
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Federal e Estadual.

Abaixo, seguem informações sobre as medidas cabíveis para a regularização da situação: 

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 e da apresentação de uma declaração de porte 
da empresa, 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 haver a incidência de 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 de 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. Pode-se pedir a 
prescrição da dívida referente a estes anos.

- 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.
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.

A Gerência de meio Ambiente da FIEMG coloca-se à disposição para esclarecimentos e informações.
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