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Revista Dialética de Direito Tributário n 2  205 	 Revista 

Oscar Valente Cardoso - Anuidades devidas aos conselhos profissionais e o (ain- ISS - produção de fitas e filmes 
da) polêmico maior valor de referência comenda - não incidência - veto 

1. Introdução. 2. Legalidade tributária: noções essenciais. 3. Natureza jurídica das anui- 13.01 da lista que previa a tributas 
dades dos conselhos profissionais. 4. Regulamentação legal do valor das anuidades dos se serviço (STJ - P T.) 
conselhos profissionais. 5. Conclusões 106 ITCMD decadência - termo inic 

ventário - homologação da partiu 
-2  aT.)  

Roberto Codorniz Leite Pereira - O novo tratamento tributário dos juros contra- 
tados por partes vinculadas em empréstimos internacionais: análise crítica das Ementário de Acórdãos 
alterações promovidas pela MP 563/2012 ao artigo 22 da Lei 9.430/1996 Ação civil pública - termo de ac 

1. Introdução. 2. O padrão arm 's length aplicável aos juros decorrentes de empréstimos regime especial - legitimidade dc 
internacionais celebrados por partes vinculadas. 3. O regime atualmente vigente no Direi- tério Público (STJ - 2 T.) 
to Brasileiro. 4. Alterações ao regime vigente promovidas pela MP 563/2012. 5. Análise • Ação de protesto - citação por 
crítica das alterações legislativas. 6. Conclusões 117 não interrupção da prescrição - ef 

execução fiscal (STJ - 2'T.) 
Arrematação em hasta pública - ii 

Sérgio Massaru Takoi - Contribuição sindical rural e aspectos procedimentais bilidade de se impor responsabilic 
imprescindíveis para sua cobrança butária ao arrematante em re1aç 

1. Introdução. 2. Competência para o lançamento e inscrição em dívida ativa. 3. Procedi- ríodo anterior (STJ - 2 T.) 
mento de cobrança da contribuição sindical rural. 4. Da constitucional idade do artigo 606 Cofins e PIS - base de cálculo - ii 
da CLT. 5. Da publicação de editais. 6. Da prescrição, correção monetária e multa mora- do ISS (STJ - 2 T.) 
tória. 7. Inconstitucionalidade do artigo 600 da CLT (Lei n° 11.648/2008). 8. Conclusão 129 • Cofins e PIS - transferência de 

de ICMS para terceiros - não inc 

Thiago de Oliveira Vargas - Prazo para homologação de compensação e decisão (STJ- laT.)
Contribuição - previdência comç do STJ em recurso representativo de controvérsia tar e de benefícios assistenciais - 

1. Introdução. 2. O pedido administrativo de compensação tributária como espécie do di- sibilidade de imposição às pess 
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artigo 24 da Lei n. 11.457/2007.4. Conclusão 141 de de recolhimento para contal 

tempo de trabalho rural (STF - 
IA Pareceres Contribuição previdenciária - 

P'óP° - repetição do indébito - 

!I Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito Machado Segundo - Mineração. Taxa 
/ 	pelo exercício do poder de polícia. Competência dos Estados. Lei n °  19.976, do ção - substituição tributária - si 

passiva (STJ - 2 T.) 
Estado de Minas Gerais • CPMF - incorporação societária 

Consulta. Parecer. 1. Competêcia dos Estados e os recursos hídricos e minerais. 2. A taxa ferência de recursos financeiros 
como espécie de tributo. 3. A taxa e a extrafiscalidade. 4. As respostas 147 dência (STJ - 2 T.) 

Custas e emolumentos - taxa de 
Humberto Ávila - Ágio com fundamento em rentabilidade futura. Empresas do quivamento de autos findos - F 
mesmo grupo. Aquisição mediante conferência em ações. Direito à amortização. 6.431103 - ofensa ao princípio da 

Licitude formal e material do planejamento dade (STJ - Corte Esp.) 
Depósito judicial - tributo sujeit 

1. A Consulta. 2. O Parecer. 3. Conclusão 163 çamento por homologação - consi 
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Jurisprudência . matéria fática (STJ - 2 T.) 
Desapropriação - imissão provis 
posse - depósito judicial - valores 

Íntegras de Acórdãos 	 ICMS - produção e comércio de cervejas, pelo município ou cadastral do 
• Ação anulatória de débito - modificação 	refrigerantes, bebidas em geral e gás car- (IPTU ou ITR) ou indicado em 
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6 	 Revista Dialética de Direito Tributário n 2  205 

tribuinte do PIS-Pasep - aplicação (Sú-
mula n° 494, do STJ - ia 5) 

• ISS - base de cálculo - serviços de "mar-
keting" - preço do serviço - materiais 
adquiridos para a prestação e "valores 
percebidos a título de reembolso" - inde-
dutibilidade (STJ - 2 T.) 

• ISS - locação de automóveis - inconstitu-
cionalidade material da incidência (STJ - 
2` T.) 

• ISS - repetição de indébito - prova da re-
percussão financeira - CTN art. 166 - 
questão fática (STJ - 2 a T.) 

• ISS - serviços de "apart hotel" - contrato 
de locação - matéria fático-probatória 
(STJ - I -  T.) 

• ISS - sócios com responsabilidade limi- D O U 236 	tada - inaplicabilidade do art. 9°, § 
30, do 

DL406(STJ -21'.) 	 238 
• ITBI - base de cálculo - valor da arrema- A Defesa do Meio 

tação (STJ - 2 a T.) 	 239 Tributário Naciona 
236 	

• Preparo - depósito prévio - INSS - não 
obrigatoriedade (Súmula n° 483, do STJ Controle e Fiscaliza 
- Corte Esp.) 	 239 

237 	• Repetição de indébito - legitimidade - Alberto Lopes 

contribuinte de fato e contribuinte de di- 
reito - questão infraconstitucional (STF - 

237 	2 T.) 	 239 
• Taxa de coleta de lixo domiciliar - base 1 - Introdução 

de cálculo - elementos do IPTU - consti- A ideia de instituição de 
238 	tucionalidade (STF - ia T.) 	 240 nanciar a máquina pública 

terminados está atrelada ao 
butária, em que a arrecadaç 
ligada à contraprestação est 

Os recursos advindos c 
auxiliam o Estado na defes 
secução da sua preservação, 
lidade para a vida, assegurai 
senvolvimento socioeconôr 
proteção da dignidade da vi 
na Política Nacional do Mei 

Neste trabalho, iremos 
para a instituição dos tribut 
ma Tributário Nacional e ar 
Estado dispõe para financiai 
no. 

O trabalho foi dividido 
do o primeiro sobre o Siste 
apresentação das característi 
conforme a Constituição Fe 
tos taxas e contribuições de 

O segundo tópico utiliza 
tópico antecedente e apreser 
zação Ambiental, criada pe] 
ração à Lei que dispõe sobi 
Ambiente, e serve para fina 
poluição ambiental e o uso 
bientais. 

Ainda no segundo tópici 
judicial em torno da criação 
zação Ambiental, que foi ar 
Tribunal Federal em duas oi 
le difuso e direto de constiu 
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Recursos Minerais - TFRM, e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização 
das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - 
CERM. 
Ressalte-se que a exploração e o aproveitamento de recursos minerários possuem grande impor-
tância para a economia mineira e que o Estado, para garantir uma exploração sustentável, asse-
gurando os interesses coletivos, utiliza uma grande estrutura para controlá-las, monitorá-las e 
fiscalizá-las. 
O poder de polícia será exercido pelos seguintes órgãos e entidades: 
1- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, para: 
a) planejamento, organização, direção, coordenação, execução, controle e avaliação das ações 
setoriais relativas à utilização de recursos minerários, à gestão e ao desenvolvimento de siste-
mas de produção, transformação, expansão, distribuição e comércio de bens minerais; 
b)registro, controle e fiscalização de autorizações, licenciamentos, permissões e concessões para 
pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários; 
c) controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e apro-
veitamento de recursos minerários; 
d)defesa dos recursos naturais; 
II- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Fundação Estadual 
do Meio Ambiente, Instituto Estadual de Florestas e Instituto Mineiro de Gestão das Aguas, que 
compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para: 
a) aplicação das normas de preservação, conservação, controle e desenvolvimento sustentável 
dos recursos naturais, entre os quais o solo e o subsolo, e zelo pela observância dessas normas, 
em articulação com outros órgãos; 
b) identificação dos recursos naturais do Estado, compatibilizando as medidas preservacionis-
tas e conservacionistas com a exploração racional, conforme as diretrizes do desenvolvimento 
sustentável; 
c)planejamento, organização e promoção das atividades de controle e fiscalização referentes ao 
uso dos recursos naturais do Estado, entre os quais o solo e o subsolo; 
d) defesa do solo e dos recursos naturais; 
III- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino, para promoção do levantamento sis-
temático de oferta e demanda de ciência e tecnologia no Estado e difusão de informações para 
órgãos e entidades cujas atividades se enquadrem sua área de competência. 
Em razão das ponderações que têm sido feitas, antes e após a publicação da lei, por entidades e 
juristas, algumas contrárias à constitucionalidade do tributo, submetemos a V. Sã. os seguintes 
questionamentos: 
a) Insere-se na competência dos Estados, ainda que de forma concorrente, o exercício do poder 
de polícia sobre a atividade, realizada nos seus respectivos territórios, de pesquisa, lavra, explo-
ração ou aproveitamento de recursos minerários, considerando o disposto no art. 23, XI, 24, V 
e VI, e 174, todos da Carta da República? 
b) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, o poder de polícia, exercido pelo Estado, pode 
abranger o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, explo-
ração e aproveitamento de recursos minerários? 
c)As atividades referidas no quesito anterior caracterizam poder de policia nos termos do art. 
78 do Código Tributário Nacional? 
d)Sendo positiva a resposta aos quesitos anteriores, o Estado pode instituir taxa que tenha como 
fato gerador o exercício regular do poder de policia sobre a atividade de pesquisa, lavra, explo-
ração ou aproveitamento de recursos minerários, objetivando o controle, monitoramento e fis-
calização de tais atividades? 
e)A lei mineira n° 19.976, de 27 de dezembro de 2011, trata de matérias de competência priva-
tiva da União, nos termos do art. 22, XII, ou viola o disposto no art. 176, todos da Constituição 
da República? 
f) E adequada a grandeza escolhida para a base de cálculo prevista na Lei mineira n° 19.976, de 
2011, com a natureza jurídica de taxa? Isto é, há compatibilidade entre a base de cálculo indica-
da na lei (tonelada de mineral ou minério bruto extraído) e o fato gerador da taxa (exercício re-
gular do poder de policia sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de  

recursos minerários, obj 
g)A taxa prevista na Lei 
posto que incide sobre e 
h)Confunde-se a taxa pi 
venção no Domínio Eco 
i)A taxa prevista na Lei 
de forma diferenciada o 
compreendida na exirafi 
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j) O fato de a hipótese d 
ou aproveitamento de ai 
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k)As isenções previstas 
nomia ou se trata de face 
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relacionados com a vinci 
da?" 
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dades de pesquisa e exploraç 

Nesse sentido, em parecer cujos ft 
todo aplicável ao presente caso, co 
do do Pará - Exercício de competêi 
ção constitucional". Revista Dialéz 



-nlu ON SS 2  011 dd 	'3fl9!Q :oIncI °s ooz 0U oyp,nqyj opa.nq ap V3JJ9JV1J vsptaj juoionrnsuo3 OUS  

- (Ii 'ÇjJ a 'IX 'CZ Sii) Mapog O5TU1SUOD ulgd upegioIno A!]ISOdUI! !3UWO3 op 013p13x3 - 	op op 
-E2s3 op (J3Urw o5zqsij ap 	AI!s p LUPURO sq 'sr4aavI :3s-.Iuuo Iosca 3u3saId or IgApatIde opoi 
ou os '.mj op opmsg op oIsi31 gp znj ç soppmuoa ounbuoo 'solu3urnpunj solha i3id W3 'opru35 3SS3N 

1souçi.uo snos mo siiouiw o soppjq sosinoi op oiojdxo o tsinbsad op sopp 
-IATIL,  su oiqos ni31lod op iopod op olojoJoxo O1 soptzuolnL, O2UOWUO!D1T11SUOO O2SO SOpl?1 

-53 so 'sJAEd siino W3souçiuio snos uio sriouiui o sooupjq sosinoai op ouojdxo 
o lesTnbsod op soioiip op soQssoouoo s 	o ju~moit,  'isoi,, rjud ouauoouoz, 
13iz,uodwo3 mel soidptuny so o puopo-j oiusi o 'sop1s3 so 'orufl R 'IX ospu! 'z 
nos mo ossoidxo oiuowimp A os omo 'jiopo o5n22suoD 21uo!A UP souuo SON 

opuoiow op o o5npoid up tu 
-ijdiosip owo inoq 'sowrnsoz, sou 'uioplo 'ouopj 'u5uinos ouotuoouoo oz»qd os 
-so1o2u op ozii wa'opmsg op uiz;od op iopod ou sp2owqns umoj onb 'ssojdwo st,  oqu 
-odwosop nos o itojop opod oso siw 'opis3 ou supuuosoi ouowtuuo!Dn1!1suoo  os sod 
'opuAud o o ooiqd O OIIUO uiioiUOij op IjU!j U UJOO 05 Onb SOPEP1AUV  upuALId uA!1u3 
-!U! R p-cuiwou:apup Su1d91d oluouJRnolu! os ou onb sopupiuy 'ojq JOPOd  op o5uz!1 
-onu no ossoouoo op soiuopuodop suoiw9u000 SOPuPLAUn op oioJaioxo ou soQ5uiuuq iodun 
op juiuso iopod o o 'opnoijdxo Jos oiuuipu  ouuojuoo 'uio;iod  op iopod o 'oiuouquoj 

oisonb aio wnwo uiouodwoo u oiuouiuuoid uzUnsnÍ onb o 'uIop 0flPIA aio 
opupu.iop 2 oni ou prnb o 'ojos op osn o npuuuiop oiuojdxo uns onb IOAOUT  'oufl 

tuu5uopod ojosqns ou so2uos!xo siuiouuu sosinooi SO uioqui sou91!.UO2 snos aio S?J 

-ouiw o sooup;q sosino op o5tuojdxo o usinbsod op SopupiAnu su oiqos uiojiod  op iopod 
op olopioxo o uiud uiouodwoo upJnqi.Uu ms2 sopinsg sou onb 'o2uuJod  'upup!Ao Jolum 

(Ix ospu! ' iiu) sou9irno snos aio siniou ui o sooppjq sosinooi op ouiojdxo o 
nsubsod op souolip op soQssoouoo su .Iuzjuosij o iuquudwoou 'JuJ2sio.I,, IsoidTjiunW sop 
o SOP1S3  sop 'oiuç up uinuioo uiouiodwoo 9 onb 000joquiiso Iriopog o!m!suoD v 

sopoisj sop a op!u[)  vp uinwoa vpuadwo3  17 
SInJaU!JAJ a SOPJH Sos fl09iso aSOP3S3 sop uiae;admojj 

awaiva 

op OUOUIiOAOidE no o5uioid 
-ai olojoioxo) uxn np iopnio 
-!Pu! 0JflOIO op osnq u OJIUO: 
op '9L66! 0u RI' nu 10' nu M 

ouSinl!lsuoa np sopoi '9k! pn 
-nAud ntouodwoo op snuuu 

-SlJ O O1U3UJJ021U0UI 13104UO3 
-ojdxo 'niAn 'nsinbsod op opnp 
ouioo nquoi onb nxn rrnmsui ai 

an op S0UU21 sou mojtod  op i 

-oidxo 'ujAul 'usinbsod op sop 
opod 'opnis ojod opio.ioxa 'ni 

A't,Z'IX'EZ  uu ou osodsp c 
-oldxo'ujAul 'nsrnbsod op 'sou 
aopod op oiojoJaxa o 'ouauoou 

5o2u!fl2OS s0  us A n soivaiouic 
o sopupiiuo .iod 1121 np onoiq 

•mou2odm( 
nind soQuuuoJuI ap osnjip o 
-sis oluou~Aol op ou&,uiojd 

ojosqi 
ou souoiojoi o5uzquosj o ooi 

OUOUflAjOAU0SO op sazuianp 
-siuoiouAJosold supipoui su opt 

ossou o jriuuo u soi.uussud o 'opupquuoiomUsuooui  jOA;S 
'suuuou snssop uouuosqo ujo 

-sod uns anos soØu2soj!uuui sup suuinju ouioo woq luijuojaJoi aio Tal u souInuIwux 
J0A2U0SflS 0IUOW1AI0AU0S9p  O 

:iuud 'sooup 
onb 'suny sup osoo op onou 

-jnmsui ujo .iod uxul n moo supuojnu sui!000l  sup ouuisop  no oESVIMUIA u moo sopnuooujoi jnnpns 	6upunj '!oA1uosns 
so200dsnn oiojoi os onb ou opnpquuotonpsuooui n2uosoldn 'i ioz oi  '9L661 0u niiourul !O'i v (1 

4nnouiw oin2Usuo 	up 'i 'çj ian ou osodsip ou nuopuo2y 62pnpljn3s!Jnnxo 
np ozui ulo OA!SnjOUL 'uunqjn uiouiodmoo nu nptpuoaidwoo opnpjnonj op nui os no niuiou -ojdu o oniojdxo 'nlAuj 'usrnb 
-osi up oidouud O UiO!A 'j I OZ op '9L66T  0u uiiouiw !°'l  np 0L iiu OU SulISiAOJd so3uosi s 	('i SouR 

,niiounu oinmsuo 	np ' 'çj uu ou osods!p ou nuopuoiv j,opnpquosjjn.rl =d soossoouoo o soossiuuod 's 
-xo Cp ozna mo oA!snIoU!  'urnqu niouochuoo nu npipuoaidwoo opnpnouj op uni os no unu souw suoq op oIoi; 
-ouosi np otd;ouud o opuuoj nunso souiouiui sosinooi sunjn snuodn op o2uounnioAoidn no -OISIS op 02U31IIA10AU3S0 	ou o 
o5uioidxo 'nlAnj 'nsnbsod op opnpA2n iq JUOJOJ OS uxul up ntoupIoui op osoçx1Tq n op ouj o  (1 so,u sup o5uq1RAn o 

kID up 'ffl 	pn) s!guo!oJ o siu!oos sop 
-npjnnisOp su ilznpoa op opupss000u np ozui wo oA!snpu! 'opup!jnosJnuxo nu npipuooidmoo :sopu 
on!ouoJoJ!p 11c1 nuuis 	opinsg ou onzquUsnpui op o2ofqo ouurr.0 o npu!oualoj!p nuuoj op 
.mna ou fl np  zçj  -ve OU osodsip O uJO!A '!TOZ op '9L661 01  uiouw to'j nu ns!AoJd nxn2 V(! o s731-io2!uom 'suj-oJuoo um 

LIpod on2!su03  uP  6f'1 pu ou u2sJAomd oo!wQuooH  oiujwoci ou ouo -oSS 	'joA2uo2sns onmojdxo nu 
-io2uJ op o5inqi2uo3 n moo '1 IOZ 2P '9L6'61 0u nnounu io'j nu ulsrAoJd uxul u os-opunjuo 	(q -iodwi opuni2 wonssod sou .iot 

si"oi o ouioo 'soQnJodo oiqos opioui onb oisod 
-iiii um op uoipjinÍnzomn4nu nwsow u wai '11 OZ  op '9L661  0u n.uornui !o'I nu u2SAoJd uxui y ( - soumouqsj sosmnooj op oiuo 

,(sopup!Aun sIn2 op onzijuos!J o ououmumopuow 'ojoiiuoo o opuuAl2ofqo 'sOuiouiw SOSJflOO.I 0n10zi1u3s1d o ouotuu1o2Iuoj' 

61'1 	9U ou OJ?flq!J 	oioJia aP uIT9J!G  ssiAeH so 



150 	 Revista Dialética de Direito Tributário n 2  205 

1.2. Competência legislativa concorrente 
A Constituição Federal também estabelece que compete à União, aos Estados e ao Dis-

trito Federal legislar concorrentemente sobre "produção e consumo", e sobre "florestas, caça, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição" (art. 24, incisos V e VI). 

Como se vê, além de atribuir à União e aos Estados, competência comum para o exercí-
cio do poder de polícia sobre a atividade de pesquisa, lavra e exploração ou aproveitamento 
de recursos minerais, a Constituição Federal atribui também à União e aos Estados, compe-
tência concorrente para legislar sobre tais atividades. E diz ainda que no âmbito da compe-
tência concorrente, a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais (parágrafo l'do art. 24), 
o que evidentemente tem o objetivo de manter uma certa uniformidade do disciplinamento 
em todo o País, porque, como ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho, normas gerais "são 
princípios, bases, diretrizes que hão de presidir todo um sistema jurídico".' 

1.3. O Estado como agente normativo e regulador 
E evidente a distinção entre a propriedade das jazidas, em lavra ou não, e demais recur-

sos minerais que, nos termos do art. 176 da Constituição Federal pertencem à União, e a 
atividade de pesquisa, lavra e exploração ou aproveitamento de recursos minerais, que pode 
e geralmente é exercida por empresas privadas. E ainda, a distinção entre o ato de conces-
são, que evidentemente só o proprietário - a União - pode praticar, com a atividade normati-
va e reguladora, que nos termos da Constituição Federal deve ser exercida também pelos 
Estados. 

A Constituição é um sistema de normas que, exatamente por constituírem um sistema, 
devem ser interpretadas com a utilização do método ou elemento que os especialistas em 
hermenêutica denominam sistêmico, vale dizer, devemos adotar para cada norma o signifi-
cado que a coloque em harmonia com as demais. Assim, e tendo em vista o exposto nos itens 
precedentes, não pode haver dúvida de que a competência para atuar como agente normati-
vo e regulador da atividade de pesquisa, lavra e exploração ou aproveitamento de recursos 
minerais, além de ser, até certo ponto, da União, pertence também e especialmente aos Es-
tados, que ao exercê-la desempenham típico poder de polícia. 

1.4. O poder de polícia 
Realmente, poder de polícia, ou para ser mais exato, o seu exercício, é a atividade ad-

ministrativa estatal que, em razão do interesse público concernente, entre outras coisas, à 
disciplina da produção e do mercado e ao exercício de atividades econômicas dependentes 
de concessão ou autorização do Poder Público, regula a atividade do denominado setor pri-
vado. 

Voltaremos a nos referir ao poder de polícia no item seguinte, ao examinarmos a taxa 
como espécie de tributo. Entretanto, do que até aqui foi afirmado já podemos concluir que a 
atividade dos Estados no desempenho da competência que lhes atribui o art. 23, inciso XI, 
da Constituição Federal, configura, sem nenhuma dúvida, típico exercício do poder de polí -
cia. 

dido parecer, a justificar esse poder de fiscalização, Ives lembra: "todos têm pleno conhecimento do que representa a 
exploração de recursos minerais, os problemas de infraestrutura que surgem, os impactos a regiões com diversos Mu-
nicípios em nível de aumento de população, deterioração ambiental, o que leva, não poucas vezes, a se instaurar si-
tuação semelhante ao 'far-west' americano, como a exploração do ouro, em Serra Pelada, tem demonstrado." (Op. 
cit., p. 121). 

2  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. V. 1. São Paulo: Saraiva, 
p. 195. 
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II - taxas, em razão do exe 
serviços públicos específic 

Esse dispositivo define o 
dizer, os fatos que a Constitu: 
tributo. O exercício do poder 
cial de serviços públicos espe 
as taxas podem ser de duas ess  
as taxas de serviço. 

No contexto deste parecei 
examinar as questões relativa5 
de serviços públicos e passarr 

2.3. O poder de polícia 
A definição do poder de p 

que estabelece: 
"Art. 78. Considera-se pod 
disciplinando direito, inter 

MACHADO, Hugo de Brito. Comei 
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razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disci-
plina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de conces-
são ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos." 

Colhendo dessa definição legal o aspecto que diretamente interessa no âmbito deste 
parecer, diremos que o poder de polícia é aquele no exercício do qual a Administração Pú-
blica regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernen-
te à disciplina da produção e do mercado e ao exercício de atividades econômicas depen-
dentes de concessão ou autorização do Poder Público. 

Na verdade, não se pode negar que a atividade que o Estado de Minas Gerais pretende 
desenvolver, nos termos da Lei n° 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que consiste no con-
trole, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aprovei-
tamento de recursos minerários, funda-se no poder de polícia, porque: 

a) limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade; e 
b) regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concer-
nente à disciplina da produção e do mercado e ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, e ao respeito de direitos 
coletivos. 

2.4. A competência privativa da União 
Nos termos do art. 22, inciso XII, da vigente Constituição Federal, "compete privativa-

mente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia". Ocorre 
que nos termos do art. 23, inciso XI, da mesma Constituição Federal, é da competência co-
mum, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "registrar, acompanhar e fiscalizar 
as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus 
territórios"; e esses dispositivos devem ser interpretados tendo-se em vista que integram um 
sistema de normas, de sorte que aos mesmos não pode o intérprete atribuir significados que 
os ponham em conflito. 

Assim, não se pode confundir o legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, 
que é da competência privativa da União, com o legislar sobre registro, acompanhamento e 
fiscalização de concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e mi-
nerais, que se deve entender da competência comum, posto que é comum a competência para 
o desempenho de tais atividades. Em outras palavras, por ser comum a competência para o 
registro, acompanhamento e fiscalização de concessões de direitos de pesquisa e explora-
ção de recursos hídricos e minerais, é mais razoável entender-se que também é comum a 
competência para legislar sobre essas atividades. 

Sobre o tema, registre-se que há precedente, do Supremo Tribunal Federal, que consi-
dera possível inclusive que União e Estado-membro exerçam concorrentemente o poder de 
polícia (relativamente a questões ambientais) e exijam, em virtude dele, taxas, sem que se 
possa cogitar de uma indevida bitributação. 4  

2.5. A propriedade e a atividade de exploração 
Realmente, temos de considerar a distinção entre a propriedade dos recursos minerais e 

a atividade de exploração desses recursos. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, 
pertencem à União, nos termos dos arts. 20, inciso IX, e 176, da Constituição Federal, o que 

"() É condição constitucional para a cobrança de taxa pelo exercício de poder de polícia a competência do ente tri-
butante para exercer a fiscalização da atividade específica do contribuinte (art. 145, 11 da Constituição). Por não se-
rem mutuamente exclusivas, as atividades de fiscalização ambiental exercidas pela União e pelo estado não se so-
brepõem e, portanto, não ocorre bitributação. ( ... )" (STF, 2  T, RE n° 602.089 AgR, Die 099, de 22.5.2012) 
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justifica plenamente a comp 
tros recursos minerais, nos t 
versa, porém, é atividade de 
presas concessionárias, que, 
exercida sob o controle da A 
cia, justifica plenamente a cc 
e dos Municípios, estes últir 
porque nestes é que serão vei 

O art. 176 da Constituiç 
jazidas e demais recursos mii 
veitamento destes, que pode 
priedade do produto da lavra 

A competência legislativ 
tituição, diz respeito à legisL 
subsolo, que à União pertenci 
competência legislativa conc 
do art. 24, incisos V e VI, diz 
da nos respectivos territórios 

2.6. O monopólio da União 
Registre-se que a Constii 

dades relacionadas a recursos 
e isto significa dizer que as de 
pertencem à União nos termo 
vadas concessionárias. 

E certo que o direito de e 
nos termos do art. 176 da Con 
te, sem prévia anuência do po 
controle estatal de tais ativida 

2.7. Taxa e imposto 
Outra questão sobre a qu 

se a taxa prevista na Lei mine 
imposto que incide sobre opei 

E evidente, porém, que a 
não se confundem, e no caso c 
buto. O imposto está definido 
tem como fato gerador uma sii 
ao contribuinte (CTN, art. 16) 
como fato gerador o exercício 

Ressalte-se, ainda, que a t 
que decorre de uma atividade 
quantificada em razão do valo 
de qualquer natureza. 

Aliás, a distinção entre a 1 
ordem evidente que nos sentin 

2.8. Taxa e contribuição de mi 
A vigente Constituição Fe 
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Questiona-se, então, s 
extraído é compatível com 
contra a taxa em questão p 
as taxas não podem ter bas 

Ocorre que não se poda 
mercial desses minérios. AI: 
lhante. Apreciando a questã 
vel como um dos elemento 
diu afirmativamente. 6  Admi 
mou ser válida, sim, a coloc 
valor da taxa de coleta dom 

Sobre o assunto um de 
"Como já se disse, as ta7 
falar, nestes casos, de ba 
prefira indicar uma base 
valor da taxa seja feita e 
acontece com a taxa de 1 
Nesses casos, é possível 
ca, aplicável sobre uma 1 
se presume expressar a q 
dessa forma de cálculo da 
les aos quais se refere, 117 

No caso do qual se cuid 
da manifestação doutrinária 
não é valor, mas uma expres 
vidade estatal que se relacio-
no válido para dividir o custc 
a área do imóvel, no tocante 
da utilização do serviço de c 
intensidade do poder de políi 
deve-se lembrar, quanto a es 
clusive a edição, pelo Supre 
ro 19 e 29, sendo a última d 

Essa questão, relativa à 1 
alguns dos que se manifesta 
Como se viu, porém, é equiv 
Isso, aliás, já foi decidido mi 
questões relacionadas ao ser 
tro. No que tange à taxa de fi 
definição a partir do porte dc 
das, longe de confundi-Ia co, 
que será provocado por cada 
te (e, com ele, a necessidade 

6  STF, Pleno, RE n° 232.393-SP, R 
MACHADO, Hugo de Brito. Com  
Súmula Vinculante n° 29/STF: "É 
base de cálculo própria de determi 
Cf., v.g., COÊLHO, Sacha Calmoi 
constitucionajidacies da taxa de lis 
Dialética de Direito Tributário n° 
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"Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse da categorias profissionais ou econômicas, como instrumen-
to de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, 1 e ifi, e 
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6°, relativamente às contribuições a que alude o disposi-
tivo:" 

Como se vê, nos termos do dispositivo acima transcrito as contribuições de intervenção 
no domínio econômico são instrumentos de intervenção da União na atividade econômica. 
Só devem ser criadas, portanto, nos casos em que a intervenção esteja autorizada pela Cons- 
tituição e deva ocorrer por meio dessa contribuição que é, como se disse, o instrumento há- 
bil para esse fim. Um de nós, aliás, já expôs as razões pelas quais deve ser assim: 

"Primeiro, porque ao dizer-se que as contribuições são tributo cuja natureza é determinada pela 
finalidade, pressupõe-se que essa finalidade seja certa, de sorte a distinguir as contribuições dos 
demais tributos, e também distingui-Ias entre si, e não uma finalidade de desmedida amplidão, 
que termine por permitir que a contribuição seja instrumento para qualquer fim, desnaturando-a. 
Com  efeito, as contribuições pagas, essencialmente, para que certas finalidades sejam atendi-
das, e não para que qualquer finalidade seja atendida. 
Segundo, porque o sistema tributário nacional confere outras competências à União Federal, para 
instituir não apenas impostos, mas também outras contribuições. Admitir sentido lato para o 
termo 'intervenção' tomaria sem sentido as demais competências, bem como as limitações a elas 
impostas, na medida em que através do rótulo de contribuições de intervenção qualquer tributo 
pode ser criado, para qualquer finalidade. 
Terceiro, se a própria Constituição Federal determina, ao tratar da ordem econômica, como, 
quando e principalmente para que a União Federal poderá nela intervir, é evidente que a contri-
buição em exame, instrumento dessa intervenção, somente poderá ser utilizada naquelas hipó-
teses constitucionalmente determinadas, para atingir objetivos também constitucionalmente pre-
vistos. Assim, seja remunerando um órgão, seja servindo a própria contribuição, diretamente, 
de instrumento de intervenção, o certo é que só finalidades previstas na Constituição autorizam 
a instituição do tributo de que se cuida. 
Por fim, com todo o respeito às opiniões em contrário, pensamos que as contribuições em exa-
me devem realizar a intervenção diretamente, por meio da sua incidência, tal como os impostos 
sobre o comércio exterior. Mas não apenas isso. O produto de sua arrecadação há, também, de 
ter aplicação relacionada com a finalidade que a justifica. 
A mera utilização da contribuição como fonte de custeio de um órgão interventor não é possí- 
vel em face do disposto no próprio artigo 149 da Constituição, que assevera serem as contribui- 
ções nele referidas o próprio instrumento de atuação da União Federal nas respectivas áreas. 775 

 

Já as taxas instituídas em razão do exercício do poder de polícia não são instrumentos 
de intervenção no domínio econômico. Salvo, certamente, aquelas dotadas de função extra-
fiscal, que são excepcionais. Mesmo quando ocorra intervenção no domínio econômico, o 
instrumento dessa intervenção é a própria atividade fundada no poder de policia, e não pro-
priamente a taxa que pode ser instituída para gerar receitas para a manutenção do órgão que 
exerce tal poder. 

Como se vê, a taxa instituída com fundamento no poder de polícia e a contribuição de 
intervenção no domínio econômico não se confundem. 

2.9. Base de cálculo da taxa 
A Lei mineira n° 19.976, de 2011, estabelece: 

"Art. 8° O valor da TFRM corresponderá a 1 (uma) Ufemg vigente na data do vencimento da 
taxa por tonelada de mineral ou minério bruto extraído." 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. "Perfil constitucional das contribuições de intervenção no domínio econô-
mico". In: GRECO, Marco Aurélio. Contribuições de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Dialética, 2001, 
pp. 115-116. 
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nômicas. O Ministro Carlos Veiloso, ao votar no RE n° 416.601IDF, chega a transcrever pa- 
recer do professor Sacha Calmon, defensor da validade daquela taxa, no qual consta que, 
conquanto o valor da taxa deva corresponder, de forma aproximada, ao custo da atividade 
que a enseja, não se pode ignorar 

"( ... ) a virtual impossibilidade de aferição matemática direta do custo de cada atuação do Esta-
do (a coleta do lixo de um determinado domicílio, ao longo de um mês; a emissão de um passa-
porte; etc.). O cálculo exigiria chinesices como a pesquisa do tempo gasto para a confecção de 
cada passaporte, e a sua correlação com o salário minuto dos funcionários encarregados e o va-
lor do aluguel mensal do prédio da Polícia Federal onde o documento foi emitido, entre outras 
variáveis intangíveis, de modo a colher o custo de emissão de cada passaporte, para a exigência 
da taxa correspectiva (que variaria para cada contribuinte, segundo seu documento tivesse exi-
gido maior ou menor trabalho, ou tivesse sido emitido em prédio próprio ou alugado). ( ... ) 
O direito não pode ignorar a realidade sobre a qual se aplica. O princípio da praticabilidade, tão 
bem trabalhado entre nós por Misabel Derzi,juridiciza essa constatação elementar, que tampouco 
passa despercebida ao STF. ( ... ) 
Ora, é razoável supor que a receita bruta de um estabelecimento varie segundo o seu tamanho e 
a intensidade de suas atividades. 
E razoável ainda pretender que empreendimentos com maior grau de poluição potencial ou de 
utilização de recursos naturais requeiram controle e fiscalização mais rigorosos e demorados por 
parte do Ibama. 
( ... )" 

Em seguida, o Ministro Carlos Velioso, relator do recurso, endossa inteiramente as li- 
ções de Sacha, que são congruentes com a opinião manifestada por Ives Gandra para aque- 
le mesmo caso, e decide pela validade da taxa, no que foi acompanhado pela unanimidade 
de seus pares. 

Ora, no presente caso, não se chega a ter uma taxa que varia segundo a receita do con- 
tribuinte, mas apenas de acordo com a quantidade (em toneladas) de minério extraído do 
subsolo. Essa grandeza, a tonelada, tem muito maior relação com a atividade por ela provo-
cada (mais extração, maior necessidade de fiscalização), do que com a capacidade contri-
butiva revelada na operação. Basta lembrar, para tanto, que toneladas de chumbo não po-
dem ter seu preço comparado com o de toneladas de ouro, ou prata. Aplica-se aqui, portan-
to, com muito mais razão, a explicação dada pelo professor Sacha Calmon no parecer emi-
tido em defesa da taxa de fiscalização ambiental cobrada pelo Ibama e devidamente acolhi-
do pelo Supremo Tribunal Federal. 

3. A Taxa e a Extrafiscalidade 
3.1. Razão de ser ou motivo da isenção 

Como limitação ao poder de tributar, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 152, 
que é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer diferença tribu-
tána entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou destino. 
Coloca-se, então, a questão de saber se o fato de a lei mineira tratar de forma diferenciada o 
minério objeto de industrialização no Estado viola esse dispositivo da Constituição Federal. 

A vedação, como se vê, é de diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua 
procedência ou destino. No caso, todavia, o tratamento tributário diferenciado não ocorre 
entre bens ou serviços, mas em razão do poder de polícia exercido pelo Estado sobre a ati-
vidade de mineração, que se exterioriza pelos produtos dela decorrentes. E a isenção de que 
trata o art. 7° da lei mineira tem por objetivo facilitar a própria atividade de fiscalização por 
parte do Estado de Minas Gerais. 

Realmente, é muito difícil de se controlar a quantidade de minérios produzidos no Es-
tado, quando estes sejam industrializados, e saiam do seu território já na forma de produtos 
industrializados. Não há como se possa saber com segurança a quantidade de minérios uti- 
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Re 

3.3. Prevalência do objetivo de redução das desigualdades " 	152. É vedado ao E 
Não se pode deixar de considerar que a Constituição Federal consagra entre os objeti- posto no art. 150 da Con 

vos fundamentais da República Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais e i - instituir tributo que ni 
regionais, estabelecendo: ção ou preferência em ri 

"Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: incentivo fiscal destinadi 
( ... ) as diversas regiões do E 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais." Como se vê, esse dispo 

Além, reproduzir esse princípio em nada menos de cinco outros de seus dispositivos, que igual para todos os minerais 
a seguir transcrevemos: 

"Art. 151. É vedado à União: 
que não seja uniforme em to 

1- Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distin- 
sa. Uma coisa é um tributo s 
e outra  éo um tributo ser dii ção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou Município, em detrimento de 

outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desen- 
volvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País." depender da localização. Ou 

cia da taxa de que se cuida c 
"Art. 159. A União entregará: O princípio da isonomia 
1 - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e S0 siste precisamente em tratar 
bre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: Toda a questão que se coloca 
( ... ) 
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Re- 

desigualização admitido em 
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regio- 
nal, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado aos semi-ári- 
do do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer." 3.5. Isenção e isonomia 

Outra questão suscitada 
"Art. 161. Cabe à lei complementar: diz respeito à isenção nela es 
( ... ) dica, constitui uma exceção i 
H - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre pre um tratamento diferencia 
os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio tributo. Assim, se admitirmo 
sócio-econômico entre Estados e entre Municípios." tal questionaniento, toda e qu 
"Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: princípio. 
( ... ) Por outro lado, a isençã( 
§ 7° Os orçamentos previstos no § 5°, 1 e II, deste artigo, compatibilizados com o plano pluna- de ser o minério utilizado co: 
nual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério po- e tem por finalidade facilitar 
pulacionaL" 3.1. acima. E ainda que tenh; 

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciati- 
tado, isto é uma forma de rei 
restou acima demonstrado, c va, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, ob- Finalmente, se houvesse  servados os seguintes princípios: 

( ... ) argumentação, tal inconstitu4 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais." institui1or da taxa. 

É indiscutível, portanto, que se uma lei tem por objetivo reduzir desigualdades sociais e 
regionais, não se pode considerá-la inconstitucional, a não ser que ocorra flagrante conflito 3.6. Destinação dos recurso3 
entre ela e uma regra da Constituição. Havendo alguma dúvida, o intérprete e aplicador da Coloca-se, finalmente, a 
lei deve adotar a interpretação que a coloca a serviço desse objetivo fundamental, e assim ta inconstitucionalidade no q 
em plena conformidade com a Constituição que o consagra como fundamental. tinação das receitas auferida 

Segundo a referida lei, o 
3.4. Não incidência e isonomia será exercido pelos órgãos d 

Entre os possíveis questionamentos sobre a Lei no 19.976, de 27 de dezembro de 2011, em seu art. 3 0 , no qual discr 
coloca-se a questão de saber se esta, ao estabelecer a incidência da taxa sobre a pesquisa, mister. E a esses órgãos, segt 
lavra, exploração ou aproveitamento de apenas alguns recursos minerários, lesiona O prifl cadados com a taxa por ela ii 
cípio da isonomia, ou se atenderia ao disposto no art. 152, 1, da Constituição mineira, que É certo que a Constituiç 
estabelece: receita de impostos a órgão, 
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diz respeito a impostos. Não a taxas. E chega a ser indiscutível que a referida regra da Cons-
tituição, por exclusão, autoriza a vinculação da receita oriunda de taxas. 

Aliás, sendo a taxa um tributo cujo fato gerador é vinculado a uma atividade estatal es-
pecífica relativa ao contribuinte, é razoável que o produto da sua arrecadação seja destinado 
à cobertura das despesas decorrentes dessa atividade, embora essa vinculação não seja uma 
característica essencial das taxas. De fato, segundo o Código Tributário Nacional, a nature-
za jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, 
sendo irrelevante para qualificá-la a destinação legal do produto de sua arrecadação (art. 40,  

inciso II). 
Não importa, outrossim, se parte desses recursos será aplicada em finalidades ligadas 

de algum modo à proteção ao meio ambiente, ainda que exista taxa referente à fiscalização 
ambiental)° Na verdade, as atividades estatais são distintas (a fiscalização referente à extra-
ção de minérios, em particular, e a fiscalização ambiental). O fato de essas atividades, even-
tualmente, terem finalidades que em parte se tocam ou se entrelaçam não faz com que não 
se possa cobrar, em virtude do seu exercício, as taxas correspondentes, até porque serão duas 
atividades fiscalizatórias diversas. 

Outro dado que parece estar sendo questionado diz respeito ao valor arrecadado e a uma 
alegada desproporção entre ele e o custo da atividade que dá causa à cobrança da taxa. Quanto 
a esse ponto, porém, não nos parece possível afirmar a desproporção, por uma razão muito 
simples: ainda não se conhece a arrecadação da taxa, e nem quanto dela será aplicado nesta 
ou naquela atividade. Não é possível comparar uma projeção de arrecadação, que não se sabe 
se será realizada, com um custo de atividade pretérito, que não se sabe se será mantido, ou 
se será ampliado justamente com os recursos obtidos com a exação. Esses fatores, aliados 
ao já mencionado art. 4°, inciso II, do CTN, nos parecem suficientes para que esse aspecto 
não deva ser levado em consideração, somente sendo possível fazê-lo, se for o caso, depois 
de algum tempo de cobrança do tributo em questão. 

Seja como for, certo é que não vislumbramos na Lei mineira n° 19.976, de 2011, nenhu-
ma inconstitucionalidade relativa a aspectos relacionados com a vinculação ou destinação 
das receitas auferidas com a taxa por ela instituída. 

4. As Respostas 
Com fundamento nas razões até aqui expostas, passamos a responder, em síntese, as 

questões que nos foram formuladas, a saber: 
a) Insere-se na competência dos Estados, ainda que deforma concorrente, o exercício do 
poder de polícia sobre a atividade, realizada nos seus respectivos territórios, de pesquisa, 
lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerá rios, considerando o disposto nos 
arts. 23, XL 24, V e VI, e 174, todos da Carta da República? 

Sim. Como se vê claramente expresso no art. 23, inciso XI, da Constituição Federal, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, têm competência concorrente para 
"registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios". Em outras palavras, os Estados estão cons-
titucionalmente autorizados ao exercício do poder de polícia sobre as atividades de pesqui-
sa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

'° Esse argumento, a nosso ver improcedente, com todo o respeito, é defendido em COÊLHO, Sacha Calmon Navarro; 
DERZI, Misabel Abreu Machado; e MOREIRA, André Mendes. "Inconstitucionalidades da taxa de fiscalização de 
recursos minerários instituída pelo estado de Minas Gerais". Revista Dialética de Direito Tributário n° 2(X), São Paulo: 
Dialética, 2012, p. 140. 

Re 

b) Sendo positiva a resposi 
pode abranger o controle, 
lavra, exploração e aprove 

Sim. O controle, o moi 
de exploração e de aprovei 
cício do poder de polícia. 

c) As atividades referidas,; 
do art. 78 do Código Tribu 

Sim. Na verdade, não s 
tende desenvolver, nos tem 
controle, monitoramento e i 
veitamento de recursos mir 
na direito, interesse ou libei 
interesse público concerner 
vidades econômicas depen 

d) Sendo positiva a respost 
tenha como fato gerador o 
pesquisa, lavra, exploração 
controle, monitoramento ej 

Sim. Indiscutivelmente 

e) A Lei mineira n° 19.976, 
privativa da União, nos teri 
Constituição da República 

Não. A Lei mineira n° 
União, nem viola o art. 176 

f) É adequada a grandeza e 
19.976, de 2011, com a nau 
de cálculo indicada na lei (i 
gerador da taxa (exercício, 
lavra, exploração ou aprove 
monitoramento e fiscalizaç 

E adequada sim, pois nã 
de certa forma se presta para 
trole, monitoramento e fisca 

g) A taxa prevista na Lei mi) 
um imposto que incide sobr 

Não. Tanto porque deco] 
como porque não é quantifi 
do preço de serviços de qual 

h) Confunde-se a taxa previi 
Intervenção no Domínio Ecf 

Não. E que embora poss 
de concessão da União, essa 
contribuições. 
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i)A taxa prevista na Lei mineira n° 19.976, de 2011, viola o disposto no art. 152 da CF 
ao tratar deforma diferenciada o minério objeto de industrialização no Estado? Estaria 
tal diferenciação compreendida na extrafiscalidade, inclusive em razão da necessidade de 
reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3°, III, da CF)? 

A taxa em referência não viola o disposto no art. 152 da Constituição Federal, porque 
essa limitação ao poder de tributar diz respeito apenas a impostos. E ainda que a lei mineira 
por via oblíqua estabeleça diferença tributária entre bens, em razão do seu destino, esse tra-
tamento diferenciado em nada prejudica a arrecadação de qualquer outro Estado, além de 
que o contexto no qual está inserida a mencionada regra constitucional existe um princípio 
maior, além de várias regras, preconizando a redução das desigualdades sociais e econômi-
cas, de sorte deve ser interpretada de forma a que seja superado qualquer conflito entre ela e 
as normas - princípio e regras - que preconizam a redução das desigualdades. 

j) O fato da hipótese de incidência da taxa se referir à atividade de pesquisa, lavra, 
exploração ou aproveitamento de apenas alguns recursos minera rios estaria ferindo o 
princípio da isonomia ou se trata de faculdade compreendida na competência tributária, 
inclusive em razão da extraflscalidade? Atenderia ao disposto no art. 152, 1, da 
Constituição mineira? 

O fato de a taxa referir-se à atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento 
de apenas alguns recursos minerários não fere o princípio da isonomia, que afinal consiste 
em tratar desigualmente os desiguais. E atende perfeitamente ao disposto no art. 152, inciso 
1, da Constituição Mineira. 

k)As isenções previstas no art. 7 da Lei mineira n°19.976, de 2011, violam o princípio 
da isonomia ou se trata de faculdade compreendida na competência tributária, inclusive 
em razão da extrafiscalidade? Atenderia ao disposto no art. 152, 1, da Constituição 
mineira? 

As isenções previstas no art. 7° da Lei mineira n° 19.97612001 não violam o princípio 
da isonomia. Admitir o contrário implicaria abolir do Direito Tributário o instituto da isen-
ção, pois consiste, sempre, em exceção à hipótese de incidência, que é uma forma de discri-
minação. As isenções em tela atendem perfeitamente o disposto no art. 152, inciso 1, da 
Constituição Mineira. E se inconstitucionalidade houvesse, o que se admite apenas para efeito 
de argumentação, seria apenas da regra isentiva e não do dispositivo instituidor da taxa. 

1) A Lei mineira n°19.976, de 2011, apresenta inconstitucionalidade no que se refere a 
aspectos relacionados com a vincula ção ou destinação das receitas auferidas com a taxa 
por ela instituída? 

Não. Não vislumbramos na Lei mineira n° 19.976, de 2011, nenhuma inconstituciona-
lidade relativa a aspectos relacionados com a vinculação ou destinação das receitas auferi-
das com a taxa por ela instituída. 

Este é o nosso parecer, s. m. j.  
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