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 CF, art. 23: É competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões de direitos de pesquisa e exploração
de recursos hídricos e minerais em seus
territórios;

Parágrafo único: Leis complementares fixarão
normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo
em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional.

➢ Observe-se que nada está escrito sobre poder
de polícia ou sobre taxa. Só sobre fiscalização
e conforme leis complementares que fixarão a
cooperação interfederativa.



 Fundamento constitucional para a
instituição de taxas de fiscalização:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão instituir os seguintes
tributos:

II - taxas, em razão do exercício do poder de
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,
de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição;



 A despeito da Lei Complementar
exigida pelo par. único do art. 23
ainda não ter sido editada,
pergunta-se:

⚫ O art. 23, XI tem necessária e direta
correlação com o art. 145, II?

⚫ Toda fiscalização implica na existência
de poder de polícia?

 Exemplo: Fiscalização da Receita Federal.



 O que é poder de polícia?

⚫ É o poder administrativo de dizer sim
ou não a uma determinada atividade.

⚫ Que poder possuem os Estados e
Municípios para dizer sim ou não para o
exercício da atividade de mineração ou
hídrica em seus territórios?

 Nenhum.



 Exemplo importante: Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental – TCFA
➢ A TCFA foi criada pela Lei Federal 10.165/00 (art. 17-B) no

âmbito da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio
Ambiente).

➢ Fato gerador: exercício do poder de polícia conferido ao
IBAMA para controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
naturais.

➢ Peculiaridade: Como o controle e a fiscalização pode ser
feito pela União, Estados e Municípios, o que for pago aos
dois últimos pode ser compensado em até 60% no mesmo
ano, quando do pagamento da taxa federal (art. 17-P da Lei
Federal n° 6.938/81).

➢ Através do RE 416.601 a TCFA foi declarada constitucional –
Min. Carlos Mário.



 Será a regulação da atividade ambiental igual à
da atividade mineral?

 Na atividade mineral:

⚫ Os bens são de titularidade da União, 

⚫ Têm sua exploração regulada pela União, e 

⚫ A competência para legislar é privativa da União. 

 Na atividade ambiental :

⚫ Os bens são de uso comum do povo (art. 225, CF), 

⚫ Como regra, sua exploração não é regulada por concessão,
permissão ou autorização,

⚫ A competência para legislar é concorrente da União,
Estados e Municípios (art. 24, VI, CF), e

⚫ E sua proteção encontra-se no âmbito de competência
comum.

 A despeito disso, as Taxas de Fiscalização Mineral e Hídrica
prosperaram...



 Taxa de Fiscalização de Recursos
Minerários - TFRM

➢ Em 2011, três Estados da federação criaram:

o Minas Gerais (Lei n° 19.976/11);

o Pará (Lei n° 7.591/11);

o Amapá (Lei n° 1.613/11).

➢ Fato gerador: exercício regular do poder de
polícia conferido ao Estado sobre as
atividades de pesquisa, lavra, exploração ou
aproveitamento dos recursos minerários no
Estado.
➢ Qual poder de polícia sobre a atividade

mineral?



o Debate no STF:

➢ ADI 4.785 (TFRM/MG): Relator Min. Edson Fachin

➢ ADI 4.786 (TFRM/PA): Relator Min. Celso de Mello

➢ ADI 4.787 (TFRM/AP): Relator Min. Luiz Fux

➢ Todas:

➢ Foram propostas em 31/05/2012 pela CNI.

➢ Nenhuma possui liminar.

➢ Todas aguardam julgamento.



 Taxa para Fiscalização de Recursos Hídricos –
TFRH

➢ Em 2014 o Estado do Pará criou a TFRH através
da Lei n° 8.091/14.

o Fato gerador: é o exercício regular do poder de
polícia conferido ao Estado sobre a atividade de
exploração e aproveitamento de recursos hídricos
no Estado.

o Qual poder de polícia sobre a atividade hídrica?



➢ Constitucionalidade da TFRH em debate no STF:

➢ ADI 5.374 (TFRH/PA):

▪ Foi proposta em 01/09/2015 pela CNI;

▪ Distribuída ao Ministro Roberto Barroso que adotou
o rito do art. 12 da Lei 9868/99;

▪ Em dezembro de 2018 o Ministro Roberto Barroso
concedeu a liminar pleiteada enfatizando a extrema
onerosidade da taxa;

▪ O Estado do Pará interpôs Agravo Regimental.

▪ O processo aguarda julgamento



➢ Outros aspectos a serem explorados:

➢ Arrecadação X Equivalência (característica das Taxas).

➢ Na prática as Taxas arrecadam mais do que o orçamento

de várias das Secretarias de Estado.

➢ Oneram a produção, sem amparo jurídico.

➢ Arriscam arruinar o sistema, com o surgimento de Taxas

Municipais semelhantes.

➢ Cumprem a função de uma CFEM Estadual, sem patrimônio

estadual que justifique. O recente aumento não satisfez?

(debate no IBRAM).

➢ Estamos diante de um verdadeiro Federalismo (s)em Juízo,

em todos os sentidos.
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