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ambiental — Conclusdo — Referéncias Bibliograficas.

PARTE 1 - BREVES NOTAS SOBRE A TRIBUTACAONOBRASIL

O Brasil é uma Republica Federativa estruturada em trés niveis de entes
federados: a Uniaio, que representa o Estado Nacional; 26 Estados e um Dis-

trito Federal que funcionam comoniveis intermediarios subnacionais, e mais
de 5.500 Municipios, menor unidade subnacional reconhecida no Brasil. Todos

€sses entes federados possuem competéncia paraa instituigao de tributos, sejam
vinculados ou ndo vinculados a umacontraprestagaoestatal especifica voltada
a0 contribuinte.

Temos, em nosso pais, como tributos vinculados, as taxas e as contribui-

_ ¢0es; € comotributos ndo vinculados os impostos.

Astaxas podem ser cobradas em razio: 1) do efetivo exercicio do poder
de policia ou 2) em decorréncia de servicos publicos especificos e divisiveis
efetivamente prestados ao contribuinte ou colocados a sua disposi¢gao.

ee

Texto elaborado para 0 IX Seminario de Derecho ConstitucionalTributario en Iberoame-
rica. ane acarre na cidade da México entre ac diac 26 @ 20/N6IIN12 ea a tema coral da
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As contribuigdes se desdobram em diversas espécies e caracteristicas.

Podem ser: 1) de melhoria, quando cobradas em raz&o da realizagéo de uma

obra que traga valorizacao imobiliaria ao contribuinte; 2) previdencidrias, que
tém porbase custear o sistema de aposentadoria e pensdes; 3) sociais, cujo es-

copo é custeara atuagao do Estado naprestagao de servigos publicos de carater
social, como satide, educacado, desemprego etc.; 4) de interven¢ado no dominio

econémico, que visa suportar a intervengao do Estado na economia; e 5) no

interesse de categorias profissionais ou econémicas, que é um instrumento de

financiamento das corporagéesprofissionais de interesse publico.

Os impostos se caracterizam como a nica espécie tributdria ndo vincu-

lada a umaatividade estatal especifica ao contribuinte. Sua exigéncia decorre

exclusivamente do poder de império do Estado. Este é 0 principal motivo pelo

qual é discriminada na propria Constituigdo a competéncia impositiva de cada

ente federado, pois, caso contrario, poderiam ser criados impostos sobre todo

e qualquer fato, econdmico ou nao.

Pela Constituic¢ao brasileira, a competéncia tributaria é compartilhada entre

todos os entes federativos (Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios).

Diferentemente dos impostos, todos os entes federados podem cobrar contri-

buigdes previdenciarias para custeio de seu sistema publico de aposentadoria e

pens6es, e também podem cobraras duas espécies de faxas supramencionadas.

S6 a Unido pode cobrar as demais espécies de contribuicdes.

Para a cobranga de impostos a competéncia tributaria esta dividida na

Constituic¢do entre os entes federados da seguinte maneira:

Compete a Unido instituir impostos sobre:

Comercio Exterior:

- Imposto sobre Importacao de produtos estrangeiros(II);

- Imposto sobre Exportagio, para o exterior, de produtos nacionais ou

nacionalizados (IExp).

Renda:

- Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, alcangando

pessoasfisicas (IRPF) e juridicas (IRPJ).

Circulagao/Producdo de Bens e Mercadorias:

— Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

— Imposto sobre Operagées de Crédito, cambioe seguro,ourelativasa titulos
ouvalores mobiliarios (IOF).  
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Propriedade:

— Imposto sobre a PropriedadeTerritorial Rural (ITR);

— Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), que até hoje, passados quase 25
anos da promulgacao da Constitui¢ao brasileira de 1988, ainda naofoi
regulamentado.

Competéncia residual e extraordinaria:

- A Uniao ainda pode criar outros impostos, obedecidos algunscritérios
estabelecidos na Constituicao,os quais podem serperenes ou temporarios,
como em caso de guerra ou calamidadepublica.

Compete aos Estadosinstituir impostos sobre:

Circulagao de Mercadorias e alguns servicos:

- Imposto sobre operacéesrelativas 4 Circulagao de Mercadorias e sobre
prestagdes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicacao (ICMS).

Transmissao da Propriedade:

- Imposto sobre Transmissao causa mortis e doagao, de quaisquer bens ou
direitos (ITCMD).

Propriedade

- Impostosobre a Propriedade de Veiculos Automotores (IPVA).

Compete aos Municipios instituir impostos sobre:

Circulagdo/Prestacao de Servigos em geral:

~ Imposto Sobre Servicgos de qualquer natureza (ISS).

Transmissao da Propriedade:

~ Impostosobre a transmissaointervivos, a qualquertitulo, por ato oneroso,
de bens imoveis, por natureza ou acessaofisica, e de direitos reais sobre
imoveis (ITBI).

Propriedade:

— Imposto sobre Propriedade predial e Territorial Urbana (IPTU).

Ao lado da estrutura tributaria supradescrita, existe outra, patrimonial,
que nao se caracteriza como receita tributdria, mas como receita publica de
direito financeiro, que decorre diretamente da exploragio dos recursos naturais
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nao renovaveis, que sio as chamadas compensagoes financeiras ou royalties,

aplicados a extragdo de minérios e de petrdleo, que possuem enorme impor-

tdncia nesses setores, com relevancia ambiental.

Adota-se também no Brasil um sistema de transferéncia de recursos fis-

cais entre as unidades federadas, denominado de Federalismo Cooperativo

ou Participativo. Estes recursos podem ser redistribuidos por: a) Reparti¢do

Direta, quando 0 rateio ocorre de forma direta, de uma unidade federada a

outra; e b) Reparti¢ao Indireta, quando redistribuigao ocorre por meio de

um sistema denominado de Fundos de Participagao, que visam promover 0

equilibrio socioecondmicoentre Estados e Municipios, e tomam por base a

relac’o entre populacao e riqueza de cada ente federativo, visando redistribuir

a arrecadagao efetuada.

No Brasil é usual a utilizagao do sistema tributario com finalidades extra-

fiscais, como por exemplo: a) para o financiamento da area de satide publica

(CPMF — Contribuigéo Proviséria sobre Movimentagao Financeira,j4 extinta):

b) para o financiamento da area de educagiio (Contribuigao dosalério-educagao,

também ja extinto); c) para a implementagiio da Reforma Agraria foi criado o

Imposto Territorial Rural — ITR. O conceito de extrafiscalidade no Brasil nao

é aplicado apenas para majorar a tributagdo, mas também para reduzi-la. E,

em muitos casos, a finalidade nao € arrecadar, mas induzir comportamentos

econémicos voltados para o mercado, como aconteceu semana passada, em

que o Imposto de Importagao para o feijao foi reduzido a zero, em funcao da

quebra da safra e do aumento do consumo. Em todos estes casos, nossa corte

constitucional, o SupremoTribunal Federal, em diversosjulgamentos, considerou

constitucionais estas cobrangas ou isen¢des.

Aplica-se a extrafiscalidadetributaria e financeira com base nos fundamentos

da Constituigao brasileira, como cidadania, dignidade da pessoa humana, nos

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, dentre varios outros. O direito

tributario nao é umaprovincia isolada no Direito; ele esta inserido no Direito ¢

cumpre varias fungdes além da arrecadatoria, relacionadas a propria existéncia

do pais, nos termos da Constituigao.

  

PARTE2 - PRINCIPIOS AMBIENTAISE FISCAIS CORRELATOS AO
MEIO AMBIENTE

NoBrasil a Constituigéo Federal destacou fortemente a questao ambiental.

O art. 225 estabelece que “todos tém direito ao meio ambiente ecologicamenie

equilibrado, bem de uso comum do povoe essencial a sadia qualidade de vida,

impondo-se ao poderpuiblico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-

-lo para as presentes e futuras geragdes”.
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processos ecoldgicos essenciais; prover 0 manejo ecolégico das espécies e
ecossistemas; definir em todas as unidades da Federacdo espa¢osterritoriais a

serem especialmente protegidos,tais comoas reservas ecologicas com diferentes

niveis de prote¢do ambiental e permissao para 0 desenvolvimento deatividades
econdmicas; exigir estudo prévio de impacto ambiental para a instalagaio de

obra ouatividade potencialmente causadora designificativa degradagao do meio
ambiente; dentre varias outras.

Decorre do destaque havido para a questao ambiental 0 estabelecimento

de varios Principios que norteiam a exploragao dos recursos naturais no Brasil,

dentre os quais merecem mengaopara fins desta exposi¢ao os da Precaugao, da

Preven¢ao e do Usuario-pagador, todos previstos em Conferénciasinternacionais

sobre meio ambiente, como a de Estocolmo em 1972 e a do Rio de Janeiro
em 1992, e reconhecidos pelo Direito brasileiro.

O Principio da Precaugao prevé que a tutela do meio ambiente seja rea-

lizada mesmo diante da incerteza do dano ambiental, desde que exista ameaca

de danossérios ou irreversiveis. O foco é 0 de precaver a degradagio ambiental
mesmo diante da auséncia de absoluta certeza cientifica acerca de sua ocor-
réncia. Ouseja, basta a existéncia de diivida fundada, real, concreta, para que
medidas acautelatorias sejam adotadas visando precaver a ocorréncia do dano.

Outro principio semelhante, mas nao idéntico, é 0 da Prevengdo Ambiental,

que, em meu ponto de vista, se constitui em um desdobramento daquele. Es-
tabelece 0 Principio da Prevencdo que, havendoprevisibilidade da ocorréncia
de danos, estes devem ser prevenidos. A distingao entre ambos, entendo, esta
na gradacao de sua aplicagao, pois o conceito de Precaugdo & mais amplo
que o de Prevencdo. Mesmo que nao haja certeza cientifica da ocorréncia
de dano ambiental, as autoridades devem se precaver contra supostos danos
(Principio da Prevengao), enquanto que na certeza de que venham ocorrer,
° poder publico deve seguramente adotar medidas que evitem ou minimizem
seus impactos(Principio da Precaugao).

A esses dois deve-se somar oPrincipio do Usuario-Pagador, que vincula 0
Pagamento pelos servigos ambientais as pessoas que efetivamente se utilizem
daqueles bens. Registre-se quese trata de algo diverso do Principio do Poluidor-
-Pagador,pois,neste, a tonica é: quem poluideve pagar. Pelo Usuario-Pagador,
a regra é: quem usufrui deve pagar. Ou seja, mesmo sem a ocorréncia de dano,
© pagamento € devido por todos aqueles que, de certa forma, usufruem dos
bens ambientais.

 

Bs Como esses principios ambientais se correlacionam com os demais prin-
Cipios juridicos, em especial os Fiscais?

Tim nrimaien Inenr dave co dant  
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privadana exploragao daatividade econémica, sendo residual a exploracao pelo

poder publico. Assim, o setor publico obtém receitas decorrentes da atividade
privada, que é predominante, essencialmente por meio de mecanismostribu-

tarios e financeiros. A exploragao direta da atividade econémica pelo Estado

s6 é permitida quando necessdria aos imperativos de seguranga nacional ou a
relevante interesse coletivo, na forma da lei (CF, art. 173). Logo, os instru-

mentostributarios e financeiros aplicados ao meio ambiente decorrem do regime
econémico adotado pela Constituigao brasileira, diverso do que seria em caso

de estatizacdo ou nacionalizagao da atividade econémica.

Adentrando nos Principios Fiscais propriamente ditos, dois assumem ex-

trema importancia na questo ambiental: o da Isonomia e seus correlatos —

Capacidade Contributiva e Vedacao ao Confisco — e o da Seletividade, sem

esquecer os demais, como o da Reserva Legal Tributaria.

 

 

Por Isonomia deve-se entender tratar desigualmente aos desiguais, na

medida de suas diferengas e visando reduzi-las. Nao é suficiente proclamar

o Principio mencionando apenas que se deve tratar desigualmente aos desi-

guais, pois isso poderia agravar o problema ao fazer que essas desigualdades

se aprofundassem. Tambémé insuficiente acrescer a frase “na medida de suas

diferengas”, pois, também neste caso pode-se depreender que se trata de uma

medida de manutengao das diferengas. Deve-se incluir 0 objetivo desta norma,

qual seja, a “redugao das desigualdades”, que deve ocorrer de forma mais intensa

quanto maiores forem estas desigualdades. Logo, a Isonomia é um valor que

deve ser seguido por todo o ordenamento juridico por forga de um imperativo

moral, e nao apenas dedireito positivo.

Nodireito tributario a légica isonémica é a de evitar que haja diferenca

de tributag&o em raz&o de raga, sexo, cor ou idade, sendo vedado tratamento

desigual entre contribuintes que se encontrem em situagao equivalente, proi-

bida qualquerdistingao em razdo de ocupag¢aoprofissional ou funcao por estes

exercida, independente da denominagao juridica dos rendimentos, titulos ou
direitos (CF, arts. 3.° e 150, II).

Em matéria tributaria, a Isonomia encontra-se representada em varios des-
dobramentos, como, por exemplo, quando é vedado o confisco, pois confiscar

implica em aplicar tratamento desigual e sobre oneroso, impeditivo do exercicio

de umaatividade e gerador da perda da propriedade.

Outro desdobramento da Isonomia é a capacidade contributiva, pois o
nivel de tributagao deve ser 0 mais préximo de um nivel dtimo, que permita

0 desenvolvimento das atividades econdmicas e gere renda publica suficiente

para fazer frente as necessidades publicas, permitindo que possa haver /ucro

em razao da atividade empresarial.

Desse modo,as incidénciastributarias nao podemacarretar efeito confisca-
torio (CF,art. 150, IV), de modo a impedir 0 exercicio da atividade econdmica,  
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‘mesmo querelacionadas ao meio ambiente. Caso haja interesse piblico em

impedir certa atividade que seja prejudicial ao meio ambiente, nao podem ser

utilizados instrumentos tributarios com esse escopo.

No mesmosentido, a incidéncia das normas tributarias, mesmo quando

aplicadas a matéria ambiental, devem respeitar a capacidade contributivados

sujeitos passivos (CF,art. 145, § 1.°), nao podendo haver a imposigao de Onus

superior ao que possaser suportadopela atividade econémicaa ser desenvolvida.

Eventuais interdicdes ambientais nao podem se utilizar de meios tributarios

para serem implementadas.

Todavia, o Principio que melhorpermite a implementagao de fungdes extra-

fiscais ambientais é 0 da Seletividade, por meio do qual se gradua e seleciona

as incidénciasfiscais que devemser adotadas visando implementar umapolitica

pliblica que seja mais adequada aosfins estabelecidos pelo Direito. Assim, é

- possivel estabelecer aliquotas mais altas para atividades que sejam potencial

ou efetivamente mais poluidoras ou degradantes do meio ambiente natural. Ou
ainda,estabeleceraliquotas crescentes em caso de nao implementagaoda fungao

social da propriedadeurbana.E mais, criar incentivosfiscais e financeiros para

projetos que sejam vantajosos ao meio ambiente, comoreciclagem de residuos

s6lidos. Enfim, por meio da Seletividade é possivel estimular ou desestimular

certas atividades que interessem aspoliticas publicas ambientais no Brasil.

PARTE3 - INSTRUMENTOSTRIBUTARIOSE FINANCEIROSDE
INTERVENGAO AMBIENTAL

O conjunto de normas supradescritas — dentre varias outras acarreta cone-

xdes entre o sistema formaldedireito tributario supracitado e o meio ambiente.

Ostributos, em fungao de sua propria natureza, devem exercer uma finalidade

eminentemente voltada ao bem comum, podendoser otimizada sua utilizacao
comoinstrumentode implementagao daspoliticas de protecao ao meio ambiente

€ ao desenvolvimentosustentavel. O direito tributario e o direito financeiro sao

também Jocus adequado para a implementagao depoliticas publicas de diversas

naturezas, sendoa politica ambiental apenas mais umadessas.

A despeito disso, naoexiste no Brasil nenhum imposto que seja diretamente

aplicado a protecao do meio ambiente. Isso seguramente ocorre em face da
elevadissima carga tributaria brasileira, hoje por volta dos 35% do PIB, bem

comopela complexidade do sistema jé delineado em brevespalavras. NoBrasil,
0s tributos so utilizados como meioextrafiscal de implementagao depoliticas

publicas ambientais.

Assim, 0 principal impostoutilizado com finalidades extrafiscais ambientais

€ 0 IPI — Imposto sobre Produtos Industrializados, para 0 qual se aplica ali-
quotas maiores quanto mais poluentefora atividade desenvolvida pela empresa.
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Todavia, nem sempre 0 Poder Judiciario se coaduna com carater ambiental
da normatributaria. O Superior Tribunal de Justiga, que é o tribunalbrasileiro
incumbido de decidir em Ultima instancia as causas infraconstitucionais, ao

analisar o art. 67 do Decreto que regulamenta a cobranga do IPI (Decreto
87.981/1982), entendeu que incide este tributo mesmo quando a fabricagao

de papelao ocorre por meio de reciclagem (REsp 388.046/PR, Ministro Joao

Noronha). No caso, pretendia-se menorincidénciafiscal em face da reciclagem,

© que nao foi reconhecidopelo Tribunal.

Outro tributo com enormes fungdes extrafiscais ¢ 0 Imposto Territorial

Rural — ITR, de competéncia da Unido, mas que pode vir a ser cobrado pelos

Municipios, caso estes demonstrem interesse em fazé-lo (CF, art. 153, § 4.°,

IIL). De sua base de calculo sao abatidos os valores das “florestas plantadas”

e do cémputo da area do imével deve-se retirar, para fins tributarios, as areas

reservadas para preservacdo ambiental, tais como as areas de preservagao
permanente e as de reserva legal; as de interesse ecolégico para protegao dos

ecossistemas; as declaradas de interesse ecolégico mediante ato do orgao pt-

blico competente; as areas sob regime de serviddo ambiental e as areas cobertas

por florestas nativas, primarias, secundarias em estagio médio ou avangado de

regeneracao (Lei 9.393/1996, art. 10).

Analisando debate envolvendo a cobranga de ITR sobre area de reserva

legal, o STJ — Superior Tribunal de Justica afastou os formalismosfiscais e
determinou que a singela averbagao da area de reserva legal nos registros pu-
blicos afasta a incidéncia desse imposto, nao sendo necessaria nenhumaoutra

medidaporparte do contribuinte para reducao dacarga tributaria nesta situagao

(REsp 1.027.051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell).

Outro tributo que é bastante utilizado em matéria extrafiscal ambiental

é o Imposto de Importagao, por meio de tributac¢éo mais ou menos onerosa,

conforme o objetivo ambiental a ser perseguido.

Nesse sentido, 0 Supremo Tribunal Federal, orgao do Poder Judiciario que

no Brasil exerce 0 controle direto de constitucionalidade, bem como julga em *
ultima instancia as causas oriundas do controle difuso de constitucionalidade,

decidiu caso paradigmatico, no qual foi reconhecida a redugao efetuada pela

Unido de 40% do Imposto de Importa¢ao na importagao de pneuspelas empresas

montadoras de automoveis. Masfoi negado o pedido de extensao dessa isengao

4 outras empresas importadoras, sob a alegacdo de que a isengao deveria ser
concedida em cardter isonémico, alcangando todas as empresas e nado apenas

as montadoras. Decidiu 0 STF que “sob o pretexto de tornar efetivo o prin-

cipio da isonomia tributaria, nao pode o Poder Judiciario estender beneficio

fiscal sem que haja previsdo legal especifica. No caso em exame, a eventual

conclusao pela inconstitucionalidade do critério que se entende indevidamente
restritivo conduziria a inaplicabilidade integral do beneficio fiscal. A extensao  
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~ do beneficio aqueles que nao foram expressamente contemplados nao poderia

ser utilizada para restaurar a igualdade de condigées tida por desequilibrada”

(RE 405.579/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Ainda no Ambito dos impostos, deve-se destacar 0 papel que cumpre o

_ Imposto sobre a PropriedadePredial ¢ Territorial Urbana — IPTU na implemen-

tacao do meio ambiente urbano. Trata-se de imposto cobrado pelos Municipios

e que possui duas formas de incidéncia: a fiscal, com cunho eminentemente

arrecadatorio; e a extrafiscal, caracterizada pela progressividade no tempo, &

que visa a implementagao da fun¢ao social da propriedade urbana.

E facultado aos Municipios, nos termos da Lei que aprova politica de

desenvolvimento urbano das cidades (Plano Diretor, o qual é obrigatério para

 

os Municipios com mais de 20 mil habitantes), exigir do proprietario do solo

urbano nao edificado, subutilizado, ou nao utilizado, que promova seu adequado

aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, ser-lhe imposto parcelamento ou

edificacao compulsorios, ou ainda, na sequéncia, IPTU progressivo no tempo,
dentre outras penalidades (CF, art. 182, § 4.°, I e II). Ja foi decidido pelo Poder

Judicidrio que esta exigéncia é constitucional.

No Ambito das Contribuicgdes Sociais, figura tributaria de competéncia

exclusiva da Unido, pode-se também encontrar fungdes ambientais, tal como
no caso sob julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que se discute a

constitucionalidade da apropriagao de créditos fiscais de PIS e Cofins na aqui-

sigdo de desperdicios, residuos ou aparas (RE 607.109/PR,ao qual foi atribuida

a sistematica de Repercussao Geral, Rel. Min. Ellen Gracie). Busca-se, com

amparo na Constituigao, o direito ao crédito integral do valor pagoa titulo

dessas contribuigdes.

Outra Contribuigao que tem forte repercussao extrafiscal ambiental é a

Contribuigao de Intervencgao sobre 0 Dominio Econémico — CIDE. Uma de

suas incidéncias é sobre as atividades de importacdo ou de comercializagao de

Petrdleo, gas e seus derivados, e alcool combustivel, podendo sua aliquota ser
alterada em decorréncia do produto ou de seu uso. E o valor arrecadado deve

Ser utilizado, dentre outras fungdes, no financiamento de projetos ambientais

relacionados com a industria de petrdleo e gas (CF, art. 177, § 4.°, II, “b”).

Quanto as Taxas, outra espécie tributaria que pode ser cobrada por todos

0s entes federadosbrasileiros, a variedade e a imaginagao dos legisladores nao

tem fim. Existem taxas para todas as hipdteses e situagdes possiveis, cobradas

pelos entes federados de forma constitucional ou nao, 0 que acaba por levar
€stas cobrangas sempre a andlise do STF, nossa Corte Constitucional.

No dmbito ambiental, e na esfera da Unido, os exemplos poderiam se mul-

tiplicar, mas fiquemosapenasnas /axas criadas em favordoInstituto Brasileiro
de Meio Ambiente IBAMA, orgao federal incumbido da gestao ambiental no

Brasil. Por meio da Portaria 113/1997, o IBAMAinstituiu taxa para registro de
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pessoasfisicas e juridicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencial-

mente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. O STF declarou sua
inconstitucionalidade (ADI 1.823/MC-DF, Rel. Min. Ilmar Galvao), ao ébvio

argumento de que nao cabe a imposi¢aode tributo sem lei. Por se tratar de um
ato infralegal (singela Portaria), esta cobranga foi considerada inconstitucional
porinfringir o Principio da Reserva Legal (CF, art. 150,I).

Posteriormente, foi criada por Lei federal (10.165/2000) a Taxa de Con-

trole e Fiscalizagéo Ambiental (TCFA), para custear 0 exercicio do poder de
policia do Ibamasobre as atividades potencialmente poluidorasou utilizadoras

de recursos naturais, a qual o STF julgou constitucional (RE 416.601/DF,Rel.

Min. Carlos Velloso).

Embora nao seja no ambito propriamente ambiental, mas no minerario,
alguns Estados da Federagao criaram Taxas de Fiscalizagao sobre Recursos

Minerais, que visam cobrar valores sobre 0 montante de minério extraido de

seusterritorios. Discute-se perante o STFa constitucionalidade dessas cobrangas,

pois embora os Estados tenham formalmente competéncia tributaria constitu-

cional parainstituir taxas em fungao do efetivo exercicio do poder depolicia,

debate-se se teriam esta competéncia no caso concreto, pois, no Brasil, os bens

minerais sao de propriedade da Uniao, a exploracéo da atividade mineraria

decorre de outorga da Unido e o érgio reguladordessa atividade também é de
Ambito federal, o Departamento Nacional de Produgao Mineral — DNPM.Logo,

© que caberia aos Estadosfiscalizar e cobrar? Esse debate aguarda decisaio do
STF nas ADIs 4.785 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), 4.786 (Rel. Min. Celso

de Mello) e 4.787 (Rel. Min. Luiz Fux).

Embora seja diverso do caso supraexposto, é certo que o STF ja admitiu

a possibilidade de cobranga de taxas ambientais pela Uniao e pelos Estados,

sem que isso fosse considerado bitributagdo, pois cada qual exerceria esta

atividade no ambito de sua competénciafiscalizatoria ambiental estabelecida

pela Constituigao (RE 602.089/MG,Rel. Min. Joaquim Barbosa), que é comum

a todos os entes federados. A situac&o juridica da tributacio sobre atividade
mineral ainda nao foi decidida pelo STF, observada a caracteristica que nao

existe a possibilidade constitucional de fiscalizagao comum a todos os entes

federados no ambito da mineragao.

Como instrumentos financeiros de intervengao ambiental poderiam ser

listados varios, mas dois devem ser destacados: os royalties sobre mineracao

e petrdleo e o ICMSEcoldgico.

Osroyalties sio cobrados em razdo da exploragao de recursos minerais e
petroliferos e se constituem em umaespécie de prego ptiblico que é cobrado no

Brasil pela Unido e dividido entre os Estados e Municipios. Comosetrata de

umaincidéncia sobre bens que se constituem recursos naturais nao renovaveis
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minério nao da duassafras —, registra-se este instrumento financeiro

Gaal um elemento de atuagao extrafiscal ambiental no universo juridico

eiro.

Os royalties da mineragao (denominados de Compensacao Financeira pela

ploracao Mineral — CFEM) tém aliquotas varidveis (seletivas), estabelecidas

Lei, entre 0,2% e 3,0% e incidem sobre o faturamento daatividade extrativa,

m ajustes na base de cdlculo. Neste més de junho/2013 0 Poder Executivo

jou ao Legislativo federal projeto de lei (n. 5.807/2013) visando estabelecer

espécie de escala mévelpara as aliquotas, a serem determinadas por norma

legal, e reduzir os descontos atualmente vigentes. Certamente este tema

4 objeto de muito debate no Poder Legislativo federal.

Osroyalties do petrdleo foram objeto de mudanganos critérios de rateio,

ym acirrado debate legislativo encerrado em abril de 2013, 0 que levou di-

srsos Estados ao STF para contestar a nova norma. Estas Agdes Diretas de

constitucionalidade obtiveram liminar no STF mantendo0 rateio estabelecido

la normaanterior, revogada. Aguarda-se decisio do STF (ADIs 4.916, 4.917,

918 e 4.920, Rel. Min. Carmen Lucia).

OICMSecolégico é outroinstrumento dedireito financeiro disponivel para

plementacao de medidas ambientais. O ICMS,conforme supramencionado,

Suma espécie de Imposto sobre o Valor Agregado sobre circulagéo de merca-

orias, de competéncia dos Estados, entes subnacionais da federagdo brasileira.

Do que é arrecadado pelos Estados, 25% é dividido com os Municipios,

do que 1/4 desse valor pode ser dividido conformecritérios estabelecidos

estadual (CF,art. 158, paragrafo unico). Aqui se insere a questo do ICMS

olégico, pois muitos Estados brasileiros estabeleceram critérios de rateio de

e (1/4) desses valores em conformidade com aspoliticas ambientais de

eservacao. Assim, os Municipios que tivessem maiorindice de preservacao

ambiental, receberiam maior parcela no rateio do ICMS.Outros Estadosestabe-
leceram ao lado dos ambientais,critérios socioecondmicos,tais como quantidade

‘de criangas na escola ou leitos hospitalares por populagao municipal.

Comonao se trata de um novo imposto e nem mesmo de umanova inci-

_ déncia, se caracteriza como um instrumento financeiro para a implementagao

de politicas ambientais no Ambito de cada Estado da Federagao brasileira.

Naose pode deixar de registrar que em 2009 foi apresentada a Proposta de
Emenda Constitucional — PEC 353, que estabelecia uma orientagdo socioam-

biental para todos ostributos regulatérios, bem comocritérios diferenciados de
Tateio dos valores arrecadados, também orientadosporcritérios socioambientais.

Essa PEC, a despeito de ser interessante, praticamente engessava 0 uso

dos tributos e das finangas publicas para a implementagao de politicas publicas
Socioambientais, quando se sabe que 0 universo da politica econémica gover-

 



a
26 TRIBUTACAO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO =

namental é multidisciplinar, nao podendoficarrestrito a este tema. Tratava-se

muito mais de captura de recursos publicos dirigindo-os 4 umatnica finalidade

do que verdadeiramente a implementagao de uma melhoria nosistema tributario
e ambiental brasileiro.

Essa PEC foi arquivada, sem vota¢ao em Plenario (Regimento Interno da

Camara dos Deputados, art. 105), por desinteresse do deputado federal propo-
nente (Roberto Rocha, PSDB/MA).

CONCLUSAO

Apéstodasas consideracées ja efetuadas, por meio das quais se pretendeu

apresentar uma visdo integrada da aplicacdéo dos instrumentos tributarios e

financeiros ao meio ambiente no Brasil, conclui-se afirmando que:

1. Nao existe imposto ambiental no Brasil, possivelmente em face da alta

carga tributaria hoje existente (35% do PIB) e da complexidade do sistema

tributario nacional. Caso haja interesse em criar um imposto desta espécie,
sera necessario obedecer as exigéncias constitucionais para o exercicio da

competéncia residual (CF, art. 154, 1).

2. Existe forte uso extrafiscal dos instrumentostributarios e financeiros no

Brasil, alguns dos quais ja foram apresentados.

3. Ha espaco técnicoe politico uso dos meios extrafiscais para a implemen-

tagao de politicas econdmicas, dentre elas as ambientais, no sistematributario

brasileiro atual, o que é plenamente aceito pela Constitui¢ao brasileira.
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