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Há cerca de quatro anos, o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu pela validade da Lei 10.165/00 (pelo menos
quanto a um dos vários vícios apontados pelos contribuintes), que criou a famigerada Taxa de Controle e FiscalizaçãoAmbiental(TCFA)–administradaearrecadadapelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama).
Além do que disse o STF e a despeito das indiscutíveis
falhas técnicas verificadas na legislação que criou a exação, o fato é que o Ibama, em interpretações por demais
controvertidas, vem abusando do direito e da paciência
dos contribuintes, impondo obrigações e encargos, em
nossa opinião, absolutamente ilegais.
Com efeito, o artigo 17-G da Lei 10.165/00 dispõe que
a obrigação tributária de recolher a taxa vence até o 5º dia
útil subsequente ao término de cada trimestre. Note-se
que o referido artigo descreve, somente, o vencimento da
obrigação tributária; ele não menciona a data da ocorrência do fato gerador da exação, nem tampouco descreve
regras relativas ao lançamento da taxa.
Pois bem, nada obstante, o Ibama defende a tese de
que a taxa se submete à regra de lançamento por homologação (como ocorre, por exemplo, com o Imposto
de Renda), competindo pois ao contribuinte mandar as
informações relativas à sua atividade para os cadastros
ambientais, calcular e pagar a taxa por sua conta e risco. Em outras palavras, o órgão entende não estar compelido a efetuar qualquer ato de lançamento que seja,
sendo desnecessário, destarte, promover-se a intimação
do contribuinte – a que alude o artigo 145 do Código Tributário Nacional (CTN) – para que ele tome ciência da
obrigação tributária.
Comoconsequência,edadoofatodequeoIbamanão
fiscaliza, objetivamente, empreendimentos de minorado impacto ambiental, diversos contribuintes que se encontravam em débito com a autarquia federal nem sequer tinham conhecimento dessa “dívida”, que, além da
taxa, abarcava multa e juros de mora. Isto, pelo menos,
até recentemente, quando então o referido órgão ambiental resolveu cobrar todos os créditos tributários verificados em seu sistema de todos os contribuintes nacionais, que, como dito, em sua maioria, ignoravam a existência dessa obrigação.
O fato é que, a nosso sentir, o entendimento está errado, concessa vênia, já que, por sua própria natureza, a
TCFA é incompatível com a modalidade de lançamento
preconizada pelo artigo 150 do CTN. Explica-se: taxa é
modalidade de tributo, consoante a imortal lição do saudoso mestre Geraldo Ataliba, cujo fato gerador prevê si-
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Ato contínuo, a taxa cobrada pelo Ibama somente pode se submeter à regra do lançamento de ofício (artigo
149, I, do CTN), sendo imperiosa, neste caso, a notificação
escorreita e regular dos contribuintes acerca da obrigação tributária, nos moldes do já mencionado artigo 145
doCTN,sobpena,inclusive,denulidadedoatodecobrançaporviolaçãoaocódigotributárioeaosprimadosdapublicidade dos atos da administração pública (artigo 37, caput, da CF), da ampla defesa e do devido processo legal
(artigo 5°, inciso LIV e LV, também da Constituição Federal). Sem que haja notificação do lançamento a taxa é inexigível, sendo-o, também, os encargos moratórios.
Demais disso, cumpre frisar, o Ibama simplesmente
ignoraqualquerregradecontagemdeprazodecadencial,
estando, nesse passo, a exigir de diversos contribuintes o
pagamento de períodos vencidos há mais de cinco anos,
em absoluto e intergiversável desrespeito não só ao CTN
(artigo 173, I), mas ao próprio princípio da segurança jurídica encartado no artigo 5°, caput, da Constituição Federal de 1988.
Vale ressaltar que o STF pode até ter reconhecido a validade da legislação instituidora da taxa (com ressalvas)
quando do julgamento do RE 416.601; esse fato, contudo,
não legitima qualquer conduta irregular do Ibama, por
ocasião da cobrança do aludido tributo, nem tampouco
autoriza a interpretação que pretende a referida autarquia quanto à forma de lançamento desta espécie tributária e os abusos relatados devem ser denunciados ao Judiciário para garantir um minus de segurança e justiça
aos já achacados contribuintes brasileiros.
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tuação vinculada a uma determinada atividade estatal;
“definem-se (...) com aqueles cujo o aspecto material da
h.i. consiste numa atuação estatal”.
Nessa senda, quem pratica o fato jurígeno da taxa “suficiente e necessário ao surgimento da obrigação tributária” (artigo 114 do CTN) é, tão somente, o Estado. Não por
outra razão o artigo 145, § 2º da Constituição Federal de
1988 veda o uso, como base de cálculo desse tributo, de
grandezas próprias para mensurar o fato gerador de impostos, porquanto tais grandezas não manterem, para
com o aspecto material da sua hipótese de incidência, a
necessária correspondência lógica a que se reporta, entre
outros, Paulo de Barros Carvalho, para o qual a base de
cálculo “haverá de ser mensuradora adequada da materialidade do evento, constituindo-se, obrigatoriamente,
de uma característica peculiar ao fato jurídico tributário”.
A consequência irrefutável dessa premissa é, por demais,simples:seéoEstado(administraçãopública)quem
pratica o fato gerador, como se pretender do contribuinteaantecipaçãodotributoseaelenãoédadosaberquando e como ocorrerá fato que ainda será concretizado pelo
poder central? A resposta é uma só: é impossível!
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Mais de 4 milhões de ações em andamento; cerca
de 500 prédios em todo o estado e mais de 21 mil magistrados e servidores – só esses números refletem a
amplitude da Justiça comum em Minas Gerais. Ainda é
preciso considerar que, por trás de cada processo, existem as partes e seus familiares, vários operadores do
direito, além de policiais civis e militares envolvidos,
atingindo a sociedade como um todo. O que significaria a palavra sustentabilidade nessa realidade? Que dimensão ela ganharia se fosse empregada no âmbito
ainda mais abrangente da administração pública?
Pode-se dizer ainda de forma não definitiva e incompleta que o conceito de sustentabilidade pode ser
traduzido na capacidade de suprir as necessidades da
geração presente sem afetar a habilidade das gerações
futuras de suprir as suas. Essa é a ideia do Relatório
Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (denominado Nosso futuro comum, publicado em 1987).
Há bastante tempo é possível enxergar os efeitos
perversos do uso dos recursos naturais desconsiderando-se a capacidade de suporte e renovação deles. A
qualquer um de nós sempre foi permitido perguntar:
crescimento econômico (desenvolvimento) e meio
ambiente são aliados ou inimigos?
A busca constante e desenfreada pelo aumento da
riqueza – fenômeno que infectou o planeta e o modo
de ser da humanidade – vai provando aos poucos que
é conduta autodestrutiva, porque implica necessariamente uma equivocada eliminação do meio onde se
vive. E, se falarmos em meio onde se vive, é preciso
lembrar que a população mundial (de mais de 6,6 bilhões de pessoas) cresce vertiginosamente e essa imensa massa não está distribuída igualmente em todo o
globo terrestre.
O que teria a ver, assim, a sustentabilidade com o
crescimento populacional mundial? Ora, simplesmente muito, se não tudo. Em 1950 éramos 2,5 bilhões. Em
2000 já havia pouco mais de 6 bilhões de humanos no
planeta. E em 2007 superamos o número de 6,6 bilhões.

Prevê-se que em 2012 cheguemos a 7 bilhões. Naturalmente, há necessidades individuais e comunitárias que
se suprem – muitas delas – a partir de fontes de recursos naturais, renováveis ou não, não importa.
Atitudes positivas em favor da sustentabilidade
são, antes de tudo, um imenso desafio para a própria
condição humana. A administração pública, obrigatoriamente, deve se compromissar com os valores supremos de uma sociedade que pretende promover o bem
de todos para que vivam e se desenvolvam em espaço
físico preservado hoje e sempre.
Sustentabilidade, assim, é ideia sempre incompleta, sistêmica, envolvente e transcendente que perpassa
por aspectos ambientais, ecológicos, sociais, econômicos, religiosos, tecnológicos, políticos, culturais, entre

outros tantos, que são, em realidade, dimensões que integram e formam a própria condição humana. De modo ideal, além da necessidade de cada um se inteirar, os
governos e suas respectivas administrações, certamente, têm muito a fazer pela comunidade nesse sentido.
As políticas públicas deverão transitar a fim de que se
possa – partindo-se da condição do sujeito – dar a todos melhores condições de aqui estar hoje e sempre.
Tal dimensão, aliás, significará – em termos práticos – exatamente o quê? Simples economia para cofres
públicos? E em tal caso qual seria a razão disso? Equilíbrio de contas públicas evitando-se déficits? Ou essa
economia se destinará a uma política institucional de
recursos humanos para valorização e reconhecimento
meritório do servidor público? Ou se quer, em outra linha, diminuir a tributação que recai sobre os contribuintes do bolo orçamentário para, assim, potencializar
de certa forma a economia? Ou, enfim, busca-se uma
política voltada para redução de desigualdades sociais?
Queremos dizer, assim, que nem sempre um programa (projeto, ação, atividade ou operação) de matriz
que se volte para a redução de gastos públicos pode ser
entendido como uma ação sustentável na linha do que
expusemos. Ao reverso, pode haver ação que demande
aumento de despesas públicas, privilegie e valorize a sustentabilidade pela via da ecologia social, por exemplo.
É de distinguir, assim, a busca pelo desenvolvimento humano-econômico daquele regime econômico
sustentável em que se prestigia – entre outros – a proteção ambiental, a exploração dos recursos naturais de
modo socialmente responsável (igualitário, fraterno e
justo) visando à solução de problemas globais.
Com base em todas essas considerações, que respostas podem ser dadas ao questionamento feito no
início: o que significa a palavra sustentabilidade? Qual
dimensão a sustentabilidade teria no âmbito da administração pública? E do Judiciário?
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) lançou, em junho, o programa Sustentabilidade Legal. O
seu objetivo é implantar e incrementar ações administrativas fundamentadas na sustentabilidade, alinhadas
às orientações estratégicas do TJMG, e promover a
conscientização do consumo responsável de recursos
naturais. A questão da sustentabilidade precisa ser pensada a cada dia na dinâmica do trabalho e da vida, de
um modo geral. A ideia é formar magistrados e servidores atentos ao ambiente de trabalho e a todos os espaços de convivência, como cidadãos conscientes e aptos a transformar a realidade à sua volta.

