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A taxa de fiscalização ambiental
e a Lei 9.960/00

Suely Mara Vaz G. de Araújo

Consultora Legislativa da Câmara dos Deputados

A Taxa de Fiscalização Ambiental - TFA - foi criada pela Lei nº 9.960, de 28 de
janeiro de 2000, a partir de projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº
2.015-1, de 30 de dezembro de 1999.

A Lei 9.960/00, além  de instituir a Taxa de Serviços Administrativos em favor
da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA -, altera a Lei 6.938/
81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, acrescentando a ela
catorze dispositivos. Foram acrescidos à Lei 6.938/81 os arts. 17-A a 17-O1 . A maior
parte desses dispositivos diz respeito à Taxa de Fiscalização Ambiental. Os demais
pretendem tratar dos preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

A discussão da MP 2.015-1/99 não gerou polêmicas significativas no
Congresso Nacional. Quanto aos artigos referentes a meio ambiente, as alterações
feitas no texto original no curso da sessão de discussão e votação disseram respeito
ao valor da taxa, reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, e à exclusão dos itens
sobre pesca da tabela de preços cobrados pelo IBAMA, esta última alteração
justificada oralmente pela intenção de retirar-se do órgão ambiental federal o controle
da atividade pesqueira.

Com o início da aplicação da lei, no entanto, o debate sobre a
constitucionalidade e outros aspectos jurídicos, bem como sobre o mérito em si da
cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental, tomaram grande dimensão. A maior
parte das críticas que vêm ocorrendo em relação ao tributo criado e, de forma geral,
à Lei 9.960/00 têm fundamento, como aqui se demonstrará.

Os preços do IBAMA

O art. 17-A estabelece os preços dos serviços e produtos do IBAMA,
remetendo os valores ao anexo da lei. Esse dispositivo, apesar de não estar no

1 Não serão aqui analisados os dispositivos da Lei 9.960/00 que dizem respeito à Taxa da
SUFRAMA.



56

centro das críticas que têm surgido em relação à Lei 9.960/00, apresenta, em nosso
entender, problema sério.

A distinção entre taxa e preço público não é questão simples quando aplicada
a certos casos concretos. Não obstante, parece que as cobranças constantes do
Anexo VII deveriam ter sido fixadas na forma de taxa e não de preço público. A
distinção é importante, entre outros motivos, porque as taxas submetem-se aos
princípios constitucionais que regulam os tributos, como os da legalidade e da
anterioridade.

A taxa é tributo criado para permitir a cobrança pelo Estado de valores por
ele despendidos em função de uma determinada atividade sua dirigida ao contribuinte.
Em nosso sistema jurídico, há dois fundamentos possíveis para a criação de uma
taxa: (1) o exercício de poder de polícia; e (2) a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à
sua disposição (art. 145, inciso II, da Constituição Federal). Como todo tributo, a
taxa é cobrada independentemente da vontade do contribuinte.

O preço tem fundamento jurídico distinto: caracteriza-se como a
contraprestação contratualmente assumida de um serviço ou de uma coisa. Como
parte integrante de um contrato, pressupõe-se para a sua cobrança a livre
manifestação de vontade do interessado. “Não pode haver, em conseqüência, preços
públicos obrigatórios, é dizer, advindos de qualquer fator ou de qualquer consumo
de serviços que não sejam decorrentes de uma manifestação voluntária do usuário”2 .

As atividades desenvolvidas pelo IBAMA previstas no Anexo VII da Lei
9.960/00, em primeira análise, com exceção apenas do item 5 – Optantes de Reposição
Florestal -, têm caráter coativo. As licenças, autorizações e registros são hoje
obrigatórios em razão de uma série de normas ambientais. Se o empreendedor pretende
implantar uma atividade industrial, por exemplo, necessariamente deve submeter
seu projeto ao devido processo de licenciamento perante o órgão ambiental
competente. Nessa situação fática, não se deve falar em preço público e sim em
submissão ao poder de polícia. Para a cobrança dessa atividade estatal, pode ser
criada por lei uma taxa, até mesmo sob a denominação “taxa de fiscalização ambiental”.

No que se refere aos preços cobrados pelo IBAMA, mais três artigos
inseridos na Lei 6.938/81 pela Lei 9.960/00 devem ser analisados.

O art. 17-M prevê que os preços dos serviços administrativos prestados
pelo IBAMA serão definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente,
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2 Bastos, Celso Ribeiro, Curso de direito financeiro e de direito tributário, 6ª edição,
Editora Saraiva, 1998, p. 55.
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mediante proposta do presidente do IBAMA. O art. 17-N explicita o mesmo
tratamento para os preços do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA. Nesse
sentido, foi editada a Portaria nº 62, de 20 de março de 2000. As atividades constantes
dessa Portaria (emissão de certificado e de relatório de registro/cadastro, cursos,
cobrança pela utilização de instalações e equipamentos, bem como pela entrada em
Unidades de Conservação federais, testes laboratoriais, venda de publicações, etc.)
parecem em princípio coerentes com a cobrança de preços, diferentemente das
constantes do Anexo VII da Lei 9.960/00.

O Anexo VII da Lei 9.960/00 intitula-se “Tabela dos Preços dos Serviços e
Produtos Cobrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA”. Os Anexos I e II da Portaria 62 definem os “preços
dos serviços administrativos, técnicos e outros” prestados pelo IBAMA. Por que
razão alguns preços foram definidos em lei e outros em portaria? Uma resposta
possível é que foi adotada lei para aqueles em que está presente a coação estatal. Se
assim for, impõe-se a discussão sobre a cobrança dos valores constantes do Anexo
VII da Lei 9.960/00 a partir da criação de uma ou mais taxas.

O art. 17-O fala num preço público específico, derivado da prestação de
serviços técnicos de vistoria para a emissão do Ato Declaratório Ambiental – ADA
-, utilizado para obter a redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR. Para conseguir o ADA, os proprietários devem recolher ao IBAMA
10% do valor auferido como redução do ITR. Prevê-se a utilização do ADA como
opcional (§ 1º). Resta a dúvida se o caráter opcional refere-se à utilização do ADA
em si, isto é, poderiam ser usados outros meios para comprovação das áreas
protegidas para fim de redução do ITR, ou se o caráter opcional refere-se à própria
redução do ITR. A primeira interpretação constitui uma alteração da sistemática
administrativa vigente antes da Lei 9.960/00, regulada pela Portaria nº 162, de 18 de
dezembro de 1997, do IBAMA. Entendemos que o  ADA deve permanecer como
requisito necessário para a obtenção da redução do valor do ITR, como forma de
garantir-se o controle pelo Poder Público federal da renúncia fiscal. Uma crítica
possível ao art. 17-O é que a cobrança estabelecida desestimulará a procura dos
proprietários rurais pelo ADA e poderá ter efeitos negativos no que se refere à
conservação de áreas de interesse ambiental.

A Taxa de Fiscalização Ambiental

Têm relação com a TFA os arts. 17-B a 17-J inseridos na Lei 6.938/81 pela Lei
9.960/00.

O art. 17-B define como fato gerador da TFA o exercício das atividades
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mencionadas no inciso II do art. 17 da Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei
7.804/89. Estabelece como sujeitos passivos da taxa “as pessoas físicas ou jurídicas
obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais”. O inciso II do art. 17 da Lei
6.938/81 dispõe exatamente sobre esse cadastro:

“Art. 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA:

.....................................................................................................................................
II – Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou

Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas
ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração,
produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao
meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora.”

A Lei 6.938/81 tem um entendimento amplo dos conceitos de poluição,
poluidor e recursos ambientais. Diz seu art. 3º:

“Art. 3º Para os efeitos desta lei, entende-se por:
.....................................................................................................................................
III – poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades

que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais

estabelecidos;
IV – poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental;

V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora.”

Esse entendimento amplo leva a que a relação das pessoas físicas ou jurídicas
de quem se exige o registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais seja fixada pela
Administração Pública. Quase todas as atividades humanas, até mesmo o
acionamento da descarga de um vaso sanitário, podem ser em tese obrigadas ao
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registro em questão. Isso não constitui problema até o momento em que tal situação
fática passe a relacionar-se com o fato gerador ou o sujeito passivo de um tributo.

Atualmente, são obrigadas a registro no Cadastro Técnico Federal as pessoas
físicas e jurídicas enquadradas nos códigos e categorias definidos na Portaria nº
113, de 25 de setembro de 1997, do IBAMA. Como toda portaria, no entanto, essa
pode ser alterada a qualquer momento. Ora, não se pode delegar a uma portaria a
inclusão ou exclusão de sujeitos passivos de uma obrigação tributária, sob pena de
afronta ao princípio da legalidade.

O fato gerador e o sujeito passivo da TFA devem ser objeto de especial
atenção. A relação entre atividade estatal e contribuinte é essencial na conceituação
de uma taxa.

Preceitua o art. 4º do Código Tributário Nacional - CTN:
“Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato

gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.”
No fato gerador da TFA, não se explicita a atividade de fiscalização

desenvolvida pelo IBAMA. O nome não basta, como deixa claro o CTN. O fato
gerador é o exercício de atividade poluidora ou utilizadora de recurso ambiental ou
de atividade obrigada a registro no Cadastro Técnico Federal? A TFA é uma taxa de
fiscalização ou uma taxa de registro?

O exercício de atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos
ambientais, em nossa avaliação, poderia configurar o fato gerador de um novo
imposto, já que os impostos fundamentam-se em situações de fato que independem
de qualquer atividade estatal específica dirigida ao contribuinte. Nesse caso, no
entanto, seria necessária lei complementar (art. 154, inciso I, da Constituição Federal).
O exercício desse tipo de atividade poderia, também, delimitar o sujeito passivo de
uma taxa de fiscalização ambiental, não ser o fato gerador da taxa. Admitindo-se que
há atividades de fiscalização exercidas pelo IBAMA em relação aos que devem
registrar-se no Cadastro Técnico Federal, a lei assim deveria ter definido o fato
gerador.

Esse problema de conceituação pode sustentar o questionamento da TFA
por via judicial, até mesmo por Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN. A
prática de uma atividade pelo Estado relativa ao contribuinte é pressuposto
necessário para a cobrança de uma taxa. O desrespeito ao conceito de taxa gera
inconstitucionalidade.

Cabe ressaltar que, como a competência para “proteger o meio ambiente e
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combater a poluição em qualquer de suas formas” e para “preservar as florestas, a
fauna e a flora” é comum a União, Estados e Municípios (art. 23, incisos VI e VII, da
Constituição Federal), o poder de polícia ambiental é ligado aos três níveis de governo.
Em virtude disso, União, Estados e Municípios podem estabelecer por lei taxas de
fiscalização ambiental, incidindo inclusive simultaneamente sobre o mesmo
contribuinte. O importante é que cada uma dessas taxas corresponda, efetivamente,
a uma atividade de fiscalização exercida pelo respectivo ente estatal.

Desde que se exercite a atividade que fundamente legalmente a taxa, ela
pode ser exigida. “Para a instituição da taxa não basta invocar-se o poder de polícia
(inerente a toda administração pública), havendo necessidade, sempre, da atividade
estatal relacionada a esse poder ser praticada, prestada, em relação ao contribuinte.
(...) Na hipótese de inexistir uma efetiva atividade, por parte do Poder Público, não
haverá fato gerador da obrigação tributária relativa à taxa (não há atividade estatal
dirigida ao contribuinte e nem exercício do poder de polícia)”3 . Exatamente nesse
ponto é que se encontra talvez um dos mais graves problemas de mérito da criação
da TFA nos moldes da Lei 9.960/00.

A TFA foi inserida na Lei 6.938/81, que trata, entre outras questões, do
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Ela deve estar coerente, então,
com as competências previstas para o IBAMA no âmbito desse sistema.

O art. 6º da referida lei define: o IBAMA como Órgão Executor do SISNAMA,
“com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e
diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente”; os órgãos estaduais como
Órgãos Seccionais, “responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo
controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental”;
e os órgãos municipais como Órgãos Locais, “responsáveis pelo controle e
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições”. Nas disposições
sobre licença ambiental (art. 10), diretamente relacionadas à caracterização da
atividade ser potencialmente causadora de poluição ou utilizadora de recursos
ambientais, a lei prevê o licenciamento, em regra, pelo órgão estadual. O IBAMA só
atua como licenciador em caráter supletivo e, privativamente, “no caso de atividades
e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional”. No
que trata de fiscalização e controle da qualidade ambiental, o IBAMA atua “em
caráter supletivo da atuação do órgão estadual e municipal competentes” (art. 11).

Ora, se a atuação do IBAMA é reservada para os casos de relevância regional
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1976, p. 127.



61

ou nacional e para as ações supletivas, certamente ele não desempenha atividades
de fiscalização sobre todas as pessoas físicas e jurídicas registradas no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, o que justificaria, juridicamente e no mérito, a cobrança da
TFA. Conforme já foi dito, não basta apenas invocar o poder de polícia, o que
sequer foi feito expressamente pela Lei 9.960/00. Não se pode falar em taxa quando
o liame entre a atividade estatal e o contribuinte é indefinido.

O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais foi instituído para utilização como elemento
de controle por todos os componentes do SISNAMA, não para delimitar as atividades
de fiscalização do órgão federal. Na verdade, ele deveria caracterizar-se explicitamente
como um cadastro nacional e não apenas federal, mediante uma alteração da Lei
6.938/81.

Se a TFA tivesse sido instituída tendo como fato gerador o registro no
Cadastro, não poderia ser questionada sob o ponto de vista jurídico, já que o
IBAMA é o órgão registrante. A dúvida ficaria então por conta da possibilidade de
cobrança anual da taxa, pois não haveria desenvolvimento de atividade estatal
contínua em relação às pessoas já registradas, pelo menos não a ponto de gerar
cobrança no valor previsto pela Lei 9.960/00.

A criação de uma ou mais taxas em razão das atividades constantes do
Anexo VII da Lei 9.960/00, em nosso ponto de vista, seria medida mais justa que a
imposição da TFA na forma como ela foi criada. Quando o IBAMA licencia, por
exemplo, um empreendimento industrial de grande porte, há o desempenho de uma
atividade estatal dirigida ao particular para resolver uma situação específica sua
que, não raro, associa-se a elevados custos de análise. Justifica-se o estabelecimento
de uma taxa que cubra, pelo menos parcialmente, o custo dessa atividade.

A voracidade de arrecadar, todavia, parece que pesou mais do que a técnica
e o bom senso na hora de criar a TFA. Optou-se por abranger o maior número
possível de contribuintes. Isso ficou claro pelas notícias das primeiras cobranças
feitas com base na Lei 9.960/00: pelo que foi veiculado via Internet em lista de
discussão sobre direito ambiental, houve casos de cobrança da TFA da “borracharia
da esquina e da churrascaria do restaurante por quilo”. A própria Presidente do
IBAMA reconheceu em audiência pública na Câmara dos Deputados a cobrança
indevida em relação a pelo menos doze mil contribuintes.

O art. 17-C trata do valor da TFA. O valor de uma taxa, respeitado o princípio
da razoabilidade, deve guardar correspondência com o custo da atividade estatal.
Como a atividade estatal não fica clara na lei, é praticamente impossível discutir o
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valor fixo de R$ 3.000,00 ou os descontos previstos.
Alerta importante em relação ao valor da TFA foi feito em parecer da Assessoria

Técnica da Liderança da Bancada do PT da Câmara dos Deputados, elaborado para
subsidiar a discussão da MP 2.015-1/994 : “o preço a ser cobrado pela TFA precisa
ser melhor dimensionado para as realidades de cada segmento a ser taxado, pois,
por exemplo, pelo texto proposto uma indústria de porte como a Rhodia irá pagar o
valor de R$ 5.000,005  ao ano de TFA, entretanto o seu faturamento anual é muito
superior ao de uma empresa de pequeno porte, que irá pagar R$ 2.500,00”.

O art. 17-G traz um bom exemplo daquilo que não deve ser previsto numa lei:
o não-pagamento da TFA “ensejará a fiscalização do IBAMA, a lavratura de auto de
infração”, etc. A fiscalização do IBAMA, que constitui, ou deveria constituir, o
elemento fundamentador da taxa, é colocada como uma sanção ao não-pagamento
da mesma. Dando seqüência a esse raciocínio, o pagamento da taxa servirá para que
a empresa não sofra fiscalização, o que é um absurdo sob qualquer ponto de vista.

Os arts. 17-I e 17-J devem ser analisados juntos. Ficam estabelecidos o prazo
de até o dia 30 de junho de 2000 para o registro nos cadastros previstos nos incisos
I e II do art. 17 da Lei 6.938/81 e a multa de R$ 20.000,00 para o descumprimento dessa
determinação. O valor da multa será reduzido em 50% para empresas de pequeno
porte, 90% para microempresas e 95% para pessoas físicas. Os dispositivos referem-
se, portanto, ao registro não apenas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, como também
no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. A
imposição de prazos e sanções em relação ao último cadastro citado é, no mínimo,
estranha.

O art. 17-L traz, na verdade, uma confirmação de que o IBAMA não fiscalizará
sozinho todos os contribuintes obrigados ao pagamento da TFA. Dispõe que “as
ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas
à fauna e à flora, e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente”.

Cabe dizer que, mesmo com a edição da Lei 9.960/00 tendo ocorrido em 28 de
janeiro deste ano, a TFA, salvo melhor juízo, já pode ser cobrada, uma vez que se
originou em medida provisória datada de 1999, não havendo afronta ao princípio da
anterioridade (art. 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal). Essa afirmação
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não encontra guarida, no entanto, nos que refutam a possibilidade de edição de
medida provisória em sede de tributação.

Conclui-se que a TFA, assim como os dispositivos da Lei 9.960/00 referentes
aos preços cobrados pelo IBAMA, estão carregados de problemas. Apesar do
texto ter origem no Poder Executivo via medida provisória, não se pode isentar de
culpa, também, o Congresso Nacional pela edição de uma norma confusa e injusta.
Não se nega a necessidade premente que têm os órgãos ambientais de custear suas
atividades, nem a possibilidade de criação de taxas ambientais em nível federal. O
que se questiona é o esforço arrecadatório feito de forma inconseqüente.

Há dois encaminhamentos possíveis para a matéria: (1) o enfrentamento por
meio de ação judicial; e (2) a revogação da taxa criada, ou sua alteração, por meio de
projeto de lei.

Em relação a ambos os encaminhamentos, já há avanços. Em 29/03/00, no
âmbito da ADIN 2.178-8 proposta pela Confederação Nacional da Indústria, o STF
deferiu o pedido de liminar, nos termos do parecer do Relator, Ministro Ilmar Galvão,
para suspender a eficácia do art. 8º da Lei 9.960/00, exatamente o dispositivo que
trata dos assuntos aqui comentados6 . Em 28/03/00, o juiz da 2ª Vara Federal de
Florianópolis, Carlos da Costa Dias, concedeu liminar no mandado de segurança da
Federação das Indústrias de Santa Catarina, suspendendo o pagamento da TFA
pelas empresas industriais sediadas naquela Unidade da Federação filiadas à
impetrante, “por não identificar na taxa a referência expressa à atividade estatal de
fiscalização de atividades poluidoras e sim à atividade do particular”. No Legislativo,
apenas na Câmara dos Deputados, até o dia 30/03/00 havia seis projetos de lei
propondo revogar ou alterar a TFA.

6 Essa decisão foi retificada em 05/04/00, por proposta do Relator, passando a ser a
seguinte: “O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de medida cautelar, para suspender, até
decisão final da ação direta, a eficácia dos artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I e 17-
J, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, introduzidos pelo artigo 8º da Lei nº 9.960, de 28 de
janeiro de 2000, nos termos do voto do Relator.”
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