, principalmente 

contra crises econômicas. 

Não há mais espaço para querer entender a neutralidade tributária como 

sinônimo de absenteísmo estatal, tampouco querer defender que o tributo não tenha efeitos 



sobre as decisões de mercado. Atualmente, tem-se como certa a ideia de que o tributo é, 

por sua natureza, um instrumento de interferência nas decisões mercadológicas, tanto dos 

agentes de mercado, quanto dos consumidores.  

Consciente de que o tributo exerce influência sobre os comportamentos dos 

consumidores e, por consequência, dos agentes econômicos, o Estado possui um forte 

instrumento de intervenção na economia e na sociedade porque, ao intervir na economia, o 

Estado pode sinalizar os caminhos e comportamentos que entende como os mais 

adequados, em conformidade com as suas políticas públicas, os preceitos e objetivos 

inseridos na Constituição.  

A ideia de se utilizar o tributo como instrumento de intervenção na economia 

não pode ser confundida com a ideia de se tributar os atos ilícitos, visto que tributo decorre 

de ato lícito, sanção de ato ilícito. Dessa forma, não há que se falar em tributar 

determinada atividade, tão logo ela supere os limites impostos pela legislação, porque, a 

partir do momento em que a ação deixou de ser lícita, deixa de ser tributo e passa a ser alvo 

de possível sanção.   

O meio ambiente natural ou ecológico está diretamente vinculado à sadia 

qualidade de vida, logo é direito fundamental garantido por nossa Constituição Federal, em 

seu art. 225, embora, ao mesmo tempo, o ambiente natural seja uma das bases da 

economia. O ambiente natural ou ecológico, entendido como fonte primária de matéria-

prima, ao se alinhar com o trabalho e o capital, formam as bases do tripé econômico. 

O desenvolvimento nacional é um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil. Numa análise mais superficial, poder-se-ia dizer, então, que o 

desenvolvimento nacional conflitaria, diretamente, com a preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Tal assertiva não é verdadeira por si só, visto que o 

desenvolvimento nacional não pode ser entendido como a simples geração de riquezas, 

entendimento já superado e que constituía o pensamento predominante até meados do 

século passado; não subsiste mais como pensamento moderno.  

O desenvolvimento nacional pressupõe o desenvolvimento da própria 

sociedade: trata-se da evolução humana, não associada de algumas ideias básicas de 

liberdade, como acesso à educação, à saúde, a um ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado, entre outros. O simples crescimento econômico não traz esses benefícios, ao 

contrário, afasta-os em razão do aumento das desigualdades sociais. O desenvolvimento 

econômico pode e deve ser um passo para se alcançar o desenvolvimento nacional, mas 

não pode ser entendido como fim em si mesmo. Sendo assim, índices de desenvolvimento 



que levem em consideração apenas o crescimento da produção de riqueza de um Estado 

estão em reformulação, com o intuito de se inserirem novos parâmetros sociais.  

O mercado foi entendido, durante algum tempo, como autorregulável e 

autossuficiente. Vindas inúmeras crises e o surgimento de grandes distorções 

mercadológicas, deixaram-se de lado as ideias de autorregularidade e autossuficiência, para 

assumir a dependência do mercado perante o Estado, com o intuito de que esse 

regulamente o mercado e garanta ao máximo as condições da livre iniciativa e livre 

concorrência.  

Assumida a dependência do mercado com o Estado, surgem estudos que 

demonstram as principais falhas do mercado e afirmam competir àquele tentar solucioná-

las. São elas: a) mobilidade de fatores; b) acesso às informações relevantes; c) 

concentração econômica; d) bens públicos; e e) externalidades. No tocante à defesa do 

meio ambiente, as externalidades são as que têm merecido mais atenção. 

Externalidade é o custo ou o benefício, gerado por um indivíduo, mas 

transferido para outro indivíduo, sem tipo algum de compensação ou pagamento. Chama-

se de externalidade negativa a transferência dos custos gerados por um indivíduo, mas 

transferido para o outro, sem que haja algum tipo de compensação. Um exemplo muito 

comum de externalidade negativa é, precisamente, a poluição gerada por um indivíduo, 

mas transferida para a sociedade, do mesmo modo que, quando uma indústria não possui 

filtros adequados e expele fumaça tóxica, é a sociedade daquela região que arcará com os 

custos, saúde, limpeza, entre outros, causados pela fumaça gerada por aquela indústria.  

Arthur C. Pigou, grande economista inglês, propusera, em 1920, que, para se 

internalizar as externalidades, se deveria tributar as negativas e subsidiar as positivas. Essa 

ideia ficou conhecida como “imposto-pigou” ou “imposto pigouviano” e continua sendo a 

base mestra para a tributação ambiental até hoje. 

A correção das falhas de mercado, especialmente em relação às externalidades, 

pode acarretar um duplo dividendo, isto é, com apenas uma ação, a imposição tributária, 

corrige-se a falha pretendida, pois ela foi economicamente desestimulada. Com essa 

mesma ação, obtêm-se recursos, que podem ser investidos em outras áreas, como para 

melhorar a eficiência do próprio sistema tributário.  

Mas, como toda ação humana gera algum tipo de resíduo, que pode ser 

entendido como poluição e, da mesma forma, pode ocorrer com as atividades econômicas, 

torna-se impossível, praticamente, extinguir ou proibir toda e qualquer forma de poluição, 



de geração de resíduos, além de ser extremamente difícil conseguir calcular um valor fixo 

do custo daquela externalidade.  

A nossa Constituição impõe ao Poder Público – termo que nos remete ao 

sentido mais amplo possível de Estado –, assim como à coletividade, ou seja, à própria 

sociedade, o dever de defesa do ambiente ecologicamente equilibrado.  

Para dar concreção a esse dever, o Estado tem à sua disposição instrumentos de 

comando e controle: os clássicos instrumentos de regulação e proibição de determinadas 

atividades ou limites a essas atividades e, modernamente, os instrumentos de mercado, nos 

quais os tributos ecológicos se inserem.  

A noção de sistema jurídico implica as ideias de ordem e unidade. Dessa 

forma, tratando-se de unidade, o sistema deve ser interpretado no seu todo e não em partes. 

Do sistema maior, que é a Constituição, podemos extrair verdadeiros subsistemas, como o 

da ordem econômica e tributária e as normas que cuidam da matéria ambiental. Mas esses 

subsistemas servem, apenas, para identificar princípios autônomos e facilitar o estudo 

autônomo das respectivas matérias, uma vez que, quando o intérprete estiver diante de um 

caso concreto, obrigatoriamente, ele terá de percorrer todo o sistema.  

Assim, a análise da possibilidade de um tributo ecológico deve passar pelo 

crivo de todo o sistema constitucional, notadamente do subsistema tributário, do 

subsistema econômico e do subsistema que cuida do meio ambiente.  

Quando se fala de tributo, necessariamente, há que investigar se tal tributo 

obedece aos princípios e regras do subsistema tributário, visto que, independentemente de 

o tributo ser fiscal ou extrafiscal, por ser norma tributária, deve obediência aos princípios e 

regras tributárias, em especial, aos princípios da legalidade e da igualdade.  

O princípio da legalidade representa verdadeiro limite ao Poder do Estado, 

porque ele prevê que o próprio povo, verdadeiro detentor do poder estatal, é quem irá 

decidir, em última análise, se concorda ou não com o aumento ou a nova imposição 

tributária, além de trazer consigo a ideia de certeza, uma vez que todos os elementos que 

devem compor o tributo e, dessa maneira, formar a hipótese tributária, deverão estar 

previstos em lei.  

A igualdade decorre da própria ideia de Estado de Direito e, portanto, deve ser 

obedecida sempre. Ocorre que igualdade não é identidade e, dessa forma, o legislador pode 

adotar critérios de discriminação, desde que sejam constitucionalmente válidos. 

A capacidade contributiva é corolário da igualdade, porque remete à ideia de 

que os indivíduos arquem com as despesas do Estado com base no seu potencial 



econômico: quem possui mais riqueza arca com uma parte maior; quem possui menos 

riqueza paga uma parcela menor. Esse princípio tem especial contorno em relação aos 

impostos e, quanto a todas as outras espécies tributárias, deve ser obedecido o comando 

constitucional do não confisco, ou seja, não existe a possibilidade de se instituir um tributo 

que gere o efeito de confisco, ou sufoque a atividade econômica. Se a atividade for 

indesejada em um grau tão elevado, que se queira impor um tributo sufocante, o certo é 

proibir tal atividade, mas não tentar tributar até o ponto de inviabilizar a atividade 

econômica.  

Em relação à tributação extrafiscal, o princípio da igualdade pode ser mitigado, 

mas não abandonado. Desse modo, é necessário que o legislador ordinário adote algum 

critério constitucionalmente válido para efetivar a discriminação e não pode, igualmente, 

se desviar das bases econômicas quando for instituir um tributo extrafiscal. Ainda assim, 

terá de observar, no mínimo, alguma situação que, ao menos, reflita uma situação 

econômica geradora de riqueza.  

A livre concorrência, em última análise, também decorre da igualdade, visto 

que prescreve a liberdade de todos concorrerem num mercado aberto a eles, sob as mesmas 

condições e oportunidades. Dessa forma, a tributação não pode chegar ao ponto de afetar 

essa concorrência, ou seja, em razão da unidade sistêmica, os tributos também devem 

obediência ao princípio da livre concorrência, já que um tributo não pode impedir que os 

agentes de um mesmo setor atuem sob as mesmas condições. Do ponto de vista do 

comércio internacional, a tributação interna, igualmente, não pode ser um empecilho para 

as exportações e, em decorrência, o tributo interno não deve fazer com que o bem já saia 

do território nacional em situação desfavorável econômica e concorrencialmente.  

A defesa do meio ambiente é um dever de todos, mas ganhou destaque no 

conjunto de princípios que regem a ordem econômica, no art. 170 da CF/88. Isso significa 

que as ações adotadas pelo Estado, em prol da ordem econômica, deverão, igualmente com 

os outros princípios, almejar a proteção do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação. 

Em nosso entendimento, esse dispositivo não traz qualquer nova competência 

tributária. No entanto, pode e deve ser utilizado como critério de discrímen, na 

modificação, majoração ou, até mesmo, na introdução de um novo tributo.  

 



Todas as competências tributárias estão expressamente previstas na 

Constituição Federal. Adotamos a corrente que entende que a Constituição prevê cinco 

espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria, de competência comum dos três 

entes federativos, mais o Distrito Federal, além das contribuições especiais e dos 

empréstimos compulsórios, de competência exclusiva da União. 

Em relação aos impostos, todos os que são possíveis de serem instituídos e 

cobrados em nosso ordenamento já estão igualmente previstos na Constituição e com a sua 

devida repartição de competência. A Constituição diz qual ente vai poder instituir e cobrar 

qual imposto, de forma taxativa. Em relação à União, outorgou a essa a competência 

residual, isto é, a possibilidade de criar novos impostos, desde que já não estejam previstos 

no próprio Texto Constitucional – isto é, que o novo imposto tenha hipótese tributária ou 

base de cálculo própria de algum imposto já descrito pela Constituição – e, ainda, que seja 

não cumulativo e criado por meio de lei complementar (art. 152, CF/88). 

A repartição de competência em matéria ambiental é bastante complexa, 

porque a Constituição outorga competência exclusiva à União em poucas matérias, tais 

como elaborar e executar planos nacionais e regionais, legislar sobre águas e recursos 

nucleares. A competência material comum é outorgada a todos os entes da Federação, ou 

seja, em consonância com o art. 225, estabelece que é dever de todos, inclusive do Poder 

Público, aqui inseridos todos os entes federativos, proteger o meio ambiente. Ainda prevê a 

competência legislativa concorrente entre Estados, Distrito Federal e União, para legislar 

sobre algumas matérias, tais como controle da poluição, proteção do meio ambiente e 

defesa dos recursos naturais, entre outros. Em resumo, podemos afirmar que, em matéria 

de defesa do meio ambiente, todos os entes federativos podem exercê-la, isto é, são 

competentes, materialmente, para defendê-lo.  

Essa análise da divisão de competências é importante porque entendemos que a 

criação de um tributo ecológico requer dupla competência – tributária e ambiental. Nesse 

sentido, no nosso sistema, a criação de um tributo ecológico depende muito mais da 

competência tributária propriamente dita, do que da competência ambiental, uma vez que, 

em pouquíssimas matérias, a União detém competência exclusiva, já que o normal é a 

competência comum.  

Analisados alguns países que usam o tributo como instrumento de defesa do 

meio ambiente, pudemos constatar que inúmeros deles já realizaram, ou ainda está em 

curso alguma espécie de reforma fiscal ecológica, isto é, os países estão reformulando os 

seus sistemas tributários para modificar as tradicionais bases de arrecadação sobre o 



patrimônio, a renda ou o consumo, com o intuito de tributar ações ou fatos que gerem 

poluição, sejam ecologicamente degradantes ou mesmo reflitam um novo ângulo sobre o 

valor dos bens naturais, como é o caso da tributação holandesa sobre a extração de águas 

subterrâneas.  

Importante ressaltar que, em todos os países, estudos se preocuparam com a 

possível perda de competitividade internacional de suas empresas, de forma que a maioria 

deles resolveu esse problema vinculando o produto da arrecadação do novo tributo para 

subsidiar os tributos incidentes sobre o trabalho, especialmente as contribuições sociais dos 

trabalhos, responsável por gerar ganho de eficiência e competitividade.  

Também houve problemas, normalmente naqueles países que possuem uma 

forma de Estado mais descentralizada, relativos à invasão de competência tributária do 

ente que estava instituindo um tributo sob o argumento ambiental, embora, na verdade, a 

base incida sobre outra riqueza que já era tributada. Também surgiram problemas 

referentes à igualdade, quando apenas um setor possuía incentivos fiscais, enquanto todos 

os outros eram tributados. Os incentivos fiscais eram justificados sob o argumento de que 

aquele setor específico concorria internacionalmente e os outros, não, e, assim, estaria 

justificada a discriminação, porém alguns dos agentes dos setores tributados também 

concorriam no mercado internacional.   

Diante das experiências estrangeiras e das peculiaridades do nosso sistema, 

entendemos que as espécies mais adequadas para a tributação ecológica seriam os impostos 

e as contribuições interventivas, uma vez que são tributos não vinculados a uma atividade 

estatal, cujos aspectos materiais podem ser mais amplos e alcançar, assim, a própria 

poluição, como emissão de gases que causam o efeito estufa.  

Como os impostos já estão exaustivamente previstos na Constituição Federal, 

no atual desenho constitucional, nenhum ente poderia criar tal tributo, com exceção da 

União, por meio da sua competência residual, obedecidos os requisitos constitucionais.  

As CIDEs, por sua vez, apresentam uma forte aptidão para se tornarem um 

veículo do tributo ecológico, porque teriam a vantagem de incidir sobre um setor 

específico do domínio econômico, a defesa do meio ambiente mediante tratamento 

diferenciado ser um princípio constitucional da ordem econômica, legítima a imposição, e 

pela necessidade de sua receita ser vinculada a finalidade pré-determinada, poderia ser 

usada para subsidiar o pagamento das contribuições sociais, de modo a desonerar a carga 

fiscal sobre o trabalho e evitar, assim, a perda de competitividade e gerar o duplo 

dividendo, com aumento da eficiência.   



 Assim, entendemos o tributo ecológico como compatível, teoricamente, com o 

sistema tributário nacional.  

No entanto, apesar de aceitarmos a compatibilidade teórica, pragmaticamente, 

em razão do excesso de complexidade do nosso sistema, basta lembrar a quantidade de 

horas que os empresários brasileiros gastam a mais para quitar as suas obrigações fiscais, 

em comparação com os vizinhos da América Latina e com os países-membros da OCDE. 

A criação de mais um tributo complexo e de difícil administração, traria consigo o 

surgimento de mais obrigações acessórias, o que aumentaria ainda mais a quantidade de 

horas gastas para que os empresários cumprissem suas obrigações. Desse modo, um tributo 

como o estudado, da forma como o ordenamento está posto, só iria trazer ineficiência ao 

sistema, portanto, inviável, do ponto de vista prático.   

Um tributo ecológico, como pudemos constatar, é altamente complexo, 

porque os cálculos necessários para se estipular os valores a serem cobrados envolvem 

uma série de variáveis. A fiscalização do tributo também é complexa e, dependendo do 

tipo de poluição, precisa de pessoal altamente qualificado, o que faz com que os custos da 

própria administração tributária aumentem.  

Essa inviabilidade se traduz, ainda e principalmente, em função da nossa 

conturbada legislação tributária e do excesso de obrigações acessórias. É certo que a 

matéria tributária e a fiscalização tributária não são, por natureza, excessivamente simples, 

mas é certo, também, que o nosso sistema poderia ser mais simples. Dessa maneira, em 

razão da complexidade que se exige para criação, instituição e cobrança de um tributo 

ecológico, entendemos que, enquanto não vier uma reforma tributária para simplificar o 

sistema tributário nacional, a criação de mais um tributo complexo seria impraticável e 

inviável.  
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