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Recurso extraordinário. Cobrança cumulativa das 

taxas. Exercício do poder de polícia para o registro e 

porte de armas de fogo e para o desempenho de 

atividades desportivas e de colecionamento. 

Necessidade de prévia análise de legislação 

infraconstitucional. Inviabilidade na instância 

extraordinária. Parecer por que se negue seguimento 

ao recurso. 

 O recorrente, colecionador de armas de fogo, impetrou mandado de 

segurança contra ato do Chefe do Setor de Fiscalização de Produtos Controlados 

da 1ª Região Militar, a fim de compeli-lo a dar seguimento a procedimentos 

administrativos de renovação de Certificado de Registro de Atirador e 

Colecionador de Armas, apenas com a incidência das taxas previstas na Lei 

10.834/2003, excluindo-se as constantes na Lei 10.826/2003. A seu ver, a cobrança 

cumulativa disposta em ato normativo do Ministério Exército seria indevida, 

porque as taxas possuiriam o mesmo e único fato gerador. A sentença de 

improcedência foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 

acórdão assim resumido: 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIRADOR E 

COLECIONADOR DE ARMAS DE FOGO. TAXAS. LEIS 

10.826/03 E 10.834/03. COBRANÇA CUMULATIVA. 

POSSIBILIDADE. 
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I- O cerne da vexata quaestio diz respeito à possibilidade de se 

cobrar cumulativamente as taxas previstas nas Leis 10.826/03 e 

10.834/03. 

II- As taxas judiciais instituídas pelas Leis 10.826/03 e 10.834/03 

decorrem do exercício do poder de polícia, porém de fatos 

geradores diversos. Enquanto a Lei nº 10.826/03 cuida da 

obrigatoriedade de o portador de arma de fogo proceder ao seu 

registro junto ao órgão competente, pagando para tanto a taxa ali 

fixada, a lei nº 10.834/03 trata do exercício do poder de polícia 

por meio da fiscalização de produtos controlados pelo exército, 

sendo certo que as atribuições da autoridade neste caso, vão além 

do simples registro e consistem em fiscalizar a fabricação, a 

recuperação, a manutenção, a utilização industrial, o manuseio, o 

uso esportivo, o colecionamento, a exportação, a importação, o 

desembaraço alfandegário, o armazenamento, o comércio e o 

tráfego de produtos controlados pelo Exército. 

III- Ademais, enquanto os valores arrecadados com o pagamento 

da taxa estabelecida na Lei nº 10.826/03 (cf. art. 11, §1º) se 

destinam ao custeio e à manutenção das atividades do SINARM, 

da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de suas 

respectivas responsabilidades, os recursos provenientes da 

arrecadação da Lei 10.834/03 (art. 5º) serão creditados 

diretamente ao Fundo do Exército, na forma definida pelo Poder 

Executivo, e destinados ao custeio e ao investimento nas 

atividades de fiscalização de produtos controlados pelo Exército. 

IV- Não há, portanto, qualquer óbice na cobrança cumulativa das 

taxas em exame, seja em razão de o exercício de poder de polícia 

referir-se a fatos geradores diversos, razão pela qual não há que 

falar em bis in idem, seja devido à destinação diversa que é 

conferida às taxas. 

V. Apelo do Impetrante a que se nega provimento. 
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 O recurso extraordinário alegou ofensa aos arts. 5º, caput e XXII, 14, 

I, 93, IX, 145, II, e 150, IV, da Constituição. Apontou omissão e contradição do 

acórdão quanto à declaração de que as taxas indicadas possuem fatos geradores 

distintos, configurando negativa de prestação jurisdicional. Cogitou de ofensa à 

definição constitucional do conceito de taxa, porquanto o tributo deveria 

corresponder especificamente ao serviço de fiscalização efetivamente prestado 

pela Administração. Arguiu hostilidade ao direito de propriedade e ao princípio da 

vedação do confisco, em virtude da cobrança dúplice das taxas. 

 O trâmite do recurso foi admitido na origem. 

- II - 

 De pronto, não se verifica a sustentada negativa de prestação 

jurisdicional. A jurisprudência do STF, sedimentada em repercussão geral 

(Tema339), é firme no sentido de que a exigência de fundamentação não demanda 

o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas produzidas (AI 

n.791.292 QO-RG, rel. o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). 

 Não impressiona tampouco o argumento de ofensa ao art. 14, I, da 

Constituição. O recurso extraordinário não logrou demonstrar como a fiscalização 

estatal legítima sobre a posse de armas e as atividades de colecionamento e tiro 

resultaria em desrespeito à deliberação popular – em referendo, e não no plebiscito 

previsto no inciso dado como malferido. A manifestação havida não excluiu o 

exercício do poder de polícia pela Administração Pública, máxime diante do 

disposto no art. 21, VI, da Constituição, que entrega à União a competência 

material para fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI). 

 De outro lado, a apuração da alegada afronta aos arts. 5º, caput e 

XXII, 14, I, 145, II, e 150, IV, da Constituição dependeria de se descer à 

interpretação da legislação infraconstitucional, em especial do art. 11 da Lei 

10.826/2003 e dos arts. 1º e 2º da Lei 10.834/2003, para confirmar se as normas 

instituem taxas diversas para fato gerador singular. Confira-se, a propósito, este 

trecho do acórdão do Tribunal Regional Federal: 



MPF - PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
 

RE nº 1.239.704 

  

  4 

As taxas instituídas pelas Leis 10.826/03 e 10.834/03 decorrem 

do exercício do poder de polícia, porém de fatos geradores 

diversos. 

Enquanto a Lei n.º 10.826/2003 cuida da obrigatoriedade do 

portador de arma de fogo proceder ao seu registro junto ao órgão 

competente, pagando para tanto a taxa ali fixada, a Lei 

10.834/2003 trata do exercício do poder de polícia por meio da 

fiscalização de produtos controlados pelo exército, sendo certo 

que as atribuições da autoridade, neste caso, vão além do simples 

registro e consistem em fiscalizar a fabricação, a recuperação, a 

manutenção, a utilização industrial, o manuseio, o uso esportivo, 

o colecionamento, a exportação, a importação, o desembaraço 

alfandegário, o armazenamento, o comércio e o tráfego de 

produtos controlados pelo Exército. 

É o que se infere da redação do art. 11 da Lei 10.826/03 e dos arts. 

1º e 2º da Lei 10.834/03: 

Lei 10.826/03 

Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes 

do Anexo desta Lei, pela prestação de serviços relativos: 

I – ao registro de arma de fogo; 

II – à renovação de registro de arma de fogo; 

III – à expedição de segunda via de registro de arma de fogo; 

IV – à expedição de porte federal de arma de fogo; 

V – à renovação de porte de arma de fogo; 

VI – à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo. 

 

Lei 10.834/03 

Art. 1º A Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo 

Exército - TFPC, instituída pelo Decreto-Lei nº 2.025, de 30 de 

maio de 1983, será devida nas hipóteses e nos valores constantes 

do Anexo desta Lei. 

Parágrafo único.  O fato gerador da TFPC é o exercício regular do 

poder de polícia. 



MPF - PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
 

RE nº 1.239.704 

  

  5 

Art. 2º Os sujeitos passivos da TFPC são as pessoas físicas e 

jurídicas que exerçam atividades envolvendo produtos 

controlados pelo Exército. 

§ 1º As atividades referidas no caput incluem a fabricação, a 

recuperação, a manutenção, a utilização industrial, o manuseio, o 

uso esportivo, o colecionamento, a exportação, a importação, o 

desembaraço alfandegário, o armazenamento, o comércio e o 

tráfego. 

§ 2º A relação completa das atividades e dos produtos controlados 

pelo Exército é a constante de regulamento próprio. 

 O decisório, como se vê, efetivamente, fundamentou-se em 

interpretação da legislação infraconstitucional. A sua revisão mostra-se inviável na 

instância extraordinária. 

 Acrescente-se que, em outro feito, tratando igualmente de alegação 

de bis in idem por cobrança de taxas por exercício do poder de polícia, a Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal identificou o óbice da Súmula 279 ao debate 

em instância extraordinária: 

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA COBRADA EM 

RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. 

REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO E DA 

LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. 

1. Para concluir pela existência de bis in idem na tributação, seria 

imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, bem 

como da legislação infraconstitucional local. A hipótese atrai a 

incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 

2. A alegação de que as atividades previstas na referida lei 

estariam dissociadas do conceito de poder de polícia também não 

se sustenta. Conforme consta no acórdão recorrido, a taxa foi 

instituída para custear as atividades de polícia administrativa, 

notadamente a inspeção, o controle, a fiscalização, o 

desenvolvimento e a promoção de toda a cadeia produtiva do leite 

e derivados. 

3. Quanto à ausência de referibilidade, a articulação formulada 

não comporta acolhimento. Também com base no acórdão, a taxa 

é cobrada das indústrias de laticínios. A identificação dos 

contribuintes da taxa aponta para a existência de um vínculo com 

as atividades inerentes à cadeia produtiva do leite, setor objeto da 

fiscalização estatal. 

4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da 

correspondência da base de cálculo com a atividade de 

fiscalização, seria necessário o reexame do conjunto fático-
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probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 

279/STF. Precedente. 

5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não 

houve fixação de honorários advocatícios. 

6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da 

multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 

(ARE 1.072.405 AgR/RS, rel. o Min. Roberto Barroso, Dje 

18.10.2019) 

 

 O parecer é por que se negue seguimento ao recurso e, caso superado 

o óbice, por seu desprovimento. 

 

Brasília, 6 de agosto de 2020. 

Paulo Gustavo Gonet Branco 

Subprocurador-Geral da República 

 

 

 

 


