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RESUMO

O presente trabalho visa demonstrar a necessidade fática, bem como colocar em realce a
permissão jurídica de se utilizar os tributos, por meio de políticas públicas extrafiscais, no
sentido de defesa do meio ambiente constitucionalmente protegido, tendo por escopo último o
desenvolvimento sustentável. A utilização do ICMS Ecológico como mecanismo indutor de
uma conduta de proteção ambiental, é o foco principal deste estudo sendo utilizados como
exemplos os casos ocorridos em alguns municípios mineiros. Após realizar uma breve
digressão principiológica do Direito Ambiental e do Sistema Constitucional Tributário, que
culminaram na criação do Direito Ambiental Tributário, foram analisadas as espécies
tributárias como instrumentos possíveis de proteção ao meio ambiente. Em seguida, são
tangenciados alguns tópicos de relevo, como a necessidade de uma tributação ambientalmente
orientada, bem como os possíveis obstáculos para a completa efetivação do ICMS Ecológico
como meio de proteção ao meio ambiente. Por fim, discorre-se sobre o auspicioso
entrelaçamento entre os tributos, a ciência e a tecnologia em prol das questões ambientais.
Tenciona-se demonstrar que, ante a conjuntura ambiental que nos circunda, é urgente o
fortalecimento da utilização das diferentes espécies tributárias, em seu viés extrafiscal, com o
fim de favorecer a criação e a adoção de novos mecanismos mais benéficos ao ecossistema,
desestimulando, doutra margem, os comportamentos e as formas de produção mais
poluidoras.
Palavras-chave: Tributação. Extrafiscalidade. ICMS Ecológico. Meio Ambiente.

ABSTRACT

This work aims to demonstrate the factual need, as well as put into highlighting the legal
permission to use the taxes through extra fiscal public policies towards protection of the
constitutionally protected environment, with the ultimate scope of sustainable development.
The use of the ecological vat as inducing mechanism of conduct of environmental protection
is the main focus of this study being used as examples the cases in some municipalities of
Minas Gerais. After making a brief principled tour environmental law and constitutional tax
system which culminated in the creation the tax environmental law, analyzed the tax species
as possible instruments of environmental protection. They are then related some major topics
such as the need for an environmentally oriented taxation, as well as the possible obstacles to
the full realization of the ecological vat as a means of protecting the environment. Finally, it
discusses about the auspicious intertwining of taxes, science and technology in support of
environmental issues. It is intended to demonstrate that, at the environmental situation around
us, it is urgent to strengthen the use of different tax species in its extra fiscal bias in order to
promote the creation and adoption of new, more beneficial to the ecosystem mechanisms,
discouraging, of another bank, behaviors and ways of more polluting production.

Keywords: Taxation. Extrafiscality. Environment. Green VAT.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo discutir os benefícios da tributação
ambientalmente orientada, como instrumento indutor de uma conduta de proteção ao meio
ambiente.
A premissa adotada é a de que o repasse financeiro do benefício fiscal, conhecido
como ICMS Ecológico, deveria ser utilizado para a proteção do meio ambiente, uma vez que
os requisitos para receber este benefício fiscal é justamente a preservação ambiental, a
compensação de restrição de uso do solo no caso de criação e a manutenção de Unidades de
Conservação (UC) e, de proteção dos recursos hídricos e do solo no caso de infraestruturas de
saneamento básico.
Neste sentido, a tributação poderia ter um papel determinante na proteção da
natureza, pois a partir das análises realizadas, as espécies tributárias poderiam contribuir
bastante na diminuição dos passivos ambientais. Interessante salientar que a fiscalidade possui
um viés ambiental quando acionada para este fim.
O papel da extrafiscalidade também analisada neste estudo, no que se refere ao
ICMS Ecológico, se apresenta como um meio de se alcançar os objetivos ambientais
elencados no artigo 225 da Carta Magna.
A interdisciplinaridade1 está presente neste estudo sendo utilizada como forma de
demonstrar a interação de matérias aparentemente distintas, como o Direito Ambiental e o
Direito Tributário, visando garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo
com os limites destas disciplinas.
A metodologia utilizada é a Jurídico-Projetiva (Jurídico-Prospectiva).
Isto posto, no segundo capítulo discorrer-se-á sobre a conceituação básica de meio
ambiente, bem como os princípios ambientais.
No terceiro capítulo será apresentado o Sistema Constitucional Tributário,
apresentando os seus princípios presentes na Carta Magna e suas espécies tributárias também
presentes no Código Tributário Nacional.
No quarto capítulo será discorrido sobre a relação entre o Direito Ambiental e o
Direito Tributário gerando a criação do Direito Ambiental Tributário, apontando para a
necessidade de uma tributação ambientalmente orientada, por intermédio da extrafiscalidade,
1

Disponível em http:<//www.infoescola.com/pedagogia/interdisciplinaridade/>. Acesso em 15 out. 2015.
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e serão analisados também os princípios surgidos em razão da união destes dois ramos do
direito.
Aponta-se no quinto capítulo a possibilidade de utilização dos impostos, taxas,
contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e a contribuição de intervenção no
domínio econômico como instrumentos de proteção do meio ambiente.
No sexto capítulo, será destacada a importância da utilização do ICMS Ecológico
como meio de proteção do meio ambiente, destacando os critérios de distribuição da cotaparte do ICMS dos estados brasileiros que possuem rateio do ICMS Ecológico, quais são as
suas legislações específicas e também os percentuais de aplicação e critérios utilizados.
Destaca-se ainda o histórico legislativo do ICMS Ecológico de Minas Gerais, seus
critérios de distribuição do ICMS de acordo com a lei nº18030/2009 bem como os possíveis
obstáculos para a sua completa efetivação.
No capítulo sétimo, apresenta-se o estudo de casos de utilização do ICMS Ecológico
em Minas Gerais.
Se por um lado, avaliam-se como casos de sucesso as iniciativas dos Municípios de
Araponga e Marliéria no tocante à preservação ambiental, atuando de maneira a arrecadar
cada vez mais com o ICMS Ecológico, gerando a melhoria das condições de vida de seus
cidadãos através da harmonização da proteção ambiental como o desenvolvimento
econômico, fruto de uma administração municipal progressista, por outro não se poderia dizer
o mesmo no caso do Município de Entre Rios de Minas, onde o ICMS Ecológico não vem
apresentando os resultados esperados frente às expectativas de proteção ambiental geradas
pela concessão deste benefício fiscal.
Sustenta-se, dessa forma, que os recursos decorrentes do ICMS Ecológico deveriam
ser utilizados na proteção do meio ambiente, cabendo à administração pública municipal as
providências necessárias para tanto.
Em suma, deve-se arrecadar para proteger o meio ambiente, melhorar as condições
de vida dos cidadãos e principalmente não relegar a este benefício fiscal o “rótulo” de apenas
mais uma verba adquirida pelo município, utilizada somente para cobrir os gastos da
administração local.
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2 DIREITO AMBIENTAL: CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Será analisado agora o conceito de meio ambiente e demais considerações iniciais obre o
tema.

2.1 O conceito de meio ambiente

O conceito de meio ambiente como um conjunto de fatores externos presentes ao
redor de um indivíduo ou de uma população tornou-se uma convenção doutrinária com muitas
variações, mas que sempre vinculam o conceito à natureza.
Segundo Édis Milaré (2011) a expressão “meio ambiente” (milieu ambiant) foi
utilizada pela primeira vez pelo naturalista francês Geoffroy de Saint-Hilaire na obra Études
progressives d'un naturaliste, de 1835, sendo perfilhada por Augusto Comte em seu Curso de
filosofia positiva.
A conceituação adotada neste estudo é a concepção ampla do meio ambiente, trazida
pelo professor José Afonso da Silva (2004), que ensina que o meio ambiente seria a interação
do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento
equilibrado da vida em todas as suas formas.

2.2 O conceito de meio ambiente na legislação

Pela legislação brasileira, o conceito de meio ambiente está presente no artigo 3º,
inciso I, da lei 6938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)
informando que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
A Constituição Federal do Brasil (1988), em seu artigo 225, caput, define que todos
têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Em Minas Gerais, o conceito de meio ambiente está presente na lei nº 7.772, de 08
de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.
Em seu artigo primeiro, parágrafo único, conceitua-se o meio ambiente como o espaço onde
se desenvolvem as atividades humanas e a vida dos animais e vegetais.
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2.2.1 O meio ambiente constitucionalmente protegido

Com a inserção da temática do meio ambiente na Carta Magna, os valores culturais
de proteção à natureza foram positivados gerando, assim, não apenas uma conscientização de
sua importância, mas também a punição de quem pratica atividades nocivas ao meio
ambiente.
A busca pelo equilíbrio ecológico para que as gerações presentes e futuras possam
viver sem a escassez dos recursos naturais é o interesse principal da Constituição Federal do
Brasil sobre o Direito Ambiental.
A autora Beatriz Souza Costa, em sua obra “Meio Ambiente como direito à vida –
Brasil, Portugal e Espanha” aborda a importância do meio ambiente como direito
fundamental:

No Brasil, não há dúvida de que o meio ambiente é considerado um direito
fundamental, porque qualquer interpretação contrária não encontrará amparo. A
própria Constituição Federal, em seu artigo 225, enuncia que “todos têm o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Portanto, fala de “todos” e de cada
“um” [sic]. Sendo assim, o indivíduo tem o direito fundamental e subjetivo a um
meio ambiente ecologicamente equilibrado. (COSTA, 2013, p.60)

É inegável que o meio ambiente pode ser considerado um direito fundamental, pois
seria um contrassenso2 questionar sua validade, embora muito pouco estudado nas faculdades
de direito, onde muitas vezes a matéria não faz parte do currículo escolar, sendo que essa
matéria deveria ser obrigatória em todos os cursos universitários do País, porque somente com
a educação e a divulgação dos impactos ambientais causados na sociedade, seria possível
avançar nas discussões em matéria ambiental.

2.3 O Conceito de Direito Ambiental
Entende-se que a conceituação do Direito Ambiental3 está amparada pela visão do
direito definido por Miguel Reale (1993), como a integração entre norma, fato e valor, pois a
norma é a positivação dos anseios da sociedade por uma proteção ao meio ambiente; o fato
consiste na própria existência humana e sua relação com os recursos naturais cada vez mais
2

Devido ao fato da doutrina majoritária utilizada neste estudo acompanhar este entendimento.
O professor Paulo Affonso Leme Machado (2007) ensina que o Direito Ambiental é um direito sistematizador,
que faz a articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que integram o
ambiente.
3
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escassos, devido ao antropocentrismo desregrado, com a busca do lucro em detrimento da
natureza; destacando-se, por último, o valor, representado, por exemplo, pela preocupação
com os impactos ambientais em que o valor da preservação ecológica entra em conflito com o
valor econômico, que poderia surgir por intermédio de uma atividade empresarial em
determinada região.
Dessa maneira, adota-se a conceituação de Paulo de Bessa Antunes:

O Direito Ambiental é, portanto, a norma que, baseada no fato ambiental e no valor
ético ambiental, estabelece os mecanismos normativos capazes de disciplinar as
atividades humanas em relação ao meio ambiente. (ANTUNES, 2010, p. 5)

2.3.1 Noção de princípio
A palavra “princípio” origina-se do latim principium, significando origem, começo; e
na linguagem popular entende-se por início de alguma coisa, seu ponto inicial etc., sendo que
para este estudo é relevante somente a abordagem dos princípios em matéria jurídica.
Na lição do professor Roque Antonio Carrazza (2015) princípio jurídico é um
enunciado lógico, implícito ou explícito que, por sua grande generalidade, ocupa posição de
preeminência nos vastos quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula, de modo
inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que a ele se conectam.
Dessa maneira, a importância dos princípios jurídicos reside na sua existência e na
sua aplicação no ordenamento jurídico.

2.3.2 Princípios do Direito Ambiental

Serão analisados nessa parte do trabalho alguns princípios do Direito Ambiental
necessários a este estudo por possuírem um viés atrativo com o Direito Tributário e que
acabaram gerando o Direito Ambiental Tributário como um reflexo positivo para o
ordenamento jurídico pátrio desta atratividade.

2.3.2.1 Princípio do desenvolvimento sustentável

Este princípio parte da premissa de que o progresso e a sustentabilidade devem
buscar um equilíbrio para que o meio ambiente não seja lesado por um alto impacto
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ambiental, e que a sociedade também possa evoluir, trazendo melhores condições de vida para
a população.
Nessa discussão encontram-se, doutrinariamente, duas posições. De um lado, o
antropocentrismo exemplificado como o homem enquanto ser humano, utilizador dos recursos
naturais de maneira a atender as suas necessidades, não importando o dano causado para a
natureza. E de outro lado tem-se o ecocentrismo, em que a natureza é o centro de tudo e o ser
humano é apenas parte dela, devendo utilizar os recursos naturais de maneira apenas para que
possa manter a sua sobrevivência. (MILARÉ, 2011).
Entende-se que essas duas posições se assentam na poltrona confortável do
radicalismo exacerbado, onde nascem interesses individuais mascarados por ideologias de
grupo, enquanto o princípio do desenvolvimento sustentável busca o equilíbrio entre homem e
natureza.
No Direito Internacional, a Conferência de Estocolmo de 19724 estabeleceu, em seu
princípio 4º, que os países em desenvolvimento devem dirigir seus esforços para o
desenvolvimento, tendo presente suas prioridades e a necessidade de salvaguardar e melhorar
o meio ambiente, informando ainda que nos países industrializados os problemas ambientais
estão geralmente relacionados à industrialização e ao desenvolvimento tecnológico.
Na Carta Magna, o artigo 170 estabelece que a ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando entre outros princípios, a
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

2.3.2.2 Princípio da prevenção

O princípio da prevenção busca a adoção de medidas que possam evitar um dano
ambiental irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente.
Segundo o professor Romeu Thomé:

(...) Todavia, tal princípio não é aplicado em qualquer situação de perigo de dano. O
princípio da prevenção se apoia na certeza científica do impacto ambiental de
determinada atividade. Ao se conhecer os impactos sobre o meio ambiente, impõese a adoção de todas as medidas preventivas hábeis a minimizar ou eliminar os

4

Reprodução da declaração, com tradução livre, disponível em:
<www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. Acesso em 21 out. 2015.
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efeitos negativos de uma atividade sobre o ecossistema. Caso não haja certeza
científica, o princípio a ser aplicado será o da precaução (THOMÉ, 2011, p. 68).

Desta forma, a importância da prevenção está demonstrada na certeza científica do
dano, pois com esta comprovação a obra ou atividade será analisada sob o prisma de um risco
máximo e comprovado ao meio ambiente, tornando o estudo prévio de impacto ambiental
uma ferramenta que pode inviabilizar a execução da atividade em determinado local ou
região.
Segundo Machado (2007) a prevenção não é estática. Sendo assim, há que se
atualizar e fazer reavaliações, para poder influenciar a formulação das novas políticas
ambientais.
Ainda neste sentido:

Com base no princípio da prevenção, o licenciamento ambiental e até mesmo os
estudos de impacto ambiental podem ser realizados e são solicitados pelas
autoridades públicas. Pois tanto o licenciamento quanto os estudos prévios de
impacto ambiental são realizados com base em conhecimentos acumulados sobre o
meio ambiente (ANTUNES, 2010, p.45).

2.3.2.3 Princípio da precaução
O termo “precaução” em si opera no campo da incerteza, mas no âmbito do Direito
Ambiental, a incerteza toma a forma de risco e o risco pode atingir toda porção do meio
ambiente onde pode vir a se tornar um desastre ecológico.
Na lição do professor Paulo Affonso Leme Machado (2007) o princípio da precaução
visa à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à comunidade da
natureza existente no planeta.
Na Constituição Federal o princípio da precaução é adotado de maneira implícita em
seu artigo 225 inciso V, ao incumbir ao Poder Público a tarefa de controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
No Direito Internacional Ambiental, o princípio da precaução está previsto na
“Declaração do Rio de Janeiro” ocorrida durante Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 92 (ONU, 1992), que proclama em

19

seu princípio 155 que “com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não
será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir
a degradação ambiental”.
Segundo Romeu Thomé:

Nesse sentido, a ausência de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto
para postergar a adoção de medidas efetivas de modo a evitar a degradação
ambiental. Vale dizer, a incerteza científica milita em favor do ambiente,
carregando-se ao interessado o ônus de provar que as intervenções pretendidas não
são perigosas e/ou poluentes. (THOMÉ, 2011, p.69)

Dessa maneira, a presença ou não de certeza científica é o que diferencia o princípio
da prevenção do princípio da precaução.

2.3.2.4 Princípio do poluidor-pagador

O princípio do poluidor-pagador ocupa-se da utilização dos recursos ambientais para
as obras ou atividades, sendo que estas atividades geram um custo ao meio ambiente e este
princípio o direciona, podendo ser entendido como o dano ambiental diretamente causado
pela atividade exercida, para quem realmente causou este custo/dano.
Segundo Édis Milaré (2011), busca-se, no caso, imputar ao poluidor o custo social da
poluição por ele gerada, engendrando um mecanismo de responsabilidade por dano ecológico,
abrangente dos efeitos da poluição, não somente sobre bens e pessoas, mas sobre toda a
natureza.

2.3.2.5 Princípio do usuário-pagador
O princípio do usuário-pagador6, embora tenha relação com o princípio do poluidorpagador, devido ao fato do mesmo também penalizar o dano ambiental, deve ser analisado
separadamente, pois o princípio do poluidor-pagador relaciona-se apenas com a degradação
ambiental gerada pela poluição, enquanto que o princípio do usuário-pagador abrange as
5

Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em 22 out. 2015.
É também utilizada a nomenclatura na doutrina consumidor-pagador por Ricardo Lobo Torres ao definir os
princípios do Direito Tributário Ambiental.
6
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outras atividades que se utilizam dos recursos naturais, ainda que não possam vir a causar um
prejuízo ao meio ambiente.
Neste sentido:

O poluidor que paga, é certo, não paga pelo direito de poluir: este “pagamento”
representa muito mais uma sanção, tem caráter de punição e assemelha-se à
obrigação de reparar o dano. Em síntese, não confere direito ao infrator. De outro
lado, o usuário que paga, paga naturalmente por um direito que lhe é outorgado pelo
poder público competente, como decorrência de um ato administrativo legal (que, às
vezes, pode até ser discricionário quanto ao valor e às condições); o pagamento não
tem qualquer conotação penal, a menos que o uso adquirido por direito assuma a
figura de abuso, que contraria o direito. (MILARÉ, 2011, p. 1077)

Como exemplo de aplicação do princípio do usuário-pagador tem-se os pagamentos
pelo uso de recursos hídricos, em que se busca dar uma solução próxima à de mercado para o
problema ambiental, ou seja, criar um sistema de preços que incentiva os agentes a tomar
decisões ambientalmente corretas.

2.3.2.6 Princípio da participação comunitária

A participação comunitária pode ser entendida como a presença da população nas
decisões e iniciativas referentes à defesa do meio ambiente, como por exemplo, de audiências
públicas feitas para que a população analise a viabilidade ambiental de uma obra ou atividade
na sua região, devendo questionar os riscos que podem vir a surgir com a aceitação da
proposta do empreendimento.
Conforme Antunes (2010) o princípio da participação comunitária ou democrático
encontra-se previsto na Carta Magna em seu artigo 225, caput, onde está estabelecido que
cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para
as presentes e futuras gerações. Ressalta-se que, como a proteção ao meio ambiente é um
direito difuso, a coletividade prevista no artigo abrange toda a sociedade do País, ou seja, a
participação comunitária não fica restrita apenas a um município ou estado, devendo ser uma
preocupação nacional, respeitando a legislação local ou opondo-se a ela quando houver
desrespeito à Constituição Federal.
Para que o princípio da participação comunitária possa ser efetivo, ele se utiliza de
medidas processuais, legislativas e administrativas previstas na Carta Magna.
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As medidas processuais são a ação popular (art.5º, LXXIII), ação civil pública
(art.129, III); as medidas legislativas são o plebiscito (art.14, I), o referendo (art.14, II), a
iniciativa popular (art.14, III); as medidas administrativas são o direito de informação (art.5º,
XXXIII), o direito de petição (art.5º, XXXIV) e o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA)
(art.225, IV).
Sobre o princípio da participação comunitária comunga-se do entendimento do
professor Romeu Thomé (2011) que diz ser à coletividade assegurado o poder-dever de não se
omitir do relevante papel de atuação para a melhoria do meio ambiente e de sua própria
qualidade de vida.

2.3.2.7 Princípio da informação

Na Constituição Federal encontra-se o princípio da informação em seu artigo 5º,
XXXIII, em que estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.
Dessa maneira, encontramos o princípio da informação vinculado ao princípio da
participação comunitária, pois o acesso às informações deve ser disponibilizado a todos,
respeitando o limite constitucional. Mas para que estas informações sejam utilizadas em prol
do meio ambiente, faz-se necessária a participação da coletividade, buscando tais informações
para a proteção ambiental.
Neste sentido:

Ao garantir às informações ambientais, o objeto da norma constitucional é oferecer
aos interessados tempo suficiente para a adoção de efetivas providências
administrativas e/ou judiciais cabíveis nos casos de eventuais irregularidades
constatadas no licenciamento de atividades com potencial degradador. (THOMÉ,
2011, p.84)

2.3.2.8 A competência ambiental na Constituição de 1988

A Constituição Federal repartiu a competência entre todos os entes da Federação e,
segundo o professor Romeu Thomé (2011), a doutrina perfaz uma bipartição da competência
em competência legislativa que seria expressa no poder outorgado a cada ente federado para a
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elaboração de leis e atos normativos e em competência material ou administrativa que cuida
da atuação concreta do ente, através do exercício do poder de polícia. Não se pretende
adentrar nas discussões doutrinárias a esse respeito, pois essa estrutura se coaduna com a
estrutura deste estudo.
No âmbito da competência legislativa temos a de natureza privativa prevista no
artigo 22 da Carta Magna, onde são destacados, em matéria ambiental, as águas, a energia, o
regime dos portos, a navegação lacustre, fluvial e marítima, as jazidas, minas, outros recursos
minerais e ainda as atividades nucleares.
A competência legislativa será concorrente em matéria ambiental, conforme o
disposto no artigo 24 do mesmo diploma legal no tocante a florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente,
controle da poluição, proteção do patrimônio e responsabilidade por dano ao meio ambiente.
Dessa maneira cabe a todos os entes da Federação legislar sobre essas matérias
supramencionadas, sendo que, de acordo com o artigo 24 da Constituição Federal, na hipótese
de inexistência de lei federal sobre normas gerais, os estados da federação exercerão a
competência legislativa plena, para atender suas peculiaridades, até que sobrevenha uma
norma federal, suspendendo sua eficácia no que for contrário, conforme o parágrafo 4º do
mesmo artigo.
Cabe aos Municípios legislarem sobre os assuntos de interesse local e suplementarem
a legislação federal e a estadual no que couber, dentre outros assuntos, conforme o disposto
no artigo 30 da Carta Magna, ou seja, os assuntos de interesse nacional cabem à União, aos
estados cabem os interesses regionais e aos Municípios os assuntos de interesse local.
A competência legislativa será suplementar, conforme o previsto no artigo 24,
parágrafo 2º, informando que a competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados, ou seja, cabe aos Estados e ao Distrito Federal
suprirem possíveis lacunas ou omissões da norma geral federal, sendo que os Municípios
também possuem competência legislativa para suplementar a legislação federal e a estadual
no que couber, conforme o artigo 30, inciso II.
Quanto à competência material, segundo Thomé (2011), ao contrário da competência
legislativa, a competência material não confere poder para legislar sobre as matérias por ela
abrangidas, mas apenas atribui o poder de execução.
A competência material ou administrativa em matéria ambiental será exclusiva
quando de acordo com o artigo 21 da Carta Magna versar sobre recursos naturais energéticos
(inciso XII alínea b), recursos hídricos (inciso XIX), serviços e instalações nucleares (inciso
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XXIII) e atividades de garimpagem (inciso XXV), podendo ser de competência material ou
administrativa comum nos casos do artigo 23, que se refere à proteção do meio ambiente e ao
combate à poluição em qualquer de suas formas (inciso VI) e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (inciso VII).
Por fim, nota-se que a competência legislativa em matéria ambiental busca a
cooperação entre os entes federativos para a efetivação da preservação ambiental.
Será analisado, em seguida, o Sistema Constitucional Tributário, mas, dada a riqueza
dessa matéria, será abordado do tema somente aquilo que está relacionado ao objeto deste
estudo.
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3 O SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO

Será analisado agora o Sistema Constitucional Tributário, bem como os seus referidos
princípios.

3.1 Noção de sistema

Na lição de Celso Ribeiro Bastos (1999) constitui um sistema todo o conjunto de
elementos organizados de tal sorte que a alteração em um deles cause alteração no todo, ou
seja, é necessária a existência de princípios e regras para que o sistema possa desenvolver-se
harmonicamente. Dessa forma, para estudar o sistema tributário deve-se analisar as normas
ligadas à tributação, e como o objeto deste capítulo é o Sistema Constitucional Tributário
(Bastos, 1999), passa-se a analisar na Constituição Federal o que se refere ao Direito
Tributário pertinente a este trabalho.
A utilização da expressão “sistema” foi adotada no Direito Tributário inicialmente
pela Emenda Constitucional nº18/65. Assim é que o Código Tributário Nacional (CTN)
informa em seu artigo 2º que o Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda
Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do
Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas
Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais.
O Sistema Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição de 1988, não
entrando em vigor no dia 05 de outubro de 1988, data da promulgação da Carta Magna, mas
no primeiro dia do quinto mês subsequente (MESSA, 2009).
A CF de 1988 aborda, nesse sentido, in verbis:

Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do
quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da
Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas
posteriores.
§ 1º Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 148, 149, 150,
154, I, 156, III, e 159, I, "c", revogadas as disposições em contrário da Constituição
de 1967 e das Emendas que a modificaram, especialmente de seu art. 25, III.
(BRASIL, 1988)

Serão abordados em seguida os princípios constitucionais tributários que se
relacionam com o Direito Ambiental.
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3.2 Princípios constitucionais tributários

3.2.1 Princípio da legalidade tributária

O princípio da legalidade está presente na Constituição Federal, no seu artigo 150, I,
onde informa que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributos sem lei
que o estabeleça, evitando assim um possível efeito confiscatório do tributo, através de uma
majoração dos mesmos sem lei que a estabeleça.
Neste sentido tem-se a lição da autora Misabel Abreu Machado Derzi:

Em verdade, a conformidade à lei é ainda o princípio da legalidade, compreendido
em sua dinâmica como limitação às fontes do Direito e reforço à discriminação entre
funções estatais. Inócuo seria se não se impusesse a quem aplica o Direito, seja o
Poder Judiciário (com exclusividade, nos casos dos delitos e das penas) [sic]seja o
Poder Executivo, que ajustem os seus atos ao teor exato da lei, portanto, à norma
nela contida. A adequação das decisões judiciais e demais atos de aplicação da lei,
os mecanismos de revisão dessas decisões, adotados pelo ordenamento jurídico,
assim como os dogmas de proibição de inovação ou alteração da lei através de
órgãos que não são do Poder Legislativo, funcionam como garantias que visam a
realizar o império da legalidade. (DERZI, 2010, p. 170)

O Código Tributário Nacional (1966), em seu artigo 97, determina que somente a lei
pode estabelecer: (I) a instituição de tributos, ou a sua extinção; (II) a majoração de tributos,
ou sua redução, (III) a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, e do seu
sujeito passivo; (IV) a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo; (V) a
cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para
outras infrações nela definidas; (VI) as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades, respeitando as ressalvas
estabelecidas no referido artigo.
Este rol do artigo 97 traduz a preocupação do legislador em evitar flexibilizações
doutrinárias a respeito da legalidade, para que se possa ter a segurança jurídica necessária à
efetivação não somente do princípio da legalidade, mas de todo o ordenamento jurídico
positivado.
O professor Heleno Taveira Torres (2011) destaca que a segurança jurídica como
garantia dos princípios é um traço marcante do constitucionalismo no Estado Democrático de
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Direito e efetiva-se pela concretização dos princípios, na sua máxima observância ou
“otimização” na aplicação e criação de “regras” stricto sensu.

3.2.2 Princípio da tipicidade tributária

A análise do princípio da tipicidade passa pelo princípio da legalidade, pois a
tipicidade pode ser entendida como a busca de uma definição (ou tipificação) dos fatos
ocorridos, que podem gerar a necessidade de recolhimento dos tributos legalmente instituídos.
Em matéria tributária busca-se o tipo fechado, para se coibirem abusos, evitando que
a Fazenda Pública possa agir com discricionariedade, tanto que o emprego da analogia possui
um alcance limitado, previsto no artigo 108 do Código Tributário Nacional, que esclarece que
o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.
Na lição de Roque Antonio Carrazza:

O princípio da tipicidade impõe que o tributo só seja exigido quando se realiza, no
mundo fenomênico, o pressuposto de fato a cuja ocorrência a lei vincula o
nascimento da obrigação tributária. Dito de outra maneira, o tributo só pode ser
validamente exigido quando nasceu da vontade da lei. Se não se realiza o fato
imponível tributário (fato gerador in concreto) [sic], isto é, se não se cumprem
integralmente os elementos do suposto de fato legal (sempre minucioso, de modo a
permitir que o contribuinte calcule antecipadamente a carga tributária que terá o
dever de suportar) [sic], o lançamento e a arrecadação do tributo serão inválidos.
(CARRAZZA, 2015, p. 481).

Dessa forma, o princípio da tipicidade visa concretizar a legalidade tributária, por
meio da segurança jurídica emanada da tipificação tributária, preservando o sujeito passivo
possível da obrigação, para que possa ocorrer somente com a completa adequação do fato à
norma tributária.

3.2.3 Princípio da capacidade contributiva

De acordo com o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, sempre que
possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica
do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente, conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

27

Segundo o jurista Geraldo Ataliba:

Da mesma forma que a lei nos atribui a propriedade da nossa casa, da nossa roupa e
outros bens (havidos a títulos diversos) [sic] atribui ao Estado crédito sobre a parcela
da nossa riqueza (parcela esta que, a partir desta atribuição, é débito nosso) [sic],
como atribui ao Estado outras coisas além da nossa riqueza: bens naturais, poderes,
competências, direitos (ATALIBA, 2010, p.28).

A preocupação do legislador constituinte naquele momento foi a de positivar o
princípio da capacidade contributiva, excluindo as pessoas de baixa renda de contribuir, pois a
defesa do mínimo existencial e a vedação ao confisco estão ligadas a todos os princípios
tributários, mas o seu exemplo maior está na capacidade contributiva, pois a demonstração
não aparente, mas comprovada de riqueza, deve ser tributada.

3.2.4 Princípio da autonomia municipal

A Constituição Federal anterior não fornecia aos Municípios a autonomia alcançada
pela Constituição atual, onde em seus artigos 18, 29, 30 e 31 passaram a considerá-los entes
autônomos da Federação em sua organização político-administrativa, sendo positivada a sua
capacidade legislativa sobre assuntos de interesse local, podendo instituir e arrecadar os
tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.
Nesse sentido, a expressão “assuntos de interesse local” tem origem no princípio da
subsidiariedade7 no qual se busca a efetivação dos direitos de um determinado município, por
exemplo,

através

da

descentralização

gerada

pela

sua

autonomia

garantida

constitucionalmente.
Tem-se ainda que a referida autonomia dada aos Municípios evidencie mais a
presença do princípio da subsidiariedade e da sua aplicabilidade, pois com a descentralização
do poder estadual o cidadão pode buscar os seus direitos em seu Município e a administração
pode servi-lo sem ter a necessidade de encaminhá-lo para o próximo ente federativo, gerando
assim uma segurança jurídica emanada da autonomia administrativa municipal.

7

Sobre o princípio da subsidiariedade recomenda-se a leitura do livro do professor José Alfredo de Oliveira
Baracho “O princípio da subsidiariedade: conceito e evolução”. Movimento Editorial da Faculdade de Direito
da UFMG. Belo Horizonte: UFMG, 1995.

28

Mas a subsidiariedade não visa apenas garantir a autonomia dos Municípios e
estados-membros para a solução de seus conflitos sem a interferência da União. O princípio
da subsidiariedade também se ocupa em defender que a União atue no que for necessário para
resolver os eventuais problemas que os estados-membros e os Municípios não consigam
resolver, podendo ser considerada como uma interferência solidária de um ente maior no
auxílio de um ente menor, permitindo que, dessa maneira, o princípio possua também caráter
supletivo.
O princípio da autonomia municipal positivado na Carta Magna é considerado um
princípio do Direito Tributário devido à competência tributária no que tange a sua liberdade
legislativa, pois é impossível se pensar em autonomia de qualquer dos entes da Federação se
não houver autonomia legislativa para tributar.
Neste sentido:

Cumpre sublinhar que também o contribuinte se beneficia com a autonomia do
município, no campo tributário. De fato, sempre que, nos termos da Lei
Fundamental, só o município pode tributá-lo, nulas serão quaisquer tentativas de
sujeitá-lo ao pagamento de exações levadas a cabo por outras pessoas políticas.
(CARRAZZA, 2015, p.214)

Portanto, para a aplicação do princípio da autonomia municipal é necessário que os
municípios exerçam plenamente a sua competência tributária.

3.3 Competência tributária

A competência tributária é o permissivo constitucional exercido pelas pessoas
políticas para criarem tributos. A Carta Magna, em seu artigo 1º, ao definir que o País é
formado pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, consagrou o
princípio do federalismo, sendo assim, a competência tributária é exercida pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
O instrumento normativo para criar tributos é a lei ordinária, salvo exceções
previstas na Constituição Federal que exigem lei complementar, sendo que a competência
tributária é considerada originária por ser respaldada pela própria Carta Magna, sendo assim
indisponível pelo ente federativo correspondente.
De acordo com o artigo 6º do Código Tributário Nacional a atribuição constitucional
de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as
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limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis
Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e isto é decorrência do fato de que os entes
federativos devem sempre exercer sua competência respeitando cada esfera legislativa, para
que não ocorra invasão de competência.

3.3.1 Espécies de competência tributária
As espécies de competência tributária8 são:
a) Competência privativa ou exclusiva: é a competência prevista nos artigos
153,155e 156 definindo os impostos pela sua esfera federal, estadual, distrital e municipal;
b) Competência comum ou concorrente: são as taxas, em razão do exercício do poder
de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição e a contribuição de melhoria,
decorrente de obras públicas estando previstas nos artigos 145 incisos II e III da Constituição
Federal, a competência é comum por abranger todos os entes federativos;
c) Competência extraordinária: a competência extraordinária ocorre quando a União,
na iminência ou no caso de guerra externa, institui impostos extraordinários, compreendidos
ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, desde que
cessadas as causas de sua criação. Sua previsão está no artigo 142, inciso II da Constituição
Federal.
d) Competência residual: entende-se por residual a competência atribuída somente à
União de instituir impostos com base no (artigo 154, inciso I, CF) e contribuições (artigo 195,
parágrafo 4º, CF) que não estão previstos no artigo 153 da Carta Magna, mediante lei
complementar, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de
cálculo próprios dos discriminados nela.
e) Competência especial: são os empréstimos compulsórios presentes no artigo 148
da CF criados para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de
guerra externa ou sua iminência, no caso de investimento público de caráter urgente e de
relevante interesse nacional e as contribuições parafiscais presentes no artigo 149 da CF, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, sendo que tanto os empréstimos

8

Adotou-se a estrutura didática da professora Ana Flávia Lessa (2009) pela sua objetividade e pelo seu
afastamento das discussões doutrinárias adaptando-se perfeitamente aos interesses deste estudo.
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compulsórios como as contribuições estão sujeitos aos limites constitucionais estabelecidos
para estes institutos.
f) Competência cumulativa: estabelecida de acordo com o artigo 32, parágrafo 1º da
Constituição Federal, onde fica definido que o ao Distrito Federal são atribuídas as
competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios e aos Territórios Federais.
Conforme o artigo 147 da Constituição Federal competem à União, em Território Federal, os
impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os
impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais.
Dessa maneira competem à União os impostos federais, taxas, contribuição de
melhoria, impostos residuais, empréstimos compulsórios, contribuições sociais, CIDE e
contribuição de interesses de categorias profissionais ou econômicas; aos Estados competem
os impostos estaduais, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais dos servidores
municipais e contribuição de iluminação pública, e ao Distrito Federal competem os impostos
estaduais, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais dos servidores distritais e
contribuição de iluminação pública.

3.4 Tributo

O conceito de tributo está previsto no artigo 3º do CTN, definindo que tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
Do conceito legal de tributo extrai-se que ele é obrigatório, independente da vontade
do sujeito passivo da obrigação, possuindo caráter não sancionatório, pois a sanção de ato
ilícito denomina-se multa.
Segundo o professor Geraldo Ataliba:

A multa se reconhece por caracterizar-se como sanção por ato ilícito, para que
alguém seja devedor da multa, é necessário que algum comportamento anterior seu
tenha sido qualificado como ato ilícito ao qual a lei atribuiu a consequência de dar
nascimento à obrigação de pagamento de dinheiro ao Estado, como punição, ou
consequência desfavorável daquele comportamento. (ATALIBA, 2010, p.36).

Da segunda parte do conceito de tributo, tem-se a aplicação imediata do princípio da
legalidade, pois não existe exceção para a criação de tributos, devendo ser obrigatoriamente
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definido por lei. Quanto à cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada,
essa se refere ao fato de ser uma obrigação compulsória, devendo o sujeito ativo a obrigação
tributária exigir o seu cumprimento.
Na lição de Alfredo Augusto Becker:

A regra jurídica especificamente tributária é a que, incidindo sobre fato lícito, irradia
relação jurídica em cujo polo negativo situa-se, na posição de sujeito passivo, uma
pessoa qualquer e em cujo polo positivo, situa-se, na posição de sujeito ativo, um
órgão estatal de função executiva e com personalidade jurídica. A relação jurídica
tributária (como, aliás, qualquer outra relação jurídica) [sic] vincula o sujeito
passivo ao sujeito ativo, impondo ao sujeito passivo o dever de efetuar uma
determinada prestação e atribuindo ao sujeito ativo o direito de obter a prestação.
(BECKER, 2013, p.280)

No Direito Tributário o termo “vinculado/a” é utilizado em três ocasiões distintas. O
primeiro caso ocorre na definição de tributo, como explicado no parágrafo anterior; a segunda
situação refere-se à hipótese de incidência tributária podendo ser vinculada quando o fato
gerador da obrigação é uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte como, por
exemplo, as taxas e contribuições de melhoria, ou não vinculada quando o fato gerador
independe de qualquer atividade estatal específica no que tange ao contribuinte, como é o
caso dos impostos, conforme o artigo 16 do CTN.
A terceira situação ocorre na arrecadação do tributo, podendo ser vinculada quando
os recursos têm uma destinação específica, como os empréstimos compulsórios presentes no
artigo 140, parágrafo único da Constituição Federal. Essa arrecadação pode ser também não
vinculada quando não tiver uma destinação específica no orçamento, conforme o artigo 167,
inciso IV da Constituição Federal.
Embora a Constituição Federal não crie tributos, ela estabelece a competência
tributária entre os entes federativos, estabelecendo limitações ao poder de tributar e a
repartição das receitas tributárias, posto que a tributação é necessária para se manter a
estrutura estatal
Serão analisadas brevemente as espécies tributárias, ao largo das discussões
doutrinárias9 e adotando a estrutura constitucional em que se encontram presentes o imposto,
a taxa, a contribuição de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios.

9

Discute-se na doutrina, quatro correntes sobre as espécies tributárias, a primeira corrente entende que as
espécies tributárias são os impostos e as taxas (teoria bipartite ou dualista) sendo adeptos Geraldo Ataliba e
Alfredo Augusto Becker, a segunda corrente acrescenta a contribuição de melhoria (teoria tripartite ou
tricotômica) defendida por Roque Antonio Carrazza e Paulo de Barros Carvalho, a terceira corrente acrescenta
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3.5 Espécies tributárias

3.5.1 Imposto

De acordo com o artigo 16 do Código Tributário Nacional, imposto é o tributo cuja
obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte, porém, a definição de sua natureza jurídica (se é imposto,
taxa, contribuição de melhoria etc.) está no fato gerador do tributo, sendo que, no caso do
imposto inexiste ligação a uma atividade estatal, mas o mesmo está ligado ao sujeito passivo
da obrigação tributária.
Neste sentido:

(...) o contribuinte ou responsável tributário, ao pagá-lo, não espera qualquer
contraprestação efetiva ou potencial de natureza pessoal. A definição traz, no seu
bojo, uma imprecisão ao falar em “atividade especifica relativa ao contribuinte”,
pois a mesma definição é válida para o responsável tributário, ou seja, para qualquer
sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do artigo 121 do CTN.
(MARTINS, 1998, p. 154)

Dessa maneira, os impostos têm seu campo de incidência na manifestação de riqueza
do sujeito passivo da obrigação tributária e possuem uma função contributiva, ainda que
compulsória, para a manutenção estatal.

3.5.2 Taxa

As taxas, diferentemente dos impostos, possuem um cunho contraprestacional, pois a
sua cobrança está diretamente relacionada a um serviço público prestado ou posto à
disposição da sociedade, sendo positivada na Constituição Federal em seu artigo 145, inciso
II, que estabelece ser de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, instituir as taxas, entendidas em razão do exercício do poder de polícia ou pela

os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais (teoria pentapartida) seguida por Hugo de Brito
Machado sendo considerada a corrente majoritária na doutrina e a quarta corrente reúne todas as contribuições
em um grupo somente, desta maneira as espécies tributárias seriam os impostos, as taxas, as contribuições (de
melhoria e especiais) e empréstimos compulsórios (teoria quadripartite) adotada por Bernardo Ribeiro de
Moraes.
Informação
disponível
em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6705>. Acesso em 18 out. 2015.
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utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição.
Pelo disposto no artigo 145, inciso II há duas formas de cobrança das taxas: a
primeira, pelo exercício do poder de polícia, definida como taxa de polícia; e a segunda pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, entendida como taxa de serviço.
No artigo 78 do CTN, define-se poder de polícia como a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato
ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Segundo o professor Onofre Alves Batista Junior existem dois conceitos ou, na
definição do autor desta obra, duas estruturas conceituais de poder de polícia:

Desta forma, podemos, em resumo, destacar dois conceitos de Poder de Polícia: em
sentido amplo, abrangendo tanto os atos do legislativo, como os do Executivo,
correspondendo à atividade estatal de condicionar a propriedade e a liberdade,
ajustando-as ao bem comum; em sentido mais restrito, abrangendo apenas as
intervenções gerais ou abstratas (regulamentos) [sic], concretas ou específicas
(autorizações, licenças) [sic], do Governo, destinadas a obstar ou prevenir o
desenvolvimento de atividade particular contrastante com o bem comum.
(BATISTA JUNIOR, 2001, p.80)

A taxa de polícia é baseada no exercício regular do poder de polícia, assim entendido
como a atividade administrativa do interesse público, mas podendo ser cobrada apenas pela
efetividade no exercício desse poder, ou seja, somente é devida caso ocorra a fiscalização.
Quanto à taxa de serviço, pode-se exigir a cobrança por atividade estatal potencial ou
efetiva, mas, respeitando o dispositivo constitucional, o CTN, que em seu artigo 79 determina
o alcance desses serviços públicos quando informa que os serviços públicos utilizados pelo
contribuinte são divididos em: efetivamente prestados, quando por ele usufruídos a qualquer
título e de caráter potencial quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua
disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento, podendo ser
específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de
utilidade, ou de necessidades públicas e divisíveis, quando suscetíveis de utilização,
separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.
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3.5.3 Contribuição de melhoria

A contribuição de melhoria é um tributo cuja hipótese de incidência reside em uma
obra feita pela administração pública, que cause a valorização imobiliária de determinada
localização, gerando, desta forma, a cobrança por essa valorização aos proprietários dos
imóveis beneficiados.
Na lição do professor Geraldo Ataliba, encontra-se a ponderação perfeita acerca
deste tema:

Efetivamente, se o proprietário em nada concorre para a obra – que gera a
valorização- não é justo que se aproprie deste específico benefício. Pelo contrário, a
comunidade que custeou a obra é que deve ficar com a expressão financeira desse
proveito. Razões financeiras o impõem: a necessidade de recurso com que enfrentar
outras, ou a própria obra. Razões econômicas o recomendam: desestimular a
especulação imobiliária, que se alimenta da esperança de valorização, pela simples
posse prolongada (os inconvenientes da especulação são notórios: não uso e
retenção de terrenos nos arredores das cidades, aguardando valorização, com
consequente desvio de capitais de empreendimentos produtivos, criação de favelas
etc.) [sic]. Razões políticas o exigem: devolver à coletividade os benefícios de frutos
de sua ação e não premiar a inércia, a improdutividade dos que adquirem imóveis
por preço baixo, para aguardar a sua valorização por efeito do progresso
comunitário, expansão urbana e realização de obras públicas. Razões de equidade o
reclamam: que as obras de utilidade geral sejam custeadas por todos, as de utilidade
restrita o sejam por aqueles que dela extraiam proveito e as que reúnam os dois
requisitos sejam custeadas, proporcionalmente pela comunidade e pelos
beneficiários. (...) Por último, são também razões éticas que exigem a eficácia da
contribuição de melhoria: banir o enriquecimento sem causa de alguns, a custa de
todos. (ATALIBA, 2010, p. 155)

O CTN, em seus artigos 81 e 82, traz o alcance da cobrança tendo como limite total a
despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado e aponta os requisitos mínimos a serem observados para a elaboração da
lei relativa à contribuição de melhoria, onde se destacam a publicação prévia dos elementos
constitutivos da obra, a fixação do prazo não inferior a trinta dias para impugnação dos
interessados e a regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da
impugnação sem prejuízo da sua apreciação judicial.

3.5.4 Empréstimo compulsório

O empréstimo compulsório é disciplinado no artigo 148 da Carta Magna, que
determina ser de competência exclusiva da União, mediante lei complementar, a sua
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instituição para atender as despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de
guerra externa ou sua eminência, e no caso de investimento público de caráter urgente e de
relevante interesse nacional, sendo que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo
compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição.
Sobre isso, o artigo 15, parágrafo único do CTN esclarece que a lei que criar o
empréstimo compulsório deverá fixar obrigatoriamente o prazo do empréstimo bem como as
condições de seu resgate, e deste artigo subtrai-se o entendimento que, embora tenha um
caráter compulsório, possui a segurança jurídica de ser restituível.
Dessa maneira, o empréstimo compulsório, diferentemente dos impostos, taxas e
contribuições de melhoria, não parte da análise de sua hipótese de incidência para o seu
pagamento, mas sim da norma legal que o institui, estabelece a sua finalidade específica e a
sua restituição.

3.5.5 Contribuições especiais

O artigo 149 da Constituição Federal prevê a possibilidade de a União,
exclusivamente, instituir três espécies de contribuições: as contribuições sociais, as
contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE) e as contribuições de interesse de
categorias profissionais ou econômicas, mas admite a instituição de contribuição por parte dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios quando for cobrada de seus servidores, para o
custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o artigo 40 da Carta
Magna, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos
efetivos da União, sendo essa a única exceção à competência exclusiva da União, prevista no
parágrafo 1º do mesmo artigo.
No tocante às contribuições sociais, estas são vinculadas ao custeio da Seguridade
Social, com previsão no artigo 195 da Constituição Federal e são instituídas por lei ordinária,
tendo como espécies a contribuição do empregador, que abrange a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício, a receita ou o faturamento e o lucro
Tem-se, ainda, a contribuição do trabalhador e dos demais segurados da previdência
social, a contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos, cuja definição é dada pelo
decreto nº 3048/1999, em seu artigo 212, in verbis:
Art.212 Constitui receita da seguridade social a renda líquida dos concursos de
prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao Programa de Crédito
Educativo.
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§ 1º Consideram-se concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteio de
números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza no
âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos
do Poder Público ou por sociedades comerciais ou civis.
§ 2º A contribuição de que trata este artigo constitui-se de:
I - renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do Poder
Pública destinada à seguridade social de sua esfera de governo;
II - cinco por cento sobre o movimento global de apostas em prado de corridas;
III - cinco por cento sobre o movimento global de sorteio de números ou de
quaisquer modalidades de símbolos.
§ 3º Para o efeito do disposto no parágrafo anterior, entende-se como:
I – renda líquida - o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao
pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com administração;
II - movimento global das apostas - total das importâncias relativas às várias
modalidades de jogos, inclusive o de acumulada, apregoadas para o público no
prado de corrida, sub-sede ou outra dependência da entidade; e.
III - movimento global de sorteio de números - o total da receita bruta, apurada com
a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades, para sorteio realizado
em qualquer condição. (BRASIL, 1999)

Segundo o artigo 195 supracitado, tem-se ainda a contribuição social do importador
de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar, e as contribuições sociais
residuais, que são outras fontes definidas em lei para a manutenção ou expansão da
seguridade social.
As CIDEs são de competência exclusiva da União, podendo ser consideradas tributos
extrafiscais, pois não buscam a arrecadação, mas sim a indução de um comportamento social
induzido economicamente, tendo como exemplo a CIDE-combustíveis prevista no artigo 177,
parágrafo 4º da Constituição Federal.
Há, também, como contribuição especial, as contribuições de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, que são aquelas consideradas corporativas como a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
além da contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Carta Magna.
Serão analisadas, a partir desse ponto, as espécies de imposto, que apesar de ser um
tema amplo e de suma importância do Direito Tributário, terá apenas breves apontamentos
sobre ele, pois não se trata de matéria específica deste estudo.
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3.6 Espécies de imposto

Quanto à competência para a sua instituição, os impostos podem ser federais,
estaduais e municipais, sendo que a competência do Distrito Federal pode ser considerada
como cumulativa, pois agrega os tributos estaduais e municipais.
Entende-se, no entanto, ser desnecessário para este estudo aprofundamento no tema
das espécies de imposto, sendo pertinentes somente o seu fato gerador, a base de cálculo e o
sujeito passivo da operação.

3.6.1 Impostos federais

Os impostos federais, ou seja, de competência da União, estão previstos no artigo
153 da Constituição Federal, sendo eles o Imposto sobre a Importação (II), o Imposto sobre a
Exportação (IE), o Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza (IR), o Imposto
sobre Produtos industrializados (IPI), o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o
Imposto sobre o Território Rural (ITR) e o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF).

3.6.1.1 Imposto sobre a Importação

O Imposto sobre a Importação de produtos estrangeiros tem previsão na Constituição
Federal em seu artigo 153, inciso I e sua função é extrafiscal, pois não possui a função
arrecadatória, mas sim a de controlar as importações de maneira a proteger o mercado
nacional ante o avanço dos produtos importados.
Segundo o artigo 19 do CTN, o seu fato gerador é a entrada dos produtos
estrangeiros no território nacional, ou seja, não é a compra de mercadoria importada, mas,
sim, a sua entrada no país. Porém, segundo o decreto 6759/2009, que institui o Regulamento
Aduaneiro, há hipóteses de admissão temporária de produtos no País, sendo definido o prazo
de retorno ao país de origem, não incidindo desta forma o imposto sobre a Importação.
A sua base de cálculo obedece a três critérios determinados pelo artigo 20 do Código
Tributário Nacional. O primeiro ocorre quando a alíquota for específica, a unidade de medida
adotada pela lei tributária, quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto,
ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre
concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País e quando tratar-se
de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação.
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Os sujeitos passivos do imposto serão os importadores, assim considerada qualquer
pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro, o destinatário
de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente e o adquirente de
mercadoria entrepostada, conforme o artigo 104 do decreto 6759/2009, que trata do
Regulamento Aduaneiro e será abordado no próximo item desse trabalho.
Segundo o artigo 22 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto é o
importador ou quem a lei a ele equiparar, e o arrematante de produtos apreendidos ou
abandonados.

3.6.1.2 Imposto sobre a Exportação

Como no caso do Imposto sobre a Importação, o Imposto sobre a Exportação possui
um caráter extrafiscal por ser um instrumento federal de controle do comércio exterior. De
acordo com o artigo 23 do CTN, o fato gerador do imposto é a saída de produtos nacionais ou
nacionalizados do território nacional.
A sua base de cálculo, segundo o artigo 24 do CTN, é definida quando a alíquota for
específica, com base na unidade de medida adotada pela lei tributária, quando a alíquota for
ad valorem, será o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da
exportação, em uma venda em condições de livre concorrência, sendo que a lei pode adotar
como base de cálculo a parcela do valor ou do preço excedente de valor básico, fixado de
acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos.
O Regulamento Aduaneiro em seu artigo 214 define a base de cálculo in verbis:

Art. 214. A base de cálculo do imposto é o preço normal que a mercadoria, ou sua
similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre
concorrência no mercado internacional, observadas as normas expedidas pela
Câmara de Comércio Exterior (Decreto-Lei nº 1.578, de 1977, art. 2º, caput, com a
redação dada pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 51).
§ 1o Quando o preço da mercadoria for de difícil apuração ou for suscetível de
oscilações bruscas no mercado internacional, a Câmara de Comércio Exterior fixará
critérios específicos ou estabelecerá pauta de valor mínimo, para apuração da base
de cálculo (Decreto-Lei nº 1.578, de 1977, art. 2º, § 2º, com a redação dada pela
Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 51).
§ 2o Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, o preço de venda
das mercadorias exportadas não poderá ser inferior ao seu custo de aquisição ou de
produção, acrescido dos impostos e das contribuições incidentes e da margem de
lucro de quinze por cento sobre a soma dos custos, mais impostos e contribuições
(Decreto-Lei nº 1.578, de 1977, art. 2º, § 3º, com a redação dada pela Lei nº 9.716,
de 1998, art. 1º). (BRASIL, 2009)
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O sujeito passivo do imposto será, conforme artigo 27 do CTN, o exportador ou a
quem a lei a ele se equiparar e, conforme o artigo 217 do Regulamento Aduaneiro, será
contribuinte do imposto o exportador, assim considerada qualquer pessoa que promova a
saída de mercadoria do território aduaneiro.

3.6.1.3 Imposto sobre a Renda

O Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza tem finalidade fiscal e
por ele se busca tributar a renda e os proventos obtidos, sendo que este imposto é regido pelo
princípio da capacidade contributiva, pois se arrecada mais de quem tem mais renda e não se
arrecada de quem não possui a capacidade de contribuir.
O fato gerador do imposto está previsto no artigo 43 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção. (Incluído pela LCP nº 104, de 2001).
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá
as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de
incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela LCP nº 104, de 2001).
(BRASIL, 2009)

A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou
dos proventos tributáveis, sendo o contribuinte do imposto o titular da disponibilidade a que
se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis, sendo que a lei pode atribuir
à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.
O montante (lucro) real é, de acordo com o decreto nº 3.000, de 26 de março de
1999, em seu artigo 247, o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo decreto. Já o lucro arbitrado ocorre
na impossibilidade de um cálculo preciso do lucro real quando o contribuinte, obrigado à
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tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal,
quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária ou determinar o lucro real.
Ocorrendo também quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, se o
contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido, o comissário
ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua
atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior e se o
contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas,
Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os
lançamentos efetuados no Diário.
O contribuinte do imposto será, de acordo com o artigo 45 do Código Tributário
Nacional, o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei
essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis.

3.6.1.4 Imposto sobre Produtos Industrializados

O Imposto sobre Produtos Industrializados adota o critério de seletividade em função
da essencialidade do produto, ou seja, quanto mais supérfluo for um produto, mais tributado
será ele.
Seu fato gerador está presente no artigo 46 do CTN, em que está informado que será
considerado fato gerador o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; a
sua saída dos estabelecimentos de um importador, industrial, comerciante ou arrematante e a
sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
A sua incidência está definida no decreto 7212/2010, que revogou o decreto
4544/2002, definindo que o imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e
estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI) (Lei no4. 502, de 30 de novembro de 1964, art. 1o,
e Decreto-Lei no34, de 18 de novembro de 1966, art. 1o).
O decreto 7212/2010, em seus artigos 3º e 4º, trazem a definição de produto
industrializado e a sua caracterização, in verbis:
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Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único, e Lei nº 4.502, de
1964, art. (3º)
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei nº 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único,
e Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação
ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados. (BRASIL, 2010)

A sua base de cálculo será, no caso de produto de procedência estrangeira, o preço
normal acrescido do montante do Imposto sobre a Importação, das taxas exigidas para entrada
do produto no País, dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele
exigíveis. No caso de saída de mercadoria do estabelecimento de importador, industrial,
comerciante ou arrematante, será o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.
Na falta deste valor, será o preço corrente da mercadoria, ou sua similar no mercado
atacadista da praça do remetente; e, no caso de arrematação, será o preço da arrematação,
conforme o artigo 47 do Código Tributário Nacional.
O contribuinte do imposto está previsto no artigo 51 do CTN, sendo ele o importador
ou quem a lei a ele equiparar, o industrial ou quem a lei a ele equiparar, o comerciante de
produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior e o
arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão, sendo que para os
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efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial, comerciante ou arrematante.

3.6.1.5 Imposto sobre Operações Financeiras

A Carta Magna, em seu artigo 153 inciso V, atribui competência exclusiva à União
sobre a criação de um imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários, possuindo finalidade extrafiscal, pois se busca a intervenção no
mercado financeiro, tendo como fato gerador as seguintes hipóteses previstas no artigo 63 do
CTN:

a) quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
b) quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional
ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do
interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou
posta à disposição por este;
c) quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do
documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;
d) quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. (BRASIL,
2009)

Tendo a sua base de cálculo definida quanto às operações de crédito, o montante da
obrigação, compreendendo o principal e os juros, quanto às operações de câmbio, o respectivo
montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição, quanto às operações
de seguro, o montante do prêmio e quanto às operações relativas a títulos e valores
mobiliários: na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver, no caso da transmissão, o
preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa, como determinar a lei, e no
pagamento ou resgate, o preço.
Sendo que o contribuinte do imposto será qualquer das partes na operação tributada,
conforme o artigo 66 do Código Tributário Nacional.
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3.6.1.6 Imposto sobre a Propriedade Rural

O Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR) possui caráter extrafiscal, pois atua como
um desestímulo à manutenção de propriedades rurais improdutivas, possuindo alíquotas que
devem ser entendidas como inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o grau de
utilização menor será o pagamento do imposto, sendo que o mesmo não incide sobre
pequenas glebas rurais, obedecendo ao disposto no artigo 2º da Lei 9393/1996.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por
natureza, como definido na lei civil, com localização fora da zona urbana do Município.
Interessante ressaltar que no atual Código Civil Brasileiro (2002) não se tem a
definição de “imóvel por natureza”, que existia no artigo 43 do código anterior, de 1916.
A base de cálculo do imposto é o valor fundiário, conforme o artigo 30 do Código
Tributário Nacional, e o conceito de valor fundiário está previsto no decreto 4382/2002, que
regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Rural, sendo definido como o valor da terra nua –
VTN tributável, que, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º, inciso I, da lei 9393/96, será o
valor do imóvel, excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas.
Será contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título conforme o artigo 31 do Código Tributário Nacional.

3.6.1.7 Imposto sobre Grandes Fortunas

Embora o Imposto sobre Grandes Fortunas tenha a sua previsão no artigo 153, inciso
VII da Constituição Federal, esse não foi instituído. Presume-se que isso se deve ao fato de
que as consideradas “grandes fortunas” estão nas mãos de pessoas poderosas e com um poder
aquisitivo tão alto, que são capazes de afetar qualquer tentativa de tributá-los. Porém, a sua
ausência, no entendimento deste autor, intensifica ainda mais a injustiça fiscal, pois fere a
segurança jurídica do ordenamento jurídico tributário, deixando transparecer que as leis são
feitas para determinados segmentos da sociedade somente.

3.6.2 Impostos estaduais

Os Estados possuem competência para instituir o Imposto sobre a Transmissão
Causa Mortis e Doação (ITCMD), o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
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Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

3.6.2.1 Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação

O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação possui natureza fiscal, sendo
que este imposto é baseado na transmissão de bens a título gratuito, que são a causa mortis e a
doação, diferenciando-se do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que,
embora também seja um imposto de transmissão, será a título oneroso.
Seu fato gerador está previsto no artigo 35 do Código Tributário Nacional como
sendo a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por
natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil, a transmissão, a qualquer título, de
direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia e a cessão de direitos relativos
às transmissões citadas.
Tendo em vista que o momento de incidência do imposto ocorre com a abertura da
sucessão no caso da transmissão causa mortis e no caso da doação relativamente a bens
imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal e
relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal conforme o
artigo 155 da Constituição Federal.
A base de cálculo do imposto será o valor venal dos bens ou direito transmitido e o
contribuinte será qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.

3.6.2.2 Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços

O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) está
definido na Constituição Federal em seu artigo 155, inciso II, onde informa que são regidas
no referido imposto as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior.
Sua finalidade é essencialmente fiscal e, de acordo com o parágrafo segundo do
referido artigo, o imposto será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal e poderá ser
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seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, trazendo assim a
hipótese de ser extrafiscal se esta seletividade for aplicada.
De acordo com artigo 2º da lei complementar 87/96 que dispõe sobre o Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços o seu fato
gerador será, in verbis:

Art. 2° O imposto incide sobre:
I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de
alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;
II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer
via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a
geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a
ampliação de comunicação de qualquer natureza;
IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na
competência tributária dos Municípios;
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto
sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar
aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.
§ 1º O imposto incide também:
I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física
ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a
sua finalidade; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)
II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior;
III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica,
quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de
operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o
adquirente. (BRASIL, 1996)

A base de cálculo do imposto está definida na lei complementar 87/96, em seus
artigos 13 a 18, onde resumidamente se podem destacar a circulação de mercadorias e a
prestação de serviços a ele relacionados, sendo que seu contribuinte será, conforme o artigo 4º
da referida lei complementar, qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de
mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
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Será também contribuinte, conforme os artigos acima citados, a pessoa física ou
jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, importe mercadorias ou bens do
exterior, qualquer que seja a sua finalidade, seja destinatária de serviço prestado no exterior
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior, adquira em licitação mercadorias ou bens
apreendidos ou abandonados adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à
comercialização ou à industrialização.

3.6.2.3 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

Na Constituição Federal, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
está previsto no artigo 155, inciso III, mas devido ao fato de não existirem normas gerais com
relação a este imposto, os Estados possuem competência legislativa plena conforme o
disposto no parágrafo terceiro do artigo 24 da Constituição Federal e com o artigo 34 do Ato
das Disposições Transitórias10.
Dessa maneira inexiste uma norma constitucional que define o fato gerador, a base
de cálculo e o contribuinte do imposto. O Código Tributário Nacional não faz menção ao
referido imposto, pois o mesmo foi incluído constitucionalmente somente na Constituição de
1967, posterior ao referido código, cabendo assim à jurisprudência nortear as discussões a
respeito do tema, acompanhada pela doutrina.
Pela nomenclatura dada ao imposto entende-se que o fato gerador do imposto é a
propriedade de veículo automotor, sendo o contribuinte o proprietário dele e a sua base de
cálculo será o valor venal do veículo, sendo que, no caso de veículo novo será considerado o
valor constante da nota fiscal e/ou documento de transmissão de propriedade, proporcional ao
número de meses restantes ao exercício fiscal, calculado a partir do mês de sua aquisição e, no
caso de veículo de procedência estrangeira, para primeiro lançamento será considerado o
valor constante do documento relativo ao desembaraço aduaneiro. (PAUSEN; MELO, 2011)

3.6.3 Impostos municipais

Os impostos municipais estão previstos no artigo 156 da Constituição Federal sendo
eles o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre a
10

STF RE 236.931-8 disponível em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo168.htm>. Acesso 22 out. 2015.
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Transmissão Inter Vivos de Bens Móveis (ITBI) e o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN).

3.6.3.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Conforme o artigo 32 do Código Tributário Nacional, o Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município, sendo um imposto de natureza fiscal.
Ressalvada a hipótese prevista no artigo 182 parágrafo quarto, que determina que o
proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado não promover o seu
adequado aproveitamento, poderá ser penalizado com o parcelamento ou edificação
compulsórios, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana progressivo no
tempo e a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais,
sendo que neste caso o imposto terá uma natureza extrafiscal.
O contribuinte do imposto será, conforme o artigo 34 do Código Tributário Nacional,
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, e
a sua base de cálculo será o valor venal do imóvel, conforme o artigo 33 do referido código.

3.6.3.2 Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis

O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis está previsto na Carta Magna em
seu artigo 156, inciso II, tendo como fato gerador a transmissão; a qualquer título, da
propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física; a
transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de
garantia e a cessão de direitos relativos às transmissões citadas conforme o artigo 35 do
Código Tributário Nacional, sendo um imposto de natureza fiscal.
Sua base de cálculo é o valor venal, dos bens ou direito transmitido, e o contribuinte
do imposto será qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei, conforme os
artigos 38 e 42 do Código Tributário Nacional.
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3.6.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

De acordo com o artigo 156, inciso III, é competência dos Municípios instituir o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos
em lei complementar, ou seja, coube aos Municípios a instituição de impostos que não estão
relacionados com o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza possui uma finalidade fiscal e seu
fato gerador está positivado no artigo 1º da lei complementar 116/2003, in verbis:

Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
§ 1o O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados
não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de
mercadorias.
§ 3o O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços
prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados
economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento
de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
§ 4o A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço
prestado. (BRASIL, 2003)

Sua base de cálculo é o preço do serviço, conforme o artigo 7º da lei complementar
116/2003, e o contribuinte do imposto será o prestador de serviço conforme o artigo 5º da
referida lei complementar.
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4 O DIREITO AMBIENTAL TRIBUTÁRIO11

Será analisado neste capítulo a relação entre o Direito Ambiental e o Direito Tributário, bem
como os princípios do Direito Ambiental Tributário.

4.1 A relação entre o Direito Ambiental e o Direito Tributário

Desde os primórdios da civilização, o tributo é utilizado como meio de compensação
pelo uso da terra, como no período dos feudos e das monarquias, por exemplo. Com o passar
dos séculos, a estrutura econômica da sociedade permaneceu com a necessidade de tributar
sobre a renda, sobre os bens e demais atividades, mudando somente a sua nomenclatura, mas
a ideia permaneceu quase que inalterada, pois se baseia na economia.
A humanidade passou por diversos momentos de transição econômica, sendo que,
para fins deste estudo, será destacado apenas o período ocorrido na transição entre o regime
feudal (queda do método artesanal de produção) para o capitalista (aumento do método
industrial de produção).
Com a saída do homem do campo para os grandes centros12, por não conseguirem
competir através de seus métodos artesanais de produção com as grandes máquinas, que
produziam em horas o trabalho de dias, houve um aumento da mão-de-obra urbana, surgindo
o período histórico compreendido como a Revolução Industrial, consolidando o capitalismo
como a base teórica da economia mundial.
Segundo Nunes:

Como a captação de tributos por parte do Estado tem por fonte inequívoca a
atividade econômica, pode-se dizer, pois que nos países capitalistas a burocracia
estatal e a realização do bem comum são financiadas pela atividade econômica, da
qual são exigidos tributos. Uma vez arrecadados poderão ter duas destinações
principais: i) a manutenção das estruturas burocráticas ao exercício do poder, ou ii) o
financiamento das atividades sociais do Estado (prestação de serviços públicos e
promoção de políticas públicas sociais e econômicas). (NUNES, 2005, p.77).

11

Alguns doutrinadores utilizam o termo Direito Tributário Ambiental. Esta distinção ocorre somente quando o
enfoque dado ao tema, é de cunho essencialmente tributário e analisa seus reflexos no Direito Ambiental,
seguem esta vertente Paulo Henrique do Amaral, Heleno Taveira Torres, Ricardo Lobo Torres, entre outros.
12
Disponível em http:<//www.cesumar.br/prppge/pesquisa/epcc2011/anais/zedequias_vieira_cavalcante2.pdf>.
Acesso em 20 out. 2015.
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Dessa forma, a tributação não se mantém restrita aos fatos e atos jurídicos
desencadeados pela necessária fiscalidade. Entende-se, portanto, que além de custear a
máquina estatal e sua estrutura delineada pela Constituição Federal, o tributo passa a ser um
meio eficaz de cobrança social também pela manutenção dos esgotáveis recursos naturais.
Pode-se definir tal situação como o caráter social do tributo, para a indução de um
comportamento em defesa do meio ambiente, instituto este conhecido na doutrina como a
extrafiscalidade.

4.2 A extrafiscalidade voltada para a tributação ambiental

Para explicar tal instituto recorreu-se à lição do professor Paulo Adyr Dias do
Amaral, que esclarece didaticamente o que vem a ser a extrafiscalidade bem como a sua
relação com o Direito Tributário voltado à tributação ambiental:

Extrafiscalidade é o exercício da tributação, com outra finalidade, além da
arrecadatória. Em língua portuguesa, o prefixo “extra” dá [sic] exatamente essa
noção: “além de”. Essa outra finalidade será sempre a de induzir ou inibir
comportamentos. A alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre
os cigarros alcança, por vezes, o patamar de 300%. Nessa hipótese, o Estado não
busca apenas arrecadar recursos, mas também inibir o consumo dessa substância. O
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) poderá ter incidência progressiva no
tempo (mais gravoso a cada ano – art.182 da Constituição da República). Outrossim
[sic], o fim buscado pelo Estado nesse caso não é apenas o de arrecadar, mas de
induzir o proprietário a dar ao bem imóvel destinação útil, fazendo a propriedade
cumprir sua função social. (AMARAL, 2014, p.14)

Desta maneira a extrafiscalidade tem a função de induzir ou não comportamentos,
característica essa que gera a união desses dois ramos do direito, sendo que o Direito
Tributário pode ser analisado separadamente do Direito Ambiental e o mesmo também
acontece com o Direito Ambiental.
Mas com a união desses dois institutos o ordenamento jurídico pátrio pode exercer
uma posição de maior proteção ao meio ambiente.
A Constituição de 1988 não define a possibilidade de utilizar os tributos com o
intuito extrafiscal, mas, ao elevar a proteção do meio ambiente como um direito fundamental
em seu artigo 225, a busca pela sua efetivação atravessa todos os ramos do direito como é
possível citar, por exemplo, a lei de crimes ambientais, destacando ainda que a maioria dos
princípios presentes no ordenamento jurídico é atraída para o Direito Ambiental, justamente
por causa de seu caráter de direito fundamental, visto que o bem tutelado são as presentes e
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futuras gerações da humanidade, pois um incidente ecológico ocorrido na Amazônia, por
exemplo, causaria reflexos nos países vizinhos e poderia desencadear uma série de desastres
ecológicos.
Neste sentido:
Portanto, a extrafiscalidade se caracterizará pelo emprego de fórmulas jurídicotributárias para alcançar a proteção ambiental que prevalecerá sobre a finalidade
puramente arrecadatória para abastecimento dos cofres públicos. Consequentemente, o
legislador, ao desenvolver suas pretensões ambientais, por meio dos tributos, deverá se
ater, completamente, aos limites da competência tributária. Logo, a proteção ambiental
não possui força para instituir regime tributário excepcional, visto que os instrumentos
jurídicos utilizados serão inalteravelmente os mesmos, modificando-se apenas o
andamento do seu exercício, qual seja a proteção ambiental. (AMARAL, 2007, p.70)

4.2.1 Diferenças entre extrafiscalidade e tributação regulatória

Ao ser analisado o conceito de extrafiscalidade é necessário fazer uma distinção do
que é tributação regulatória. Este instituto, apesar de ser uma espécie de extrafiscalidade, não
tem a intenção de induzir uma conduta, como no caso do Direito Ambiental, por exemplo,
uma conduta protetiva do meio ambiente, mas possui apenas fins econômicos, ou seja, o
exercício de uma regulação da economia através da intervenção estatal.
Na Constituição Federal a sua previsão está no art.174, caput, in verbis:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
(BRASIL, 1988) (grifo nosso)

Informa-se, ainda, que para o Estado poder cumprir as funções descritas no artigo
supracitado, ele deve exercer o chamado poder de polícia, que remete ao artigo 78, caput do
Código Tributário Nacional, onde se encontra a sua definição, in verbis:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene,
à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou
coletivos. (grifo nosso) (BRASIL, 2009)
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Segundo José Cretella Junior (1999) poder de polícia é a faculdade discricionária da
Administração de, dentro da lei, limitar a liberdade individual em prol do interesse coletivo.
Destaca-se, nesse sentido, que o tributo é indubitavelmente um dos meios de regulação da
economia.
Para fins deste estudo não será aprofundada a discussão da tributação regulatória sob
o enfoque do poder de polícia estatal, e demais discussões acerca do tema.

4.2.2 Modalidades de extrafiscalidade tributária

É possível utilizar-se a extrafiscalidade de duas maneiras: por oneração ou por
desoneração tributária.
A extrafiscalidade por oneração pode ser entendida como deixar mais gravosa uma
conduta praticada por uma empresa, para que se evite a formação de monopólios de um
mesmo segmento empresarial.
Já a extrafiscalidade por desoneração implica diminuir o custo para o empresário
exercer sua atividade, sendo que tal custo pode ser entendido como a carga tributária referente
ao exercício de tal atividade.
Entretanto, no que se refere ao Direito Ambiental, a utilização de qualquer uma das
formas de extrafiscalidade mostra-se apenas um meio a se chegar à proteção do meio
ambiente, diferentemente do que acontece com a relação entre empresa e Estado, pois a
primeira busca sempre o lucro e a constante redução do custo operacional.
Serão abordados, em seguida, os princípios presentes no Direito Tributário, que estão
presentes no Direito Ambiental em função de seu viés atrativo, pois, como já explanado
anteriormente, a defesa do meio ambiente causa esta atração de princípios para o Direito
Ambiental, motivo pelo qual, será utilizada a nomenclatura “Direito Ambiental Tributário”.13

4.3 Princípios do Direito Ambiental Tributário

Para fins deste estudo serão destacados somente os princípios relativos ao tema
proposto.

A nomenclatura também muito utilizada na doutrina é a de “Direito Tributário Ambiental” utilizada por
Heleno Taveira Torres, entre outros, mas como este estudo tem um enfoque sobre a utilização ambiental dos
tributos adotaremos a primeira nomenclatura.
13
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4.3.1 Princípio da igualdade

Este princípio está presente na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º caput,
que informa que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos do referido artigo.
O princípio da igualdade ou da isonomia, ao estar positivado na Carta Magna de
1988, traduz a preocupação do constituinte originário em resguardar este princípio, evitando
que ocorresse a sua incidência no ordenamento jurídico de forma implícita.
Geraldo Ataliba em sua obra República e Constituição leciona que:

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o
da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as
manifestações do poder quer traduzidas em normas, quer expressas em atos
concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito
público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado. (ATALIBA,
2004, p.158)

No Direito Tributário a igualdade está presente no artigo 150, inciso II da
Constituição Federal, ao definir que não se deve instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, sendo proibida qualquer distinção
em razão de ocupação profissional ou função por eles desempenhada, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
O que se busca é a não distinção entre pessoas na mesma situação prevista na lei,
devendo ser dado o mesmo tratamento jurídico por intermédio da isonomia.
Neste contexto, leciona Roque Antonio Carrazza:

Todos devem ser alcançados pela tributação. Esta assertiva há de ser bem entendida,
significa não que todos devem ser submetidos a todas as leis tributárias, podendo ser
gravados com todos os tributos, mas, sim, que todos os que realizam a situação de
fato a que a lei vincula o dever de pagar um dado tributo estão obrigados, sem
discriminação arbitrária alguma, a fazê-lo. (CARRAZZA, 2004, p.73-74)

Ocorre uma afronta ao princípio da igualdade ou isonomia quando, por exemplo,
dois contribuintes que estão na mesma situação tributária, passam por um tratamento
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diferenciado sem que ocorra real justificativa para tanto, como no caso da isenção e da anistia
onde o crédito tributário é excluído.14
No Direito Ambiental Tributário, o princípio da igualdade está presente no que se
refere a todas as atividades que afetem o meio ambiente, pois qualquer obra ou atividade
potencialmente causadora de dano ambiental deve ser punida com a sua maior oneração, não
ocorrendo diferenciação fiscal de atividades do mesmo ramo empresarial, mas sendo dosada
pelo dano ambiental potencialmente causador.

4.3.2 Princípio da legalidade

Este princípio está presente na Constituição Federal, no seu artigo 5º inciso II, onde
informa que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
da lei, produzindo desta maneira a segurança jurídica necessária para a existência de um
Estado Democrático de Direito.
Temos ainda o artigo 150, inciso I da Constituição Federal, onde se veda à União,
aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal exigir ou aumentar tributos sem lei que o
estabeleça.
Dessa maneira ocorre uma diferenciação referente à presença do princípio da
legalidade no artigo 5º, inciso II e o artigo 150, inciso I, ambos da Carta Magna, pois no
primeiro caso é mais abrangente e engloba os outros ramos do direito, principalmente o Direto
Ambiental, em que todas as atividades devem estar definidas em lei, assim como suas
diretrizes básicas presentes na lei 6938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente, por
exemplo.
No segundo caso, tem-se o princípio da legalidade como meio de proteção do
contribuinte, fornecendo a segurança jurídica contra possíveis leis arbitrárias que possam vir a
surgir.
Segundo Barreto (2003) a norma inserida no inciso II, do artigo 5º, da Constituição
Federal, versa sobre o princípio da legalidade genérica, enquanto que o princípio contido no
artigo 150, inciso I é específico e restrito à matéria tributária.
No que se refere ao Direito Ambiental Tributário, os dois artigos devem ser
analisados em conjunto, sendo utilizados segundo a especificidade da situação ambiental a ser
enfrentada conjuntamente com a sua previsão legal.

14

Artigo 175 do Código Tributário Nacional.
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Neste estudo será adotada a classificação de Torres (2005) quanto aos princípios do
Direito Ambiental Tributário15. O autor entende que os princípios devem ser vinculados a
valores classificados quanto à liberdade, justiça, segurança e solidariedade.
Essa classificação não inclui os princípios da igualdade e legalidade, mas embora
não estejam incluídos pelo autor, preferiu-se considerar que estão presentes no Direito
Ambiental Tributário16, mas não de maneira a vinculá-los a valores como os que serão
avaliados a seguir.
Entende-se que o forte teor constitucional da legalidade e da igualdade os coloca em
uma posição em que tais princípios pertencem a todo o ordenamento jurídico, ou seja, devem
estar presentes em todos os ramos do direito, não sendo restritos a uma classificação e sempre
agregam importância, podendo sempre ser utilizados, mas nunca vinculados a um ou mais
ramos do direto.
Quanto à vinculação dos princípios a valores esclarece o autor:

Os valores se aproximam dos princípios na temática da positivação jurídica. A atual
filosofia do direito vem chamando a atenção para o fato de que houve a
incorporação dos valores e do próprio direito natural ao ordenamento jurídico
democrático pela intermediação dos princípios constitucionais. (TORRES, 2005,
p.22)

O Quadro abaixo demonstra com clareza os princípios defendidos pelo autor.

Quadro 1: Princípios apresentados por Torres (2009).
VALORES

PRINCÍPIOS

Liberdade

Imunidade do mínimo existencial

Justiça

Poluidor-pagador
Consumidor-pagador
Capacidade contributiva
Custo/benefício

Segurança

Prevenção
Precaução
Legalidade Tributária
Tipicidade tributária

Solidariedade

Capacidade contributiva solidária
Solidariedade do grupo

Fonte: Torres, 2009.
15

O autor adota o termo Direito Tributário Ambiental, mas a ideia central é a mesma, que é abordar a o tema da
tributação ambiental.
16
Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Renata Marques Ferreira os define como princípios constitucionais, que
regem o Direito Ambiental Tributário na obra Direito Tributário Ambiental, São Paulo: Saraiva: 2010, p.167.
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4.4 Princípios do Direito Ambiental Tributário vinculados a valores

Serão estudados neste momento os princípios vinculados a valores apresentados por Torres
(2009).

4.4.1 Princípio vinculado à liberdade

4.4.1.1 Princípio da imunidade do mínimo existencial ecológico

No Direito Tributário a imunidade pode ser entendida como uma espécie de
negativização de competência tributária, pois não se permite tributar sob alguns aspectos
relacionados a pessoas físicas ou jurídicas, cabendo somente à Constituição Federal definir os
limites para a imunidade.
O artigo 150, inciso VI da Carta Magna veda a instituição de impostos entre os entes
da Federação sobre o patrimônio, a renda ou serviços uns dos outros, institutos conhecidos na
doutrina como imunidade recíproca.
Segundo o Ministro Celso de Melo em seu voto na Adin 939-7:17

A imunidade tributária recíproca - consagrada pelas sucessivas constituições
republicanas brasileiras - representa um fator indispensável à preservação
institucional das próprias unidades integrantes da Federação. A concepção de Estado
Federal, que prevalece em nosso ordenamento positivo, impede especialmente em
função do papel que a cada unidade federada incumbe desempenhar no seio da
Federação que qualquer delas institua impostos sobre o patrimônio, a renda e os
serviços das demais. No processo de indagação das razões políticas subjacentes à
previsão constitucional da imunidade tributária recíproca, cabe destacar,
precisamente, a preocupação do legislador constituinte de inibir, pela repulsa à
submissão fiscal de uma entidade federada a outra, qualquer tentativa que,
concretizada, possa, em última análise, inviabilizar o próprio funcionamento da
Federação. (BRASIL, 1994. STF, ADI 9397 MC-DF, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ
18/03/1994 p.288-289)

O referido artigo ainda informa a imunidade dos templos de qualquer culto (alínea
b), patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem
fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (alínea c), livros, jornais, periódicos e o papel
17

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador. jsp?docTP=AC&docID=266590>. Acesso em
26 out. 2015.
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destinado a sua impressão (alínea d), fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no
Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral
interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que
os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser
(alínea e).
No que tange ao Direito Ambiental Tributário, a imunidade refere-se à busca da
proteção a um mínimo existencial ecológico como condição de existência da vida humana.
Esta é a imunidade buscada nesse princípio, que se utiliza do princípio do usuário-pagador,
por exemplo, para a manutenção desta liberdade.
4.4.2 Princípios vinculados à justiça
Quanto ao tema da justiça, faz-se necessário considerar a justiça ambiental sob o
enfoque de seu caráter social, pois busca-se o desenvolvimento sustentável de maneira a
conciliar o progresso da humanidade, evitando-se ao máximo a degradação ambiental.

4.4.2.1 Princípio do poluidor-pagador

O princípio do poluidor-pagador origina-se na ideia de que quem possui uma obra
ou atividade que está poluindo ou pode vir a poluir o meio ambiente deve pagar pelo risco ou
pelo dano ambiental efetivado.
Este princípio tem duas vertentes doutrinárias: a tributária, inserida pelo Direito
Ambiental Tributário e a ambiental por ser considerado pela maioria dos doutrinadores como
um princípio essencialmente ambiental.
A primeira vertente, ao abordá-lo destaca que o tributo não pode ter como base para
a sua cobrança sanções por atos ilícitos praticados, como informa o artigo 3º do Código
Tributário Nacional, sendo que tal artigo além de definir o que é tributo, possui também a
função de o distinguir da multa.
O Código Tributário Nacional deixa clara a ideia de que o tributo não possui relação
direta com o princípio do poluidor-pagador.
Segundo Paulo Adyr Dias do Amaral:

Há três claras razões que impedem a tributação do ilícito: a) o próprio conceito de
tributo (art.3º/CTN) [sic] a impede; b) o Estado estaria legitimando a conduta; c) o
Estado estaria se associando ao infrator, cobrando dele uma cota. É hora, pois de
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melhor compreender o propalado princípio do poluidor-pagador. O poluidor será,
sim, pagador (mas não de tributos). Ou melhor: a poluição não será fato gerador de
tributos (AMARAL, 2014, p.23)

O que ocorre é a aplicação de multas, taxas ou contribuições destinadas àqueles que
poluem ou podem vir a poluir o meio ambiente com suas obras ou atividades comerciais, e
somente nesse contexto é que o Direito Ambiental Tributário atrai o Direito Tributário para
tal princípio.
Após este breve esclarecimento, a segunda vertente traduz a preocupação do Direito
Ambiental quanto aos riscos da poluição para a vida humana, tanto que o artigo 4º inciso VII,
da lei 6938/81 esclarece que a Política Nacional do Meio Ambiente visará a imposição ao
poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados.
Para Ricardo Lobo Torres (2005) trata-se de um princípio de justiça, porque busca
evitar que repercuta sobre a sociedade a obrigação de suportar os custos da sustentação do
meio ambiente sadio.

4.4.2.2 Princípio do consumidor-pagador

O princípio do consumidor-pagador trata do controle da utilização dos recursos
naturais onde o usuário do meio ambiente arca com as despesas geradas pela precaução,
prevenção, reparação e compensação do dano ambiental. (AMARAL, 2007)
A diferença entre este princípio e o princípio do poluidor-pagador refere-se somente
ao fato de que este último está relacionado ao dano ambiental provocado pela poluição,
enquanto que o princípio do consumidor-pagador engloba qualquer atividade que consuma ou
use os recursos naturais
O legislador refere-se implicitamente a esse princípio na segunda parte do artigo 4º
inciso VII da lei 6938/81, quando que também seja imposta ao usuário uma contribuição pela
utilização de recursos ambientais com fins econômicos.
Segundo Ricardo Lobo Torres:

O princípio do consumidor-pagador se concretiza no Direito Tributário Ambiental
principalmente pela cobrança de preços públicos consubstanciados, entre outros: a)
na compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica
exclusiva (art.20,§ 1º,CF); b) nas tarifas pelo uso de recursos hídricos pagos não só
pelo consumidor final , mas também pelas empresas autorizadas a captar e extrair
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água dos mananciais mediante outorga dos poderes públicos (lei nº9.433,de
08/01/1997 e legislação posterior. (TORRES, 2005, p.29)

4.4.2.3 Princípio da capacidade contributiva

O princípio da capacidade contributiva está presente na Carta Magna, no seu artigo
145, parágrafo 1º, que informa que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, restando facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte.
Para o autor Ricardo Lobo Torres (2005), tal princípio tem escassa importância na
tributação ambiental em razão da ausência de discriminação constitucional de competência
quanto aos impostos ecológicos e que, segundo ele, o princípio da capacidade contributiva
entraria em conflito com o princípio do poluidor-pagador, pois este independe da situação
econômica do contribuinte.
Discorda-se dessas afirmações, pois, primeiramente, entende-se que o princípio da
capacidade contributiva deve ser utilizado quando é abordado o tema da extrafiscalidade, haja
vista que o fato de não estarem constitucionalmente explicitadas as razões da utilização da
extrafiscalidade a torna presente no ordenamento jurídico, como foi analisado anteriormente
neste estudo.
Sendo assim a extrafiscalidade atende às necessidades de cunho ambiental até que se
estabeleçam ou não no ordenamento jurídico pátrio os tributos ecológicos nomeados pelo
autor supramencionado. Em segundo lugar, pode-se destacar, ainda, que o autor inclui este
princípio no rol dos princípios vinculados à justiça tributária ambiental, levando assim a
acreditar que tal princípio careceu à época de sua elaboração, de uma análise mais
aprofundada.
Quanto ao suposto conflito entre o princípio da capacidade contributiva e o princípio
do poluidor-pagador, entende-se que não seria este o caso por tratar-se de princípios que
fazem parte do Direito Ambiental Tributário, por meio do qual se busca um interesse comum,
que é a proteção do meio ambiente, com princípios que forneçam meios para a sua efetivação,
devendo ser utilizados conjuntamente ou separadamente, de acordo com a questão ambiental
que for levantada.
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A questão do alcance do princípio da capacidade contributiva bem como a sua
relação com a extrafiscalidade não será analisada neste estudo, pois o legislador, ao utilizar a
expressão “sempre que possível” no artigo 145, parágrafo 1º da Carta Magna gerou
doutrinariamente várias discussões a respeito do tema (Amaral, 2007), que não acrescentam
valores significativos a este estudo.

4.4.2.4 Princípio do custo/benefício

O princípio do custo/benefício é também conhecido na doutrina como o princípio da
equivalência ou equilíbrio, segundo o qual se deve buscar a medida que melhor atenda o meio
ambiente quando, por exemplo, for instalada em uma região uma obra ou atividade.
No Direito Ambiental Tributário esse princípio utiliza-se do princípio do poluidorpagador e do consumidor-pagador para a sua efetivação, pois este ramo do direito não busca
frear o progresso de uma região ou Estado, mas, sim, que seja encontrada uma maneira
compatível de se exercer uma obra ou atividade com o mínimo de dano ambiental possível.
Segundo Paulo Affonso Leme Machado (2007) o uso dos recursos naturais tanto
pode ser gratuito como pode ser pago, sendo que a raridade do recurso, o uso poluidor e a
necessidade de prevenir catástrofes, entre outras coisas, podem levar à cobrança do uso dos
recursos naturais.

4.4.3 Princípios vinculados à segurança

A existência da segurança jurídica baseia-se na necessidade de legitimar a própria
ordem jurídica para que corresponda aos anseios da sociedade, tornando-a mais justa. No
âmbito do Direito Ambiental Tributário, destacam-se os princípios da precaução, da
prevenção, da legalidade tributária e o princípio da tipicidade tributária.

4.4.3.1 Princípio da precaução

O princípio da precaução mesmo sendo um princípio essencialmente ambiental
encontra, também no Direito Ambiental Tributário a sua efetividade.
Paulo Henrique do Amaral leciona que:
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O princípio da precaução legitimará a utilização do tributo na defesa do meio
ambiente, pois o custo com a precaução será internalizado pelo efetivo ou potencial
poluidor por meio da tributação ambiental, além de incentivar a criação de políticas
ambientais. Implementando pesquisas no campo ambiental, melhoramento de
tecnologias ou desenvolvimento de “tecnologia ambiental”, além, é claro, de criar
programas para a constatação e fiscalização dos impactos que a degradação
ambiental possa ocasionar. (AMARAL, 2007, p.146)

4.4.3.2 Princípio da prevenção

No Direito Ambiental Tributário, este princípio atua ao serem instituídas sanções
para aquele que polui, por exemplo, devendo arcar com o custo de se prevenir um desastre
ambiental possivelmente provocado pelo exercício desta atividade.
Neste sentido, fundamenta-se perfeitamente o encontro do Direito Ambiental
Tributário com o princípio da prevenção:

(...) No entanto, a tributação não excluirá medidas regulamentadoras, como a fixação
de quantidades de poluição permitida, definição dos tipos de poluição que estão
proibidos e permitidos, licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, bem
como multas, sanções criminais, civis e administrativas. Com efeito, a utilização da
tributação nesse contexto entrará como subsidiária e complementar às medidas
judiciais tradicionais. (AMARAL, 2007, p. 153).

4.4.3.3 Princípio da legalidade tributária e taxas ambientais

O princípio da tipicidade tributária foi analisado no item 3.2.2 deste estudo.
O autor Ricardo Lobo Torres ao elaborar o seu estudo sobre os princípios do Direito
Tributário Ambiental18 incluiu o princípio da legalidade tributária, analisada sob o prisma das
taxas ambientais.
As taxas ambientais fundamentam-se no poder de polícia estatal para a prevenção de
danos ao meio ambiente sendo este o fato gerador de sua instituição e cobrança, existem
questões polêmicas quanto à constitucionalidade ou não das taxas ambientais, porém elas não
farão parte deste estudo.

4.4.3.4 Princípio da tipicidade tributária

O princípio da tipicidade tributária foi analisado no item 3.2.2 deste estudo.
18

Nomenclatura utilizada pelo autor.
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Quanto à sua presença no Direito Ambiental Tributário entende-se que deverá ser
utilizado o tipo aberto, pois os constantes avanços da tecnologia industrial não permitem que
seja analisada a tipicidade de uma maneira apenas (tipo fechado), visto que se trata de uma
matéria que além de coletiva possui também um caráter difuso.
Nesse sentido, disserta Amaral:

Sabe-se que as discussões envolvendo as questões ambientais estão subordinadas à
velocidade com que a evolução tecnológica vem criando produtos e instrumentos
para detectar fontes poluidoras e alterações quantitativa e qualitativa no meio
ambiente. Consequentemente, o direito tem que fornecer resposta adequada a esse
processo excessivamente dinâmico, acomodando os novos direitos e combatendo
suas agressões, que estão surgindo dentro desse processo excessivamente flexível.
(AMARAL, 2007, p.78)

4.5 Princípios vinculados à solidariedade
Em um Estado Democrático de Direito é impossível que seja alcançada a verdadeira
efetivação constitucional dos direitos e deveres, sem que se busque o caráter social em suas
decisões de cunho ambiental.

4.5.1 Capacidade contributiva solidária

O princípio da capacidade contributiva na esfera tributária foi analisado no item
3.2.3.
No que se refere ao Direito Ambiental Tributário, a capacidade contributiva deverá
ser analisada conjuntamente com os valores descritos na Carta Magna em seu artigo 3º, que
preza por uma sociedade livre justa e solidária.
A solidariedade está atrelada a este princípio, pois deve ser preservado o mínimoexistencial na dosimetria de uma infração por ato atentatório ao meio ambiente, praticado pelo
usuário-pagador. A mesma sorte não possui o poluidor-pagador, pois a sua atividade exercida
não causará dano social uma vez punida, mas, sim, irá gerar uma indução a um
comportamento diferente do que ocorria antes de ser multado, por exemplo.
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4.5.2 Princípio da solidariedade do grupo

Este é um princípio que se baseia no artigo 195 da Carta Magna, na sua primeira
parte, onde informa que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, diferindo-se
dessa forma do princípio da capacidade contributiva.

Segundo Vanessa Huckleberry Portella Siqueira:

A solidariedade propicia a formação de vínculo entre o Estado e o sujeito passivo da
contribuição, entre o Estado e o grupo social a que o indivíduo pertence e, até
mesmo, entre os participantes do mencionado grupo. É o que se denomina
solidariedade do grupo, ideia responsável por legitimar a cobrança das contribuições
sociais e econômicas, bem como por imprimir aplicação ao princípio do
custo/benefício, de acordo com o qual cada um deve arcar com as despesas
provocadas pelo fornecimento de serviços que o beneficiem. (SIQUEIRA, 2006,
p.360)

No Direito Ambiental Tributário o princípio da solidariedade do grupo fornece
subsídios para a cobrança de contribuições sociais e econômicas, que devem sempre estar
sujeitas às limitações estabelecidas pela Constituição Federal quanto ao poder de tributar.
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5 A UTILIZAÇÃO DAS ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS COMO INSTRUMENTOS DE
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Trata-se da instrumentalização das espécies tributárias para a indução de um
comportamento favorável ao meio ambiente ou atuação de modo a desestimular uma
atividade que possa gerar um dano ambiental caso continue a ser exercida, ou seja, o tributo é
utilizado de maneira extrafiscal.
O autor Alfredo Augusto Becker (2013), previa em sua obra o finalismo extrafiscal
dos tributos:

A principal a finalidade de muitos tributos (que continuarão a surgir em volume e
variedade sempre maiores pela progressiva transfiguração dos tributos de finalismo
clássico ou tradicional) [sic] não será a de um instrumento de arrecadação de
recursos para o custeio de despesas públicas, mas a de um instrumento de
intervenção estatal no meio social e na economia privada. Na construção de cada
tributo não mais será ignorado o finalismo extrafiscal, nem será esquecido o fiscal.
Ambos coexistirão agora de um modo consciente e desejado; apenas haverá maior
ou menor prevalência deste ou daquele finalismo. (BECKER, 2013, p. 630)

Tem-se, portanto, que a tributação utilizada de maneira extrafiscal, gera no campo do
Direito Ambiental a expectativa de proteção ao meio ambiente, expectativa essa que se realiza
com a positivação de condutas voltadas a este fim.
A finalidade buscada pela sociedade é a sobrevivência da espécie humana, embora
muitas vezes o caminho tomado percorre direções egoístas e de finalidades ambíguas, sendo
impossível pensar em bem-estar da sociedade sem a preservação da natureza. Embora ela seja
a fonte de recursos para o desenvolvimento de atividades industriais, a sua proteção e
permanente vigilância estão presentes no artigo 225 da Carta Magna, tornando-se um bem
difuso, ou seja, o finalismo extrafiscal do tributo exerce preferência ao caráter estrito da visão
predominantemente fiscal dos tributos.
O professor Heleno Taveira Torres (2005), leciona que o motivo que vincula o
tributo à preservação ambiental deve ser identificado na própria estrutura da regra-matriz de
incidência e não fora ou no simples destino da arrecadação, pois é o que dispõe o artigo 4º do
Código Tributário Nacional, quando define que a natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificar a
denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do
produto da sua arrecadação.
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Dessa forma, a extrafiscalidade obedece ao princípio da legalidade presente na Carta
Magna quando se encontra nas espécies tributárias o alcance para a preservação ambiental,
pois temos no País a utilização dos impostos com a finalidade extrafiscal. A seguir serão
citados alguns deles, posto que os artigos 170, inciso VI e 225 da Constituição Federal
permitem a ampliação do rol apresentado neste estudo, uma vez que a efetivação da justiça
social se pauta pela defesa do meio ambiente.
Será analisada neste momento a extrafiscalidade aplicada aos impostos, taxas,
contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e à contribuição de intervenção no
domínio econômico.

5.1 Impostos

Como exemplo de extrafiscalidade nos impostos federais há o caso do Imposto de
Exportação que atua como agente de proteção do comércio nacional de modo a incentivar um
determinado setor a produzir mais ou a evitar a formação de monopólios, flexibilizando as
alíquotas, posto que não é necessário observar o princípio da anterioridade (artigo 150
parágrafo 1º da Constituição Federal ) e seja possível alterar alterá-las, conforme o artigo 153
parágrafo 1º da Carta Magna, podendo contribuir, assim, para que o setor que adote medidas
de proteção ao meio ambiente tenha uma alíquota menor.
Quanto ao Imposto de Importação, pode ser considerado, para a definição da
alíquota, por exemplo, o grau de nocividade para o meio ambiente do produto importado, ou
seja, leva-se em conta o possível impacto ambiental do produto. Ainda com relação ao
referido imposto, o Imposto de Renda, por intermédio da lei 5106/66, trouxe a dedução da sua
base de cálculo se comprovadamente aplicadas em florestamento ou reflorestamento, seguido
pelo decreto 93607/86, o qual informa que é obrigatória, em todos os casos, a apresentação de
projetos demonstrativos da viabilidade técnica, econômica, financeira, administrativa e
ambiental dos empreendimentos beneficiários dos incentivos fiscais.
Dessa maneira o Imposto de Renda pode ser utilizado em matéria ambiental no
momento de apuração da sua base de cálculo, deduzindo os gastos com a proteção ambiental,
sendo este um dos requisitos para a obtenção de incentivos fiscais, como foi definido pelo
decreto 93607/86 em seu artigo 2º.
O Imposto sobre Produtos Industrializados foi utilizado como meio de proteção
ambiental por meio do decreto 755/93, em que foi estabelecido que ficassem reduzidas as
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os veículos automotores,
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cujo combustível era álcool, sendo que a circulação destes veículos diminuiriam o impacto
ambiental produzido por suas emissões atmosféricas, ou seja, ocorreu o incentivo ao comércio
de veículos movidos a álcool em detrimento dos movidos a gasolina, gerando, assim, a
indução de um comportamento de defesa do meio ambiente.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural previsto na Carta Magna, em seu
artigo 153, inciso VI, estabelece, no parágrafo 4º, que o referido imposto será progressivo
para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, sendo que mais precisamente
em seu artigo 186, define que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, alguns
requisitos, dos quais destaca-se a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a
preservação do meio ambiente, estabelecida em seu inciso II .
Quanto ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e sua utilização como
meio de proteção ambiental, tem-se ainda a lei 5868/72, que em seu artigo 5º informa que são
isentas do ITR as áreas de preservação permanente onde existam florestas formadas ou em
formação e as áreas reflorestadas com essências nativas. Mais recentemente surgiu a lei
9393/96, que em seu artigo 10 parágrafo 1º define que para os efeitos de apuração do ITR
serão considerados: área tributável, a área total do imóvel, excetuando dentro outros critérios;
as áreas de preservação permanente e de reserva legal, de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual e
as áreas comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual.
No que se refere aos impostos estaduais como exemplo de extrafiscalidade pode-se
citar o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços (ICMS), que no artigo 155 parágrafo, 2º inciso III da Carta Magna estabelece a
seletividade do referido imposto em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços,
podendo ser mais gravosa quando a atividade produzir danos ao meio ambiente ou sendo
promovida através de incentivos fiscais para operações de cunho ambiental.
Neste sentido, entende Carrazza:

Portanto, a seletividade no ICMS, tanto quanto no IPI, é obrigatória. Melhor
elucidando, o ICMS, deverá ser seletivo em função da essencialidade das
mercadorias e serviços. Com isso, pode e deve ser utilizado como instrumento de
ordenação político-econômica, estimulando a pratica de operações ou prestações
havidas por úteis ou convenientes à sociedade e, em contra nota, onerando outras
que não atendam tão de perto ao interesse nacional. É por isso, aliás, que, em
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algumas operações com produtos supérfluos, a alíquota aplicada é de 25 % (o valor
da operação) [sic] e, em outras, com produtos essenciais, as alíquotas baixam para
18 % ,17%e, até, 12% e 9%, havendo casos em que não há incidência da exação.
(CARRAZZA, 2011, p.489)

O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é um imposto de
competência estadual e distrital previsto no artigo, 155, inciso II da Constituição Federal,
onde a parte referente à doação poderia ser usada como meio de proteção ambiental. O
professor Jorge Henrique de Oliveira Souza (2009) aponta como possível exemplo a hipótese
de desoneração fiscal do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, no que tange à
doação quando esta for direcionada a fundos públicos ou privados, ou a instituições que
empregarão esses valores, títulos e bens, em finalidades ambientais.
E o autor conclui:

Neste caso, a pessoa que recebe a doação (donatário) [sic] não tem diminuído o
valor proveniente da doação, com o pagamento de impostos, revertendo-se a
integralidade dos valores destinados para os fins almejados – preservação e melhoria
do meio ambiente - justificando o tratamento tributário diferenciado, com a isenção
desse negócio jurídico –justamente pela efetivação do valor perseguido. (SOUZA,
2009, p.165)

Busca-se, assim, a preservação ambiental por meio desse imposto. Há ainda no
âmbito da competência estadual e distrital o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), com previsão no artigo 155, inciso III da Carta Magna, que permite
diminuir a carga tributária dos veículos movidos a álcool por serem menos gravosos ao meio
ambiente do que gasolina e diesel. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais, por intermédio da
lei 14937/2003, define que os veículos movidos a álcool sofram a redução de 30% da base de
cálculo, sendo assim utilizada como critério quantitativo do IPVA. Dessa maneira, o referido
imposto foi utilizado para induzir a uma conduta de diminuição da poluição gerada pelos
veículos automotores.
No âmbito da competência tributária municipal tem-se o Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU). Conforme o artigo 182 parágrafo 4º da Constituição Federal, é facultado ao
poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir,
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de progressividade

do

referido imposto, ou seja, busca-se a preservação e manutenção do meio ambiente urbano
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sadio para os cidadãos daquela localidade, punindo o mal uso da propriedade por intermédio
da progressividade extrafiscal do IPTU.
Destaca-se, também, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de
competência municipal, previsto no artigo 156, inciso III da Carta Magna e na Lei
complementar 116/2003, que possui a lista de serviços sujeitos a esse imposto, onde é
possível analisar o item 7.12, referente ao controle e tratamento de efluentes de qualquer
natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos e o item 7.18, referente à limpeza e
dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.
Estes itens poderiam sofrer a desoneração por tratarem de matéria ambiental, sendo
que neste mesmo sentido poderia ser desonerado o item referente à educação (item 8.2)
quando for destinada à educação ambiental, uma vez que foram vetados os itens 7.14
(saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e
congêneres) e 7.15 (tratamento e purificação de água), permitindo assim a proteção ambiental
pela não incidência do imposto.

5.2 Taxas

As taxas podem ser instituídas conforme o artigo 145, inciso II da Constituição
Federal, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição. No que tange ao Direito Ambiental o poder de polícia decorre do caput do artigo
225 da Carta Magna, segundo o qual cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de
defender e preservar o meio ambiente, ou seja, a intervenção do Estado é obrigatória e dessa
forma será exercido o poder de polícia ambiental.
Na lição do professor Paulo Affonso Leme Machado destaca-se o conceito de poder
de polícia ambiental:

O poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública que limita ou
disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de
fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação
dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas
ou
de
outras
atividades
dependentes
de
concessão,
autorização/permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam
decorrer poluição ou agressão à natureza. (MACHADO, 2007, p.328-329)
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O poder de polícia ambiental é exercido através do licenciamento ambiental e da
fiscalização ambiental, conforme o disposto no artigo 1º inciso I, da Resolução CONAMA
237/97 do licenciamento ambiental, podendo ser definido como o procedimento
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação,
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
Para estes casos o procedimento de licenciamento ambiental é constituído por etapas
definidas no artigo 10 da Resolução CONAMA 237/97, in verbis:

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:
I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do
empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início
do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;
II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida
publicidade;
III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias
técnicas, quando necessárias;
IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo
haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações
não tenham sido satisfatórios;
V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver
reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham
sido satisfatórios;
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida
publicidade.
§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar,
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo
de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável
ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de
vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.
§ 2º - No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto
ambiental - EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em
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decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI o órgão
ambiental competente, mediante decisão motivada e com a participação do
empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação. (BRASIL, 1997)

Ao final de todas as etapas do licenciamento ambiental, a Administração Pública
poderá expedir a licença ambiental definida como o ato administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que
deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental, conforme o artigo 1º inciso II, da Resolução CONAMA
237/97.
O professor José Cláudio Junqueira Ribeiro sobre o tema leciona que:

O licenciamento ambiental ainda se constitui no principal instrumento de controle
ambiental utilizado no País, uma vez que propicia além de ações preventivas - no
caso de novos empreendimentos - ações educativas e corretivas para aqueles que se
instalaram ou iniciaram sua operação em desacordo com a legislação ambiental. Por
isso cabe destacar que o objetivo primordial da ação fiscalizadora das atividades
potencialmente degradadoras do meio ambiente é verificar a sua conformidade com
o licenciamento ambiental. (RIBEIRO, 2015, p.10)

Segundo o artigo 8º da Resolução CONAMA 237/97 existem 03 tipos de licenças: a
Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO).
A Licença Prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas
próximas fases de sua implementação.
A Licença de Instalação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem
motivo determinante.
Por fim, é a Licença de Operação que autoriza a operação da atividade ou
empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças
anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a
operação, sendo que as licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente,
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de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade, conforme o
previsto no artigo 8º, parágrafo único da referida Resolução.
Após a breve análise do licenciamento ambiental como um dos meios de se exercer o
poder de polícia ambiental, será analisada a seguir a fiscalização ambiental, que é promovida
através da instituição de taxas ambientais para controlar e fiscalizar os empreendimentos que
podem gerar danos ao meio ambiente.
Pode-se citar como exemplo a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA)
instituída pela lei 10165 de 27 de dezembro de 2000, cujo fato gerador é o exercício regular
do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) para controle e fiscalização das atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, conforme o seu artigo 17-B.
A Taxa de Preservação Ambiental (TPA) instituída pelo Município paulista de
Ilhabela19, através da lei 547/2007 é outro exemplo de taxa ambiental cujo fato gerador da
cobrança é, de acordo com seu artigo 2º, o exercício regular do poder de polícia municipal em
matéria de proteção, preservação e conservação do meio ambiente no território do Município
da Estância Balneária de Ilhabela, incidente sobre o trânsito de veículos, utilizando
infraestrutura física na sua jurisdição, ou seja, busca-se diminuir a circulação de veículos no
Município como meio de evitar a degradação ambiental.
Verificou-se, assim, que a taxa pode ser utilizada como meio de preservação
ambiental por intermédio de seu poder de polícia no que se refere ao licenciamento ambiental
e também quanto à fiscalização das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente.

5.3 Contribuição de melhoria

A contribuição de melhoria, conforme o artigo 81 do Código Tributário Nacional, é
instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária,
tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que
da obra resultar para cada imóvel beneficiado, podendo ser utilizada como meio de proteção
ambiental.

19

Lei 547/2007 disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/i/ilhabela/lei-ordinaria/2007/54/547/leiordinaria-n-547-2007-cria-a-taxa-de-preservacao-ambiental-tpa-acresce-dispositivo-no-codigo-tributariomunicipal-e-da-outras-providencias>. Acesso em 23 out. 2015.
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Neste sentido:

As obras públicas poderiam ser um importante instrumento para melhorar a
qualidade ambiental através, por exemplo, da construção de obras hidráulicas
específicas (de saneamento, depuração, ou que permitam a disponibilidade ou o uso
da água, entre outros) [sic], do tratamento de resíduos, e da obtenção de benefícios
de caráter espiritual e recreativo para os cidadãos. (MONTERO, 2014, p.254).

Dessa maneira, o fato gerador da contribuição de melhoria não é alterado, mas sim
ampliado no sentido de que as obras públicas sejam de caráter ambiental, assumindo seu
objetivo definido no artigo 81 do Código Tributário Nacional, adotando-se, também, sua
característica extrafiscal.

5.4 Empréstimo compulsório

A Constituição Federal em seu artigo 148 determina que possam ser instituídos
empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade
pública, de guerra externa ou sua iminência e no caso de investimento público de caráter
urgente e de relevante interesse nacional.
No que tange à proteção ambiental cita-se, como exemplo, a hipótese de desastre
ambiental como enchentes, incêndios florestais, quebras de barragem e outras situações de
calamidade pública de natureza ambiental que poderiam viabilizar a utilização do empréstimo
compulsório em caráter extraordinário, conforme determina a sua instituição.

5.5 Contribuição de intervenção no domínio econômico

A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) possui previsão
constitucional no artigo 149 sendo de competência exclusiva da União a sua instituição como
instrumento de sua atuação nas áreas de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, podendo ser utilizada como meio de proteção
ambiental.
Neste sentido:

A combinação dos arts. 149 e 170 VI, da CF/88 faz nascer a Cide [sic] de caráter
ambiental, que assumirá natureza de tributo vinculado por destinar sua arrecadação,
diretamente, ao desenvolvimento de política de proteção ambiental no setor
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econômico que motivou sua instituição. De certa forma, essa contribuição
interventiva de natureza ambiental converte o contribuinte em destinatário dos
recursos desse tributo, pois a receita tributária é revertida para financiar projetos de
proteção ambiental vinculados ao setor econômico que gerou danos ambientais.
(AMARAL, 2007, p.185-186)

Portanto, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico voltada para o meio
ambiente atua como meio de intervenção do Estado na sua proteção de maneira parecida com
a “CIDE Combustíveis”, que possui previsão constitucional no artigo 177 parágrafo 4º, onde
se define que a lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às
atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados e álcool combustível deverá atender a alguns requisitos, dos quais destaca o que,
em seu inciso II, estabelece que os recursos arrecadados serão destinados ao financiamento de
projetos ambientais relacionados à indústria do petróleo e do gás.
Assim, é possível utilizar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico de
maneira a buscar a proteção ambiental como maneira de efetivação dos princípios gerais da
ordem econômica elencados da Carta Magna, em seu artigo 170, e em especial no que se
refere à defesa do meio ambiente.
Por fim, como salientado, é perfeitamente possível o uso da extrafiscalidade no
âmbito do Direito Ambiental Tributário.

5.6 A necessidade de uma tributação ambientalmente orientada

Destacam-se até este momento as bases da tributação ambiental por meio dos seus
princípios presentes no ordenamento jurídico pátrio, com exemplos de utilização das espécies
tributárias para proteção ambiental. Serão apontadas a seguir algumas razões para o fomento
de uma tributação ambientalmente orientada.
A Constituição Federal de 1988, baseando-se fortemente na Política Nacional do
Meio Ambiente trazida pela lei 6938/81, destaca a obrigação de se defender o meio ambiente,
elevando-o à categoria de direito fundamental, como citado no capítulo I, sendo a proibição
do retrocesso ambiental um dos enfoques principais da preocupação constitucional com o
meio ambiente.
A vedação ao retrocesso ambiental constitui, segundo a doutrina, um princípio
implícito na Carta Magna que busca a segurança jurídica das garantias ambientais previstas na
legislação constitucional e infraconstitucional, não podendo retroagir ou serem modificadas, a
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não ser que com a evolução do Direito Ambiental seja necessária alguma alteração nas leis de
modo a diminuir sensivelmente os possíveis problemas para a sociedade.
Como exemplo, citam-se as novas tecnologias, pois a cada avanço tecnológico
significativo do ponto de vista ambiental, novas leis são necessárias para diminuir o grau de
nocividade dos equipamentos utilizados por essas tecnologias.
Ainda sobre a proibição do retrocesso ambiental:

(...) no caso da proibição de retrocesso social, apresenta-se como uma garantia
constitucional implícita, com base nos princípios de segurança jurídica e da
confiança, objetivando “blindar” [sic] as conquistas legislativas - e, em certa
medida, também as administrativas – no âmbito dos direitos fundamentais
socioambientais contra retrocessos que venham a comprometer o gozo e o desfrute
de tais direitos. (SARLET e FENSTERSEIFER, 2014, p.74).

Dessa maneira, a vedação ao retrocesso ambiental, por ser de natureza difusa, tornase uma preocupação que transcende o direito, possuindo um caráter socioambiental e
econômico.
Do ponto de vista econômico, busca-se o desenvolvimento sustentável, ou seja, a
melhor forma de equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação ambiental. Mas,
para isso depende-se da integração entre o mínimo existencial socioambiental, a democracia e
a justiça ambiental.
Segundo Sarlet e Fensterseifer (2014) o mínimo existencial socioambiental funda-se
no reconhecimento da jusfundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, no sentido de agregar novos elementos normativos ao conteúdo do mínimo
existencial social, abrindo caminho para a noção de uma dimensão ecológica do direitogarantia ao mínimo existencial, que inclui a proteção e promoção de uma existência digna em
termos socioculturais.
Em termos de democracia, o processo legislativo é que conduz a uma efetivação dos
direitos ambientais buscados, pois na lei é que está o direito, já eu ela corresponde aos anseios
da sociedade, destacando que as leis necessitam ser acionadas para serem cumpridas, como é
o caso de condutas lesivas ao meio ambiente, por exemplo, em que se busca, então, a justiça
ambiental.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º inciso XXXV, define que a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou a ameaça ao direito. Dessa forma, qualquer
prejuízo ao meio ambiente será judicialmente apreciado, contando ainda com a participação
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do Ministério Público, que deverá atuar de maneira a proteger e fiscalizar os bens ambientais,
ou seja, todos os poderes nacionais, por serem harmônicos, devem atuar de maneira vinculada
quanto aos deveres de proteção, promoção e fiscalização do meio ambiente, na busca pela
efetividade da justiça ambiental, mas sempre respeitando a competência de cada um.
Neste sentido:

Não restam dúvidas de que incumbe ao Poder Público incentivar o desenvolvimento
econômico do País, harmonizando-o com a preservação ambiental, seja fiscalizando
as atividades econômicas potencialmente degradadoras, seja fomentando o
desenvolvimento dos variados setores de atividades econômicas (através de
incentivos fiscais, por exemplo) [sic], seja, ainda, planejando e criando metas a
serem atingidas econômica e socialmente. (THOMÉ, 2011, p.714)

A necessidade de uma tributação ambientalmente orientada está inserida nesse
contexto, pois a finalidade social do tributo busca assegurar aos direitos socioambientais a sua
concretização no cenário nacional, por intermédio de incentivos fiscais e outras condutas
indutoras de um pensar e um agir protetivo do meio ambiente.
Mas o professor Heleno Taveira Torres aponta para o risco da má utilização dos
incentivos fiscais:

Os incentivos fiscais para a proteção ambiental merecem destaque. Neste ponto,
entretanto, uma ponderação deve ser feita. O incentivo fiscal não pode ser criado
para que particulares realizem aquilo a que estão, por lei e pela Constituição,
obrigados a cumprir, permanentemente. O incentivo fiscal ambiental não pode ser
concebido como um “favor”, mas uma “despesa pública” do Estado para que o
particular possa substituí-lo com mais eficácia onde sua presença seja
imprescindível. Assim, quando empregados adequadamente, os benefícios
ambientais neutralizam as supostas perdas de arrecadação. (TORRES, 2012, p.02)

O discurso da sustentabilidade empresarial agrada a todos, haja vista as frequentes
mobilizações que estampam cartazes e campanhas como o plantio de árvores, panfletos, entre
outros, mas, como foi apontado pelo nobre professor, a proteção ambiental é um dever e está
prevista constitucionalmente em seu artigo 225. As atitudes que vão além de suas obrigações
é que devem ser comemoradas e divulgadas nos meios de comunicação, servindo de incentivo
para outras empresas tomarem as mesmas posturas sustentáveis.
Segundo Scaff e Tupiassu (2005) deve-se sempre ter em mente a necessária
transformação do Direito Tributário atual, para um Direito Tributário das futuras gerações, no
qual se configure que a arrecadação atual servirá para construção de um mundo com
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fronteiras mais tênues, porém unificado pela efetivação dos direitos humanos, ou seja, deverá
ser feita a análise do Direito Tributário como um direito para o futuro, agregando, além de seu
viés fiscal, a extrafiscalidade, de modo a proporcionar subsídios para a concretização dos
direitos socioambientais.
No entanto, é importante afastar a ideia de se criar “tributos verdes”, pois a realidade
econômica do País não comporta a introdução de novos impostos. São apontadas neste estudo
diversas hipóteses de aplicação das espécies tributárias em prol do meio ambiente,
comprovando que não é necessário que se criem novos impostos, mas, sim, que esteja em
pauta uma tributação ambientalmente orientada.
Passa-se a seguir a uma breve análise do ICMS para que seja adentrado,
posteriormente, ao ICMS Ecológico, estudando a sua origem, aplicação nos Estados
brasileiros e a sua utilização como indutor de um comportamento de proteção ao meio
ambiente.
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6. O ICMS

A Constituição Federal em seu artigo 155, inciso II, confere aos Estados e ao Distrito
Federal a competência para a instituição do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação, o ICMS, ainda que as operações se iniciem no exterior.
Segundo Carrazza (2011) o ICMS possui diversas hipóteses de incidência:

A sigla “ICMS” alberga pelo menos cinco impostos diferentes, a saber: a) o imposto
sobre operações mercantis, que de algum modo, compreende o que nasce da entrada,
na Unidade Federada, de mercadorias importadas do exterior; b) o imposto sobre
serviços de transportes interestadual e intermunicipal; c) o imposto sobre serviços de
comunicação; d) o imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou
consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica; e
e) o imposto sobre extração, circulação, distribuição, ou consumo de minerais.
Dizemos diferentes, porque estes tributos têm hipóteses de incidência e bases de
cálculo diferentes. Há, pois, pelo menos cinco núcleos distintos de incidência do
ICMS (CARRAZZA, 2011, p.38)

Embora possuam hipóteses de incidência diferentes, foram reunidos na estrutura
definida constitucionalmente como ICMS, sendo todos não cumulativos, possuindo finalidade
fiscal, podendo ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços,
conforme o artigo 155, parágrafo 2º, inciso III da Constituição Federal.
No tocante às operações relativas à circulação de mercadoria, tem-se que a mera
“circulação” não incide o imposto, pois não gera uma transferência de propriedade, podendo
um determinado produto sair de sua sede e ir para uma filial da mesma empresa sem pagar o
referido imposto. Este posicionamento está positivado na súmula 166 do Supremo Tribunal de
Justiça.
O fato gerador do imposto, sua base de cálculo e o seu sujeito passivo foram
analisados no item 3.6.2.2, sendo desnecessária a sua repetição. Suas alíquotas estão previstas
no artigo 155, parágrafo 2º, incisos IV e V da Carta Magna, sendo destacada, ainda no que se
refere a este imposto, a repartição de sua receita com o Município.
Conforme o artigo 158, inciso IV da Constituição Federal, pertence aos Municípios
25% do produto da arrecadação do ICMS, sendo que as parcelas de receita pertencentes aos
Municípios serão creditadas em três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado
nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas
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em seus territórios, e até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos
Territórios, lei federal.
A lei complementar 63/90 dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do
produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por estes
recebidos, pertencentes aos Municípios, e dá outras providências, trazendo a definição do que
vem a ser valor adicionado em seu artigo 3º, parágrafo 1º, informando que

o

valor

adicionado corresponderá, para cada Município, ao valor das mercadorias saídas, acrescido do
valor das prestações de serviços no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas,
em cada ano civil. Nas hipóteses da tributação simplificada a que se refere o parágrafo único
do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles
de entrada, será considerado como valor adicionado o percentual de 32% da receita bruta.
Após esta breve explanação sobre o ICMS e a repartição de sua receita com os
Municípios, adentra-se ao tema norteador deste estudo, que é o ICMS Ecológico, que tem por
fato gerador deste benefício fiscal exatamente parte da receita oriunda deste imposto.

6.1 O ICMS Ecológico

A Constituição Federal determina que 25% do ICMS arrecadado pelo Estado sejam
repassados aos Municípios, sendo que da arrecadação, no mínimo ¾ (75%) devem ser
distribuídos aos Municípios na proporção do valor adicionado fiscal (VAF) e os outros ¼
(25%) de acordo com o que dispuser a lei estadual.
Nesse ¼ é que está inserido o ICMS Ecológico20, que nasceu inicialmente como uma
maneira de compensar os Municípios pela restrição de uso do solo em locais protegidos
(unidades de conservação e outras áreas de preservação específicas), uma vez que algumas
atividades econômicas são restritas ou mesmo proibidas em determinados locais a fim de
garantir sua preservação, conforme distribuição mostrada na Figura 1.

20

Disponível em: <http://www.infoescola.com/ecologia/icms-ecologico>. Acesso em 23 out. 2015.
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Figura 1: Distribuição do ICMS Ecológico

Fonte: http://www.infoescola.com/ecologia/icms-ecologico

Dessa maneira, o ICMS Ecológico é um benefício financeiro destinado aos
Municípios que pratiquem ações positivas em relação ao meio ambiente, buscando diminuir o
passivo ambiental com a utilização desses recursos na execução de programas ambientais de
saúde pública, esgotamento sanitário, entre outros.
O ICMS Ecológico possui a função de prover condições que busquem
minimizar/eliminar os problemas ambientais, pois se embasa num incentivo dado aos
Municípios, que buscam alternativas de gestão ambiental, não representando um aumento da
alíquota já existente ou um novo tributo, mas uma alternativa para aumentar o repasse da
cota-parte do ICMS a partir da preservação ambiental. (VICENTE, 2004).
Para Nascentes (2011) o ICMS Ecológico vai contra a antiga crença de que economia
e ecologia são conceitos opostos, pois ao mesmo tempo em que funciona como um incentivo
para os Municípios continuarem investindo na preservação ambiental o incentivo também
serve como uma fonte de renda importante para muitos deles, atuando, dessa forma, como um
grande instrumento de fomento ao desenvolvimento sustentável.
Destaca-se que para que ocorra uma preservação ambiental eficaz os Municípios
devem se especializar nestes assuntos para que possam utilizar o ICMS Ecológico ao máximo,
com a finalidade de induzir comportamentos de redução do passivo ambiental, bem como a
adoção de políticas públicas de educação ambiental e fomento de atividades sustentáveis.
Neste sentido:

Assim, por meio do ICMS Ecológico cria-se uma possibilidade de parceria entre os
gestores municipais e os gestores estaduais, com metas a incrementar a aplicação de
recursos junto ao meio ambiente e sustentabilidade e, consequentemente,
aumentando os recursos do município e incremento da visibilidade na gestão local.
Por isso, vários Estados brasileiros já utilizam a metodologia que prevê a inclusão de
critérios ecológicos na determinação do índice de rateio para a receita pública.
(FONSECA, 2014, p.66)
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Interessante destacar ainda que, segundo Souza (2009) a denominação “ICMS
Ecológico” é imprópria, vez que não se vincula a nenhuma das materialidades possíveis do
ICMS, consoante autorizado pela Constituição Federal, mas, sim, à repartição das receitas
auferidas pela cobrança deste imposto.
Será vista a seguir a presença do ICMS Ecológico nos Estados brasileiros.

6.2 O ICMS Ecológico nos Estados brasileiros

O Estado do Paraná, foi o primeiro Estado brasileiro a instituir esse benefício fiscal.
Com autorização expressa do artigo 132 de sua Constituição Estadual, foi editada a Lei
Complementar nº 59, de 1991, que ficou conhecida como “Lei do ICMS Ecológico”, uma vez
que explicitamente determinava que os Municípios que possuíssem unidades de conservação
ambiental ou fossem diretamente influenciados por estas e mananciais de abastecimentos
públicos deveriam receber recursos do ICMS na forma do permissivo constitucional.
A legislação aplicada ao ICMS Ecológico no Paraná é a Constituição Estadual artigo
132, a Lei Complementar 59/91 e os decretos estaduais 974/91 e 2791/96, sendo 5% o
percentual destinado a esse fim.
A Tabela 1, apresentada abaixo, auxilia na análise dos critérios adotados na
distribuição da cota-parte do ICMS.

Tabela 1: Critérios de distribuição da cota-parte do ICMS dos Estados brasileiros que
possuem rateio do ICMS Ecológico

Fonte: FONSECA, 2014.
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De acordo com a tabela supra, o Estado de Minas Gerais possui a maior quantidade
de critérios somando 17 itens, mas destaca-se que o critério “meio ambiente” possui o
coeficiente de 1,10% sendo o menor entre os outros estados, demonstrando a falta de preparo
dos gestores estaduais e municipais na utilização deste benefício fiscal.
O Estado do Amapá é o segundo em critérios possuindo nove itens, sendo seu
coeficiente menor 1,10% e seu coeficiente do ICMS Ecológico representado no item “meio
ambiente” de 1,40%; o Estado do Rio Grande do Sul é o terceiro em critérios possuindo sete
itens sendo que o critério “meio ambiente” é de 7,00% e o seu menor é de 0,50 % no critério
“plano básico de ações de mútua colaboração”.
O Estado do Paraná e do Rio de Janeiro possuem seis critérios de distribuição cada,
sendo que o coeficiente do ICMS Ecológico é de 5,00% no Estado do Paraná e 2,50% no
Estado do Rio de Janeiro. Os estados que possuem cinco critérios são o Estado de São Paulo,
Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, sendo que o coeficiente do
critério “meio ambiente” destes Estados são 4,00%, 3,00%, 5,00%, 5,00% e 5,00%
respectivamente.
O Estado de Tocantins possui quatro critérios sendo que o critério “meio ambiente”
possui o maior coeficiente de todos os estados com 13,00%; os Estados do Ceará, Goiás e
Piauí possuem apenas três critérios, sendo no tocante ao ICMS Ecológico coeficientes de
2,00%; 5,00% e 5,00%, respectivamente. Destaca-se ainda que o Estado do Acre não dispõe
de legislação específica

quanto ao ICMS Ecológico, estando previsto um coeficiente de

5,00%, conforme a Lei 1530/04.
Será analisado agora o critério ICMS Ecológico, separadamente, relacionando os
Estados brasileiros que adotam políticas públicas de distribuição da cota-parte do ICMS por
esse critério, destacando as legislações e os seus respectivos coeficientes.
A Tabela 2, mostrada a seguir, representa a lista dos Estados que adotam o ICMS
Ecológico, a Legislação Estadual específica e também os percentuais de aplicação e critérios
utilizados.
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Tabela 2: Estados que adotam o ICMS Ecológico, a Legislação Estadual específica,
os percentuais de aplicação e os critérios utilizados.

Fonte: FONSECA, 2014
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Pode-se perceber pela Tabela 2 que muitos são os critérios para o recebimento do
ICMS Ecológico, com destaque para as Unidades de Conservação, mananciais de
abastecimento, área cultivada, reservatórios de água, área de preservação ambiental,
saneamento básico, entre outros, reforçando ainda mais a certeza de que a preservação
ambiental é possivelmente alcançada pela utilização do ICMS Ecológico.
É possível visualizar na Tabela 3 os subcritérios utilizados pelos Estados:

Tabela 3: Os Subcritérios utilizados pelos Estados

Fonte: FONSECA, 2014.

Conclui-se que o critério de Unidades de Conservação é o mais utilizado pelos
estados brasileiros, seguido pelo saneamento básico e pelos mananciais de abastecimento.
É interessante destacar que o Estado do Piauí possui um critério de “premiação” no
que se refere ao ICMS Ecológico, em sua Lei 5813/2008, in verbis:
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Art. 1º Fica instituído o ICMS ecológico para contemplar os municípios que se
destacarem na proteção ao meio ambiente e recursos naturais nos termos desta Lei e
de seu regulamento.
§ 1º O recurso do ICMS Ecológico é prêmio ao município que conquistar o Selo
Ambiental, não ficando excluído, o município, portanto, da repartição do ICMS na
forma preconizada pelas Leis nº 4.257, de 06 de janeiro de 1989 e 5.001, de 14 de
janeiro de 1998.
§ 2º Para viabilizar o benefício, fica instituído o Selo Ambiental que é um
documento de certificação ambiental e se apresenta em três categorias: Categoria A,
Categoria B e Categoria C que será conferido ao município conforme o nível de sua
gestão dos recursos naturais e meio ambiente.
I - Categoria A: gestão ambiental de acordo com os padrões de desenvolvimento
sustentável e conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, aproximando-se
do que seria ideal quanto ao abordado nas alíneas abaixo, com efetivas providências
para solução de, pelo menos, seis delas:
a) ações de gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive lixo hospitalar – coleta,
transporte, tratamento e destinação dos resíduos sólidos – aterro sanitário,
incineração, reciclagem e compostagem;
b) ações efetivas de educação ambiental, na zona urbana e rural, nas escolas e
grupos da sociedade organizada;
c) redução do desmatamento, recuperação de áreas degradadas – reflorestamento;
d) redução do risco de queimadas, conservação do solo, da água e da biodiversidade;
e) proteção de mananciais de abastecimento público;
f) identificação de fontes de poluição atmosférica, sonora e visual, procurando
minimizá-las;
g) edificações irregulares – inadequação às normas de uso e ocupação do solo;
h) disposições legais sobre unidades de conservação ambiental – comunidades
indígenas, estações ecológicas, parques, reservas florestais, hortos florestais, áreas
de relevante interesse de leis ou decretos federais, estaduais ou municipais,
existentes no município;
i) elaboração de legislação sobre a política municipal de meio ambiente, obedecidas
as peculiaridades locais, respeitadas a legislação federal e estadual sobre o assunto.
II - Categoria B: em relação ao grupo da Categoria A, o município está caminhando
para uma gestão ambiental adequada, já tendo regulamentado e estando em
funcionamento, pelo menos quatro das providências das alíneas do inciso I, § 2º
deste artigo, mas ainda existem problemas a serem solucionados;
III - Categoria C: o município está dando os primeiros passos para implantar uma
política ambiental adequada, que garanta seu desenvolvimento sustentável, com
apenas três das providências das alíneas do inciso I, § 2º deste artigo, já mereceram
atenção municipal. (PIAUÍ, 2008)

Nesse caso, se a intenção do legislador foi a de fomentar a preservação ambiental
usando tal método de “premiação” o resultado tenderá a ser variável, pois caberá sempre a
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fiscalização quanto aos requisitos estipulados na lei. Entende-se que pode ser proveitosa essa
iniciativa para o meio ambiente, mas, por outro lado pode causar a banalidade do tema, pois
como comentado anteriormente, a defesa do meio ambiente é um dever e não uma espécie de
gincana monetária.
Analisa-se a seguir o ICMS Ecológico no Estado de Minas Gerais.

6.3 O ICMS Ecológico no Estado de Minas Gerais

Em Minas Gerais, por meio do Decreto nº 32.771, de julho de 1991, foi definido que
a distribuição da cota-parte dos recursos do ICMS observaria três critérios: o Valor
Adicionado Fiscal, os Municípios Mineradores e a Compensação Financeira por
Desmembramento de Distrito.
Como os Municípios menores, não tinham uma arrecadação tão expressiva como os
mais desenvolvidos economicamente, criou-se, em 28 de dezembro de 1995, a Lei Estadual nº
12.040, mais conhecida como “Lei Robin Hood”, sendo considerada inovadora para a época
em que se destacou a importância dos órgãos governamentais IEF e FEAM para a efetivação
desta lei.
Segundo Reis (2011) o estímulo à manutenção do meio ambiente equilibrado, por
meio do repasse de uma maior fatia do ICMS aos Municípios que, além de preservarem as
unidades de conservação estaduais, municipais, federais e particulares, realizarem o correto
manejo do lixo, do esgoto e implantarem a coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, faz da
legislação mineira um diferencial na proteção do ecossistema.
Ainda nesse sentido:

Experiência vitoriosa e bastante difundida é a da implantação do ICMS Ecológico
em Minas Gerais. Com a adoção da Lei Estadual nº. 12.040, de 28/12/1995 –
conhecida como “Lei Robin Hood” - Minas Gerais revolucionou o critério de
repasse dos 25% de ICMS aos municípios, passando a beneficiar não apenas os
municípios que abrigam unidades de conservação, como também aqueles que
possuem sistema de tratamento de esgoto ou disposição final de lixo atendendo a
maior parte da população introduzindo também critérios de educação, patrimônio
histórico e saúde, entre outros. (SCAFF; TUPIASSU, 2005, p.740)

A Lei Estadual nº 12.040 foi revogada em 27 de dezembro de 2000, pela Lei nº
13.803, a qual indicava novos critérios para a distribuição da cota-parte do ICMS aos
Municípios visando a descentralização da distribuição e desconcentração de renda; a
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transferência de recursos para as regiões mais pobres; a aplicação dos recursos nas áreas
sociais; a indução dos Municípios a aumentarem sua arrecadação e a utilizarem com mais
eficiência e, por fim, a criação de uma parceria entre Estado e Municípios, tendo como
objetivo maior a melhoria da qualidade de vida da população destas regiões. 21
A lei estadual atual é a de nº 18.030/2009 e dispõe sobre a distribuição e o cálculo do
critério Meio Ambiente, que nesta edição sofreu alterações, passando de 1% para 1,1% do
total do ICMS destinado aos Municípios, sendo a distribuição deste montante realizada em
função do Índice de Meio Ambiente (IMA).
De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD) o IMA é composto por três subcritérios, ponderados pelos respectivos
pesos, a saber:
a) Índice de Conservação (IC - 45,45%), referente às Unidades de Conservação e
outras áreas protegidas;
b) Índice de Saneamento Ambiental (ISA 45,45%), referente aos aterros sanitários,
estações de tratamento de esgotos e usinas de compostagem;
c) Índice de Mata Seca (IMS - 9,1%), referente à presença e proporção em área da
fitofisionomia Mata Seca no Município.
O Instituto Estadual de Florestas (IEF) é o órgão responsável pelo Índice de
Conservação (IC). A área da unidade de conservação e/ou área protegida, a área do
Município, o Fator de Conservação e o Fator de Qualidade são os parâmetros analisados pelo
instituto, uma vez que o Fator de Qualidade representa a nota que cada unidade recebe, a
partir de uma avaliação feita anualmente pelo seu responsável, com variação de 0,1 a 1,
conforme podemos ver na Tabela 4 a seguir.

21

Disponível em: <http://www.meioambiente.mg.gov.br/icms-ecologico>. Acesso 21 out. 2015.
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Tabela 4: Demonstrativo dos Fatores de Conservação

Fonte: Disponível em: <http://www.meioambiente.mg.gov.br/icms-ecolo>. Acesso em 13 out. 2015.

O Índice de Saneamento Ambiental (ISA) é analisado pela Fundação Estadual de
Meio Ambiente (FEAM), baseando-se no número total de sistemas habilitados, tipo de
empreendimento e porcentagem da população atendida no Município. A Deliberação do
COPAM nº 428/2010, fixa os custos médios “per capita” para estimativa de investimentos em
sistemas de saneamento ambiental, previstos no art. 4º da Lei nº 18.030/2009.
Já a Resolução Conjunta SEMAD-SEPLAG nº 1.212/2010 define os procedimentos
para cálculos e publicação dos índices municipais e a Resolução SEMAD nº 1.273/2011
complementa a Resolução Conjunta 1.212/2010, estabelecendo os critérios e procedimentos
para o cálculo do fator de qualidade de empreendimentos de tratamento e/ou disposição final
de resíduos sólidos urbanos e de tratamento de esgotos sanitários a serem aplicados na
distribuição.
Estão aptos a receber o ICMS Ecológico, subcritério Saneamento, os Municípios que
possuem sistema de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, com
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operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental estadual, que atendam, no mínimo, a,
respectivamente, 70% e 50% da população urbana.
O Índice de Mata Seca (IMS), também sob a responsabilidade do IEF, considera a
área de mata seca existente no Município, cujo valor encontra-se disponível na versão mais
atualizada do Inventário Florestal de Minas Gerais22, que possui duas vertentes:
I) Mapeamento e monitoramento periódico da cobertura florestal natural das florestas
produtivas do território mineiro;
II) Inventário Florestal, propriamente dito, que gera uma série de informações em
relação às florestas naturais, inclusive relacionadas à determinação do estoque de carbono e
ao acompanhamento contínuo do desenvolvimento das florestas, por meio de medições em
parcelas permanentes estabelecidas nas fitofisionomias florestais presentes no Estado de
Minas Gerais.
Em seu artigo 1º, a lei 18030/09 trata dos critérios de distribuição da parcela da
receita do ICMS pertencente aos Municípios, in verbis:

Art. 1º A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos
Municípios, de que trata o § 1º do art. 150 da Constituição do Estado, será
distribuída nos percentuais indicados no Anexo I desta Lei, conforme os seguintes
critérios:
I - Valor Adicionado Fiscal - VAF -: valor apurado com base nos critérios para
cálculo da parcela de que trata o inciso I do § 1º do art. 150 da Constituição do
Estado;
II - área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do Município e a área
total do Estado, informadas pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -;
III - população: relação percentual entre a população residente no Município e a
população total do Estado, medida segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE -;
IV - população dos cinquenta Municípios mais populosos: relação percentual entre a
população residente em cada um dos cinquenta Municípios mais populosos do
Estado e a população total desses Municípios, medida segundo dados do IBGE;
V - educação;
VI - produção de alimentos;
VII - patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice de Patrimônio Cultural
do Município e o somatório dos índices de todos os Municípios, fornecida pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA -, observado o
disposto no Anexo II desta Lei;

22

Disponível em:<http://www.inventarioflorestal.mg.gov.br/>. Acesso em 20 out. 2015.
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VIII - meio ambiente;
IX - saúde;
X - receita própria: relação percentual entre a receita própria do Município, oriunda
de tributos de sua competência, e as transferências de recursos federais e estaduais
recebidas pelo Município, baseada em dados relativos ao segundo ano civil
imediatamente anterior ao do cálculo, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;
XI - cota mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos os Municípios;
XII - Municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único sobre Minerais
- IUM - recebido pelos Municípios mineradores em 1988, com base em índice
elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, demonstrando a efetiva participação
de cada um na arrecadação do IUM naquele exercício;
XIII - recursos hídricos;
XIV - Municípios sede de estabelecimentos penitenciários;
XV - esportes;
XVI - turismo;
XVII - ICMS solidário;
XVIII - mínimo per capita. (MINAS GERAIS, 2009)

Mais especificamente em seu artigo 4º, trata especificamente do critério meio
ambiente, in verbis:

Art. 4º Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério
"meio ambiente", de que trata o inciso VIII do art. 1º, serão distribuídos aos
Municípios da seguinte forma:
I - parcela de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do total
aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto
sanitário, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental estadual,
atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50% (cinquenta
por cento) da população urbana, observadas as seguintes diretrizes:
a) o valor máximo a ser atribuído a cada Município não excederá o seu investimento
inicial para a implantação do sistema, estimado com base na população atendida e
no custo médio per capita dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem de
lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários, custo este fixado pelo Conselho
Estadual de Política Ambiental - Copam -, observado o disposto em regulamento;
b) sobre o valor calculado na forma da alínea "a" incidirá um fator de qualidade
variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um), apurado anualmente, conforme disposto em
regulamento, com observância de pressupostos de desempenho operacional, gestão
multimunicipal e localização compartilhada do sistema, tipo e peso de material
reciclável selecionado e comercializado no Município por associação ou cooperativa
de coletores de resíduos e energia gerada pelo sistema; e
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c) o limite previsto na alínea "a" decrescerá, anualmente, na proporção de 20%
(vinte por cento) de seu valor, a partir do décimo primeiro ano subsequente àquele
do licenciamento ou autorização para operacionalização do sistema;
II - parcela de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do total
com base no Índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o
Anexo IV desta Lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais,
municipais e particulares e área de reserva indígena, com cadastramento, renovação
de autorização e demais procedimentos a serem definidos em regulamento;
III - parcela de 9,1% (nove vírgula um por cento) do total com base na relação
percentual entre a área de ocorrência de mata seca em cada Município, nos termos
da Lei nº 17.353, de 17 de janeiro de 2008, e a área total deste, informada pelo
Instituto Estadual de Florestas - IEF.
§ 1º A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fará
publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados constitutivos dos índices a que
se refere este artigo relativos ao trimestre imediatamente anterior, com a relação de
Municípios habilitados segundo os incisos I, II e III do caput deste artigo, para fins
de distribuição dos recursos no trimestre subsequente.
§ 2º O fator de qualidade a que se refere a alínea "b" do inciso I do caput deste artigo
incidirá sobre os índices de repasse de recursos a serem aplicados a partir de 1º de
janeiro do segundo ano de vigência desta Lei.
§ 3º A Fundação João Pinheiro fará apurar o valor máximo a que se refere a alínea
"a" do inciso I do caput deste artigo, bem como os novos índices a serem aplicados
quando o valor máximo a ser atribuído a cada Município for atingido, promovendo a
publicação dos percentuais a serem aplicados nos futuros repasses. (MINAS
GERAIS, 2009)

Destaca-se a seguir a Tabela 5 com os critérios de distribuição do ICMS de acordo
com o artigo 1º da Lei nº18030/2009.

Tabela 5: Critérios de distribuição conforme o Artigo 1º da lei nº 18.030/2009

Fonte: Lei nº 18.030/2009
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Após uma breve leitura dos critérios de distribuição do ICMS, é possível observar
que eles são muitos, quando comparados com os outros Estados. É do entendimento do autor
deste trabalho que isso se deve ao fato da Administração Pública procurar utilizar ao máximo
esse recurso financeiro, mas em termos ambientais, porque mesmo com o aumento de 1,1%
no requisito “meio ambiente” ainda está distante dos outros Estados, e também pela dimensão
geográfica, econômica e social do Estado de Minas Gerais torna-se obrigatório considerar que
esses critérios poderiam ser revistos de maneira a aumentar o percentual do critério “meio
ambiente”.
O direito é dinâmico, assim como as necessidades humanas, além disso vive-se uma
época de industrialização desenfreada, em que os recursos naturais têm se tornando cada vez
mais escassos, destacando-se, assim, a importância do ICMS Ecológico como uma das
maneiras de fomentar a proteção ambiental, pois, como fora exposto anteriormente, a
tributação, por meio da extrafiscalidade, pode ser considerada a ferramenta ideal para a defesa
do meio ambiente.
Cita-se, como exemplo de proteção ambiental adotada no Estado De Minas Gerais, a
“bolsa verde”23.

6.4 Possíveis obstáculos para a completa efetivação do ICMS Ecológico como meio de
proteção do meio ambiente

Embora a ideia de preservação ambiental seja difundida pela utilização do ICMS
Ecológico, ele encontra opositores silenciosos nas administrações públicas municipais, mas a
sua oposição não está na adesão ao repasse dos valores, mas sim na utilização dos recursos
para o meio ambiente.
Durante este trabalho foram realizadas visitas aos portais eletrônicos das cidades
mais populosas do Estado de Minas Gerais segundo o IBGE24 seguindo o critério de cidade
mais populosa por mesorregião e não foi encontrada até a conclusão do presente estudo,
nenhuma manifestação popular no sentido de realização de campanhas de proteção ao meio
ambiente com a utilização do ICMS Ecológico bem como a revitalização de parques e praças,
23

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/bolsa-verde>. Acesso em 21 out. 2015.
Mesorregiões: Campo das Vertentes - Barbacena, Central Mineira - Curvelo, Jequitinhonha - Diamantina,
Metropolitana de Belo Horizonte - Belo Horizonte, Noroeste de Minas - Paracatu, Norte de Minas - Montes
Claros, Oeste de Minas - Divinópolis, Sul e Sudoeste de Minas - Poços de Caldas, Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba - Uberlândia, Vale do Mucuri - Teófilo Otoni, Vale do Rio Doce - Governador Valadares, Zona da
Mata
Juiz
de
Fora.
Disponível
em:
<http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/bibliotecacatalogo?view=detalhes&id=22269>. Acesso em 23 out. 2015.
24
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embora a arrecadação desses Municípios seja de valores bastante significativos, levando a
concluir que as prefeituras recebem o dinheiro e não informam aos cidadãos o que fazem com
o montante.
E esta ausência de publicidade pode ser considerada um obstáculo para a efetivação
desse benefício fiscal em razão do seu alcance ser definido pelos interesses das prefeituras,
sendo que a mesma análise pode ser aplicada nas microrregiões, partindo da premissa que se
determinado Município da mesorregião que arrecada consideravelmente bem não adota
políticas de preservação com este dinheiro, dificilmente um Município pertencente a uma
microrregião terá também a mesma preocupação devido à pouca “circulação” de dinheiro no
caixa municipal.
Destaca-se que o dinheiro obtido com este incentivo fiscal vai para o caixa único das
prefeituras, não se tratando de nenhuma irregularidade, pois não existe uma definição
expressa na Lei Estadual nº 18.030/2009 estabelecendo que por se tratar do critério “meio
ambiente” o dinheiro deveria ser utilizado de maneira específica para o meio ambiente.
A vinculação desta receita é proibida, pois desobedece ao princípio orçamentário da
não-afetação de receitas originário do Direito Financeiro, que embora não seja o tema deste
estudo, possui uma estreita relação com ele e por isso é necessário analisá-lo brevemente para
prosseguir com a discussão quanto aos obstáculos para a efetivação do ICMS Ecológico.
O princípio da não-afetação de receitas baseia-se na premissa de que todas as receitas
orçamentárias devem ser recolhidas ao Caixa Único do Tesouro, sem qualquer vinculação em
termos de destinação. Os propósitos básicos desse princípio são: oferecer flexibilidade na
gestão do caixa do setor público de modo a possibilitar que os seus recursos sejam carreados
para as programações que deles mais necessitem e evitar o desperdício de recursos que podem
ocorrer quando as parcelas vinculadas atingem magnitude superior às efetivas necessidades. 25
Do ponto de vista ambiental, a vinculação seria positiva, pois dificilmente esgotaria a
necessidade de aplicação de seus recursos, haja vista que os impactos ambientais estarão
sempre à frente da proteção, salvo no caso de futuros empreendimentos, momento em que se
deve passar por vários critérios para se obter o licenciamento ambiental, podendo o
empreendimento ser reprovado.
Cita-se como exemplo, o passivo ambiental causado pelo encerramento de uma
atividade em uma localidade e também o próprio andamento de uma atividade, pois como não

25

Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/orcamento/glossario/princípio-da-nao-afetacao-de-receitas>.
Acesso em 21 out. 2015.
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existe empreendimento industrial sem impacto ambiental, cabe ao poder público buscar
minimizá-lo, e com a vinculação dessas receitas o controle poderia ser mais efetivo. Todavia a
vinculação das receitas é vedada na Carta Magna.
A Constituição Federal em seu artigo 167, inciso IV, proíbe a vinculação de receita
de impostos a órgão, fundo ou despesa, trazendo ainda as possíveis exceções, sendo que a
proteção do meio ambiente não está inserida entre elas.
Este pode ser apontado como um obstáculo para a maior efetivação do benefício
fiscal ora estudado, pois com a inclusão do termo “meio ambiente” entre as hipóteses de
exceção à proibição de vinculação de receitas este poderia ser utilizado como um imposto
“verde”, sendo nesse momento correta a sua nomenclatura (ICMS Ecológico). Embora se
concorde que seria bastante proveitoso no sentido ambiental, no âmbito do Direito Tributário
aumentaria ainda mais a complexidade do Sistema Tributário Nacional.
E por ter-se a utilização da extrafiscalidade como um meio possível de proteção
ambiental através do próprio ICMS Ecológico e demais possibilidades citadas neste estudo, o
acréscimo de um imposto ambiental seria, do ponto de vista tributário, uma atitude gravosa
para o cidadão, sendo necessário um estudo aprofundado sobre o tema.
Mas no sentido não de vinculação de receitas, sobretudo na definição da lei
municipal quanto ao uso dos recursos do ICMS Ecológico, poderia sim, haver uma destinação
ambiental, destacando-se, como exemplos, a adoção de políticas de educação ambiental,
manutenção de área verde próxima a parques, tratamento de esgotos, disposição adequada de
resíduos sólidos e demais ações que busquem a preservação e conscientização pública para a
proteção do meio ambiente, conforme o artigo 225 da Constituição Federal.
Entende-se que quando a administração pública municipal adota a utilização do
ICMS Ecológico em seu Município, ela deveria visar à proteção do meio ambiente e não ao
aumento do seu caixa. Para a obtenção do benefício fiscal a adoção dos critérios de repasse
são onerosos a ele, pois instalar uma usina de compostagem para poder receber o benefício no
que se refere ao critério “saneamento”, por exemplo, gera um custo inicial.
Nesta hipótese, concorda-se que até que seja sanado o gasto inicial o respectivo
benefício deve ser utilizado para cobrir custos, sendo ele demonstrado publicamente, para que
os cidadãos tenham conhecimento e possam cobrar da administração pública a utilização do
dinheiro para fins ambientais.
Essa é também uma questão que prejudica a efetivação do ICMS Ecológico, posto
que a administração do Município pode utilizar-se do gasto que teve para aderir ao benefício
fiscal como critério para justificar a sua ida permanente para os cofres públicos, sendo que se
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o fato gerador do recebimento deste incentivo é a preservação ambiental ela é que deve ser
aproveitada por este benefício.
Mas, para isso, os cidadãos devem saber que o Município recebe esse benefício e
devem buscar alterações na lei municipal para que esse recurso seja destinado totalmente ao
meio ambiente ou apenas parte dele. O que não deve ocorrer é que sua totalidade sirva para
“tapar os buracos” da administração municipal.
Interessante salientar ainda que o fato do Município receber o benefício não o torna
apto para administrá-lo, pois a municipalidade deve buscar meios de gerenciá-lo, até mesmo
para que não ocorra a sua perda por falta de inadimplência quanto aos requisitos do referido
benefício.
Por fim, é do entendimento do autor deste trabalho que a mentalidade da
administração pública municipal deve ser sempre a de melhorar as condições de vida de seus
cidadãos, em conjunto com a proteção ambiental, buscando utilizar ao máximo o ICMS
Ecológico para a compatibilização desses interesses e evitando que se formem obstáculos que
causem embaraços para a sua concretização.
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7 ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO NOS MUNICÍPIOS DE
ENTRE RIOS DE MINAS, MARILÉIA E ARAPONGA

O Município de Entre Rios de Minas pertence ao Estado de Minas Gerais e tem
população estimada em 14. 242 habitantes, segundo o Censo de 2010. O Município possui
uma usina de triagem e compostagem desde 2000, sendo habilitado pelo Índice de
Saneamento Ambiental - ISA nº 0.00839493, com direito ao repasse do ICMS Ecológico.
Para fazer jus ao ICMS Ecológico, a implantação e operação desse tipo de usina
devem ser adotadas as medidas estabelecidas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente
(FEAM) que, por meio de vistorias técnicas, realiza o monitoramento da operação das usinas,
a fim de acompanhar o desenvolvimento das atividades do empreendimento, em
conformidade com as condições estabelecidas no licenciamento ambiental. A Conferência da
ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu em 1992, trouxe a preocupação
de diminuir o impacto ambiental causado pelos resíduos introduzindo a temática dos “3Rs”
que seriam: reduzir (gerar menos resíduos), reutilizar (utilizar por mais tempo os materiais
evitando o descarte) e reciclar (utilizar materiais usados para a elaboração de novos, sendo
necessária para isso a coleta seletiva).
A Coleta Seletiva é o processo pelo qual os resíduos sólidos são recolhidos
separadamente, a princípio em dois tipos: o orgânico úmido/compostável que compreende
restos de alimentos, cascas e caroços de frutas, ramos e folhas de poda de árvores e resíduos
de jardinagem, basicamente; e o inorgânico (resíduo seco/reciclável) que são aqueles que
podem ser encaminhados a reuso ou reciclagem para retorno ao processo produtivo,
principalmente as embalagens.
Sendo importante que a separação se dê nos lugares onde os resíduos são gerados,
como residências, escritórios, escolas, associações, indústrias, entre outros, devendo,
preferencialmente, ser enfardados e transportados aos destinatários para comercialização.
As cores utilizadas na coleta seletiva dos resíduos correspondem à padronização
recomendada pela Resolução CONAMA Nº 275, de 25 de abril de 2001, que além de ter
validade nacional, é de fácil visualização e foi inspirada em formas de codificação já adotadas
internacionalmente sendo elas:
a) papel = azul: Jornal, papelão, revistas, cadernos, extrato bancário, papel de fax,
maço de cigarros, embalagens de picolé, de pipoca de micro-ondas, de balas, Tetra Pack, de
cereais, sacos para cimento e similares;
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b) plástico = vermelha: Embalagens de refrigerantes (PET), frascos plásticos de
alimentos, óleos e aditivos, sacos de leite, aparelhos de barbear descartáveis, cartões
magnéticos, copos descartáveis, embalagens e tubos de PVC rígidos, caneta, tubo de pasta
dental, capa de CD e similares;
c) vidro = verde: Cacos, copos, garrafas e demais recipientes de vidro;
d) metal = amarela: Latas, latões, clipes, grampos, vergalhões, pregos, pinos,
parafusos, porcas, engrenagens, alfinetes, alumínio, tachinhas, dentre outros semelhantes.
Materiais enferrujados são encaminhados às valas de rejeitos;
e) madeira = preta: Madeira em geral;
f) resíduos de serviços de saúde = branca: Resíduos ambulatoriais e de serviços de
saúde em geral;
g) resíduos radioativos = roxa: Resíduos radioativos;
h) resíduos orgânicos = marrom: resíduos orgânicos;
i) resíduos não-recicláveis = cinza: Resíduo não-reciclável (rejeitos) ou misturado, ou
contaminado não passível de separação, papel higiênico, fraldas descartáveis, absorventes,
algodão, almofada de carimbo, barbante, borracha, capa de agenda camurça e emborrachada,
carbono, CD, chicletes, toco de cigarro, corretivo, durex, fio dental, gominha, isopor, papel
metalizado, trapos, espelhos e similares. Tais resíduos não podem ser misturados ao material
da coleta seletiva e devem ser encaminhados às valas de aterramento de rejeitos.
Para a destinação final de resíduos sólidos específicos são adotadas as medidas
preconizadas em suas respectivas Resoluções. No caso das pilhas e baterias que “contenham
em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, necessárias ao
funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem
como os produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma
não substituível, após seu esgotamento energético, deverão ser entregues pelos usuários aos
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem,
diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem,
tratamento ou disposição final ambientalmente adequada ”26, devem seguir as determinações
da Resolução CONAMA Nº 257, de 30 de junho de1999.
Quanto aos pneus, devem ser adotadas as medidas preconizadas nas Resoluções
CONAMA No 258, de 26 de agosto de 1999 e No 301, de 21 de março de 2002, sendo que

26

Resolução CONAMA 257, artigo 1º.
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aqueles destinados à usina de triagem e compostagem podem ser utilizados para contenção de
encostas, de erosões, execução de drenos de gases nas valas sanitárias e, ainda no paisagismo
da unidade, mas deve-se tomar cuidado com o possível foco do mosquito Aedes Aegypti.
As lâmpadas fluorescentes contêm substâncias químicas nocivas ao meio ambiente,
como metais pesados, dos quais se sobressai o mercúrio metálico. Por isso, recomenda-se sua
coleta separadamente e o envio a empresas que promovem o tratamento do gás e a
recuperação do mercúrio, destinando os tubos de vidro para reciclagem e, no caso dos
resíduos industriais, cabe a quem os gera a responsabilidade da sua disposição final de forma
adequada.
Normalmente as usinas implantadas em áreas apropriadas e licenciadas pela FEAM
compõem-se de um conjunto de estruturas físicas edificadas como galpão de recepção e
triagem de lixo, pátio de compostagem, galpão para armazenamento de recicláveis, unidades
de apoio (escritório, almoxarifado, instalações sanitárias/vestiários, copa/cozinha etc.).
Outras unidades também fazem parte da usina, como valas de aterramento de rejeitos
e de resíduos de saúde, unidades para tratamento dos efluentes gerados, tanto na operação
como na higienização, que podem ser nas modalidades de fossa/filtro/sumidouro ou lagoa de
tratamento. Todas essas estruturas são implantadas em área cercada, identificada, com
paisagismo nas proximidades das estruturas edificadas, além de cerca viva no entorno da
cerca-divisa.27
A rotina operacional de uma usina de triagem e compostagem de lixo começa com a
recepção dos resíduos que é o local onde é descarregado o lixo domiciliar e comercial
coletado no Município; após a descarga do lixo, os funcionários devem realizar uma “prétriagem”, que é a retirada dos volumes considerados de médio ou grande porte como móveis,
papelões, sucatas, plásticos, vidros, entre outros, sendo que nos Municípios onde há coleta
seletiva a pré-triagem é praticamente inexistente, uma vez que a seleção é feita pelo próprio
gerador.
Depois ocorre a triagem, que é a separação manual dos diversos componentes do
lixo, que são divididos em grupos, de acordo com a sua natureza: matéria orgânica, materiais
recicláveis, rejeitos e resíduos sólidos específicos. O procedimento seguinte é a compostagem,
que é a decomposição aeróbia (com presença de ar) da matéria orgânica pela ação de
organismos biológicos, em condições físicas e químicas adequadas.

27

Disponível em: <http://www.feam.br/images/stories/arquivos/Usina2.pdf>. Acesso em 24 out. 2015
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Considera-se matéria orgânica sobras de frutas, legumes e cultivos, restos de
alimentos, folhas de poda de árvores, gramas, palhas de café e milho. Como a usina de
compostagem é licenciada para coleta e tratamento do lixo domiciliar e comercial, os resíduos
orgânicos agroindustriais, orgânicos industriais e lodos orgânicos devem ser analisados antes
do seu recebimento, tendo em vista a sua potencial caracterização como perigosos.
A fase seguinte compreende a maturação do composto, que é o produto resultante da
decomposição da matéria orgânica após a compostagem. Os materiais recicláveis são
segregados por tipo e estocados em compartimentos denominados baias para serem
prensados, enfardados e enviados para a indústria da reciclagem.
Os rejeitos são levados para a vala de aterramento para disposição final, sendo
compactados e recobertos manualmente ou com equipamentos no caso de valas com grandes
dimensões, conforme as diretrizes da Resolução CONAMA 358/2005.
Analisam-se a seguir os motivos pelos quais o Município de Entre Rios de Minas não
atende totalmente às expectativas de proteção ambiental do ICMS Ecológico, começando pela
Tabela 6, abaixo, relativa à transferência do ICMS para o Município no ano de 2015.

99

Tabela 6: Distribuição do ICMS Ecológico no Município: Entre Rios de Minas Ano: 2015

Mês
VAF
Área Geográfica
População
População dos 50
mais populosos
Educação
Produção de
Alimentos
Mateus
Leme/Mesquita
Patrimônio Cultural
Unidades de
conservação (A)
Saneamento (B)
Mata Seca (C)
Meio Ambiente
(A+B+C)
Programa Saúde da
Família
Saúde per capita
Receita Própria
Cota Mínima
Município
Minerador
Recursos hídricos
Penitenciárias
Esportes
Turismo
ICMS solidário
Mínimo per capita
Subtotal
Compensação
Financeira
TOTAL

Resíduo
-

Janeiro
57.678,25
4.988,28
12.532,37
-

Fevereiro
53.581,28
4.651,16
11.685,11
-

Março
54.539,03
4.734,30
11.893,98
-

Abril
56.421,74
4.897,73
12.304,56
-

Maio
55.819,01
4.845,41
12.173,11
-

Junho
57.574,94
4.997,83
12.556,05
-

Julho
55.255,12
4.796,46
12.050,15
-

Agosto
57.196,11
4.964,95
12.473,44
-

Setembro
59.919,40
5.203,39
13.072,48
-

Outubro
57.958,41
5.033,28
12.645,10
-

Novembro
59.585,95
5.174,62
13.000,19
-

Dezembro
-

total
625.529,24
54.287,41
136.386,54
-

-

17.786,00
9.321,47

16.543,94
8.619,79

16.956,54
8.773,87

17.552,22
9.076,74

17.364,71
8.979,77

17.910,96
9.262,25

17.189,30
10.731,98

17.793,11
11.199,97

18.647,64
11.737,85

18.037,99
11.354,10

18.544,52
11.672,94

-

194.326,93
110.730,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.093,80
-

2.827,82
-

2.878,37
-

2.977,73
-

2.945,92
-

3.038,59
-

2.916,16
-

3.018,60
-

3.163,57
-

3.060,14
-

3.146,07
-

-

33.066,77
-

-

9.047,10
9.047,10

8.846,88
8.846,88

9.005,01
9.005,01

9.160,60
9.160,60

9.055,27
9.055,27

9.340,12
9.340,12

408,14
408,14

-

-

-

-

-

54.863,12
54.863,12

-

3.842,49

3.601,35

3.678,15

3.817,84

3.804,22

3.889,26

3.736,16

3.840,96

3.989,48

3.860,50

3.897,87

-

41.958,28

-

4.597,64
11.131,37
41.274,58
1,05

4.250,96
10.455,86
38.485,17
0,98

4.326,94
10.642,75
39.173,08
1,00

4.476,31
11.010,14
40.525,33
1,03

4.428,49
10.892,52
40.092,41
1,02

4.567,80
11.235,17
41.353,61
1,05

4.383,75
10.782,49
39.687,41
1,01

4.537,74
11.161,25
41.081,53
1,05

4.755,67
11.697,28
43.054,49
1,10

4.600,19
11.314,85
41.646,90
1,06

4.729,37
11.632,59
42.816,40
1,09

-

49.654,86
121.956,27
449.190,91
11,44

-

566,95
20.994,52
196.855,87
-

526,71
19.574,68
183.651,69
-

536,13
19.924,57
187.063,72
-

554,63
20.612,36
193.388,96
-

548,71
20.392,17
191.342,74
-

565,97
21.033,65
197.327,25
-

543,16
20.175,76
182.657,05
-

562,24
20.883,97
188.714,92
-

589,25
21.886,94
197.718,55
-

569,98
21.171,38
191.253,88
-

585,99
21.765,90
196.553,50
-

-

6.149,72
228.415,90
2.106.528,13
-

0,00

196.855,87

183.651,69

187.063,72

193.388,96

191.342,74

197.327,25

182.657,05

188.714,92

197.718,55

191.253,88

196.553,50

0,00

2.106.528,13

Fonte: Disponível em: <http://www.fjp.mg.gov.br/robin-hood/index.php/transferencias/pesquisamunicipio>. Acesso em 11 out. 2015.
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É possível observar que o Município faz jus somente ao repasse no critério
saneamento, demonstrado pela letra “B”, devido a sua usina de compostagem. Porém, o
surpreendente é que durante os meses de agosto a novembro não ocorreu o repasse,
demonstrando que o Município não apresentou os requisitos para a obtenção do ICMS
Ecológico. O fato do Município não ter Unidades de conservação (A) e Mata Seca (B)
permitiria, no mínimo, a facilidade de a administração pública cuidar da usina de
compostagem, pois obviamente o esforço de administrar apenas um critério de repasse no que
tange ao meio ambiente seria muito menor.
Mas não é o que ocorre, tanto que, por exemplo, se um Município passa por uma má
administração e o seu caixa está negativo, qualquer valor financeiro que é adicionado é muito
bem aproveitado, e no caso do Município de Entre Rios de Minas, que não possui recursos
hídricos, turismo e esportes como critérios de repasse que poderiam talvez justificar que o
Município não “precisaria” de repasse do critério meio ambiente acaba por comprovar o
completo descuido com o meio ambiente.
Do ponto de vista ambiental, se o critério meio ambiente não é respeitado, o passivo
ambiental aumenta e o que antes era um benefício para o Município torna-se um desastre
ecológico, sobretudo no caso de uma usina de compostagem.
Segundo o portal da Fundação João Pinheiro28, em junho de 2013 o Município de
Entre Rios de Minas também não recebeu o repasse e em julho do mesmo ano recebeu R$
567,32, contrastando com a média aproximadamente de R$ 8.000,00 dos outros meses
daquele ano. No ano de 2014 ocorreu o mesmo fato tendo recebido no mês de julho o valor de
apenas R$ 995,98.
O ICMS Ecológico surgiu não como um meio dos Municípios arrecadarem fundos,
mas, sim, para a defesa do meio ambiente, e mesmo que não ocorra esta definição em algumas
legislações estaduais e municipais a defesa do meio ambiente está sempre presente em todas
elas devido ao artigo 225 da Carta Magna.
Entende-se que o motivo para a criação desse benefício fiscal é a proteção do meio
ambiente, pois para seu recebimento uma série de requisitos de natureza ambiental deve ser
observada. Por conseguinte, esse benefício deveria ser usado em prol do meio ambiente e não
destinado para outras atividades.
Ao ser questionada sobre a matéria, a administração municipal de Entre Rios de
Minas, não se manifestou.

28

Disponível em: <http://fjp.mg.gov.br/robin-hood/index.php/transferencias>. Acesso em 26 out. 2015.
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Casos como o de Entre Rios de Minas possivelmente ocorrem no Brasil inteiro,
reservadas as devidas proporções, ao passo que se os recursos fossem vinculados a atividades
em prol do meio ambiente, mesmo urbano, haveria maior transparência e facilidade para a
percepção da população.
Interessante salientar que no portal da Fundação João Pinheiro há disponível uma
opção chamada “Perguntas Mais Frequentes” onde se encontra o questionamento se o
Município é obrigado, por lei, a aplicar os valores recebidos pelos critérios em sua respectiva
área. Sobre isso, a Fundação responde que não há obrigatoriedade por lei, conforme o
princípio da não-vinculação de receitas, embora seja o que se espera do Município, supondose assim que a utilização dos recursos em prol dos critérios seria uma posição defendida da
Fundação João Pinheiro.
Por fim, constata-se que o ICMS Ecológico é uma realidade prática e possível,
cabendo aos gestores municipais o seu bom uso.
O restante deste capítulo refere-se à análise dos Municipios de Marliéria e Araponga.
O Município de Marliéria pertence ao Estado de Minas Gerais e está situado na
microrregião do Vale do Rio Doce, onde possui uma área de 54.368 hectares, sendo que
41.433 hectares abrigam Unidades de Conservação, como o Parque Estadual do Rio Doce, e
as Áreas de Proteção Ambiental (APA) do Belém e do Jacroá, ou seja, mais de 76% do
território municipal é formado por áreas protegidas.
A estrutura ambiental natural do Município poderia ser considerada um entrave para
a urbanização da cidade, mas, por meio de uma administração municipal sólida e interessada
em compatibilizar o meio ambiente natural e o meio ambiente urbano, ao invés de visualizar a
natureza como um obstáculo ao crescimento da cidade, buscaram-se formas de melhorar as
condições de vida de seus cidadãos, justamente com a preservação da vegetação da região.
O método elegido foi exatamente a adoção do ICMS Ecológico, sendo Marliéria
considerado, no ano de 2009, o Município que mais arrecadou com o critério “meio
ambiente”, recebendo R$ 779.098,56 (setecentos e setenta e nove mil, noventa e oito reais e
cinquenta e seis centavos)29, comprovando que a preservação ambiental em larga escala era
perfeitamente possível para o Município.
O seu Parque Estadual do Rio Doce abriga a maior floresta tropical de Minas Gerais,
em seus 35.970 hectares e é a primeira unidade de conservação estadual criada em Minas

29

Disponível em:
<http://www.fjp.mg.gov.br/robinhood/index.php/transferencias/index.php?option=com_jumi&fileid=15>.
Acesso em 22 out. 2015.
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Gerais. O Decreto Lei nº 1.119, que criou oficialmente o Parque, foi assinado em 14 de julho
de 1944.30
Segundo Souza e Aragão:

Outro ponto a ser destacado é que, inicialmente quando o ICMS Ecológico foi
implementado no município, não houve mudanças significativas no que diz respeito
à preservação ambiental – o compromisso com esta mudança é recente. Apesar de
Marliéria receber grande repasse, devido ao Parque Estadual do Rio Doce que é a
maior reserva ambiental do Estado de Minas Gerais, não há regulamentação legal
para o uso desta verba. Somente gestão ambientalmente compromissada e conselhos
atuantes desse município podem garantir o investimento em ações que promovam a
preservação ambiental. (SOUZA e ARAGÃO, 2011, p.3).

De acordo com o portal de notícias da cidade31, a prefeitura tem firmado parcerias
com o IEF para oferecimento de cursos de prevenção e combate a incêndios
florestais/formação de brigadistas, dispondo de funcionários para execução de trabalhos
relativos à educação ambiental nas escolas e no entorno, a fim de que a população se aproprie,
valorize e preserve cada vez mais seu patrimônio ambiental - o Parque e APAs.
Quanto às ações implementadas pelo Município para melhoria do meio ambiente nos
últimos três anos destaca-se a criação da Lei de Política Ambiental do Município, as obras de
saneamento, o gerenciamento adequado de resíduos e as atividades de educação ambiental,
com produção de material informativo (jornais, cartilhas, panfletos).
É possível dividir a utilização do ICMS Ecológico no Município em 4 demandas
principais, de acordo com o informado na tabela 7.

30
31

Disponível em: <http://www.ief.mg.gov.br/component/content/195?task=view>. Acesso em 20 out. 2015.
Disponível em: <http://www.marlieria.mg.gov.br/>. Acesso em 21 out. 2015.
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Tabela 7: Ações efetivadas pela prefeitura de Marliéria (MG), conforme a demanda
municipal.
Demanda municipal

Ação efetivada

Tratamento do lixo

A prefeitura destina os resíduos para um aterro sanitário terceirizado,
pagando por tonelada;

Projetos que visem à
conscientização para a
preservação ambiental

Em 2009 foram criados o COMDEMA (Lei Municipal 908) e o Conselho
das APAs (Conselho Consultivo do Sistema de Gestão Colegiada das
Áreas de Proteção Ambiental do Belém e Jacroá). Ambos os conselhos
estão atuantes, com reuniões mensais.
Implantação da trilha da APA do Jacroá, onde alunos das escolas
aprendem sobre conservação durante caminhada (Parceria com equipe de
guarda-parques do Parque Estadual do Rio Doce);
Criação do Jornal da APA que leva informação sobre as APAs;
Projeto em construção: “Conhecendo nossas Unidades de Conservação”,
que inclui o estudo de fauna, flora, aspectos geográficos e históricos nas
UCs, nas práticas pedagógicas das escolas municipais;
Apoio a projetos do Plano de Ação do Parque Estadual do Rio Doce
(PERD), que incluem integração com a comunidade do entorno.

Fiscalização das unidades de
conservação

A fiscalização do PERD é de responsabilidade do 3º Pelotão da Polícia
Ambiental/ 12ª Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente,
composta por 26 funcionários.
As APAs possuem ainda, dois fiscais.
Tratamento e qualidade das águas O município possui 9 comunidades rurais e um distrito, mas o tratamento
de água é realizado precariamente em uma ETA (Estação de Tratamento
de Água) que atende apenas à sede. Em 2010, foi aprovada pela câmara a
concessão do tratamento da água pela COPASA (Companhia de
Saneamento de Minas Gerais), vale lembrar que esse serviço é
terceirizado.

Fonte: Souza e Aragão, 2011

Em 2012, o Município foi premiado com a Comenda Ambiental Estância
Hidromineral de São Lourenço, sendo a cidade selecionada por ter se destacado entre as que
mais cresceram no ranking de distribuição do ICMS Ecológico, entre os 853 Municípios do
Estado. A indicação de Marliéria foi feita pela Associação Mineira de Municípios (AMM),
sendo que a entidade levou em conta a pesquisa sobre o ranking do ICMS Ecológico,
elaborada pela Fundação João Pinheiro (FJP), que envolveu todos os Municípios do Estado. A
Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço tem como finalidade valorizar
ações relevantes na preservação da natureza32.
A atual administração municipal, 2013-2016, elaborou um plano de metas para o
Município cujos eixos temáticos são a governança, as ações locais para a saúde, a equidade, a
32

Disponível em:
<http://www.circuitomataatlantica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=220:marlieriarecebe-comenda-ambiental-no-sul-de-minas&catid=55:noticias&Itemid=157>. Acesso em 22 out. 2015.
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justiça social e cultura da paz, a educação para a sustentabilidade e a qualidade de vida, a
cultura para a sustentabilidade, o planejamento e desenho urbano, as obras e infraestrutura
rural, a economia dinâmica, criativa e sustentável e os bens naturais comuns.
Onde destaca-se quanto ao meio ambiente33 :
a) Garantir saneamento básico nas comunidades rurais, proporcionando a
descontaminação dos cursos d’água e captação e tratamento de esgotos;
b) Apoiar Programa de prevenção às queimadas florestais, de forma ostensiva, em
parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente;
c) Implantar o programa de reflorestamento, recuperação das áreas de risco de erosão
e recomposição do solo;
d) Implantar uma Usina de Triagem e Compostagem do lixo que atenda todo o
Município, inclusive recolhendo entulho, gerando qualidade de vida, adubo orgânico
e materiais recicláveis (emprego e renda);
e) Recuperar e proteger as nascentes e matas ciliares;
f) Apoiar Programa de prevenção às queimadas florestais de forma ostensiva;
g) Ampliar programas de prevenção, reflorestamento, recuperação das áreas de risco
de erosão e destruição do solo;
h) Estimular a prática do consumo consciente, o reaproveitamento e reciclagem de
produtos e a compostagem dos rejeitos;
i) Ampliar projetos envolvendo toda a sociedade na gestão consciente da utilização
da água;
j) Estimular o consumo consciente da água para assegurar o fornecimento coletivo
equilibrado;
Dessa forma o Município de Marliéria pode ser considerado um modelo de aplicação
do ICMS Ecológico no País.
Em outro exemplo encontra-se o Município de Araponga, pertencente à mesorregião
da Zona da Mata no Estado de Minas Gerais, que possui em seu território a principal parcela
do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB), criado em setembro de 1996, e que
passou a receber os repasses do ICMS Ecológico em janeiro de 1997, por conta da criação do
PESB no ano anterior.
Segundo Veiga Neto (2000), no ano de 1997 Araponga recebeu o total de R$
267.371,01 (duzentos e sessenta e sete milhões e trezentos e setenta e um mil reais e um
33

Disponível em: <http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/staticuser/user_676_programa_metas_plano_de_metas_2013_a_2016_oficial.pdf>. Acesso em 24 out. 2015.
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centavo) recebendo, portanto, uma média mensal de R$ 22.280,91 (vinte e dois mil e duzentos
e oitenta reais e noventa e um centavos) ao longo do ano.
No início de 1998, em razão do aumento do número de Municípios participantes da
divisão do bolo, este valor caiu para R$ 7.288,61 (sete mil e duzentos e oitenta e oito reais e
sessenta e um centavos) em janeiro, permanecendo na média de R$ 10.204,87 (dez mil e
duzentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) ao longo dos três primeiros trimestres do
ano, quando então, graças à criação de uma APA municipal, passou a receber novamente um
valor mensal em torno de vinte e cinco mil reais no quarto trimestre do ano.
No ano de 2015 recebeu de repasse no requisito “meio ambiente” o valor total de R$
736.930,27 (setecentos e trinta e seis milhões e novecentos e trinta mil reais e vinte e sete
centavos) que abrange as Unidades de Conservação e Saneamento.
Assim, demonstra-se que é possível a utilização desse benefício em prol do meio
ambiente, a exemplo desses dois Municípios que buscaram a preservação ambiental associada
ao desenvolvimento dos Municípios, pois ambos possuíam áreas verdes que abrangem a
maior parte de seus Municípios e que, por meio de administrações públicas conscientes da
importância do desenvolvimento social associado à proteção ambiental, conseguiram
encontrar a maneira ideal de utilizar esse benefício fiscal.
O ICMS Ecológico surgiu exatamente pela necessidade de os Municípios poderem
aumentar as suas receitas, que foram limitadas pelo uso do solo. Todavia, para que a
utilização desse benefício aumente as receitas dos Municípios é necessária uma mentalidade
administrativa progressista, que não busca “rotular” esse benefício como uma renda a mais
para os cofres públicos, pois acredita-se que se esses dois últimos Municípios analisados não
tivessem essa mentalidade, dificilmente arrecadariam tanto com o ICMS Ecológico e
promoveriam em seus Municípios a defesa do meio ambiente constitucionalmente protegido.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição Federal de 1988 reconheceu a preservação do meio ambiente como
um direito fundamental brasileiro, de caráter transindividual, pois seus titulares são pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, conforme o artigo 81, parágrafo único da
Lei 8078/90, que traz a definição justamente do que são os interesses ou direitos difusos.
A Carta Magna também trouxe ao ordenamento jurídico pátrio, a inovadora
participação dos Municípios na divisão de competências dos entes federativos, fornecendolhes competência legislativa em matéria de interesse local, podendo com isso, legislar
concorrentemente com os outros entes da Federação sobre várias matérias, inclusive o meio
ambiente, respeitando os limites constitucionais.
Nesse contexto, destaca-se a presença do Direito Tributário como uma ferramenta de
indução de conduta protetiva para o meio ambiente, ressaltando a importância das espécies
tributárias, seja por meio do caráter fiscal dos impostos, taxas, contribuições de melhoria,
contribuições especiais e empréstimos compulsórios ou por intermédio da extrafiscalidade de
benefícios fiscais, com a aplicação do chamado ICMS Ecológico.
O referido benefício fiscal, como foi apresentado neste trabalho, certamente contribui
para induzir a um comportamento de defesa ambiental e promover o desenvolvimento
sustentável dos Municípios. Todavia, seria de todo desejável que a administração pública
municipal utilizasse os recursos provenientes do ICMS Ecológico em prol do meio ambiente,
seja para a manutenção das atividades que deram origem ao benefício, seja para outras que
também ensejariam melhorias ambientais.
Não há aqui nenhuma defesa de vinculação de recursos, até mesmo por existir a
vedação constitucional presente no artigo 167, inciso IV da Constituição Federal. O que se
propõe é a conscientização dos legislativos e executivos municipais para que na elaboração e
aprovação do orçamento reflitam sobre a importância de destinarem recursos às atividades de
proteção ambiental, inclusive sob o argumento dos ganhos obtidos pelo ICMS Ecológico.
Os munícipes também necessitam dessa conscientização, sendo responsabilidade do
Poder Público promovê-la para que os cidadãos possam conhecer os benefícios fiscais e
cobrar da administração municipal a utilização desses valores para a melhoria do meio
ambiente e da qualidade de vida, de acordo com as necessidades específicas de cada
Município, seja nas infraestruturas de saneamento básico, áreas verdes ou outros benefícios
ambientais para a comunidade.
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No âmbito da Constituição Federal de 1988, o artigo 167, inciso IV anteriormente
mencionado, não possui entre o rol de exceções à proibição da vinculação de receitas
públicas, o item “meio ambiente”. No caso de emenda constitucional para essa inserção, citase a possibilidade de criação de um imposto “verde”. Entretanto esta questão necessitaria de
análises aprofundadas, sendo discutidas não somente as vantagens do ponto de vista
ambiental, como também o seu impacto no Sistema Tributário Nacional.
Ademais, foram analisadas as experiências com o ICMS Ecológico dos Municípios
de Entre Rios de Minas, Marliéria e Araponga, onde ficou evidenciado o potencial de grande
ajuda para os Municípios mineiros, ocorrida pela adoção deste benefício no caso dos dois
últimos Municípios e também o resultado de uma administração municipal deficitária quanto
à utilização deste incentivo fiscal ocorrida no Município de Entre Rios de Minas.
Depreendeu-se, portanto, que não basta apenas cumprir os critérios para receber o
ICMS Ecológico, mas, sim, que se devem buscar maneiras de aumentar a arrecadação deste
incentivo com o intuito de preservar o meio ambiente e melhorar as condições de vida de seus
cidadãos.
Acredita-se que sem uma gestão administrativa municipal consciente da importância
da variável ambiental, os Municípios correm o risco de terem reduzido, ou mesmo perderem o
benefício do ICMS Ecológico ao destinarem esses recursos somente para as despesas públicas
correntes, não desenvolvendo as atividades mínimas exigidas para a manutenção das unidades
responsáveis pela sua geração.
Finalizando, o ICMS Ecológico apresenta-se como uma solução viável que, ao
induzir a uma conduta protetiva do meio ambiente, contribui para se aumentar as áreas de
preservação ambiental e ainda proporciona mecanismos financeiros para o desenvolvimento
sustentável.
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