
 

SDE – Gerência de Meio Ambiente 

13/02/2009 

  
Esclarecimentos sobre a Taxa de Controle e Fiscaliz ação Ambiental - TCFA, Relatório 
Anual de Atividades, Cadastro Técnico Federal do IB AMA e sobre Cadastro Técnico 
Estadual e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambien tal do Estado de Minas Gerais - 

TFAMG 
  
Em decisão proferida no dia 01/08/2001, o Supremo Tribunal Federal não conheceu da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.422, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria – 
CNI, cujo objeto era a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 10.165, de 27/12/2000, que 
instituiu a TCFA – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. A referida decisão, além de não 
conhecer da ADI, julgou prejudicada a apreciação do pedido de medida liminar e, 
consequentemente, do mérito. 
 
Apenas aqueles que, por meios próprios, acionaram a justiça e obtiveram decisão favorável 
que os possibilitaram deixar de recolher aos cofres públicos a referida taxa, podem se eximir 
desta obrigação legal. 
 
Ademais, não obstante o dever de recolhimento da TCFA, a Lei nº 10.165/2000 instituiu outras 
obrigações, a seguir tratadas: 
 
Cadastro Técnico Federal  
 
Este cadastro foi instituído pela Lei nº 6.938/1981, modificada pela Lei nº 10.165/2000, e é 
obrigatório a todas as pessoas físicas ou jurídicas no exercício das seguintes atividades: 
 
- consultoria técnica ambiental; extração e tratamento de minerais; indústria de produtos 
minerais não metálicos; indústria metalúrgica; indústria mecânica; indústria de material elétrico, 
eletrônico e comunicações; indústria de material de transporte; indústria de madeira; indústria 
de papel e celulose; indústria de borracha; indústria de couros e peles; indústria têxtil, de 
vestuário, calçados e artefatos de tecidos; indústria de produtos de matéria plástica; indústria 
do fumo; indústrias diversas; indústria química; indústria de produtos alimentares e bebidas; 
serviços de utilidades; transporte, terminais, depósitos e comércio; turismo; uso de recursos 
naturais. 
 
O cadastramento deveria ser feito até 31 de março de 2001, sob pena de incidência de multa 
administrativa cujos valores variam em função do porte do empreendimento. Não obstante este 
prazo fixado na lei, aqueles que não se cadastraram, ainda estão em tempo de fazê-lo, através 
do preenchimento de formulário próprio, diretamente nas Delegacias Regionais do IBAMA ou 
através do site  www.ibama.gov.br 
 
Relatório Anual de Atividades  
 
A Instrução Normativa 96/2006, do IBAMA, informa que já está definido o modelo do Relatório 
Anual de Atividades, disponível nas Delegacias Regionais do IBAMA ou no site  
www.ibama.gov.br  
 
Este relatório é devido pelos mesmos empreendedores que estão obrigados ao pagamento da 
TCFA, sob pena de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da TCFA devida, sem 
prejuízo da exigência desta, na forma da lei. 
 
O IBAMA disponibiliza um Manual para o preenchimento do Relatório Anual de Atividades no 
seguinte link http://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/010510R.htm 
  
Do Pagamento da TCFA  
 
A TCFA é devida por estabelecimento e este é classificado, para fins de determinação dos 
valores a serem pagos, como microempresa, empresa de pequeno, médio ou grande porte, de 
acordo com a receita bruta anual. 
 
Para os fins de pagamento da TCFA consideram-se:  



 

SDE – Gerência de Meio Ambiente 

13/02/2009 

 
a) microempresa: a pessoa jurídica que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 
 
b) empresa de pequeno porte: a pessoa jurídica que aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);  
 
c) empresa de médio porte: a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e igual ou inferior a R$ 12.000.000,00 (doze 
milhões de reais);  
 
d) empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 
12.000.000,00 (doze milhões de reais).  
 
A cobrança da TCFA é trimestral, já estando vencidas todas as parcelas referentes aos anos 
de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e de 2008. 
 
A tabela abaixo apresenta, de forma resumida, os valores trimestrais devidos pelas empresas 
conforme seu porte e a categoria de sua atividade;  
  

Potencial de 
Poluição, 
Grau de 

Utilização de 
Recursos 
Naturais  

Pessoa 
Física  

Micro 
empresa  

Empresa 
de 

Pequeno 
Porte  

Empresa 
de Médio 

Porte  

Empresa 
de Grande 

Porte  

Pequeno  - - R$112,50 R$225,00 R$450,00 
Médio  - - R$180,00 R$360,00 R$900,00 
Alto  - R$50,00 R$225,00 R$450,00 R$2.250,00 

 
Cadastro Técnico Estadual 
 
Este cadastro foi instituído pela Lei Estadual nº 14.940 de 2003, e é obrigatório para todas as 
pessoas físicas ou jurídicas no exercício das seguintes atividades: 
 
- extração e tratamento de minerais; indústria de produtos minerais não metálicos; indústria 
metalúrgica; indústria mecânica; indústria de material elétrico, eletrônico e de comunicações; 
indústria de material de transporte; indústria de borracha; indústria de couros e peles; indústria 
de couros e peles; indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos; indústria de 
produtos de matéria plástica; indústria do fumo; indústrias diversas; indústria química; indústria 
de produtos alimentares e bebidas; serviços de utilidade; transporte, terminais, depósitos e 
comércio; turismo; uso de recursos naturais; indústria da madeira; indústria de papel e 
celulose.  
 
O cadastramento deveria ser feito até 31 de março de 2004, sob pena de incidência de multa 
administrativa cujos valores variam em função do porte do empreendimento. Aqueles que não 
se cadastraram, ainda estão em tempo de fazê-lo, através do preenchimento de formulário 
próprio, disponível através do site www.siam.mg.gov.br. 
 
Relatório Anual de Atividades 
 
O contribuinte da TFAMG é obrigado a entregar, até o dia 31 de março de cada ano, relatório 
das atividades exercidas no ano anterior, para o fim de controle e fiscalização. 
 
Do Pagamento da TFAMG 
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A TFAMG foi instituída pela Lei nº 14.940/03 e possui como fato gerador o exercício regular do 
poder de polícia conferido à FEAM e ao IEF para controle e fiscalização das atividades 
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.  
 
Ela é devida por estabelecimento e este é classificado, para fins de determinação dos valores a 
serem pagos, como microempresa, empresa de pequeno, médio ou grande porte, de acordo 
com a receita bruta anual. 
 
Para fins de pagamento da TFAMG consideram-se: 
a) microempresa: a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal nº 
10.406/02, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais);   
b) empresa de pequeno porte: a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal 
nº 10.406/02, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 
quatrocentos mil reais). 
c)empresa de médio porte a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal nº 
10.406/02, cuja receita bruta anual seja superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 
quatrocentos mil reais), e igual ou inferior a R$12.000.000,00 (doze milhões de reais);  
d) empresa de grande porte a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal 
nº 10.406/02, que tiver receita bruta anual superior a R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). 
  
A cobrança da TFAMG é trimestral, já estando vencidas todas as parcelas referentes aos anos 
de 2004, 2005, 2006, 2007 e de 2008. 
 
A tabela abaixo apresenta, de forma resumida, os valores trimestrais devidos pelas empresas 
conforme seu porte e a categoria de sua atividade:  
 

Potencial de 
Poluição, 
Grau de 

Utilização de 
Recursos 
Naturais  

Pessoa 
Física  

Micro 
empresa  

Empresa 
de 

Pequeno 
Porte  

Empresa 
de Médio 

Porte  

Empresa 
de Grande 

Porte  

Pequeno  - - R$54,00 R$108,00 R$216,00 
Médio  - - R$86,00 R$173,00 R$432,00 
Alto  - R$24,00 R$108,00 R$216,00 R$1.080,00 

 
Da Compensação do Pagamento de TCFA no Estado de Mi nas Gerais  
  
De acordo com o Art.17-P da Lei nº 10.165/2000: "Constitui crédito para compensação com o 
valor devido a título de TCFA, até o limite de sessenta por cento e relativamente ao mesmo 
ano, o montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao Município e ao Distrito 
Federal em razão de taxa de fiscalização ambiental." 
  
O Estados de Minas Gerais instituiu a Taxa de Fiscalização Ambiental, por meio da Lei 
Estadual nº 14.940/2003, dispondo sobre os valores, os procedimentos para o recolhimento e 
outros aspectos. 
  
A Taxa de Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais - TFAMG foi instituída com o 
objetivo de disponibilizar às instituições os recursos necessários ao controle e fiscalização das 
atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Não se trata de um 
novo tributo ou novo ônus para o contribuinte. A taxa estadual é a mesma cobrada 
anteriormente pelo Governo Federal, por meio do IBAMA, mas, a partir da vigência da lei 
estadual, os valores arrecadados, que ficavam integralmente com a União, passam a ser 
divididos na proporção de 60% aos Estados. 
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1º Caso - Se no ato do pagamento da TCFA (Federal), o valor que você já pagou ao Estado 
(MG) a título de Taxa de Fiscalização Ambiental for maior que 60% da taxa federal, você 
poderá descontar 60% da quantia referente à taxa federal e deverá pagar 40%. 
  
2º Caso - Se no ato do pagamento da TCFA (Federal), o valor que você já pagou ao Estado 
(MG) a título de Taxa de Fiscalização Ambiental for igual a 60% da taxa federal, você poderá 
descontar 60% da quantia referente à taxa federal e deverá pagar 40%. 
  
3º Caso - Se no ato do pagamento da TCFA (Federal), o valor que você já pagou ao Estado 
(MG) a título de Taxa de Fiscalização Ambiental for menor que 60% da taxa federal, você 
poderá descontar esta quantia total, paga ao estado, e deverá pagar à União valor maior que 
40% da taxa federal, de forma que a soma das duas taxas alcance 100% do valor devido. 
  
Para fazer jus ao desconto, no ato do pagamento da TCFA (Federal), a Taxa de Fiscalização 
Ambiental estadual já deverá ter sido paga. 
  
O pagamento do valor correspondente ao Estado deve ser feito por rede bancária autorizada, 
por meio de documento de arrecadação estadual. Já a taxa cobrada pelo IBAMA deverá ser 
paga normalmente, após a emissão do boleto pela Internet. No preenchimento do campo 
"Outras Deduções" deve-se informar o valor relativo aos 60% destinados ao Estado (Minas). 
No campo "Valor Cobrado" deve ser preenchido os 40% do valor da taxa destinada ao Governo 
Federal. O boleto deverá vir com a informação de "Compensação de 60% destinada à Taxa de 
Fiscalização Ambiental Estadual". 
  
Veja abaixo os valores expressos em Reais relativos aos 40% devidos à União, caso a taxa 
estadual corresponda a 60% ou mais do valor total devido. 
 

Potencial de 
Poluição  Pessoa 

Física  
Micro 

empresa  

Empresa 
de 

Pequeno 
Porte  

Empresa 
de Médio 

Porte  

Empresa 
de Grande 

Porte  

Pequeno - - 45,00  90,00 180,00 
Médio - - 72,00  144,00 360,00 
Grande - 20,00 90,00 180,00 900,00 

 
Considerações importantes: 
 
1 - A TCFA não recolhida nos prazos e nas condições previstas no art. 17-G da Lei nº 6.938/81  
será cobrada com os seguintes acréscimos:  
a) juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento, 
à razão de um por cento;  
b) multa de mora de vinte por cento, reduzida a dez por cento se o pagamento for efetuado até 
o último dia útil do mês subseqüente ao do vencimento;  
c) encargo de vinte por cento, substitutivo da condenação do devedor em honorários de 
advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida Ativa, reduzido para dez por 
cento se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução.  
 
2 - O art. 17-I da Lei nº 6.938/81 e o art. 79 do Decreto nº 6.514/08 trazem a previsão de que 
as pessoas físicas e jurídicas que deixarem de se inscrever no Cadastro Técnico Federal 
incorrerão em infração punível com multa de:  
a) R$ 50,00 (cinqüenta reais), se pessoa física;  
b) R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), se microempresa;  
c) R$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte;  
d) R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte;  
e) R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte.  
 
3 - O Decreto nº 6.514/08 ainda determina, em seu art. 81, que poderá ser aplicada multa de 
R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para quem deixar de apresentar 
relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação.  



 

SDE – Gerência de Meio Ambiente 

13/02/2009 

 
4 - Para quem não efetuou o pagamento de forma regular:  
Conferir os períodos a que se referem os novos boletos de pagamento de TCFA. Verificar se 
realmente o pagamento daquele período não foi efetuado. Como o sistema utilizado pelo 
IBAMA gera automaticamente os boletos, é possível que haja cobrança por um período em que 
o pagamento foi efetuado. Neste caso, o interessado deve procurar a unidade local do IBAMA, 
com os comprovantes do pagamento efetuado, para solicitar a correção do erro. 
 
Sugestões de ações para quitação dos débitos com o IBAMA:  
 
1 - Medida administrativa: 
 
- Parcelamento: 
 
Os débitos com o IBAMA relacionados à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), 
podem ser parcelados, não devendo o valor de cada parcela ser inferior a um quarto do salário 
mínimo nacional. Este parcelamento pode ser fixado em até 30 (trinta) meses. Para isso, o 
interessado deverá dirigir-se à unidade local do IBAMA e, munido dos documentos 
necessários, fazer a solicitação. O telefone e endereço das unidades do IBAMA estão 
disponíveis em www.ibama.gov.br, no link IBAMA nos Estados.  
O parcelamento é formalizado por meio de um Termo de Compromisso de Parcelamento e 
Confissão de Dívida (anexo I desta Informação Estratégica) e da apresentação de uma 
declaração de porte da empresa (anexo II desta Informação Estratégica), devidamente 
assinada pelo contador da empresa. Nessa declaração deverá constar a receita bruta do ano 
de 2000 até presente data. 
 
- Pontos positivos: 
O parcelamento suspende a possibilidade de se exigir o crédito. Uma vez realizado, ele permite 
a  emissão do Certificado de Regularidade, que é um documento que comprova que a pessoa 
física ou jurídica encontra-se REGULAR perante o IBAMA. 
 
- Pontos negativos:  
No parcelamento pode incidir juros. O pedido de parcelamento implica confissão irretratável da 
dívida e por isso o contribuinte, não pode insurgir-se contra a exigência do tributo.  
 
2 – Medidas Judiciais:  
 
Para quem ainda não efetuou o pagamento da TCFA e pretende questionar o valor cobrado na 
Justiça é possível alegar o seguinte: 
 
- Decadência: 
Como o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se em 5 anos 
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado, pode ser entendido que não há necessidade de se pagar a TCFA pelos períodos de 
2001, 2002 e 2003. 
 
- Compensação: 
O interessado poderá pedir a compensação de que trata o art. 17-P da Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, caso o pagamento da TFAMG tenha sido efetuado ao Estado de Minas Gerais 
no período devido. 
 
- Pontos positivos: 
Se o juiz acolher os pedidos, poderá haver a redução dos valores a serem pagos. 
 
- Pontos negativos: 
Durante o andamento do processo poderá haver uma fiscalização na empresa e poderão ser 
aplicadas as sanções previstas na legislação pela falta de TCFA e de entrega dos relatórios 
ambientais. 
Para a emissão do Certificado de Regularidade haverá necessidade de acolhimento de uma 
medida liminar.  
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O desfecho do processo pode demorar e enquanto isso a dívida irá aumentar (correção 
monetária, novas parcelas, etc).  
Se os pedidos não forem acolhidos o pagamento deverá ser realizado de uma só vez, da 
maneira determinada na sentença. 
 

 

Silvia de Freitas Xavier 
 

Advogada de Meio Ambiente 
Gerência de Meio Ambiente 
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Anexo I 
Termo de Compromisso de Parcelamento e Confissão de  Dívida 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS 
GERÊNCIA EXECUTIVA DO IBAMA EM ________________ 

TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA 
  

Data de Emissão:  

Compromissário:                                              CGC/CNPJ/CPF/CI:  

Endereço: Bairro:  

Representante Legal:                                                              CEP:  

Representante do IBAMA: CPF Dirigente.:  

Débito:                                Nº. Doc. :                        Processo nº :  

Valor Original:                Vencido em:                        Vencimento indeferimento:  

 

Valor Consolidado:                                                    Data de Consolidação:  

 

Total:  

Por este instrumento particular de Compromisso de Parcelamento e Confissão de Dívida, de 
um lado o COMPROMISSÁRIO acima qualificado, e do outro, o INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, representado 
neste ato pela autoridade supra indicada e denominada simplesmente IBAMA, celebram entre 
si o presente TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, 
regido pelas cláusulas e condições a seguir discriminadas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: O COMPROMISSÁRIO assume o compromisso de liquidar o débito de 
sua responsabilidade, em parcelas mensais e consecutivas, reconhecendo como verdadeiros 
os fatos constantes do Processo Administrativo nº , na forma do artigo 348 e seguintes do 
CPC, apurado e consolidado de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa Nº , de de 
2003, e demais legislações que regulamentam o parcelamento de débitos para com o IBAMA.  

Parágrafo primeiro: O valor original do débito foi apurado e consolidado na data do pedido do 
parcelamento, conforme memória de cálculo anexa.  

Parágrafo segundo: O atraso de até 30(trinta) dias no pagamento de uma das parcelas 
acarretará multa de mora de 10% sobre o valor da parcela, e, para pagamento com atraso 
superior a 30 (trinta) dias, a multa de mora será de 20%, calculados a partir da data de 
vencimento da mesma.  

Parcelas - Valores em R$                 Parcela                        Vencimento                  Valor 
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Parágrafo terceiro: Além da multa de mora, o valor de qualquer parcela atrasada será 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, calculados a partir da data do 
vencimento da parcela, sobre o valor da mesma.  

Parágrafo quarto: As parcelas atrasadas após 30(trinta) dias, somente poderão ser pagas após 
serem recalculadas pelo IBAMA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: Os recolhimentos serão feitos na rede bancária ou em casa lotérica 
autorizadas pelo IBAMA, por meio do DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS - 
DR.  

CLÁUSULA TERCEIRA: O não pagamento de duas parcelas consecutivas acarretará o 
cancelamento automático do parcelamento.  

Parágrafo primeiro: O saldo devedor será apurado e consolidado de acordo com legislação em 
vigor, até a data do pagamento.  

Parágrafo segundo: Inclusão imediata do devedor no Cadastro Informativo de créditos não 
quitados do setor público federal CADIN e a inscrição do saldo devedor na Dívida Ativa da 
Autarquia e posterior Execução Judicial.  

CLÁUSULA QUARTA: O presente TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÍVIDA será devidamente juntado ao processo administrativo, objeto do Auto 
de Infração que gerou o presente débito.  

E, por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor 
e forma.  

 

 

_______________, ____de ________de ______  

 

 

 

Compromissário  

  

 

Carimbo e Assinatura IBAMA  

 

 

TESTEMUNHAS:  
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Anexo II 
Declaração do Contador da Empresa 

 

Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail gma@fiemg.com.br. 

 


