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Parte 2 

Princípios do direito ambiental 

DIREITO AMBIENTAL 



 
Ex. 2: tributação 

 
 Além da tradicional finalidade arrecadatória, os tributos podem 

ser dotados de extrafiscalidade, destinando-se a intervir no 
domínio social ou econômico. 
 

• Hipóteses: menor tributação para veículos menos 
poluentes; incentivos fiscais para o desenvolvimento de 
tecnologias limpas. 
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 A tributação também é um dos instrumentos disponíveis para 
resolver a questão da internalização das externalidades 
negativas ambientais na produção. 

• Hipótese: maior tributação para produtos com processos 
produtivos mais agressivos ao meio ambiente. 
 

Art. 153, CF. Compete à União instituir impostos sobre: 
IV - produtos industrializados. 
§ 3º O imposto previsto no inciso IV: 
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto. 
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Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
II - 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. 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das 
mercadorias e dos serviços. 
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 Lembrar que 25% do produto da arrecadação de ICMS (tributo 
estadual) serão repassados aos municípios integrantes do 
respectivo estado (art. 158, IV, CF): 

• Art. 158, parágrafo único. As parcelas de receita 
pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso 
IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor 
adicionado nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas 
em seus territórios; 
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei 
estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. 
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• ICMS verde (ou ecológico): a lei estadual pode 
estabelecer critério de repartição que privilegie os 
municípios que mais contribuam para a preservação 
ambiental. 

• Hipóteses: existência de espaços territoriais 
especialmente protegidos; tratamento de esgoto; gestão 
de resíduos sólidos. 
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Q886828. Ano: 2018. Banca: MPE/MS. Órgão: MPE/MS. 
 
Considere as assertivas a seguir:  
 
I. Uma das facetas do princípio do poluidor-pagador é evitar as 
externalidades negativas.  
II. Para a maioria da doutrina que faz a diferenciação entre estes 
dois princípios, o princípio da precaução é aplicável aos casos em 
que os impactos ambientais são conhecidos e devem ser evitados 
ou mitigados, enquanto o princípio da prevenção é aplicável aos 
casos em que não há certeza científica sobre os riscos e os 
impactos ambientais da atividade a ser exercida.  
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III. As Resoluções do CONAMA que tratam de padrões máximos de 
emissão de poluentes têm por fundamento o princípio do limite ou 
controle.  
IV. O princípio da Ubiquidade é aquele segundo o qual as 
presentes gerações não podem utilizar os recursos ambientais de 
maneira irracional, de modo a privar as gerações futuras de um 
ambiente ecologicamente equilibrado.  
V. A cobrança pelo uso da água prevista na Lei de Recursos 
Hídricos e a compensação ambiental prevista na Lei do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação são exemplos de aplicação 
prática do princípio do usuário-pagador.  
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Em atenção aos princípios do Direito Ambiental, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Todas as assertivas estão corretas. 
 
B) Somente as assertivas I, III e V estão corretas. 
 
C) Somente as assertivas I, II, IV e V estão corretas. 
 
D) Somente as assertivas II, III, IV e V estão corretas. 
 
E) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
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Q788442. Ano: 2017. Banca: CONSULPLAN. Órgão: TRF – 2ª 
região 
Tendo em vista a assinatura do Acordo de Paris em 2016, na 21ª 
Conferência de Partes, os 195 países que o aprovaram se 
comprometeram a envidar esforços para que sejam reduzidas as 
emissões de gases de efeito estufa, no contexto do 
desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, é possível verificar 
nessa política, países que atuam em conjunto no controle da 
poluição, tendo em vista a sua natureza difusa e sem limitação 
territorial. Sobre o caso, assinale o princípio de direito ambiental 
relacionado a essa forma de atuação dos países.   
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A) Princípio da prevenção.   
 
B) Princípio da ubiquidade.   
 
C) Princípio do poluidor-pagador.   
 
D) Princípio da responsabilidade ambiental.  
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