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A Editora Fórum, corno é de sua trac
urna obra que versa sobre temática de enor
José Eduardo Silvério Ramos, versão de
brilhantemente defendida perante qualif
muito contribui para a discussão dos t:
em período no qual os valores ambienta
tributação verde.
Conheço o autor há anos e posso di
panho seu crescimento acadêmico, que s
de publicações e de sua atuação docente
advogado, que alia suas pesquisas à vivêr
ultimamente. Não se postula aqui um dogt
estamos elogiando o fato de a obra servir-se
através de urna aplicação social prática.
Com o título Tributação ambiental: o
ternos agora o livro que alia profundidad
extrema e feliz aplicação prática. Ao me
maestria o necessário casamento entre as
de Direito Ambiental, sem vícios e miopi
dos tributos ambientais.
Os tributos ambientais stricto sensl
dução científica robusta no Brasil, espe(
comum a extrema vinculação às figuras
o caso do chamado ICMS ecológico, muito
repartição de receitas públicas.
Com a figura do IPTU, tratada no •
a clássica questão arrecadatória, aliada à I
com portamentos particulares para que se
no caso, do ambiente urbano ou construí
Para atingir, corno foi de fato atingic
livro ao mesmo tempo cientificamente es
o autor trilhou um caminho muito bem
obra. Inicialmente apresenta ao leitor a n
ao meio ambiente ecologicamente equilibJ
de desenvolvimento sustentável, bem corr
Ambiente e seus instrumentos de atuaçãf
I

