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RESUMO 

O presente estudo se propõe a analisar a constitucionalidade e a legalidade 

da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental das Atividades de 

Pesquisa, Lavra, Exploração e Produção de Petróleo e Gás (TFPG) instituída pelo 

Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei Nº 7.182 de 29 de dezembro de 2015 e 

regulamentada pelo Decreto Nº 45.638 de 25 de abril de 2016.  
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THE INCOSTITUCIONALITY AND ILEGALITY OF THE CONTROL , 

MONITORING AND ENVIRONMENTAL INSPECTION FEE FOR THE  

OIL AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION ACTIVITIES, SO 

CALLED TFPG 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The current study intends to analyze the legality and constitutionality of the Control, 

Monitoring and Environmental Inspection Fee for the Oil and Gas Exploration and 

Production Activities, so called TFPG, established by the State of Rio de Janeiro on 

December 29, 2015, by Law No. 7,182 of December 29, 2015 and regulated by 

Decree No. 45,638 of April 25, 2016.  
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INTRODUÇÃO  

 

No ano de 2015, o Estado do Rio de Janeiro encontrava-se em um cenário de 

grande crise econômica, ainda mais agravada pelos problemas vivenciados na 

indústria petrolífera, alta fonte de renda para o Brasil e principalmente para este 

Estado. 

Nesse contexto, o Estado do Rio de Janeiro, dentre tantas outras medidas 

instauradas para proporcionar o aumento de arrecadação, instituiu a Taxa de 

Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental das Atividades de Pesquisa, 

Lavra, Exploração e Produção de Petróleo e Gás (TFPG) por meio da Lei Nº 7.182 

de 29 de dezembro de 2015, posteriormente regulamentada pelo Decreto Nº 45.638 

de 25 de abril de 2016.  

Conforme é possível extrair da legislação em referência, a TFPG foi instituída 

como taxa, cujo objetivo é o custeio do controle, monitoramento e fiscalização 

ambiental das atividades de pesquisa, lavra, exploração e produção de petróleo e 

gás. A fiscalização será exercida pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (“INEA”), 

autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro.  

Contudo, desde sua instituição, a TFPG é alvo de fortes críticas pelas 

empresas do setor petrolífero, contribuintes da taxa, sendo objeto de várias ações 

no Judiciário que visam ao reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade da 

taxa. 

Dentre os principais argumentos utilizados pelos contribuintes está a 

inconstitucionalidade e ilegalidade da base de cálculo da TFPG, que conforme 

definido pela legislação de regência, será a quantidade de barris de petróleo 

extraído ou unidade equivalente de gás natural.  

Além disso, os contribuintes também defendem a falta de razoabilidade e 

proporcionalidade da taxa, bem como a ausência de competência do Estado do Rio 

de Janeiro para exercer a fiscalização sobre as atividades de pesquisa, lavra, 

exploração e produção de petróleo e gás. 

Diante deste cenário, objetiva-se desenvolver uma análise crítica dos 

argumentos utilizados pelos contribuintes na alegação da inconstitucionalidade e 
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ilegalidade da TFPG, bem como os contra-argumentos utilizados pelo Estado do Rio 

de Janeiro. 

Para tanto, serão discutidos ao longo deste trabalho normas constitucionais e 

infraconstitucionais basilares do direito tributário, principalmente relacionadas às 

taxas, além dos principais aspectos e disposições da TFPG, para que, então, ao 

final, seja possível avaliar a existência de vícios de legalidade e de 

constitucionalidade na instituição da TFPG.   

  

1. O CONTEXTO ECONÔMICO DE CRIAÇÃO DA TFPG  

Antes de adentrarmos no objeto central do presente trabalho, a respeito da 

análise da legalidade e da constitucionalidade da TFPG, é necessária, 

primeiramente, a realização de um breve exame quanto ao contexto econômico em 

que a TFPG foi criada. 

No ano de 2015, o Estado do Rio de Janeiro se deparava com grandes 

dificuldades financeiras. Assim, passava por uma crise econômica que vinha se 

agravando ao longo dos anos e que, consequentemente, dificultava o 

desenvolvimento e o crescimento do Estado, além de afetar diversos setores da 

economia, inclusive o setor petrolífero. Com isso, as receitas do Estado 

apresentaram considerável declínio, gerando a previsão de um déficit orçamentário 

para o ano de 2016, amplamente divulgado e pela mídia.  

Para agravar a situação, a indústria petrolífera também passava por uma 

grande crise. Os preços do barril de petróleo começaram a apresentar quedas 

significativas em 2014 em decorrência do excesso de oferta, em especial por conta 

de aumento de produção em áreas dos EUA, bem como pela recusa dos países da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em efetuar a redução de 

sua produção.  

Tendo em vista que grande parte das receitas auferidas pelo Rio Janeiro 

estão relacionadas com as atividades da indústria do petróleo, o Estado também foi 

fortemente afetado pela crise vivenciada pela indústria. 

Conforme dados divulgados pela Agencia Nacional de Petróleo (ANP)2, no 

ano de 2015, o total arrecado a título de Royalties no Brasil gerou a soma de R$ 

                                                           
2Disponível em: http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-participacoes/participacoes-governamentais-
consolidadas Acesso em: 24/06/2018 
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13.857.862,95 de reais, o que representou uma queda de receita superior a 25%, 

em comparação com o ano de 2014, em que o total o montante arrecadado foi de 

R$18.531.085,66 

 

Para o Estado do Rio de Janeiro, a redução de receita foi ainda maior, 

resultando em um percentual de 28% do ano de 2014 para o ano de 2015 em que 

foram arrecadados R$ 3.213.771,45 e R$ 2.308.763,48 respectivamente.  

Além de todas as dificuldades já pontuadas, o Estado do Rio de Janeiro 

também se deparou com uma redução significativa do crescimento de suas receitas 

tributárias. De acordo com informações disponibilizadas no site da Secretaria de 

Estado de Fazenda e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) é 

possível inferir que o crescimento das receitas decorrentes da arrecadação geral de 

tributos estaduais nos anos de 2014 e 2015, giraram em torno de 1,4% e 4,5% 

respectivamente, enquanto em anos anteriores, a média de crescimento muitas 

vezes ultrapassava 10%.3 

Em junho de 2016, é decretado o Estado de Calamidade Pública no Estado 

do Rio de Janeiro por meio do Decreto Nº 45.692, de 17 de junho de 2016, em razão 

da crise financeira vivida pelo estado, conforme é possível concluir a partir da 

redação do seu artigo 1º: 

“Fica decretado o estado de calamidade pública, em razão da grave 
crise financeira no Estado do Rio de Janeiro, que impede o 
cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da 
realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. ” 
 

Posteriormente, o Estado de Calamidade Pública foi reconhecido pela Lei nº 

7.483 de 08 de novembro de 2016, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro (Alerj) 

Diante do cenário de crise estabelecido no Estado e da necessidade de 

incremento do orçamento público, entre os anos de 2015 e 2016, o Rio de Janeiro 

começou a adotar diversas medidas com o objetivo de aumentar a arrecadação de 

receitas.  

                                                           
3  Disponível em: http: 
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos?_afrLoop=2010071480885070&dat
asource=UCMServer%23dDocName%3A100654&_adf.ctrl-state=13ne6vn1tq_627 Acesso em: 
24/06/2018  
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Em 30 de dezembro de 2015, foi publicada a Lei Nº 7.183 que determinou a 

cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as 

operações de extração de petróleo, estabelecendo que o fato gerador do imposto 

ocorre imediatamente após a extração do petróleo e quando a mercadoria passar 

pelos Pontos de Medição da Produção. A Lei, que ficou conhecida como a “nova Lei 

Noel”, em razão da Lei Nº 4.117, de 27 de junho de 2003, vem sendo fortemente 

questionada pela indústria, sendo objeto de diversos mandados de segurança 

impetrados pelas empresas afetadas, bem como de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) proposta pela Associação Brasileira de Empresas de 

Exploração e Produção de Petróleo e Gás (ABEP), ainda pendente de julgamento 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

Na mesma data, também foi publicada a Lei Nº 7.182 que instituiu a TFPG no 

Estado do Rio de Janeiro. A taxa foi instituída tendo por fato gerador o exercício do 

poder de polícia ambiental sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração e 

produção de Petróleo e Gás e será o foco de estudo do presente trabalho. Assim, 

analisaremos as especificidades dessa taxa para que, ao final, possamos concluir se 

sua instituição ocorreu respeitando-se os preceitos previstos na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (Constituição Federal), bem como na 

legislação infraconstitucional.  

Outra estratégia utilizada para promover o incremento das receitas ocorreu 

através da Lei Nº 7.428, de 25 de agosto de 2016, que instituiu o Fundo de Equilíbrio 

Fiscal do Estado do Rio de Janeiro (FEEF). Com essa Lei, a fruição de benefícios 

fiscais, já concedidos ou que vierem a ser concedidos, fica condicionada a 

realização de depósito no FEEF do montante equivalente a 10% da diferença 

auferida entre valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefício fiscal. 

Em que pese essa medida não ser direcionada exclusivamente ao setor de petróleo 

e gás, também gerou fortes impactos no setor, que conta com os incentivos do 

Estado para o desenvolvimento de suas atividades. A constitucionalidade da Lei nº 

7428/2016 também é questionada e pende de análise pelo STF, através da ADI nº 

5635. 

Deve-se destacar também a publicação do Decreto Legislativo Nº 2, de 26 de 

dezembro de 2016 que sustou os efeitos do Decreto Estadual Nº 41.142, de 23 de 

dezembro de 2008, responsável pela regulamentação da concessão do regime 
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especial de tributação do ICMS sobre a importação e exportação de equipamentos 

destinados à exploração e produção de petróleo e gás no Estado do Rio de Janeiro 

(REPETRO), tendo como principal justificativa para a suspensão, a significativa 

renúncia fiscal anual gerada pelos incentivos fiscais, receitas relevante frente à crise 

econômica enfrentada pelo Estado.   

O Decreto nº 41.142/2008 concedia a isenção ou a redução da base de 

cálculo do ICMS incidente na importação de determinados bens, importados ao 

amparo do Repetro, bem como a isenção ou redução da base de cálculo do ICMS 

nas operações antecedentes à saída destinada a pessoa sediada no exterior dos 

bens fabricados no país que viessem a ser subsequentemente importados ao 

amparo do Repetro. Dessa forma, a suspensão pelo Decreto Legislativo nº 2/2016 

também afetou e gerou grandes preocupações para o setor.  

Verifica-se, portanto, que a situação fática do Estado do Rio de Janeiro ora 

estudada, causou relevantes impactos jurídicos, econômicos e políticos. Nesse 

contexto, dentre as diversas medidas adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro, está 

listada a instituição da TFPG, que terá sua análise pautada nos preceitos 

constitucionais e legais basilares das taxas. 

 

2. O REGIME JURÍDICO DA TAXA  

A taxa constitui-se como espécie de tributo e possui amparo constitucional no 

inciso II do artigo 145 da Constituição Federal, que estabelece a competência da 

União, dos Estados e do Distrito Federal para sua instituição, verbis: 

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: 
(...) 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; ” 
 

Conforme é possível extrair da leitura do dispositivo acima, bem como do 

artigo 77 do Código Tributário Nacional (CTN), o fato gerador das taxas poderá 

ocorrer por duas vias distintas que residem no exercício regular do poder de polícia 

ou na prestação ou disponibilização de serviços públicos específicos e divisíveis aos 

contribuintes.  

Dessa forma, a taxa é um tributo vinculado, tendo em vista a relação de 

vinculação desse tributo com uma atividade estatal que deve ser específica e 
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divisível, podendo estar configurada através do exercício regular do poder de polícia 

ou em determinada prestação ou disponibilização de serviço público.  

Segundo Hugo de Brito Machado: 

“Enquanto o imposto é uma espécie de tributo cujo o fato gerador 
não está vinculado a nenhuma atividade estatal específica relativa ao 
contribuinte (CTN, art. 16), a taxa, pelo contrário, tem seu fato 
gerador vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao 
contribuinte. Por isto, é que se diz, reproduzindo a ideia de A. D. 
Giannini (Istituzioni di Diritto Tributario, Milão, Dott. A. Giuffrè Editore, 
1948, p. 39) que a taxa é um tributo vinculado A primeira 
característica da taxa, portanto, é ser um tributo cujo o fato gerador é 
vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. 
Esta característica a distingue do imposto, entretanto não basta para 
sua identificação específica, porque também a contribuição de 
melhoria tem seu fato gerador vinculado a atividade estatal 
específica. Acrescenta-se, pois, que a taxa é vinculada a serviço 
público, ou ao exercício do poder de polícia.”4

 

 
O poder de polícia pertence ao Estado e está diretamente relacionado à 

necessidade de realização de atividade, por parte da administração pública, em que 

se regula a prática de ato ou abstenção de fato, gerando restrições a direitos 

individuais em face do interesse público.  

Adicionalmente, é imprescindível para a cobrança da taxa, a regularidade do 

poder de polícia, uma vez que, diferentemente da taxa por serviços públicos, não foi 

facultado a possibilidade de potencial prestação do serviço.  

O CTN assim conceituou o poder de polícia:  

“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, 
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos. ” 
 

Os serviços públicos, por sua vez, não possuem conceituação expressa pela 

legislação. Em contrapartida, o artigo 79 do CTN dispõe que os serviços públicos 

consubstanciam-se em efetivos quando usufruídos e em potenciais quando postos a 

disposição do contribuinte.  

Além disso, para fins de instituição de taxas sobre os serviços públicos, estes 

devem ser específicos, de forma que seja possível a individualização de unidades 

                                                           
4 MACHADO, Hugo de Britto. Curso de Direito Tributário. 35ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2014.  
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autônomas de intervenção, utilidade ou necessidade pública. Vale dizer, portanto, 

que para que determinado serviço seja específico, é necessário é necessária a 

identificação daqueles que dele usufruem de forma individualizada. 

Concomitantemente, também se faz necessário que os serviços públicos sejam 

divisíveis de forma possam ser usufruídos, separadamente, por parte de cada um 

dos seus usuários.   

Dessa forma, os serviços públicos, para o fim de instituição das taxas, não 

podem ter por objetivo, de forma genérica e abrangente, o benefício da coletividade 

em geral, ausentes os requisitos específicos necessários. É o que ocorre, a título 

exemplificativo, com o serviço de iluminação pública.  

Assim já se manifestou o STF, em sua Súmula Vinculante nº 41 ao determinar 

que “o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”, dado 

traduzir-se em atividade estatal que consiste na prestação de utilidades 

inespecíficas, indivisíveis e insuscetíveis de serem vinculadas a determinado 

contribuinte. 

No que se refere à base de cálculo, o §2º do artigo 145 da Constituição 

Federal determina que: “As taxas não poderão ter base de cálculo própria de 

impostos”. Complementarmente, a base de cálculo das taxas também é 

regulamentada no plano infraconstitucional, através do parágrafo único do artigo 77 

do CTN, segundo o qual “A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador 

idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital 

das empresas”. 

Adicionalmente, destaca-se que é autorizado ao legislador utilizar-se de 

determinado elemento da base de cálculo de um imposto, tendo em vista que a 

vedação constitucional resta configurada quando há completa igualdade entre as 

bases de uma taxa e de um imposto. Nesse sentido é a orientação do STF exarada 

na Súmula Vinculante nº 29 que entende ser “constitucional a adoção, no cálculo do 

valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado 

imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”. 

Ademais, importante ressaltar a diferença, no âmbito jurídico, entre a taxa e o 

preço público, mais especificamente no que tange à prestação dos serviços, 

principalmente diante da ausência de previsão legal do segundo.  
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A distinção entre os dois conceitos decorre precipuamente do fato de que as 

taxas são legalmente instituídas e possuem um caráter de compulsoriedade como 

tributo, já sendo devidas pela simples disponibilização do serviço específico e 

divisível. Além do que, necessário que referido serviço possua o caráter de uma 

atividade própria do Estado. 

Em contrapartida, o preço público consiste na remuneração por serviços 

públicos passíveis de serem delegados à terceiros (como por exemplo empresas 

privadas), amparados por um regime contratual, desvinculado de uma 

compulsoriedade legalmente instituída. 

Nesse sentido ensina Gilberto Ulhôa Canto:  

“Então, o critério que me parece mais preciso e correto para discernir 
as prestações pecuniárias da natureza dos preços públicos e as 
taxas consiste em determinar a natureza das atividades que lhes dão 
causa, sob o prisma da sua inerência às funções do Estado: onde há 
esse nexo necessário, então haverá taxa, ao passo que teremos 
preço público quando, pela sua menor importância coletiva ou pela 
falta da sua vinculação com elementos próprios  das funções 
estatais, o serviço pode ser cometido a particulares.” 5 

 
Referido entendimento é compartilhado por Marcus Abraham:  

“O que caracteriza esse serviço estatal como sendo a espécie 
remunerada por taxa é o seu objeto: uma atividade estatal de 
interesse público primário, ou seja, uma atividade essencial e 
indelegável, realizada exclusivamente pelo estado. (...) Por 
consequência, o regime jurídico será o do direito público (direito 
tributário) e o pagamento da taxa será compulsório, sendo produto 
de arrecadação das taxas dirigido diretamente aos cofres públicos” 
 
“Já quando são oferecidos à coletividade determinados serviços de 
interesse público de natureza inessencial e delegável, estes serão 
remunerados por preços públicos, comumente denominados de 
tarifa.”6

 

    
Por sua vez, o STF também já se pronunciou sobre o tema, no qual assentou 

seu entendimento através da Súmula 545 ao determinar que “Preços de serviços 

públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são 

compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, 

em relação à lei que as instituiu”. 

 

                                                           
5 CANTO, Gilberto Ulhôa. Caderno de Pesquisas Tributárias: Taxa e Preço Público. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1985. P. 90. 
6
 ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. P. 

385. 
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3. ASPECTOS GERAIS DA TFPG  

A TFPG foi instituída através da Lei Nº 7.182/2015 e, posteriormente, 

regulamentada pelo Decreto Nº 45.638/2016, tendo como fato gerador o exercício 

regular do poder de polícia ambiental sobre as atividades de pesquisa, lavra, 

exploração e produção de petróleo e gás, realizadas no Estado do Rio de Janeiro, 

sob a fundamentação de competência comum da União, dos Estados e dos 

municípios para realizar registro, acompanhamento e fiscalização de concessões de 

direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais, nos moldes do 

inciso XI, do artigo 23 da Constituição Federal.7 

Referido poder de polícia ambiental foi conferido ao INEA, autarquia criada 

pela Lei nº 5.101, de 04 de outubro de 2007 e vinculada à Secretaria de Estado do 

Ambiente, cuja a função é a de executar políticas estaduais de meio ambiente, de 

recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e 

Legislativo do Estado.8 

São contribuintes da TFPG as Pessoas Jurídicas autorizadas a 

desenvolverem as atividades de pesquisa, lavra, exploração e produção do petróleo 

e gás no Rio de Janeiro. A TFPG é cobrada mensalmente, sendo calculada 

tomando-se por base a quantidade de barris de petróleo e, equivalentemente, de 

gás, extraídos, sobre os quais incidirá o valor de R$ 2,71 por barril. 

Além disso, o valor da taxa sujeita-se à correção anual de acordo com a 

variação da Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro (UFIR/RJ).  

Nesse sentido, a TFPG deve ser paga através do Documento de Arrecadação 

do Estado de Rio de Janeiro (DARJ) até o 10º dia do mês subsequente ao mês 

base. Situação em que o não pagamento, pagamento a menor ou o atraso geram a 

multa de 20% sobre o valor da taxa somada aos juros moratórios mensais de 1% 

contados do mês seguinte ao do vencimento.9 

                                                           
7 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: XI - 
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seus territórios. 
8 Lei nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a unificação da atuação da 
administração indireta estadual em matéria ambiental, visando maior eficiência na preservação do 
meio ambiente. Art. 2º – Fica criado o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, entidade integrante da 
Administração Pública Estadual Indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à 
Secretaria de Estado do Ambiente, com a função de executar as políticas estaduais do meio 
ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e 
Legislativo, com sede na Capital do Estado. 
9 Caso o pagamento seja efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao vencimento da taxa, 
haverá a redução da multa de 20% para 10%.  
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4. DA INCONSTITUCIONALIDADE E DA ILEGALIDADE DA TFP G 

A TFPG vem sendo objeto de grande questionamento por parte da indústria 

de petróleo e gás, que defende a inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa diante 

da afronta a diversas normas. Nesse sentido, a TFPG já foi questionada por diversos 

contribuintes por meio de mandados de segurança que objetivam o afastamento da 

taxa, inclusive, já havendo liminares e sentenças favoráveis aos contribuintes, 

conforme divulgado pela mídia. 10 Da mesma forma, a TFPG também é objeto de 

questionamento na ADI nº 5480, ajuizada pela ABEP, ainda pendente de julgamento 

no STF. 

Com isso, a partir da análise das principais disposições da Constituição 

Federal e da legislação infraconstitucional relacionada às taxas, bem como dos 

aspectos e características gerais da TFPG anteriormente descritas, passa-se a 

analisar os principais argumentos utilizados pelos contribuintes para que se declare 

a inconstitucionalidade e ilegalidade dessa taxa, bem como os argumentos utilizados 

pelo Estado do Rio de Janeiro na defesa da constitucionalidade e legalidade da 

TFPG. 

 

4.1 Da inconstitucionalidade e da ilegalidade da ba se de cálculo da TFPG  

Conforme anteriormente exposto, nos termos no artigo 4º da Lei nº 

7.182/2015 e do Decreto nº 45.638/2016 a TFPG terá por base de cálculo a 

quantidade mensal de barris de petróleo extraído e a unidade equivalente de gás 

natural.  

Com base em tal fato, é possível inferir que a base de cálculo da TFPG está 

diretamente relacionada à capacidade contributiva dos seus contribuintes – pessoas 

jurídicas autorizadas a realizarem pesquisa, lavra, exploração, e produção de 

recursos de petróleo e gás – uma vez que, o valor a pagar a título desta taxa será 

proporcional a quantidade de petróleo e gás extraído.  

Em que pese ser plenamente possível a instituição de taxas variáveis, referida 

variação deve guardar coerência com o exercício da atividade estatal a ser 

                                                           
10

 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-mar-20/juiz-suspende-taxa-fiscalizacao-producao-
petroleo-rj Acesso em 24/06/2018. Mandado de segurança nº 0233472-44.2016.8.19.0001. Julgado 
em 29/09/2016.  
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desempenhada e o seu correspondente dispêndio, que poderá ser mais elevado ou 

mais reduzido a depender dos casos.  

Entretanto, conforme defendem os contribuintes, no caso da TFPG, a 

variação do valor mensal a ser pago em nada se relaciona com o poder de polícia 

ambiental, havendo ausência de referibilidade da TFPG. Isso decorre do fato de que 

a base de cálculo da TFPG não está vinculada à área de atuação das empresas nos 

blocos de exploração e nos campos de produção, o que possibilitaria a repartição 

dos dispêndios do governo com o exercício do poder de polícia ambiental de forma 

proporcional a cada contribuinte.   

Diversamente, ao incidir sobre a quantidade de barris de petróleo e 

equivalentemente de gás natural, a TFPG, na realidade, relaciona-se com a 

capacidade econômica do contribuinte ao fazer incidir a tributação de forma 

equivalente à riqueza do contribuinte, demonstrada através de sua produção: 

quantidade extraída e consequentemente faturada do petróleo e gás natural. Assim, 

não havendo qualquer vinculação com o custeio do exercício de poder de polícia 

ambiental.  

Válido destacar que a impossibilidade de instituição de taxa que possua por 

base a presunção de riqueza já foi reconhecida pelo STF que assim determinou:  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA 
LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO (TLIF). BASE 
DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. DADO 
INSUFICIENTE PARA AFERIR O EFETIVO PODER DE POLÍCIA. 
ARTIGO 6º DA LEI N.º 9.670/83. INCONSTITUCIONALIDADE. 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. 1. A taxa é um tributo 
contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma 
atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia e, 
por isso, não se atém a signos presuntivos de riqueza. As taxas 
comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e 
divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida. 
2. A base de cálculo proposta no art. 6º da Lei nº 9.670/83 atinente à 
taxa de polícia se desvincula do maior ou menor trabalho ou 
atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar em 
decorrência da força econômica do contribuinte. O que se leva em 
conta, pois, não é a efetiva atividade do Poder Público, mas, 
simplesmente, um dado objetivo, meramente estimativo ou 
presuntivo de um ônus à Administração Pública. (...) 4. Recurso 
extraordinário não provido.11 

 

 
 

No voto condutor de referido julgado, elucidativas são as palavras do Ministro 

                                                           
11 STF. Recurso Extraordinário n.º 554951/SP; Relator: Min. Dias Toffoli. Julgado em 15/10/2013.  
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Dias Toffoli, verbis: 

“É sabido que a taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) 
usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou 
exercício do poder de polícia e, por isso, não se atém a signos 
presuntivos de riqueza. Isso se explica pelo fato de tais exações não 
terem o mister de subsidiar o custeio de atividades indistintamente 
oferecidas aos administrados. As taxas comprometem-se tão 
somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, 
ou com a atividade de polícia desenvolvida. ”  
 

O STJ também já se posicionou sobre o tema, como é possível inferir da 

leitura do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 41.885/MG: 

“Consoante já assentado pelo Pretório Excelso, a “taxa é um tributo 
contraprestacional vinculado, usado na remuneração de uma 
atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia, e, 
por isso, não se atém a signos presuntivos de riqueza. As taxas 
comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e 
divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida” 
(RE 554.951/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 
19/11/2013). (...) A meu sentir, no caso dos autos, não é difícil 
identificar que o elevadíssimo valor da taxa decorre de arbitramento 
aleatório que não guarda relação alguma com o custo da atividade 
estatal correspondente, relativo ao poder de polícia por parte de 
DER/MG. Essa fixação empírica fica ainda mais clara quando se 
percebe que as diferentes ocupações da rodovia (redes de telefonia, 
eletricidade, combustíveis, v.g.) tem o mesmo tratamento, importando 
para a arrecadação, apenas, a extensão de sua utilização. Estando 
desgarrada das despesas aproximadas da respectiva atividade 
estatal que a justifica, tem-se que a base de cálculo adotada não é 
típica de taxa, mas, sim, de imposto, revelando-se patente a violação 
dos arts. 145, II e § 2°, da CF e 77 e 78 do CTN.”12

 

 
Nesse sentido, os contribuintes alegam que a TFPG possui base de cálculo 

distinta da utilizada na definição das taxas uma vez que não guarda relação com o 

seu fato gerador, qual seja, proporcionar o custeio da atividade estatal que está 

sendo prestada, no caso concreto, o regular exercício do poder de polícia ambiental.  

Por fim, ainda é defendido pelos contribuintes que, ao instituir tributação 

vinculada à capacidade econômica, mensurada através da exploração e produção 

de petróleo, o Estado do Rio de Janeiro, em última análise, criou verdadeiro imposto 

sobre essas atividades, travestido de uma taxa decorrente de suposta atividade 

fiscalizatória.  

Ocorre que, conforme previsão constante no inciso I do artigo 154 da 

Constituição Federal, ainda que a TFPG fosse criada sobre o aspecto formal correto, 

                                                           
12 STJ. Arguição de Inconstitucionalidade no Recurso em Mandado de Segurança n.º 41.885/MG. 
Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES. Julgado em 17/06/2015.  



 

16 

 

ou seja, de um imposto, não seria possível ao Estado do Rio de Janeiro a realização 

de tal feito. Isto porque apenas a União possui competência para instituir novos 

impostos e, ainda, sob a condição de serem não cumulativos, instituídos por Lei 

Complementar e possuírem fatos geradores e bases de cálculos distintos dos já 

existentes: 

Art. 154. A União poderá instituir: 
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo 
anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 
Constituição; 
 

Diante dos argumentos acima, é possível concluir que, com a vinculação da 

base de cálculo da TFPG à capacidade contributiva do contribuinte sem qualquer 

correlação com a atividade fiscalizatória, a TFPG possui, na realidade, a base de 

cálculo de um imposto, uma vez que incide através da mensuração da riqueza 

demonstrada pelo contribuinte através de sua produção. 

Assim, fica constatada a violação ao §2º do artigo 145 da Constituição 

Federal13 e do parágrafo único, artigo 77 do CTN14, que expressamente vedam que 

as taxas possuam base de cálculo própria de impostos, uma vez que a base de 

cálculo da TFPG reveste-se, em todos os seus aspectos, como a base de cálculo de 

um imposto, não possuindo relação efetiva com o custeio da atividade estatal de 

fiscalização ambiental.  

Por sua vez, o Estado do Rio de Janeiro defende que a instituição da TFPG 

não denota qualquer afronta à Constituição Federal uma vez que o artigo 1º da Lei 

nº 7.182/2015 expressamente dispõe tratar-se de taxa cujo objetivo é o custeio do 

exercício do poder de polícia ambiental pelo INEA.  

Porém, não é possível que se valide determinada disposição apenas por estar 

formalmente previsto na legislação diante da constatação, conforme anteriormente 

demonstrado, que na realidade não há qualquer vinculação e equilíbrio efetivo entre 

o valor arrecadado com a taxa e os dispêndios incorridos pelo Estado no exercício 

da fiscalização. 
                                                           
13 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: (...)§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
14 Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato 
gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das 
empresas. 
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Além disso, também defende o Estado do Rio de Janeiro a possibilidade da 

base de cálculo das taxas possuírem elementos que permitam a incidência deste 

tributo conforme a capacidade contributiva do contribuinte. Nesse sentido, inclusive, 

é citado precedente do STF em que foi decidido pela possibilidade de a taxa de 

fiscalização da CVM, em que se tem por fato gerador o exercício do poder de polícia 

concedido a esse órgão, incidir conforme a capacidade contributiva das empresas 

fiscalizadas15
 

Apesar de a argumentação acima ser verdadeira, destaca-se que tal 

possibilidade deve decorrer intrinsecamente da correlação entre a capacidade 

contributiva dos contribuintes, no caso das empresas sob a guarda da CVM, e a 

necessidade de uma maior fiscalização sobre essas empresas em vista de sua 

proporção.  

Contudo, no caso da TFPG, a extração e produção das empresas não 

impacta o grau da fiscalização a ser desenvolvida pelo INEA. Uma vez que os 

campos possuem diferentes quantidades de petróleo, determinada empresa pode 

possuir uma área de atuação reduzida em que seja possível a extração de 

quantidade muito superior de petróleo em comparação com outra, com uma área de 

atuação mais extensa, porém com menor potencial de extração. Assim, não é 

possível estabelecer relação entre a produtividade das empresas e custos 

decorrentes da fiscalização ambiental.  

  Dessa forma, em que pese formalmente a TFPG ter sido instituída 

como taxa, materialmente observa-se que sua base de cálculo intrinsecamente 

possui as características típicas de um imposto, em que se vincula a incidência do 

tributo com base na capacidade contributiva das empresas que desenvolvam as 

atividades de pesquisa, lavra, exploração e produção de petróleo e gás no Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

4.2 Da violação aos princípios da razoabilidade, da  proporcionalidade e do não 

confisco 

A taxa configura-se como espécie de tributo vinculado, diante da relação de 

sua vinculação com uma atividade estatal que deve ser específica e divisível, 

                                                           
15 STF. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 216259/CE. Relator: Min. Celso de Mello. 
Julgado em 09/05/2000.  
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podendo estar configurada através do exercício regular do poder de polícia ou 

através de determinada prestação ou disponibilização de serviço público.  

Tendo em vista que a taxa presta-se a custear atividade a ser exercida pelo 

Estado, os contribuintes defendem a necessidade de equivalência entre o valor da 

taxa e os dispêndios incorridos pelo Estado no exercício da atividade uma vez que o 

desequilíbrio entre esses valores fere a essência retributiva da taxa.  

Nesse sentido já se manifestou o STF no âmbito da ADI nº 2551 ao 

determinar que “A taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder 

Público, não pode superar a relação desrazoável equivalência que deve existir entre 

o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode 

exigir de cada contribuinte”16
 

No caso da TFPG, conforme anteriormente disposto, a cobrança da taxa 

decorre da aplicação do valor de R$ 2,71 por barril de petróleo e por quantidade 

equivalente de gás.  

Da leitura da Lei nº 7.182/2015 e da exposição de motivos de seu Projeto 

(Projeto de Lei nº 1046/2015) é possível observar que não há a determinação de 

nenhum critério direto ou indireto que proporcione a correlação entre o valor da 

TFPG e o custo incorrido pelo Estado com o exercício do poder de polícia ambiental. 

Ao contrário, a exposição de motivos demonstra fortemente o caráter arrecadatório 

da taxa, ao realizar estimativas relacionadas ao montante a ser arrecadado com a 

TFPG, sem qualquer argumentação e critério objetivo quanto à necessidade de 

fiscalização ambiental das atividades realizadas pela indústria de petróleo e gás.  

Como conclusão, a exposição de motivos, tomando por base dados da ANP 

referentes ao ano de 2015, estima a arrecadação decorrente da TFPG no montante 

de R$ 1.840.000.000,00 ao ano. Através de tal fato, já é possível identificar tratar-se 

de valor extremamente alto para o custeio de atividade fiscalização ambiental.  

Adicionalmente, os contribuintes argumentam que referido valor torna-se 

ainda mais exorbitante quando comparado com o orçamento anual do INEA, instituto 

responsável pela realização das atividades fiscalizatórias previstas na Lei nº 

7.182/2015. No ano de 2015 o orçamento do INEA foi de R$ 399.910.572, conforme 

disposto na Lei Orçamentária Anual do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, 

apenas a inclusão da fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e 
                                                           
16 STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2551/MG. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em 
02/04/2003.  
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produção de petróleo e gás natural representaria, no ano de 2015, um aumento de 

R$ 1.440.089.428 no orçamento do instituto, cerca de aproximadamente 350% de 

incremento.  

Tal fato é utilizado para demonstrar a falta de proporcionalidade e 

razoabilidade entre o valor da TFPG e os efetivos gastos incorridos pelo Estado para 

a realização da fiscalização dessas atividades através do INEA, principalmente 

considerando que para a realização de todas as suas demais funções o instituto não 

incorre em 1/8 do valor a ser arrecadado com a TFPG.   

A desproporcionalidade do montante a ser arrecadado com a TFPG torna-se 

ainda mais evidente diante da verificação da previsão orçamentária da ANP para o 

ano de 2015, conforme a Lei Orçamentária Anual Federal, no montante de R$ 

711.692.890,00. Assim, a ANP, agência reguladora que possui competência para 

realizar todas as suas funções, inclusive a fiscalização das atividades de exploração 

e produção de petróleo em todo o território nacional, possui orçamento que não 

equivale a 40% do montante arrecadado com a TFPG, teoricamente a ser utilizado 

para a fiscalização dessas atividades no Estado do Rio de Janeiro.  

Diante de tais argumentos, os contribuintes corretamente demonstram que a 

ausência de correlação e equilíbrio entre o valor a ser arrecadado com a TFPG e os 

custos necessários para a consecução das atividades de fiscalização pelo INEA, 

bem como o descompasso decorrente da superioridade do valor arrecadado com os 

orçamentos previstos para o INEA e a ANP no exercício de suas atividades, 

comprovam a falta de razoabilidade, a desproporcionalidade e o efeito confiscatório 

da taxa.  

O Estado do Rio de Janeiro, por seu turno, apenas defende a razoabilidade e 

proporcionalidade da TFPG diante da necessidade da realização de uma 

fiscalização eficiente e de qualidade, com o objetivo de se evitar novos danos 

ambientais o que demanda recursos financeiros de grande porte.  

De fato, a realização de fiscalização ambiental sobre as atividades 

desenvolvidas pelas empresas que explorem petróleo e gás é necessária e deve ser 

realizada pelo órgão competente conforme aprofundado posteriormente. Contudo, 

não é cabível valer-se de tal prerrogativa para a instituição de taxa, sem qualquer 

critério que demonstre correlação entre os valores despendidos na atividade e o 

montante arrecadado com o tributo.  
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A ausência de qualquer mensuração dos gastos a serem incorridos no 

exercício da atividade por si só já demonstra o efeito confiscatório da TFPG. Tal fato 

torna-se ainda mais evidente quando comparado com o orçamento do próprio 

Estado do Rio de Janeiro destinado ao INEA para a realização de todas as suas 

demais atividades em que entende-se que tenha sido mantido o mesmo grau de 

eficiência buscado na fiscalização das atividades desenvolvidas pelas empresas de 

petróleo e gás. 

Por fim, ainda é fonte de argumento do Estado a desnecessidade de 

vinculação exata entre a taxa e custo da fiscalização e que eventual diferença de 

valores não é apta a promover a invalidação da taxa. Porém, não se trata da 

exigência de uma aferição precisa dos custos incorridos, mas sim de um equilíbrio 

que em nenhum momento buscou ser demonstrado.  

Dessa forma, não prosperam os argumentos utilizados pelo Estado do Rio de 

Janeiro quanto à razoabilidade, proporcionalidade e ausência de efeito confiscatório 

da TFPG.  

 

4.3 Ausência de competência do Estado do Rio de Jan eiro para a instituição da 

TFPG  

A Lei nº 7.182/2015, em seu artigo 1º, fundamenta a competência do Estado 

para a criação da TFPG com base no artigo 23, XI da Constituição Federal que 

determina serem de competência comum da União, dos Estados e dos municípios a 

realização de registro, acompanhamento e fiscalização de concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais.17
 

Diante desta previsão, os contribuintes argumentam que, em que pese o 

artigo 23 elencar, ao longo de seus incisos, diversas atividades de competência 

comum entre os entes da federação, o parágrafo único de referido artigo determina a 

necessidade de criação de lei complementar para a fixação de normas voltadas à 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o Município no exercício 

dessas atividades, em vista do equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional.18   

                                                           
17 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) XI - 
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seus territórios 
18 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) 
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, 
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Contudo, até o momento, pende de edição lei complementar que disponha 

sobre a cooperação entre os entes para “registrar, acompanhar e fiscalizar as 

concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em 

seus territórios”. 

Com isso, concluem que a disposição constante no artigo 23, XI não concede 

de forma ampla e irrestrita a competência aos estados e municípios para atuarem 

simultaneamente com a União na fiscalização incidente sobre a exploração desses 

recursos. Mas sim, diante da previsão constante no parágrafo único institui 

condicionantes que, somente superadas, permitem a realização dessas atividades. 

De forma a solucionar o deslinde da questão, os contribuintes pautam-se no 

artigo 22, XII da Constituição Federal conjuntamente com o seu parágrafo único que 

determinam, de forma expressa, a competência privativa da União para legislar 

sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia e que, apenas através 

autorização prevista em lei complementar seria permitido aos estados legislarem 

sobre a matéria. Lei complementar esta que também encontra-se pendente de 

edição.  

Adicionalmente, argumentam que as jazidas e demais recursos minerais 

pertencem à União, sendo de seu monopólio as atividades de pesquisa e a lavra das 

jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, conforme 

determinado pela Constituição Federal.19
 

Com base nas disposições acima, concluem que, diante da ausência de 

competência comum dos entes para fiscalizarem as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais por ausência de lei 

complementar sobre a matéria, a competência para tanto recairia sobre a União. Tal 

fato decorre de ser da União a competência de legislar sobre as jazidas de Petróleo 

e Gás (que são de sua propriedade), bem como desta possuir o monopólio sobre a 

pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural. Logo, também é da sua 

competência administrar e fiscalizar as atividades extrativistas realizadas.  

Com base em tais fatos, constata-se de fato a ausência de competência da 

                                                                                                                                                                                     

o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbito nacional.   
19 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e 
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Art. 177. 
Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos; 
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União para realizar a fiscalização disposta no artigo 23, XI da Constituição Federal, 

inclusive, atualmente exercida pela ANP, de forma que, aos estados resta apenas 

competência residual que somente poderia ser exercida através de autorização do 

Legislador Complementar, até o momento inexistente.  

Portanto, diante do exame dos dispositivos acima elencados, o Estado do Rio 

de Janeiro não possui competência para administrar ou fiscalizar as atividades 

desempenhadas nas jazidas de petróleo e gás e consequentemente, para a 

instituição de taxa em decorrência dessas atividades, face inexistência de lei 

complementar para regulamentar a matéria. 

O Estado do Rio de Janeiro defende a constitucionalidade da taxa sob a 

argumentação de que a TFPG não visa custear a fiscalização das concessões de 

direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus 

territórios, objeto do inciso XI do artigo 23 da Constituição Federal, mas sim a 

realização da fiscalização ambiental nos termos dos incisos VI e VII do mesmo artigo 

23, que determina:  

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;”  

 

Porém, mesmo que se desconsidere o fato de tal argumento estar em 

desconformidade com o próprio texto da Lei nº 7.182/2015 que expressamente faz 

referência à competência do inciso XI, ainda sim não seria passível o exercício de 

fiscalização ambiental pelo INEA, conforme se passa a demonstrar.  

Em concordância com o anteriormente exposto, para que efetivamente se 

concretize a competência comum, é necessária a edição de lei complementar de 

forma a estabelecer a cooperação entre os entes. Porém, importante destacar que, 

de forma diversa das atividades previstas no inciso XI do mesmo artigo 23, já foi 

editada lei complementar que determina ser da União a competência para realizar a 

fiscalização ambiental das atividades localizadas ou desenvolvidas em mar 

territorial, plataforma continental ou na zona econômica exclusiva.  

Tal conclusão pode ser extraída da Leitura conjunta dos incisos XIII e XIV, “b” 

do artigo 7º da Lei Complementar nº 140 de 8 de dezembro de 2011:  

“Art. 7º São ações administrativas da União: 
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XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos 
cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for 
cometida à União; 
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades:  
(...) 
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma 
continental ou na zona econômica exclusiva;” 
 

Dessa forma, fica consignada a competência da União para a realização da 

fiscalização ambiental de atividades exercidas em mar territorial, plataforma 

continental ou na zona econômica exclusiva.  

Portanto, considerando que a extração de petróleo no Rio e Janeiro ocorre 

em alto mar (offshore), e encontra-se amparada pelas disposições da Lei 

Complementar nº 140/2011, mais uma vez demonstra-se a impossibilidade do 

estado do rio de janeiro de realizar a fiscalização ambiental sobre as atividades de 

pesquisa, lavra, exploração e produção de petróleo e gás.  

 

CONCLUSÃO  

 

Conforme exposto ao longo deste trabalho, em um contexto de grave crise 

econômica, o Estado do Rio de Janeiro instituiu taxa sob a fundamentação de 

custeio das atividades, a serem desenvolvidas pelo INEA, de controle, 

monitoramento e fiscalização ambiental das atividades de pesquisa, lavra, 

exploração e produção de petróleo e gás no Estado do Rio de Janeiro, então 

denominada TFPG.  

Diante deste cenário, tanto as empresas do setor petrolífero na posição de 

contribuintes da taxa, quanto o Estado do Rio de Janeiro possuem diversos 

argumentos para defender a (in)constitucionalidade e a (i)legalidade deste tributo, 

que vem sendo objeto de forte discussão no Judiciário.  

Contudo, através da análise dos principais argumentos utilizados, fica 

demonstrado que a TFPG está abarcada por vícios de inconstitucionalidade e 

ilegalidade que impossibilitam referida tributação de prosperar.  

A base de cálculo utilizada pela TFPG afasta-se por completo da base de 

cálculo das taxas ao vincular sua incidência estritamente à capacidade contributiva 

das empresas petrolíferas, através da mensuração de extração e produção. A 

determinação da taxa com base na capacidade contributiva seria possível de ser 
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considerada, caso correspondesse com o grau de fiscalização e, consequentemente 

de custeio, necessário sobre as atividades, fato que não se observa para produção 

de petróleo e gás.  

Assim, a base de cálculo da TFPG assemelha-se à base de cálculo de um 

imposto, diante da incidência da taxa através da mensuração da riqueza 

demonstrada pelo contribuinte, de forma que ocorre violação ao §2º do artigo 145 da 

Constituição Federal e do parágrafo único do artigo 77 do CTN que expressamente 

vedam que as taxas possuam base de cálculo própria de impostos.  

Além disso, na instituição da TFPG não há a determinação de critérios que 

demonstrem um equilíbrio entre o valor arrecadado da taxa e os gastos necessários 

no desenvolvimento da atividade fiscalizatória, fato que também é constatado na 

leitura da exposição de motivos da Lei que possui foco totalmente arrecadatório. A 

falta de parâmetro se agrava quando da comparação da estimativa arrecadatória da 

taxa com os orçamentos destinados ao INEA para o exercício de todas as suas 

demais funções e da ANP que realiza a fiscalização das atividades de pesquisa, 

lavra, exploração e produção de petróleo e gás. Assim, a arrecadação decorrente da 

TFPG fica demonstrada a falta de razoabilidade, a desproporcionalidade e o efeito 

confiscatório da taxa.  

Por fim, também constata-se a ausência de competência do Estado do Rio de 

Janeiro para fiscalizar essas atividades e, por consequência, de estabelecer a 

tributação sobre o seu custeio, uma vez que tanto a competência para realizar a 

fiscalização das concessões de exploração de recursos naturais, como para realizar 

fiscalizações ambientais no mar territorial, na plataforma continental e na zona 

econômica, é exclusiva da União. Diante de tal fato, o Rio de Janeiro, ao exercer a 

fiscalização sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração e produção de 

petróleo e gás, viola os preceitos constantes nos incisos VI, VII e XI do artigo 23 da 

Constituição Federal e os incisos XIII e XIV, “b” do artigo 7º da Lei Complementar Nº 

140 de 8 de dezembro de 2011.  

Logo, diante de todo o exposto ao longo do presente estudo, é possível 

verificar, que a TFPG está eivada de vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, 

tendo sido instituída com o objetivo central de gerar o aumento de arrecadação 

diante da crise econômica vivenciada pelo Estado do Rio de Janeiro. 
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