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Resumo 

No presente artigo, discutem-se os incentivos provocados pela tributação, com foco na 
mudança de comportamento dos agentes econômicos, em prol da preservação ambiental, 
seguindo os conceitos da Análise Econômica do Direito. A experimentação restringe-se aos 
pontos mencionados, na forma de um estudo descritivo-analítico, desenvolvido através de 
pesquisa bibliográfica. O objetivo principal deste texto consiste em analisar a eficiência do 
incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos, por parte do Município de Fortaleza, instituído 
através da Lei Complementar nº. 73, de 28 de dezembro de 2009.  

Palavras-chave: Tributação ambiental. Município de Fortaleza. Isenção fiscal. Coleta seletiva 
de resíduos sólidos. Análise econômica do direito. 

Abstract 

In this article, we discuss whether the incentives caused by taxation, with  
enphasis on changing the behavior of economic agents, in favor of  
environmental preservation, following concepts of Economic Analysis of Law. The trial is 
limited to the points mentioned in the form of a descriptive and analytical study, developed 
through literature research. The main objective of this paper is to analyze the effectiveness of 
incentive the selective solid waste collection in Fortaleza city, introduced by Complementary 
Law no. 73, December 28, 2009. 

Keywords: Environmental Taxation. Fortaleza city. Tax exemption. Selective solid waste 
collection. Economic Analysis of Law. 
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INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988, em seu preâmbulo, define a República Federativa do 

Brasil como um Estado Democrático de Direito, com a finalidade de assegurar o exercício de 

direitos e garantias fundamentais, destaca-se o Direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, dentre vários constitucionalizados pela carta cidadã. 

Para desempenhar suas funções, o Estado deve possuir uma fonte de renda, de forma a 

garantir o custeio da máquina estatal. No Brasil, a tributação é a principal fonte de 

financiamento das atividades estatais, consequentemente, o tributo tem hoje um grande 

significado social, por ser o maior responsável pelo custeamento dos programas e das ações 

governamentais nas áreas da saúde, educação, habitação, saneamento, meio ambiente, 

transportes, dentre outras. 

Ademais disso, a tributação pode servir como uma ferramenta para a proteção do meio 

ambiente, estimulando ou desestimulando condutas, com um objetivo diverso de entesourar 

recursos para o Estado, o que os doutrinadores chamam de função extrafiscal do tributo, 

utilizando-se da isenção fiscal. 

Com o advento do ICMS Socioambiental, instituído através da lei nº. 14.023, de 17 de 

fevereiro de 2007, o Estado do Ceará adicionou indicadores ambientais para a repartição de 

parte da receita destinada aos municípios, visando a incentivar o desenvolvimento de ações de 

proteção ao meio ambiente na municipalidade, através do aumento no valor repassado com 

base em critérios de preservação ambiental, que atualmente se resumem à existência, ou não, 

de Sistema Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, ou seja, de uma 

coleta seletiva de lixo. 2 

Dessa forma pretende-se demonstrar a possibilidade da aplicação dos conceitos da 

Análise Econômica do Direito na legislação fiscal do município de Fortaleza, para explicitar a 

escolha racional sob a ótica do contribuinte: estabelecer ou não a coleta seletiva do lixo, para 

fazer jus à isenção parcial do crédito tributário do IPTU.3 

                                                
2 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. 
3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano. 
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Por fim, vale destacar que as informações constantes neste texto resultam de uma 

pesquisa bibliográfica multidisciplinar, na literatura disponível das Ciências Econômicas, bem 

como na doutrina de Direito Tributário. 

1 DA TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL: CONSIDERAÇÕES ACERCA 
DO CONCEITO E DA FUNÇÃO EXTRAFISCAL DO TRIBUTO 

Segundo Luciano Amaro (2009, p.19), que definiu tributo como “a prestação pecuniária 

não sancionatória de ato ilícito, instituída em lei e devida ao estado ou a entidades não estatais 

de fins de interesse público”, cabe aos estudiosos o dever de conceituar os institutos do direito 

tributário. Haja vista que “não é função da lei conceituar. A lei deve conter uma regra de 

comportamento. Entretanto, em face de controvérsias, às vezes a lei deve estabelecer 

conceitos”. (MACHADO, 2008, p.54). 

Corroborando em parte, observou Geraldo Ataliba (1999, p. 31), “não é função de lei 

nenhuma formular conceitos teóricos. [...] o conceito de tributo é constitucional. Nenhuma lei 

pode alargá-lo, reduzi-lo ou modificá-lo”, entretanto, a Constituição Federal de 1988 delegou 

a competência constitucional de criar o conceito teórico de tributo à lei complementar, no 

caso, o Código Tributário Nacional, Lei nº. 5.172/66.4 

Afastando-se da divergência doutrinária, observa-se que deve prevalecer o conceito 

legal de tributo, estabelecido no art. 3º, do Código Tributário Nacional, que define tributo 

como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada”. 

Com o passar do tempo, e em decorrência da própria evolução da sociedade e seus 

reclames, o Estado tem se utilizado de forma crescente do tributo com função extrafiscal.  

Na visão de Hugo de Brito Machado (2008, p.67), a função extrafiscal aparece quando o 

tributo é utilizado “como um produto do moderno intervencionismo estatal”, estimulando ou 

desestimulando condutas, provocando os mais diversos efeitos na economia. 

                                                
4 O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição de 1988 com status de lei complementar, 
apesar de formalmente ser uma lei ordinária, haja vista que na época em que tramitou no Congresso Nacional a 
Constituição vigente não apresentava a diferenciação ora adotada. 
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Convém mencionar que “os tributos mesclam a função arrecadatória e extrafiscal. Uma 

poderá prevalecer sobre a outra. Mas o intérprete arguto poderá facilmente discernir a que 

função primordial o tributo se destina”. (PACHECO. In: SHOUERI, 2003, p. 546). 

Ademais disso, cumpre buscar embasamento no ordenamento jurídico pátrio, para a 

tributação com interesses diversos da simples arrecadação. Encontra-se fundamento à prática 

da extrafiscalidade na Constituição Federal, especificamente, em seu art. 3º, in verbis:  

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Diante do exposto, percebe-se de forma cristalina a função extrafiscal do tributo ao 

falarmos de tributação ambiental, induzindo aos indivíduos a adotarem condutas 

ambientalmente desejadas. 

Destarte, apesar do sistema tributário pátrio apresentar uma carga excessiva, a 

tributação ambiental vem sendo utilizada em nosso país, na proteção, preservação e 

recuperação de nossos recursos naturais, aplicando-se taxas ambientais, como a Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental.5  

Todavia, não se vislumbra no arcabouço jurídico brasileiro nenhum imposto com uma 

hipótese de incidência de um fato ambiental, geralmente a finalidade ambiental é estimulada 

através da concessão de benefícios fiscais6. 

A doutrina tradicional define os benefícios fiscais, ou de forma técnica, a isenção como 

uma redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus tributário, oriundo de lei ou 

norma específica. Conforme disposto no Código Tributário Nacional, na seção II, do capítulo 

V, o instituto da isenção, como causa extintiva do crédito tributário: 

Art. 176 - A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de 
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os 
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. (Grifou-se).  
[...] 

                                                
5 Lei nº. 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia 
conferido ao IBAMA. 
6 BADR, Fernanda Matos; MATTOS, Fernanda Miranda Ferreira. in: MAIA, Alexandre Aguiar (org.). 
Tributação ambiental, p. 207. 
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Art. 179 - A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em 
cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o 
qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do 
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. 
(Grifou-se). 

Para Hugo de Brito Machado (2008, p. 228), “a isenção é a exclusão, por lei, de parcela 

de hipótese de incidência, [...] sendo objeto da isenção a parcela que a lei retira os fatos que 

realizavam a hipótese de incidência da regra da tributação”. 

 A isenção fiscal limita-se a uma tecnicidade do legislador, visto que diante de uma 

série de fatos tributáveis, apesar da realização concreta da hipótese de incidência tributária, 

não importa a ocorrência de fato gerador, pelo contrário, ocorre um fato isento, 

consequentemente, não tributável. (AMARO, 2009). 

Diante ao exposto, observa-se que, enquanto a fiscalidade busca entesourar o Estado, 

retirando recursos da sociedade para custear suas atividades, a extrafiscalidade pretende 

alcançar um objetivo diferente ao da arrecadação, no caso em estudo, estimular a preservação 

do meio ambiente, através da isenção fiscal. 

2 ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO: DOS PRESSUPOSTOS 
METODOLÓGICOS 

O movimento denominado Análise Econômica do Direito (AED), também conhecida 

como Law and Economics, é um campo interdisciplinar, entre o Direito e a Economia, que 

busca a aplicação de princípios econômicos, principalmente da microeconomia, ao Direito, 

com o objetivo de interpretar a norma jurídica de uma maneira mais eficiente. 

 Nesse sentido, “o foco da AED é unir a Economia ao Direito para estudar as regras 

legais e as instituições, usando o pressuposto do comportamento racional por parte dos 

indivíduos como principal instrumento de raciocínio” (CARVALHO, N., 2010, p.127). 

 A AED, como método e disciplina, tem sua origem em meados do século XX, com os 

estudos de Ronald Coase, sendo apontado como marco inicial o artigo “The Problem of Social 

Cost”, em 1960. Ao tratar de um tema especificamente econômico, que é o custo social, 
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elabora um pressuposto teórico que ficou conhecido como o “Teorema de Coase”7, que lhe 

rendeu o Prêmio Nobel. 

A Análise Econômica do Direito serve como instrumento técnico para a operação 

jurídica de decisão. Seria, portanto, instrumento do jurista na tradução das demandas 

concretas dos sujeitos para a linguagem que os poderes de decisão costumam utilizar, 

principalmente os poderes econômicos. Alejandro Alvarez (2006, p.56) considera que: 

Neste sentido a análise econômica do direito é uma tentativa de dotar o pensamento 
jurídico de uma teoria que explique o comportamento dos indivíduos perante as 
regras e os efeitos destas na consecução de resultados eficientes. [...] em primeiro 
lugar, porque o direito influi no comportamento dos indivíduos e, em segundo lugar, 
porque esta influência é de natureza econômica. 

Ademais disso, para estudar a AED, deve-se observar a existência de duas correntes: 

uma corrente positiva, que tem como escopo explicar os efeitos das normas jurídicas, e uma 

corrente normativa, que determina que o estabelecimento das regras legais devem ser 

baseadas em suas consequências econômicas. Nessa linha de raciocínio, Armando Castelar e 

Jairo Saddi (2006, p.88) afirmam que: 

Aplicada ao direito, a primeira [corrente positiva] prediz os efeitos das várias regras 
legais; por exemplo, sobre como os agentes econômicos vão reagir a mudanças na 
lei e na sua aplicação. [...] Já a corrente normativa vai a diante e procura estabelecer 
recomendações de políticas e de regras legais baseadas nas suas consequências 
econômicas, caso sejam adotadas.  

Além destas concepções, devem-se observar algumas premissas básicas que norteiam 

este movimento, a saber: a escolha racional, as consequências, o equilíbrio e a eficiência. 

Sob o prisma econômico, ocorre uma escolha racional quando o indivíduo é capaz de 

escolher entre dentre as opções possíveis, buscando melhorar as suas condições, através de 

uma avaliação entre custo e benefícios das suas alternativas, considerando todos os aspectos 

envolvidos. (CARVALHO; MATTOS, 2008). 

                                                
7 Conforme sintetizou Rogério Leal (2010, p. 52), no Teorema de Coase, uma vez inexistentes os chamados 
custos de transação, não importa que os direitos sejam determinados previamente (mesmo aqueles 
constitucionalmente postos – indisponíveis), pois poderão ser realocados de acordo com os interesses dos 
particulares envolvidos, sobrando ao Direito, desta forma, atuação somente nos casos de desvios de mercado, ou 
quando existirem altos custos de transação que impeçam as partes em conflito de transigirem, não descurando, 
por certo, do controle do poder de polícia em relação ao comportamento social dos indivíduos, garantindo que 
cumpram com suas obrigações e contratos . 
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A segunda premissa advém da primeira, pois se os indivíduos utilizam da racionalidade 

para fazer suas escolhas, sempre haverá um retorno aos incentivos, ou seja, as consequências 

advindas das ações adotadas pelos indivíduos. 

Para os economistas, ocorre o equilíbrio quando a oferta e a demanda se coincidem, 

desta forma, trazendo este conceito para o direito, deve-se considerar equilíbrio quando “as 

interações na política e no direito tendem, tal como no mercado”. (CALIENDO, 2009, p. 15). 

A eficiência, apesar das divergências, pode-se descrever como a relação entre o custo e 

o benefício relativos à determinada escolha, ou seja, de forma sintética, “quando se obtém 

melhores resultados com os mesmos recursos disponíveis, ou ainda, quando obtém os mesmos 

resultados com menos recursos”. (CARVALHO, 2008, p.187). Segundo Mankiw (2001, p. 5), 

a eficiência é a “propriedade que uma sociedade tem de receber o máximo possível pelo uso 

dos seus recursos escassos”. 

Diante das considerações expostas, conclui-se que, cada vez que um indivíduo toma 

alguma decisão, acontece uma opção dentre as alternativas possíveis, onde a possibilidade 

acolhida refuga as demais. O termo técnico para este exercício de comparação é trade off, que 

necessariamente acarreta em um custo de oportunidade, ou seja, “aquilo que se abre mão para 

obter algum item” (MANKIW, 2001, p. 6). 

Todavia, na maioria das vezes, as consequências das escolhas não afetam apenas o 

indivíduo que tomou a decisão, também trazem impactos a terceiros que não fizeram parte da 

ação, são as chamadas externalidades, que são uma espécie de falha de mercado, que podem 

ser negativas ou positivas, quando acarretam custos ou quando causam benefícios, 

respectivamente. 

No contexto jurídico, a aplicação da escolha racional seria “uma forma de pensar as 

normas jurídicas levando em conta que os prêmios e punições estão associados tanto às 

instituições quanto à racionalidade econômica.” (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 82). 

Pelo delineado, torna-se cristalina a importância da Análise Econômica do Direito, tanto 

no iluminamento dos pontos controversos do ordenamento jurídico pátrio, quanto na 

indicação dos impactos das diversas hipóteses de soluções normativas, assim como das 

consequências das escolhas políticas do legislador e, finalmente, das decisões emanadas pela 

administração pública. 
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3 DA ISENÇÃO PARCIAL DE IPTU EM FACE DA INSTITUIÇÃO 
DE UMA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

Em 2007, através da Lei nº. 14.023, o Estado do Ceará adotou o modelo do ICMS 

Socioambiental, como uma ferramenta de incentivo à prática da conservação ambiental pelas 

municipalidades, através do aumento do valor decorrente do repasse da arrecadação do ICMS, 

com base em critérios de preservação ambiental e qualidade de vida, premiando os municípios 

que apresentem políticas que visem a preservação ambiental.  

Contudo, atualmente os critérios de preservação ambiental, anteriormente referidos, 

resumem-se à existência, ou não, de Sistema Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos Urbanos, devidamente licenciado, conforme regulamentado através do Decreto n.° 

29.306, de 5 de junho de 2008, posteriormente alterado pelo Decreto nº. 29.881, de 31 de 

agosto de 2009, que trataram da apuração do Índice Municipal de Qualidade do Meio 

Ambiente – IQM, vejamos: 

Art.17 - No ano de 2008, para o cálculo do IQM, em vez de Sistema de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos, será aceito, 
excepcionalmente, um Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos 
Urbanos - PGIRSU, aprovado pelo Conselho de Políticas e Gestão do Meio 
Ambiente/SEMACE. 
§1º No ano de 2008, o Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente - IQM de 
um município pode assumir os seguintes valores: 
I - IQM é igual a 1 se existe, no município “i”, um Plano de Gerenciamento 
Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos - PGIRSU, aprovado pelo Conselho de 
Políticas e Gestão do Meio Ambiente/SEMACE; 
II - IQM é igual a 0 se não existe, no município “i”, um Plano de Gerenciamento 
Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos - PGIRSU, aprovado pelo Conselho de 
Políticas e Gestão do Meio Ambiente/SEMACE. 
 
Art.18 – A partir do ano de 2009, serão considerados para efeito de existência de 
Sistema de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos, além do previsto 
no caput do Art.17, os seguintes requisitos: 
I - a implantação da Estrutura Operacional definida pelo PGIRSU; 
II - a implantação da coleta sistemática; 
III – a implantação da coleta seletiva; 
IV - a apresentação da Licença de Instalação válida para a disposição final dos 
resíduos sólidos urbanos, preferencialmente consorciada; e  
V – a apresentação de Licença de Operação válida para a Disposição Final dos 
resíduos sólidos urbanos. (Destacou-se) 

Desta forma, conclui-se que o ICMS Socioambiental serve como o incentivo às políticas 

públicas ambientais nas municipalidades, premiando as ações que visem à preservação do 

meio ambiente. 
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Então, o Município de Fortaleza através da Lei Complementar nº. 73, de 28 de 

dezembro de 2009, passou a incentivar a coleta seletiva nos imóveis municipais, concedendo 

uma isenção parcial do crédito tributário de IPTU, um desconto de 5% (cinco por cento) no 

valor devido, a partir do exercício de 2010: 

Art. 2º - Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) no valor do IPTU, nos 
casos de imóveis que instituam separação de resíduos sólidos e que destinem sua 
coleta para associações e/ou cooperativas de catadores de lixo. 

A partir de então, observa-se que o incentivo a implantação de uma coleta seletiva pelo 

Município de Fortaleza, além do viés ambiental, tem um estímulo financeiro, o aumento da 

transferência de recurso intergovernamental, no caso da arrecadação do ICMS pelo Estado do 

Ceará. Torna-se cristalina a influência do direito em estimular o comportamento dos agentes, 

funcionando como um incentivo externo. 

A partir deste momento iniciar-se-á uma aproximação do escopo deste trabalho, ao 

observar o sistema dos incentivos do poder público, induzindo mudanças de comportamento 

dos agentes em relação ao meio ambiente, através da concessão de uma isenção parcial aos 

proprietários de imóveis que instituírem a separação de resíduos sólidos, e que destinem o 

produto desta coleta seletiva para as associações de catadores de lixo. 

Os critérios legais para fazer jus a isenção parcial do IPTU forma enumerados, na LC 

nº. 073/2009, a saber: 

Art. 2º [...] 
§ 1º - A concessão do desconto fica condicionada:  
I - à apresentação de requerimento pelo proprietário do imóvel à Secretaria de 
Finanças do Município, até 29 de fevereiro de 2010;  
II - a parecer técnico do órgão municipal competente, quanto ao cumprimento das 
exigências previstas neste artigo.  
§ 2º - O desconto concedido neste artigo poderá ser suspenso por ato da autoridade 
competente, quando verificado o descumprimento das exigências que justificaram o 
desconto, segundo parecer da fiscalização feita a qualquer tempo. 

Ao analisar o dispositivo legal supracitado, verifica-se que o legislador municipal 

economizou no detalhamento das condições necessárias a admissão ao programa, limitando-

se a estabelecer um prazo de adesão, bem como responsabilidade do órgão ambiental 

municipal em fiscalizar a realização da coleta seletiva, e, por último, a penalidade em caso de 

descumprimento das exigências legais. 
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É oportuno salientar, até o presente momento a administração municipal não 

regulamentou o desconto aos contribuintes que fazem a coleta seletiva de resíduos sólidos, 

todavia, os critérios balizadores foram enumerados na lei, sendo proibida a criação de novas 

obrigações, via Decreto, para o contribuinte fazer jus ao desconto. 

Porém, para a implementação da coleta seletiva, os custos de oportunidade não se 

restringem apenas aos critérios legais de admissão ao programa. De forma cristalina, o 

aspecto econômico mostra-se como critério fundamental na escolha do indivíduo, que conduz 

o contribuinte a seguinte trade off: o desconto no imposto compensa o investimento para fazer 

a coleta seletiva?  

A julgar o valor despendido na compra de depósitos adequados para a separação dos 

resíduos, tal programa seria atrativo somente aos contribuintes que possuírem vários imóveis, 

ou para aqueles que possuem um imóvel com o valor venal elevado, onde o serviço público 

de coleta de resíduos é regular. Mas quanto ao cidadão comum, que mora na periferia? Com a 

legislação atual é estimulado pela municipalidade a fazer a separação dos resíduos sólidos? A 

resposta é negativa.  

Talvez este seja o aspecto mais importante, pois ao utilizar a ferramenta da escolha 

racional não se pode deixar de analisar os resultados da decisão tomada, no caso analisado, o 

dano ao meio ambiente. 

Também, devem ser analisadas as externalidades desta decisão, da seguinte forma: 

quais as consequências futuras da escolha econômica dos agentes? 

A princípio, aquele que não fizer a coleta seletiva estará causando um auto-prejuízo. 

Todavia, este raciocínio é equivocado, haja vista que o direito ao meio ambiente é um direito 

transindividual, onde não é possível mensurar a parte de cada cidadão, quando um grupo de 

contribuintes fizer a coleta seletiva beneficiará a coletividade. 

Ademais disso, fazendo uma interpretação literal da LC n. 73/2009, que tratou exercício 

de 2010, verifica-se uma atecnia legislativa, porque o legislador não foi claro quanto ao 

exercício em que o contribuinte faria jus ao desconto, entretanto, ao observar prazo de adesão 

ao programa, conclui-se que este dispositivo foi enxertado nesta lei, haja vista que tal 

benefício seria concedido apenas no exercício de 2011, após preenchimento dos requisitos 

legais para concessão da isenção parcial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise econômica, principalmente a teoria da escolha racional, é uma ferramenta 

fundamental para o legislador alcançar condutas mais eficientes. 

Mais que um recurso bem elaborado e bem intencionado, o legislador deve buscar a 

eficiência dos pressupostos a que a lei se destina. No que tange à questão ambiental, nada é 

mais eficiente que uma política tributária social, buscando outras finalidades além da função 

arrecadatória do tributo, no caso a preservação ambiental. 

Considerando que o contribuinte brasileiro suporta uma carga tributária desproporcional 

as contrapartidas estatais, a utilização de ferramentas que diminuam o peso da tributação para 

os contribuintes, e que resultem numa contribuição para a preservação e recuperação 

ecológica, propiciando o efetivo direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

conforme previsto na Carta Cidadã de 1988. 

Concordamos com a iniciativa do Estado do Ceará, em estimular via transferência de 

recursos, que os municípios promovam políticas públicas ambientais, que resultarão na 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, sendo um exemplo das soluções que o poder 

público pode e deve buscar, no que diz respeito a questão ambiental. 

E, finalmente, que a isenção parcial do IPTU para os contribuintes que instituírem a 

coleta seletiva de resíduos sólidos pode realmente funcionar na prática. Contudo, nesse sentir, 

apesar do estímulo da isenção parcial no crédito tributário, a prefeitura de Fortaleza deve se 

policiar ao regulamentar a adesão ao programa, com o intuito de evitar um estímulo negativo, 

o que poderia ocasionalmente tornar inexequível a instituição da coleta seletiva no âmbito do 

Município de Fortaleza, e, consequentemente, inviabilizaria o aumento do repasse do ICMS, 

por parte do Estado do Ceará, previsto na Lei nº. 14.023/2007. 
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