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I. Posic&o da Questiao

1. Trés Estados da Federacao institufram taxas pela
prestagao do poderde policia que tém porobjetivo financiar
a fiscalizagao daatividade mineréria. SA0 os Estados de Mi-

nas Gerais, Para e Amapa'. Estas taxas, doravante referidas

apenas como TFRM,tém alegado cardter tributdrio, emba-
sado no art. 145, inciso HII, da CF. Estes tributos contam

com caracteristicas juridicas controversas, que vao desde a
competéncia constitucional para exercerem o poderde polf-
cia fiscalizatério da atividade de exploragao mineral, até a
magnifica projecao da arrecadagao(diferente para cadauni-
dade federativa) em confronto com o custeio necessdrio

para a manutengao dos érgaéos ptiblicos incumbidos dafis-
calizagao.

A taxa é tributo de natureza contraprestacional e vincu-
lada.Isto é: relacionada e dependente de umaatividade es-
tatal necessariamentedivisivel e especifica relativamente ao
contribuinte beneficiado ou atingido por aquela atuac&o do
ente publico, que pode ser de prestagdo de servigo (efetiva
ou potencial) ou em face do efetivo exercicio do poder de
policia. No caso concreto, a TFRMesta explicitamenteliga-
da a esta Ultima espécie de atuacao e, in genere, se propde a
financiar 0 efetivo exercicio do “poder de policia conferido
ao Estadosobrea atividade de pesquisa, lavra, exploragao e
aproveitamento, realizada no Estado, dos recursos minerd-

Trios”.

A TFRM,assim,teria como:

- aspecto material da hipétese de incidéncia: 0 efetivo
exercicio do poderde policia acima explicitado;e

- base de calculo: a quantidade de minério extrafdo, em

toneladas, de forma que 0 quantumdebeatursera iden-
tificado através da conjugagao da quantidade de tone-
ladas extraidas.

A justificar a atividade estatal da qual deriva a necessi-
dade de recolhimento da TFRM,as diferentes normasesta-

duais especificam os 6rgéos da Administragdo Direta que

'  Respectivamente, Leis 19.976/2011; 7.591/2011; e 1.613/2011.   



  

Revista Dialética de Direito Tributario n° 210 41

exercerao o poderde policia, bem como no que consiste cada qual das suasatribui-
coes.

A andlise que sera feita adiante tera o fito de responder as seguintes perguntas:
1) Os Estados-membros da Federagao brasileira, possuem competéncia em
face da Constituig&éo Federal de 1988 para exercer poder de policia sobre a
atividade de exploracao de recursos minerais?
2) Comointerpretar 0 permissivo constitucional que estabelece ser competén-
cia comumda Unio, Estados, Distrito Federal e Municifpios(art. 23, XT) “re-

gistrar, acompanhare fiscalizar as concessesde direitos de pesquisa e explo-
racao de recursos hidricos e minerais em seusterritérios”?

3) Os Estados tém competéncia constitucional para exercer as atividades de
controle, acompanhamento e fiscalizagdo das atividades de pesquisa, lavra,
exploragdo e aproveitamento de recursos minerdrios, conforme previsto nas
Leis instituidoras da TFRM?
4) Abstraindo a questao da competéncia, esta normatizacg4o possui outras im-
propriedades que violem a Constituigao ou o Cédigo Tributario Nacional?

Estas sao as quest6es que se passa a analisar.

II. Notas sobre a Reparticao das Competéncias Federativas na Constituicao

da Reptiblica
2. A Carta de 1988 inovou na discriminagao das competéncias para os entes

federados. Em Constituigdes anteriores, esta reparti¢&o era centralizada na Uniao,
sendo deixado aos Estados apenas 0 exercicio de uma competéncia complementar

ou supletiva.
A Constituig&o de 1988 tratou do tema de formadiversa. Dividiu a competéncia

entre os entes federadosde varias formas,dentre elas:

a) no art. 21 estabeleceu 0 que compete a Unido;
b) noart. 22 estabeleceu as matérias As quais compete 4 Uniaolegislar;
c) noart. 23 criou umafigura nova, a da competéncia comum da Uniao, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

d) no art. 24 estabeleceu a possibilidade de legislagao concorrente entreos trés

entes federativos.
Esta nova organizagiio do Estadobrasileiro, estabelecida pela Constituigao de

1988, facilitou o estabelecimento de um federalismo de equilibrio, atenuando o
centralismo exacerbado em que anteriormente viviamos, e que se encontra em ou-

tras partes do mundo.
3. Cabe aqui um contraponto. Existe outra formula federativa para a reparticao

das competéncias tributdrias estabelecida pela Constituigao de 1988. Nesta, tal
qual em Constituigéesbrasileiras anteriores, foi determinado que:

a) Os trés entes federativos possuem competéncia tributdria para a instituicdo
de impostos, sendo rigidamente estabelecido o 4mbito de incidéncia de cada

ente federativo na prdpria Constituigéo (impostos da Unido,art. 153; dos Esta-
dos, art. 155; e dos Municipios, art. 156);

b) Também reside nos trés entes federativos a competéncia para a instituigado
de taxas e de contribuigées de melhoria(art. 145, II e II), nao havendo, con-
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tudo, um numerusclausus para sua instituigdo, apenasa delimitacao de hipé-
teses em que seu exercicio poderia ser implementado.
No quetange as taxas, sua instituig&éo somente pode ocorrer, segundo per-
missivo doart. 145, Il, da CF, em casodo efetivo exercicio do poderde policia
ou em face da prestagdao,efetiva ou potencial, de servigos piiblicos especificos
e divisiveis, prestados ao contribuinte ou colocados a sua disposicdo.

c) Existem tambémos empréstimos compulsérios(art. 148 da CF) e as contri-

buicgées(art. 149 da CF), cujo exercicio cabe apenas 4 Unido,excetuada,neste

segundocaso,a hipdtese prevista no pardgrafo 1° do art. 149, quando podera
haversua instituig&éo por Estados e Municipios.

No caso em aprego, a TFRM tem sua base constitucional alegadamente ancora-
da no exercicio do poderde policia estabelecido noart. 145, II, da‘CF.

A questao que fica é: existe amparo constitucional para 0 exercicio deste poder
de policia porparte dos Estados-membros, no que tange ao exercicio de controle,
acompanhamento e fiscalizagao das atividades de pesquisa, lavra, exploragdo e
aproveitamento de recursos minerdrios? Este € 0 cerne da questao, pois, para sua
resposta dever-se-d cruzar duasandlises: a do federalismo de competéncias, estabe-
lecido nosarts. 21, 22, 23 e 24 da Constituigao, contrapondo-osao art. 145, II, que
estabelece a competéncia amplapara os Estadosinstituirem taxas em razao do exer-
cicio do poderde policia.

Ouseja, pode o Estado-membro exercerpoderde policia sobre umaatividade
que é de competéncia federal, e, em razGo disso, cobrar taxa?

4. Para responderao questionamento acima,é necessdrio analisar inicialmente

a reparti¢ao constitucional de competéncias federativas.

Onde se encontra, na Constituigao, a alegada competéncia estadual para exerci-
cio de controle, acompanhamento efiscalizagdo dasatividades de pesquisa, lavra,
exploracdo e aproveitamento de recursos minerdrios? A base constitucional para o
estabelecimento desta exagio é, claramente, o art. 23, XI, da CF”. Podem os Estados
exercereste tipo de atribui¢gao sob a égide do poderde policia e daf cobrar taxas?

a) Da impossibilidade de exercicio, pelos Estados-membros, do poderdepolicia
sobre a atividade minerdria

5. Enfrentemosa primeira parte: é possivel aos Estados exercer competéncia
para fiscalizar a atividade minerdria, tal como pretendido pelos que criaram a
TFRM?

Entende-se que ndo, em face de que os Estados-membros ndo tém poder de
policia sobretais atividades - 0 inciso XI jamais poderd dar ensejo a abrangéncia
pretendidapela Lei sob anilise.

E isso porque a atividade minerdria decorre de uma delegagao efetuada pela
Uniao a particulares, nao havendo a possibilidade de exercicio de poderde policia
por parte dos Estados-membrossobretal exercicio, por varias razGes.

2 “Art. 23. B competéncia comum da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios: XI - (...) registrar,

acompanhare fiscalizar as concess6esdedireitos de pesquisa e exploragao de recursos hidricos e minerais em seus
territdrios.”

 
 



|
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A primeira, em razdo da titularidade dos bens: os recursos hidricos e minerais
sao bens da Unido, conforme estabelece a Constituigéo em seu art. 20. Logo, e se

analisdssemos apenaseste t6pico, j4 terfamos uma incongruéncianafiscalizagao,
pelos Estados, de bens que sao de propriedade da Uniao. E, observe-se que, neste
caso, nao se esta falando de quaisquer bens ptiblicos, mas de bens que possuem a

estrutura dominical, na forma do Cédigo Civil. Nao se trata de umaestrutura juri-
dica de propriedadetfpica de bens comunsdo povo(art. 99, I, do CC)ou de bens de
uso especial (art. 99, II, do CC), mas de bens dominicais, que sao aqueles bens

publicos aos quais a lei atribuiu estrutura juridica de direito privado (art. 99, HII, do
CO).

Logo,tais bens - recursos hidricos e recursos minerais - s4o bens dominicais da

Uniao*, e este fato, porsi s6, j4 afastaria a possibilidade do exercicio do poder de

policia pelos Estados-membros.
A segunda, emface dosistema de exploracao:0 art. 176 da Constituigéo admi-

te a possibilidade de autorizagéo ou concessao (delegagao, em sentido amplo) a
outrem do direito de explorac4o de tais bens, garantindo ao delegatario a proprieda-

de do produto da lavra. Assim, a explorac4o dos recursos hidricos e minerais decor-
re de delegagao (autorizagao ou concessio)pela Unido a terceiros interessados, que

podem ser pessoasfisicas brasileiras ou pessoas juridicas constitufdas sobas leis
brasileiras e que tenham sua sede e administragao no Brasil. Logo, qual poder de
policia os Estados-membros podem exercernessa relagao? Nenhum.

Terceiro ponto, em face da competéncia legislativa: compete 4 Uniao legislar
privativamente sobre esse assunto, conforme disp6e 0 art. 22 da CF. Assim, a pos-

sibilidade de existir legislagio estadual sobre o assunto fica completamente afasta-
da nesse ambito, por ser de competéncia privativa da Uniao legislar sobre o tema.
O Supremo Tribunal Federal ja declaroutal inconstitucionalidade em situagdes se-
melhantes (ADI 2.606-2, Santa Catarina, Relator Ministro Mauricio Corréa, Pleno,

undnime, julgado em 21.11.2002; e ADI 3.679, Rel. Min. Septilveda Pertence, Ple-

no, julgamento em 18.6.2007, DJ de 3.8.2007). Logo, a invasdo de competénciale-

gislativa também inquina de inconstitucionaltais leis estaduais, consoante o enten-

dimento do STF acimaesposado.
A simples leitura destes dispositivos - todos eles da CF/1988,repita-se - ja ofe-

rece algumas conclus6es:
1. os recursos minerais sao bens da Uniao;

2. cabe 4 Unido delegar (conceder) o direito de pesquisa e lavra desses miné-
rios a entes privados; e ainda

+ O Ministro Eros Grau, nos autos da Acio Direta de Inconstitucionalidade 3.273, em que proferiu voto condutor da

d io da SupremaCorte, respondendo as afirmagGes de que o petrdleo seria bem de uso especial, refutou: “E

surpreendente que um mesmo bempublico especial po: , concomitantemente, bem de uso comumda Unido e

bemde uso especial por empresas particulares... Além disso, se fosse bemdeuso especial, 0 petréleo - como todos

os bens de uso comume deusoespecial- seria inaliendvel enquantoconservasseessa qualificagao, isto é, enquanto

afetado a sua destinacio; apenas poderiaseralienadoaoser desafetado, Como 0que 0 caracterizaria como de uso

especialseria a protegao dointeresse coletivo e a soberania nacional, a sua desafetacao implicaria precisamente que

ele j4 nao se prestasse a proveressa proteciio... A concepciio do petréleo comobem deusoespecial conduz 4 conclu-

sao légica, porémliteralmente incompreensivel, de que o petrdleo é inalienavel! Nada maisé necessdrio dizer neste

apartado.”

  

 

 



44 Revista Dialética de Direito Tributario n? 210

3. 4 Uniao cabe privativamente“legislar sobre jazidas, minas, outros recursos
minerais”- ou seja, sobre a atividade de exploragao de recursos minerais.

Assim, nada resta 4 competéncia estadual para exercer seu poder depolicia
nesse 4mbito. Afinal, como jé decidiu o STF no RE 361.009 AgR,cujo Relator foi
0 Ministro Joaquim Barbosa:

“Constitucional. Tributario. Taxa de Localizag&o e Funcionamento. Hipétese
de Incidéncia. Efetivo Exercicio de Poder de Policia, Auséncia Eventual de
Fiscalizagao Presencial. Irrelevancia. Processual Civil. Agravo Regimental.
1. A incidéncia de taxa pelo exercicio de poderde policia pressupde ao menos
(1) competéncia para fiscalizara atividade e (2) a existéncia de 6rgao ou apa-

rato aptosa exercera fiscalizagao.”

Sendo a TFRM umataxa explicitamente proposta para custear 0 exercicio do
poderdepolicia, que é fiscalizatério, verifica-se que os Estados nao tém competén-
cia para fiscalizaresta sorte de empreendimentosprivados- “Atividades de Pesqui-
sa, Lavra, Exploragio e Aproveitamento de Recursos Minerdarios”; ou, em outras
palavras, sobre as atividades de exploragao de recursos minerais.

6. Perguntar-se-4, entéo: a quem cabe exercer 0 poder de policia estabelecido
pelo art. 78 do Cédigo Tributario Nacionalacimatranscrito, em face do “exercicio
de atividades econémicas dependentes de concess&o ou autorizagao do PoderPubli-
co"?

O exercicio de tal poder de policia compete a quem pode conceder 0 exercicio
de tais atividades, que, no caso, é a Unido, através do Departamento Nacional de

Produgao Mineral - DNPM.Porforga delei, cabe a este fiscalizar a pesquisa,lavra,

extracao, e outras atividades correlatas A atividade mineraria. E o que estabelece o

Cédigo de Mineragao (Decreto-lei 227/1967) em seusarts. 3°, IIL, pardgrafo 2° e 88,
pardgrafo tnico.

7. Pelo exposto, pode-se afirmar que a Constituicg&o vigente ndo atribui a outro
ente federativo que nado a Unido a competéncia para o exercicio do poderde poli-
cia sobre a atividade de exploragao de recursos hidricos e minerais, em face de
serem:

a) bens de propriedade dominical da Unido,

b) sua exploragdoserinteiramente regulada através do sistema de delegagdao
da Unido, e

c) a legislagao sobre a matéria ser de competéncia exclusiva da Unido.
Ademais, atualmente, 0 exercicio desse poder de policia encontra-se integral-

mente regulado pela Uniao, que 0 exerce através do DNPM,na formadalegislagao
federal.

b) O alcance doart. 23, IX, da CF

8. Feitas as consideragdes acima, cabe perguntar: qual o alcance doart. 23, XI,
que estabelece a competéncia comum dosentes federativos para “registrar, acompa-
nhare fiscalizar as concessées de direitos de pesquisa e exploracio de recursoshi-
dricos e minerais em seusterritérios”?

Para dirimiresta divida caberegistrar a estranheza do mineiro Raul Machado
Horta, ao analisar este inciso:   
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“A competéncia comum condensa preceitos e recomendacées dirigidas 4 Unido, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, traduzindo intengdes programaticas do
constituinte, reunidas em conjunto de normas nfo uniformes, muitas com as caracte-

risticas de fragmentosque foram reunidosnaregra geralporfalta de outra localizagao
mais adequada.

Sdo regras ndo exclusivas, nao dotadas de privatividade e que deverao constituir ob-
jeto da preocupagao comum dos quatro niveis de Governo, dentro dos recursos e das
peculiaridades de cada um.
Discrepa desse conjunto de preceitos e intengdes, a normafiscalizatéria de conces-
sdes, que introduzird em matéria de competéncia federal privativa (art. 22, XII), a
participagdo administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municipios, sem ofere-
cer-lhes os meios para o exercicio da atividade de registro, acompanhamentoe fis-
calizagao.”*

O autor afirma que, nada obstante as competéncias comuns configurarem “‘ob-
jeto da preocupagao comum dosquatro niveis de Governo”, este dispositivo especi-
fico (0 inciso XT do art. 23 da CF) discrepa dorol (foge 4 “preocupacao comum’),
justamente porque, sobre a matéria, ha competéncia privativa da Unidoestabelecida
no art. 22, XII.

Dai ser impossivel a Estados e Municipios, diante da delimitacao constitucional
de competéncias federativas, invadirem a esfera da Unifio. A eles caberd exercer a

sua competéncia comum naquilo que nao invada a esfera juridica da Unido e que,
poroutro lado, se adeque as suas préprias delimitacdes de fungées.

Fernanda Dias Menezes de Almeida,por sua vez, afirma:
“Referimo-nos, em particular, 4s regras de competéncialegislativa pelas quais se ha-
vera de pautar a regulamentacao normativa, que é pressuposto para 0 exercicio das
competéncias materiais comuns.Ora, essas regras sinalizam, no caso, para a prepon- |

derancia da Uniao. |
(...)
Isto quando a competéncia material comum nfosetiver de exercer de acordo com a
lei federal editada no uso de competéncialegislativa privativa, hipétese em que a |
Unido estabelecera normasgerais e especificas, legislando integralmente sobre a ma- |
téria.
E este o caso, por exemplo, da competéncia prevista no inciso XT do artigo 23. Com
efeito, sendo da Unido a competénciade legislar com exclusividade sobre dguas,
recursoshidricos enquanto potenciais energéticos e tambémsobre jazidase recursos
minerais, os Estados e Municipios ao exercerema fiscalizagao das atividades dos
concessiondrios credenciados a explorar recursos hidricos e minerais haverao de
observarnecessariamente a legislagdofederal.”>

Eis que surge uma conclusao inarredavel: a competéncia outorgada noart. 23,
XI, da Constituigaéo Federal esta limitada pela competéncia da Uniao de legislar
sobre a atividade mineral, podendo agir apenas sob seu comando; ou em seu con-
torno. Mas nunca se sobrepondo a ela, nem a contrariando - e sem poder, jamais,

exercer poderde policia sobre tais atividades - uma vez que este somente pode ser

 

+ HORTA,Raul Machado. Direito Constitucional. 2° ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 1999,p. 365.

5 ALMEIDA,Fernanda Dias Menezes de. Compet€ncias na Constituigdo de 1988. 4* ed. Sao Paulo: Atlas, 2007,pp.
116-117.  
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exercido pelo poder concedente, a Unido, que é, ao mesmo tempo,titular do bem,
outorgante da atividade e possui competéncia privativa para legislar a respeito.

9. Todavia, a despeito desta limitagdo a Estados e Municipios, o art. 23, XI, da

CF, possui contetido juridico, nao sendo um fantasmaa vagarpelotexto constitucio-
nal. Seu contetido é 0 de permitir aos Estados e Municipios ter melhor conhecimen-
to das atividadese das atribuigdes que a Unido delegou para a exploracao dos recur-
sos hidricos e minerarios em seuterritério.

Dai que nfo seria improvavel ser construido, a partir do cadastro atualmente
existente no DNPM,um cadastro estadual ou municipal, para que os governoslo-
cais tenham maior conhecimento e controle sobre 0 que acontece em seuterritério
- mas dai néo advém nenhumpoderdepolicia sobre tais atividades. Seria tao so-
mente uma fungao administrativa interna de Estados e Municipios, que a exerce-
riam como uma forma de conhecer e estabelecer politicas ptiblicas conjuntas de
modoa alcangara “equilibrio do desenvolvimento e do bem estar em ambito nacio-
nal”,

Ouseja, dele nao ha como fazersurgir poderde policia sobre umaatividade que
envolve bens dominicais da Uniao, cuja exploragao é porela concedida e acerca da
qual tem exclusividade na emanacAolegislativa.

O art. 23, XI, da CF, portanto, tem contetido normativo, conforme acima expli-

citado, mas nao com a amplitude que quer a Lei debatida. Nesta hipdtese, a TFRM
é absolutamente inconstitucional, pois invade esfera de competéncia privativa da
Uniao criando umataxa para remunerarum poderde policia que nao podeserexer-
cido pelos Estados. Portudoisso, é inconstitucional a pretensdo fiscalizatéria de-

corrente do poderde policia, e sua consequente taxa remuneratéria. Nao pode co-
brar pelo exercicio do poder de policia quem nao tem poderde policia a exercer
sobre aquela atividade - simples assim.

10. Conforme sera mais bem referido adiante, a taxa em comento tem como
fungao - clara, embora nao expressa - obter da exploragio mineral maior verba ao

ente publico, independentemente de qualqueratividadeestatal.
Maso pagamento devido pela exploragao mineral esta estabelecido no ordena-

mento: é a CFEM - Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Mine-
rais, que tem origem constitucional no art. 20, parégrafo 1°, da Constituigao Fede-
ral, e regulamentagao pelas Leis Federais 7.990 e 8.001°. Assim, querem os Estados
obterpara si uma “outra CFEM”,utilizando-se de instrumento juridico inapropria-
do.

Nao € nova a pretens4o dos Estados de interferir na arrecadagao da CFEM,ou
aindade instituir novas exag6es,fiscais ou nao, similares ou idénticas aquela com-

pensagao financeira.

 

Alguns debates sobre a estrutura da CFEM podemserencontrados em: SCAFF, Fernando Facury. “Aspectos con-

trovertidos sobre a CFEM - Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Minerais (royalties da minera-

¢40)”. In: SCAFF, Fernando Facury; e ATHIAS,Jorge Alex (coords.). Direito Tributdrio e Econémico aplicado ao

meio ambiente e a mineragdo, Sao Paulo: Quartier Latin, 2009; e SCAFF, Fernando Facury; e SILVEIRA, Alexan-

dre Coutinho da. ““CFEM - Normasaplicaveis 4 decadénciae a prescricgio”. In: SOUZA, Marcelo Mendo Gomesde

(coord.). A Compensagéo Financeira pela Exploragéo dos Recursos Minerais - CFEM. Belo Horizonte: Del Rey,
2011.     
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O Estado da Bahia fez promulgarlei arrogando-se direitos 4 CFEM;a referida
normafoi objeto de contundente impugnacao pela Unido (em Acao Direta de In-
constitucionalidade firmada pela Presidenta da Reptiblica’), recebendo parecerfa-

voravel da Advocacia-Geral da Unido e do Ministério Ptiblico Federal. Aguarda
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

O Estado do Para j4 promoveutentativas de se imiscuir na competéncia federal
relacionada 4 CFEM.Deinicio, através da Lei 6.710/2005, ao estabelecer, dentre

outros, que a CFEM deveriaser recolhida diretamente aos cofres estaduais. A nor-
mafoi impugnada, também pela Uniao Federal, mas dessa vez através do DNPM -

Departamento Nacional de Produgao Mineral, que ajuizou a Aco Civel Origindria
845, relatada pelo Ministro Cezar Peluso. A acio, contudo, restou julgada improce-
dente por vicios formais (foi entendida como “remédio imprdprio para controle
abstrato de constitucionalidade’’).

Em outra ocasiado, 0 Estado do Para promulgou a Lei 6.986/2007,alterando a
Lei 5.887/1995, estabelecendo quea lavra de recursos minerais dependera de “inde-

nizagdo monetaria pelos danos causados ao meio ambiente, independentemente da
obrigacao de reparo do dano”. Esta indenizacao seria calculada tendo por base o
“total das receitas resultantes da venda do produto mineral”; e seu fato gerador se-

ria, nomeadamente,“a saida do produto mineraldasareasde jazida” - tudo indican-
do a proximidade que se buscou da CFEM,embora a normaapenasrefira cardter
ambientalmente responsavel. Novamente houve impugnagao perante o Supremo
Tribunal Federal através da Acao Direta de Inconstitucionalidade 4.031, ajuizada

pela Confederagao Nacional da Indtstria (CNT). Tal qual a ADIn 4.606,esta agaio
judicial ainda nao foi julgada. Mas contém pareceres favoraveis das insténcias res-
ponsaveis por opinar sobre o deslinde da causa: a Advocacia-Geral da Unido e o
Ministério Puiblico Federal.

Sao todos exemplos concretos de tentativas - como a que se da através da pre-
tendida TFRM - de obtengao, pelos Estados-membros,de receitas vinculadas a ex-
tracao mineral, aproximadas da CFEM,e que agrediram a outorga constitucional
de competéncias materiais e legislativas, em detrimento da Unido.

Caso os Estados-membros desejem estabelecer um cadastro para controlar, mo-
nitorare fiscalizaras atividades de pesquisa, lavra, exploracgio e aproveitamento de
recursos minerais, devem-se dirigir ao DNPM fimde, junto aquela autarquia fe-
deral, obter todas as informagées que desejam,e auxilid-la (nos termos de um con-
vénio que venhaa ser firmado formalizando esta cooperagio) no exercicio do poder
de policia que possui, o qual é inafastavel e indelegdvel consoante a Constituigao
Federal.

A jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal vem sendo construfda no senti-
do de afastar a invasaéo de competéncia da Uniao pelos Estados, conforme se pode
verificar pela ADI 2.656 (Relator Ministro Mauricio Corréa), ADI 3.035 (Relator

Ministro Gilmar Mendes), ADI 437-QO (Relator Ministro Celso de Mello), ADI

173-MC (Relator Ministro Moreira Alves) e ADI 3.645 (Relatora Ministra Ellen

Gracie).

7 ADI 4.606.
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Estas decis6es demonstram que, apos identificada a invasdo da esfera de com-

peténcia da Uniaopelos Estados, o STF rechagatal intervencao indevida, restauran-

do a integra da competéncia material constitucionalmente outorgada.

c) Paralelo entre as competéncias comuns ambiental e mineral

11. Observemos /ateralmente, dentro da delimitagao constitucional de compe-

téncias, outra fungao atribuida aos entes federativos, relacionadas & atividade am-

biental que, comosabido, é diversa da atividade minerdria.

Trata-se de competéncia comum(compartilhada entre Uniao, Estados e Muni-

cipios) para “proteger 0 meio ambiente e combatera poluigao em qualquerde suas

formas”(CF,art. 23, VI) aliada 4 competéncia concorrente (entre Estados e Unido,

sendo que esta deve limitar-se “a estabelecer normasgerais”, conforme pardgrafo 1°

do art. 24) paralegislar sobre “florestas, caga, pesca, fauna, conservacao da nature-

za, defesa do solo e dos recursos naturais, protegéo do meio ambiente e controle da
poluicao”(CF,art. 24, VI).

Tais competéncias, associadas 4 matéria ambiental, sio deveras conhecidas e

difundidas nas varias esferas de poder daestrutura federalista brasileira. Especial-

mente diante do quedisp6eo art. 23, VI, todos os entes subnacionais podem fisca-

lizar esta atividade e sua adequagao 4s normas ambientais; e geralmente o fazem,

exigindo para tanto taxas - embora muitas vezesse verifique que dois entes federa-

dos est&o exigindotributo para fazer exatamente 0 mesmo,a jurisprudéncia é paci-
fica em afirmara inexisténcia de bitributagao*.

Qual a diferenga juridica entre a atividade ambiental e a atividade mineral que

conduzem a diversidade de andlise? Dentre varias outras que poderiamser exami-

nadas, restringimo-nos a observar que os bens minerais:

a) sao detitularidade dominical da Uniao,

b) sua exploragao € regulada pela Unido,e

c) a competéncia para legislaré privativa da Uniaio.

No caso ambiental verifica-se que:

a) os bens s&o bens de uso comum do povo(art. 225 da CF),

b) nao ha sobre eles nenhumaregra atinente ao regimejuridico de sua explo-
ragao, e

c) a competéncia para legislar € concorrente (art. 24, VI, da CF) ao mesmo

tempo emquesua protecdo encontra-se no Aambito de competéncia comum.

“Agravo Regimental. Tributdrio. Taxa de Fiscalizagao Ambiental. Exagdes Cobradaspela Uniao e pelo Orgio Esta-

dual. Bitributagao Descaracterizada. Confisco. RazGes Recursais Insuficientes para concluir pela Desproporciona-

lidade ou pela Irrazoabilidade da Cobranga. E condicao constitucional para a cobranga de taxa pelo exercicio de

poderde policia a competéncia doente tributante para exercera fisc: cdo da atividade especifica do contribuin-

te (art. 145, TI da Constituigao). Por nao serem mutuamenteexclusivas, as atividades de fiscalizagdo ambiental

exercidas pela Unido e pelo estado nao se sobrepdem e, portanto, naoocorre bitributagao. Ao naotrazer A discussio

0 texto dalei estadual queinstitui um dostributos, as razGes recursais impedem que se examine a acumulagao da

cargatributaria e, com isso, prejudica o examede eventualefeito confiscatério da miltipla cobranca. Agravo regi-

mental aoqual se nega provimento.” (RE 602.089 AgR,Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julga-
do em 24,4.2012, Acérdao Eletr6nico, DJe de 22.5.2012)
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Logo, nao se pode usar comoidénticas situagdes que sao apenas semelhantes,

mas que possuem abissais diferengasentresi.
A TFRM,porsua vez, afasta-se declaradamente dessa competéncia ambiental,

estando fundada na competéncia comum especificamente relacionada a atividade
minerdria, e fundadanoart. 23, XI, da CF.

Logo, reafirma-se que é inconstitucional a instituigéo da TFRM,por carecerem
os Estados de competéncia legislativa sobre a matéria.

III. Aspectos Tributarios
a) Qual a contraprestacionalidade e a divisibilidade da TFRM?

12. As atividades que os Estadosirao exercerna fiscalizac4o estao desconecta-
das da fungio juridica da taxa, nao configurando sequer “exercicio do poder de
policia” segundo definicao do Cédigo Tributario Nacional. Ora, em todos os casos
abaixo, nao estard o Estado a limitar ou disciplinar qualquer coisa; nem tampouco

a regular a pratica de ato.
Régis Fernandes de Oliveira assevera que:
“€ essencial que haja 0 exercicio da estrutura do Estado , nao havendo qualquerrazao
para decisdes que se assentam na mera existéncia dos mecanismosestatais de fiscali-
zacao para autorizar a cobranga. Ha equivoco conceitual. (...) O poder de policia im-
poe limitacgGes ao direito de liberdade e propriedade. A taxa é devida pelo ‘sim’ ou
‘nao’ da Administragao Ptiblica.”?

Ondeesta, no caso em apre¢o, a possibilidade de os Estados dizerem “sim” ou
“nado” para a exploracdo da atividade minerdria? Incabivel na espécie.

Assim,as diversas atividades estatais estabelecidas nas Leis da TFRM repre-

sentam servicos (embora nao especificos oudivisiveis) - viciando o tributo, nomea-

da e explicitamente umataxa decorrente do exercicio do poderdepolicia. Basta ver
a lista das atividades estatais previstas como contraprestacdo:

1) planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar agdes

setoriais nao se confunde com disciplinar exercicio de direitos e compatibili-
zd-los com o bem comum;
2) registrar, controlare fiscalizar as autorizagGes, licenciamentos, permiss6es

e concess6es minerdrias néo importa em disciplinaro exercicio dos direitos a
liberdade e 4 propriedade das pessoas, compatibilizando-o com o bemco-
mum;
3) controlar, acompanhare fiscalizar as atividades minerarias nao significa
disciplinaro exercicio dos direitos a liberdade e & propriedade das pessoas,
compatibilizando-o com o bem comum;
4) defender os recursos naturais nfo representa disciplinar o exercicio dos
direitos a liberdade e & propriedade das pessoas, compatibilizando-o com o

bem comum.
Estas atividades apresentadas como justificativas 4 instituigéo da taxa nao

preencheriam as finalidades contraprestacionais e a necessaria especificidade ou

divisibilidade.

° Curso de Direito Financeiro, 3° ed. Sio Paulo: RT, 2011, p. 159.
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Por exemplo,“planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e ava-
liar agGessetoriais” e “defenderos recursos naturais” nao saoatividades prestadas
diretamente ao contribuinte, em sua fruicdo tinica. Nao so especificamentefrui-
veis por qualquer cidadao ou grupo. O beneficio daf decorrente nio é passivel de
divis&o entre cidadaos, mas universalmente percebido. Nao ha a equivaléncia. To-
das as atividades previstas sio equivocadamente identificadas como exercicio de
poderdepolicia.

A verdade € que, de todas as agGes estatais mencionadas comojustificadoras
desta imposigao tributéria, nenhuma sequerpassaria no teste de adequagio aos ca-
racteres especificos da taxa (poderde policia, contraprestacionalidade,divisibilida-
de, especificidade). Isto sem esquecerdo acimaexposto, querevela a inconstitucio-
nalidade da exagaopor invadir a competéncia constitucional da Unido.

b) Dafalta de materialidade da base imponivel da TFRM coma atividade
desenvolvida pelosestados

13. Ademais, a base de calculo eleita para a TFRM naoserelaciona com a pre-
tensa materialidade do evento tributado. Tome-se de empréstimoa doutrina sobre a
base de cdlculo de Paulo de Barros Carvalho, para quem “a grandeza haverdde ser
mensuradora adequadada materialidade do evento”, e Geraldo Ataliba, que asse-
vera: “fica evidente a posigao central da base imponivel(...) pela circunstancia de
ser impossivel que um tributo, sem se desnaturar, tenha por base imponfvel uma
grandeza que nao seja insita na materialidade de sua hipdtese de incidéncia’".

A utilizagao da quantidade de toneladas para definigao do quantum debeatur
nao promove, em qualquerocasiao, a mensuragao da atividade estatal desenvolvida
(seja qualela for). As grandezas nao sao relacionadasentre si: a quantidade de to-
neladas extrafdas nao oferta qualquer informagao sobre a quantidade da atuacdo
administrativa, seja fiscalizando a atividade; seja promovendo a protegao ambien-
tal; seja ainda promovendoo levantamento daoferta e demandade ciéncia e tecno-
logia.

Além de frisar as categdricas afirmac6es dos referidos doutrinadores, convém
apontar que, na TFRM,0 peso do minério extraido é absolutamente incapaz de di-
zer qualquercoisa sobre a medida da atividade administrativa. Basta lembrar que
“cadastrar concess6es”e “analisartransferéncias de receitas” no esto, sequer mi-
nimamente, aptas a serem medidas consoante o peso da extracao”.

Logo,se naoportodas as outras razGesjA suscitadas, revelam-se inconstitucio-
naisestas leis pela auséncia de fixagao de umabase imponivel adequadaa exacio.

"CARVALHO,Paulo de Barros. Curso de Direito Tributdrio. 19" ed. rev, Sao Paulo: Saraiva, 2007, p. 364.
"' ATALIBA,Geraldo. Hipdtese de incidénciatributdria, 6° ed. Sao Paulo: Malheiros, 2008,p. 111.
? “Tributério, Taxa de Localizagao e Funcionamento. Base de Calculo. O ntimerode empregados do contribuinte,

evidentemente, nada tem

a

vercom a atividadeestatal, resultante do poderde policia, remuneradapela taxa de loca-
lizagao e fFuncionamento, de modoque,eleito comobase de célculodotributo, contraria o dispostono art. 77, caput,
do Cédigo Tributério Nacional. Recurso especial conhecido ¢ provido.” (REsp 97.102/BA,Relator Ministro Ari
Pargendler, Segunda Turma, julgadoem 2.6.1998, DJ de 29.6.1998, p. 140)   
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c) A correlagaoentre o custo da atividade e o valor a ser arrecadado- a geragdo
de receita desvinculada

14. Ainda na formagao do quantum debeatur, mas sob outro prisma, a TFRM
revela fragilidades manifestas.

Astaxas encontram justificagéo em uma determinadaatividade administrativa,
que pode e deveser dirigida individualmente a um Unico contribuinte - isto é, a
atividade esta vinculada a este contribuinte, de forma especificae divisivel.

Assim, a TFRM 86sepresta a custear esta atividade administrativa de fiscali-

zacao. Nao é funcao da taxagerar receita desvinculada, apta a ser aplicada em ou-
tros setores de atuac&o, ou no desenvolvimento de outras politicas ptiblicas - esta é
tarefa que sera cumpridaatravés da arrecadagdo de impostos.

Esta posic&o é pacifica no STF, capitaneado pelo acérdao abaixotranscrito, que

sustenta:
“Taxa: Correspondéncia entre o Valor exigido e o Custo da Atividade Estatal.
- A taxa, enquanto contraprestagio a umaatividade do PoderPublico, nado pode supe-
rar a relagao de razodvel equivaléncia que deveexistir entre 0 custo real da atuagao
estatal referida ao contribuinte e 0 valor que o Estado podeexigir de cada contribuin-
te, considerados, para esse efeito, os elementos pertinentes as alfquotas e & base de
calculo fixadas em lei.
- Se o valor da taxa, no entanto, ultrapassar 0 custo do servigo prestado ouposto a
disposic&o do contribuinte, dando causa, assim, a umasituagao de onerosidade exces-

siva, que descaracterize essa relacao de equivaléncia entre os fatores referidos (0 cus-
to real do servigo, de um lado,e 0 valor exigidodo contribuinte, de outro), configurar-

se-4, ent&o, quanto a essa modalidade detributo, hipétese de ofensa 4 clausula veda-

t6ria inscrita no art. 150, IV, da Constituigéo da Reptiblica. Jurisprudéncia. Doutrina.

(...)” (ADI 2.551 MC-QO,Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno,julgado
em 2.4.2003, DJ de 20.4.2006, pp. 5, Ement. Vol. 02229-01, pp. 25)

E, claramente, 0 que se observa no caso em andlise.

NoEstado do Para,projeta-se a arrecadacao, através da TFRM,da ordem de R$
800.000.000,00'3. Em Minas Gerais, de R$ 500.000.000,00". E no Amapé, de R$

156.000.000,00'°.
A pergunta cabivel, entéio, é: ha razodvel equivaléncia entre 0 custeio daativi-

dade que se pretende desempenhar(exercicio do poder de policia sobre a atividade
mineraria) e o valor que projeta de arrecadagio?

A resposta é claramente negativa. E, para assim concluir, alguns ntimeros sao
bastante reveladores. Observem-se alguns dados retirados dos respectivos Balan-

cos/2011:

8 Informagao extrafda dositio oficial do Governo do Estado do Para. Disponivel emhttp://www.pa.goy.br/noticia_in-

terna.asp?id_ver=88989, Acesso em 2.12.2011.
'“ Conforme informadopelo Secretdrio de Fazenda de MinasGerais, emnoticia veiculada pelo jornal Valor Econémi-

co, em 6,1.2012, assinada pelo jornalista Marcos de Moura e Souza. Disponivel em http://www.valor.com.br/

brasil/1171654/minas-espera-arrecadar--500-milhoes-por-ano-com-nova-taxa-para-mineradoras.  Acesso em

29.2.2012.
'S Conforme informadopelo autor do Projeto de Lei ao Jornal do Dia de 22.12.2011. Disponivel em http://www,jdia.

com.br/pagina.php?pg=exibir_not&idnoticia=45536. Acesso em 29,2.2012.

   



52 Revista Dialética de Direito Tributario n° 210

 

 

 

 

    

Despesa da Despesa da Despesa da
Previsdo de pes Secretaria de besa Despesa do Poder

~ Secretaria de 5 Secretaria de sig §
arrecadagdo Desenvolvimento 5 4 Judiciario

Fazenda ae Meio Ambiente
e Industria

R$ R$ ‘ R$ R$16 9)
MG 500.000.000,00| 930.235.397,07 RE 82:345.050.81 71.003.219,29 3.071.927.980,83

R$ R$ R$ R$7

PA 800.000.000,00 238.001.838,26 R22975598512 40.392.027,46 611.931.325,95
R$ 13.628.447,03”

APR 136 000.000,00 ee 309,08 |° : RS 887.177,44 a 993.772,87a a R$ 1.599,205,677 ae»    
15. Observemos o que ocorre com a receita da Unido sobre a exploraciio de re-

cursos minerais - a CFEM.Para fins comparativos, deve-se observar os niveis da
arrecadagao desta e cotejd-los com o que os trés Estados pretendem arrecadar.

Consulta aos ntimeros disponiveis no sitio oficial do DNPM”!esclarece que:
 

Arrecadagao Total de

CFEM
2011 R$ 1.560.762.683,69 R$ 176.902.093,49 R$ 103.328.997,95 R$ 4.496.720,88
2010 R$ 1.083.142.321,46 R$ 115.171.784,57__| R$ 68.200.245,97 R$ 2.288.652,67
2009 R$ 742.731.140,98 R$ 79.374.035,33 R$ 62.273.891,38 R$ 1.750.151,62

Repasse MG Repasse PA Repasse AP
 

 

        
Nao é minimamentecrivel que 0 exercicio do poderde policia que justificaria a

criagao da taxa custe ao Estado mais do que a soma das despesas de varias de suas
Secretarias ou ainda que a estrutura fiscalizatéria de uma Unica atividade (minera-
dora) tenha destinada para si verba compardvel 4 da Secretaria da Fazenda, que
mantém toda a complexaestruturagao detributos do Estado. Nem tampoucoé de se
admitir que, para remunerara atividade administrativa, sejam necessdrios quase
tantos recursos quanto a arrecadagao nacional da CFEM,e/ou a multiplicagaio do
que cada qual desses Estados recebe na partilha da CFEM.

Nao ha razoavel equivaléncia entre 0 valor que se projeta de arrecadacio e os
custos parao efetivo exercicio da atividade. Isso macula a exacdotributaria, tornan-
do-a invdlida. O quantum debeaturnao é adequado a estrutura juridica.

Observa-se que, toda a construgao sobre 0 exercicio do poderde policia torna-se
despicienda na medida em que se revela que a cobranga em nadase relaciona com
controle, registro ou fiscalizagao de qualquer coisa; nao est4 vinculada a remunera-
¢ao de qualqueratividade; trata-se apenas e tao somente de criacio de mais uma
receita tributaria, que se tenta justificar nas instituigdes jurfdico-fiscais constantes

hup://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/demontracoes_contabeis/balanco_geral/2011/a2011_di-
retavl.pdf, pp. 106 e ss., “Demonstrativopor unidade orgamentaria segundoa natureza da despesa”.

 http://www.sefa.pa.gov.br/site/tesouro/diconf/BALANCOS/_Balancos201 1/BGE-2011-Volume-I-capa.pdf, pp. 81
e ss., “Despesarealizada por 6rgao”.

http://www.seplan.ap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=51&Itemid=179. “Demons-
trativo da execugaoda despesa por natureza da despesa e por UG”.
Agéncia de Desenvolvimento.

Secretaria de Indtstria, Comércio e Mineragao.

Informagéesretiradas de http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=555. Acesso em 12.11.2012.
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da Constituigaéo Federal e do Cédigo Tributario Nacional, embora com evidéncia

deixe de atender aos seus pressupostos basicos.
O quese busca com a criacéo da TFRM é simplesmente aumentar a arrecada-

cao estadual, sem qualquer vinculagado com a atividadefiscalizatéria. Isso é proprio
dos impostos - que a Constituigéo protbe os Estados de cobrar sobre a exploragao
de recursos minerais-, jamais das taxas, cujo fundamento de validadeé a prestagao
de servicos ptiblicos ou 0 efetivo exercicio do poderde policia, que, no caso, o Es-
tado também nao pode exercer por vedagao constitucional.

d) Taxas ad valorem decorrentes do poderde policia possuemteto arrecadatério
paraevitaro efeito confiscatério

16. Outro fato a ser analisado é que as taxas ad valorem, que sao instituidas em
face do efetivo exercicio do poder depolicia sobre atividades econémicas, possuem
um teto arrecadatério com fito de evitar 0 efeito confiscatério, o que é referenda-
do pelo STF.

Neste sentido, o Ministro Ilmar Galvao, no RE 239.397-2, afirma que
“Trata-se de cdlculo que, sabidamente, nao é suscetivel de exprimir 0 custo real do
servico de fiscalizagao daatividade dos produtores de carvao, madeira e outras espé-
cies da indtstria extrativa vegetal, mas que, inegavelmente, fornece umaideia bas-
tante aproximada da extensdo e da intensidade da ago extrativista sob controle,
ndo podendo,porisso, ser tido por inadequadoe irrazodvel (...).”

Como exposto pelo Ministro Gilmar Mendes, na ADIn 2.078, s6 nado haveria
efeito confiscatério nos valores fixados pelo Estado porter sido estabelecidas
margem mdxima, nao havendo qualquer violagao ao principio da proporcionalida-
de. Assim, entenderam os Ministros do STF que ha razoabilidade no calculo de
taxas de acordo com valor da causa se houver um valor maximo estipulado e que
apresentemcorrelagdo como custo daatividade estatal prestada.

No caso da TFRM ndha valor maximo e ha total desproporcionalidade entre
o valor cobrado e 0 suposto custoestatal, pois a totalidade a ser arrecadada com a

referida taxa sera maior do que 0 orgamento previsto para diversos 6rgaos ptiblicos
dos Estadosinstituidores.

Comoa taxa é apurada mediante um percentualvariavel, é necessdrio que haja
umlimite maximo para que o valor nao atinja um patamar indiscutivelmente exor-
bitante em face do custo real da atuagao do Estado em favordo contribuinte - 0 ra-
ciocinio continua a girar em torno da limitacao e da proporcionalidade da taxa em
relagao atividadeestatal.

Em diversos acordéos do STF (RE 239.397-2, RE 416.601, ADIn 2.078, ADIn

3.826, e ADI 2.655) ha alus&o expressa ao fato de quea taxa serve estritamente para
custear 0 poderde policia, sendo admitida a sua “‘vinculagéo” em decorréncia da
impossibilidade de se mensurar de maneira especffica e individualizada 0 custo das
atividades. Nada obstante, e dada a dificuldade de mensurara atividade, mantém o
STF 0 posicionamento de que qualquertaxa deverd ser pautadapelosprincipios da
razoabilidade e da proporcionalidade, nao podendo haver um abismoentre o valor
efetivamente arrecadado a atividade que esta sendo “‘custeada” - basta consultar
os RE 239,397-2, RE 416.601, ADIn 1.926-4, ADIn 2.078, ADIn 3.826, e ADIn
2.655.  
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Neste sentido, e para garantir esta razoabilidade, é necessdrio que haja aesti-
pulagdo de um valor maximo nesta cobranca - basta ler os acérdéos das ADIn
1.926-4, ADIn 2.078, ADIn 3.826, e ADIn 2.655! Emtodos existe umteto de co-
branga.

Nao haverum teto de cobranga acarreta a possibilidade de serem cobrados va-
lores vultosos e nao condizentes com atividade estatal, o quecaracterizaria efeito
confiscat6rio - e nao existe teto na TFRM.

IV. Conclusées
17. Emface de tudo que acimafoi exposto, pode-se concluir afirmando que:
a) Os recursos minerais sao bens de propriedade dominical da Uniaio, sua ex-
ploragao € inteiramenteregulada através do sistema de delegaciio da Uniaio e a
legislagéo sobre a matéria € de competéncia exclusiva da Unido. Logo, nao
subsiste nenhumapossibilidade de exercicio do poderdepolicia por parte dos
Estados-membros.
b) A interpretagao possivel do art. 23, IX, da CF € a que permite aos Estados-
membros, Distrito Federal e Municipios registrar, acompanhare fiscalizaras
concessoes de direitos de pesquisa e exploragéo em conjunto com o 6érgiio de-
legatario do poderde policia estabelecido pela Unido, que € 0 DNPM.
c) Os Estados nao tém competéncia constitucional para exercerdiretamente o
controle, monitoramentoefiscalizagGo das atividades de pesquisa, lavra, ex-
ploracdo e aproveitamentode recursos minerdrios. O exercicio destas ativida-
des compete 4 Uniao, caracterizando-se como uma invasaio de competéncia
legislativa federal este tipo de atuagao porparte dos Estados-membros, motivo
pelo quala inclusaodestetipo de previsdo normativa na Lei é inconstitucional.
d) Abstraindo as quest6es acima, é incabivel a cobranga de taxas, pois:

d.1) 0 poder de policia alegadamente exercido pelos Estados e remunerado
pela TFRM nfogera nem contraprestacao e nem divisivel entre os contri-
buintes;
d.2) nao ha materialidade entre a base imponivel da TFRM a atividade
desenvolvida pelos Estados;
d.3) as taxas ad valorem, decorrentes do poderdepolicia e sobre atividades
econdmicas, devem possuir teto arrecadatério para evitar 0 efeito confisca-
t6rio.

O que os Estados buscam é a geracao de receita desvinculada, em face da com-
pleta auséncia de correlagao entre o custo da atividade a ser pretensamente desen-
volvida e a expectativa arrecadatéria.

 

 


