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Taxa de -agress~o 

ambiental? 
ANTÔNIO SOUZA 
PRUDENTE O

s jornais de 
Brasília noticiam 
que o Governo do 
Distrito Federal 
pretende instituir, juiz Federolem Brasllio c profes· 

por lei,. a cobrança de taxas sor universitário 

sobre a utilização de áreas 
públicas, funcionamento de comércio e indústria em 
zona residencial-urbana, transporte de passageiros e 
propaganda em espaços públicos. 

Na previsão constitucional, taxa é uma espécie tribu· 
tária, a ser instituída, no raio de competência in delegá· 
vele concorrente das entidades tributantes, em razão 
do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efe· 
tiva ou potencial, de serviços públicos específicos e di· 
visíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua dis· 
posição (CF, art. 145, 11). 

Criar taxa sobre a utilização particular de área públi· 
ca é juridicamente impossfvel, posto que na definição 
legal de tributo, como uma prestação pecuniária com· 
pulsória, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada, o CTN profbe 
que o tributo se constitua como sa'nção de ato ilícito 
(Lei no 5.172/66, art. 3°). 

Tributo não é penalidade, pois resulta da lei, como 
ato de consentimento popular, para geração de atos lí· 
citos. Nenhum tributo se presta a acobertar irregulari· 
dades e muito menos para inibir agressões ambientais 
tipicamente criminosas. 

O poder público não poderá, assim, instituir taxa, CO· 
mo espécie do gênero tributo, para combater ou apenar 
os responsáveis por agressões ambientais, no Brasil ou 
em qualquer lugar do mundo, pois o tributo jamais 
substituirá a multa como sanção de ato ilfcito. 

No julgamento do processo n° 2000.34.00.007624·8· 
DF. declarei, no sistema difuso, a inconstitucionalidade 
incidenter tantum e afastei a cobrança de Taxa de 
Fiscalização Ambiental TFA criada pela Lei no 9.960, de 
28 de janeiro de 2000, cujo fato gerador eram as "ativi· 
dades potencialmente poluidoras e/ou extração. pro· 
dução, transporte e comercialização de produtos po· 
tencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como 
:le produtos e subprodutos da fauna e flora", com natu· 
reza e finalidade explicitamente ilícitas, e não o serviço 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo 
mte público para proteção de atividades )feitas. 

Logo após esse julgado e com a mesma inteligênciã, o 
Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIMC-2178/DF) 
para suspender a eficácia da Lei no 9.960/2000, que criara a 
malsinada Taxa de Fiscalização Ambiental, com vfcios de 
inconstitucionalidade (DJU de 12.5.2000, p. 19). 

As esquinas de Brasília andam, de há muito, silencio
sas e visivelmente, feito centopéias da irregularidade, 
nos caminhos da agressão ambiental, ante a omissão do 
poder público. 

Não se combatem, juridicamente, essas agressões 
aos bens de uso comum do povo com taxas sancionató· 
rias(?) , para justificar alguma ação de governo, grossei· 
ramente ilusória, que, assim, mais incentiva do que de· 
sestimula as posturas criminosas ao meio ambiente. 

A Constituição da República Federativa do Brasil asse· 
gura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, como bem de uso comum do povo e essen· 
cial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder pú· 
blico e à coletividade o dever de defendê· lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput). 

Cuida-se, aqui, de direito difuso, insuscetível de qual· 
quer expropriação individual ou coletiva e que jamais 
deverá ser objeto de privatizações legais ou abusivas. As 
invasões de áreas públicas no Distrito Federal apresen· 
tam-se escandalosamente lesivas ao patrimônio públi· 
co, sob o olhar passivo e conivenre de nossos governao· 
tese dos órgãos visivelmente responsáveis pela tutela 
do meio ambiente. 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas fís icas ou jurí· 
dicas, a sanções penais e administrativas, independente· 

mente da obrigação de reparar os danos causados ao pa· 
trimônio público (CF, art. 225, 3° c/c o art. 22, incisos I, 11, 
111 e respectivo parágrafo 1 o, da Lei no 9.605/98). 

O poder-dever de agir da autoridade pública em defe· 
sa do meio ambiente é irrenunciável pelo seu titular, 
que está investido do poder de polícia. O Código 
Tributário Nacional considera como poder de polfcia a 
atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção do fato, em razão de in te· 
resse público concernente à segurança, à higiene, à or· 
dem, aos costumes, à disciplina da produção e do mer· 
cado, ao exercício de atividades econômicas dependeo· 
tes de concessão ou autorização do Poder Públ ico, à 
tranqüilidade públ ica ou ao respeito à propriedade e 
aos direitos individuais ou coletivos. É regular o exercí· 
cio do poder de polícia quando desempenhado pelo ór· 
gão competente nos limites da lei aplicável, com obser· 
vãncia do processo legal e, tratando-se de atividade que 
a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de 
poder (art. 78 e respectivo parágrafo único). 

O poder de polícia de que a dispõe a administração 
pública há de ser exercido, assim, nos limites da lei, para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades 
e direitos individuais, em benefício da coletividade ou 
do próprio Estado, e nunca em favor dos particulares 
com manifesto prejuízo ao patrimônio público. 

Na força da auto-executoriedade dos atos de polícia, 
a administração pública deverá adotar medidas inibitó· 
rias, preventivas e repressivas, às agressões ambientais, 
por exigência do interesse público, tais como a interdi· 
ção de atividade, o fechamento de estabelecimento, a 
demolição de construção, o embargo administrativo de 
obra, a destruição de objetos, a in utilização de gêneros, 
a vedação de localização de indústrias ou de comércio 
em determinadas zonas, evitando-se o efeito centopéia 
na invasão particular de áreas públicas, com respeito, 
sempre, às garantias fundamentais do devido processo 
legal, da ampla defesa e do pleno acesso à Justiça. 

O Ministério Público, guardião da tutela ambiental, 
não poderá declinar de seu dever constitucional de pro· 
mover o inquérito civil e a ação civil pública, para prot6· 
ção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos (CF, art.129, 111). 

A omissão dolosa ou culposa do agente público, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malha· 
ratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da enti· 
dade pública, constitui ato de improbidade administra· 
tiva (Lei n° 8.429/92, art. 10, incisos I a V), com possibili· 
dade de suspensão dos direitos políticos e de perda da 
função pública. sem prejuízo da ação penal cabível (CF, 
art. 37, 4 C; c os arts. 66, 67 e 68, da Lei n• 9.605/98). 

O meio ambiente artificial. fo rmado pelo espaço ur· 
bano construído sob a inspiração de Dom Bosco, na ca· 
pita! da Repúbiica Federativa do Brasil. há de integrar· 
se ao meio ambiente cultural e natural, que, aqui, se 
descortina no planalto central, como conquista do ho· 
mem vocacionado a habitar a cidade cósmica dos pró· 
ximos milênios, onde haverá justiça e paz. 


