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RESUMO 
 
 

 
Este trabalho busca fixar e explorar com base na doutrina e jurisprudência 

pátria, os conceitos de tributo, taxa e suas espécies, partindo do genérico para o 

específico, buscando dar uma ampla visão do assunto, até chegar-se no tema em si, 

qual seja as taxas em razão do poder de polícia. 

A exigência das taxas com base no exercício regular do poder de polícia, 

deverá ter o intuito de impedir ou restringir atividades que coloquem em risco o 

interesse da comunidade e ainda custear os serviços com essa finalidade. 

Apenas o ato de polícia fundamentado numa ação concreta e específica da 

Administração Pública, exercendo efetivamente uma atividade relativa ao administrado, 

praticado com base em lei, poderá ensejar à tributação por meio deste tipo de taxa. 

Desta forma, tem-se que a taxa é um tributo vinculado, pois possui seu fato 

gerador diretamente ligado a uma atividade específica e divisível do Estado relativa ao 

contribuinte. 

Assim, verifica-se que a taxa de polícia é a exação oriunda da atividade estatal 

que licencia, fiscaliza, autoriza, denega, a propriedade ou a liberdade do indivíduo, com 

o intuito de assegurar que todos desfrutem de forma equivalente dos bens públicos 

existentes. 
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Introdução 

 

 
O tema do presente estudo dá enfoque as taxas em razão do poder de polícia, 

instituídas pelos entes políticos competentes, oriundas da prática de uma determinada 

atividade, pelo Estado, relativamente ao obrigado. 

A análise do tema proposto é de suma importância uma vez que as taxas 

exigidas em razão do poder de polícia somente serão legalmente exigidas quando 

restar comprovado o efetivo exercício do poder de polícia pelos entes tributantes, quais 

sejam a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal ou um dos órgãos por eles 

investidos de capacidade tributária para tal, de acordo com disposto na Constituição 

Federal em seus arts. 145 e ss e no Código Tributário Nacional nos arts. 77 e 80. 

Para tanto se faz necessário discorrer sobre os tributos desde o seu conceito e 

características, passando por suas espécies, classificação e competência, estudo este 

que reúne os entendimentos dos mais variados doutrinadores visando encontrar um 

ponto pacífico acerca do assunto. Assunto este abordado de maneira aprofundada no 

capítulo 1. 

Destarte, parte-se para a introdução do tema em si, tratando-se genericamente 

das taxas, tributo vinculado que tem por fato gerador uma atividade específica e 

divisível do Estado praticada diretamente ao contribuinte. 

Nesse ínterim, após a conceituação explora-se os sujeitos da taxas e suas duas 

espécies: as taxas em razão do serviço prestado ou posto à disposição e as a taxas em 

razão do poder de polícia, para então se iniciar a explanação do objeto do tema ora 

escolhido. 

As taxas de polícia são analisadas, igualmente, com base na CF e no CTN e sob 

a ótica de autores consagrados pelo Direito Positivo brasileiro, verificando-se sua 

hipótese de incidência, sujeitos ativo e passivo, competência, base de cálculo e 

alíquota. E, para melhor elucidação traz-se também dois típicos exemplos desta 

espécie de taxa: a Taxa de Licença para Localização e a Taxa de Expediente. 

Conclui-se finalmente que para a exigência legal da taxa de polícia pelos entes 

políticos, além da observância primordial da lei, é necessário também que se tenha: 
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competência para a criação e cobrança desta espécie de tributo, que a base de cálculo 

e alíquota não se assemelhe a dos impostos e que o seu valor seja proporcional ao 

custo dispendido na atividade estatal ao qual está vinculado. 

Por fim, após todo o estudo, verifica-se que caso não estejam presentes os 

requisitos necessários para a configuração da taxa de polícia, e principalmente a 

especificidade, a divisibilidade e o vínculo direto relativo ao obrigado, a exigência desta 

pelo Estado será inconstitucional. 

A inconstitucionalidade será detectada sempre que a taxa de polícia fugir as 

regras elencadas acima e desta forma deverá ser atacada por meio de remédios 

próprios para este fim, de forma a coibir a prática pela administração pública de atos 

abusivos e ilegais contra a sociedade. 
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1 TRIBUTOS: Conceito, Espécies, Classificação e Competência 

 

 

1.1 Conceito de Tributo 

 

 

O presente capítulo tem por finalidade fixar e delimitar os conceitos de tributo e 

explanar as espécies tributárias do Direito Tributário brasileiro, em face do direito 

positivo vigente. O perfeito domínio de tal conceito é fundamental no estudo do direito 

tributário para um melhor entendimento e apreensão do tema proposto, qual seja, as 

taxas em razão do poder de polícia. 

Os artigos da Constituição Federal dão margem ao entendimento de que o 

significado do termo tributo depende do contexto em que se encontra, assumindo 

diferentes acepções. (arts. 145, 150, 158, 159) 

No artigo 145 o termo tributo é empregado como norma jurídica para conceder 

competência às pessoas políticas de direito público interno. 

 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 

 
Nos art. 157 e ss, os dispositivos constitucionais tratam tributo como fonte de 

receita, normatizando a distribuição das receitas tributárias, entre os entes públicos. 

 

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem. 

 

O conceito acima difere do que ocorre no art. 150, II, em que o significado de 

tributo está diretamente relacionado à prestação pecuniária devida ao Estado. 

(MARQUES, 2000). 

 

Art. 150. Sem prejuízos de outras garantia asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
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I – Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 

 

Verifica-se, pois, que “tributo” possui diversos e controversos significados, 

porém, tem-se por base o conceito disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional: 

 

Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade administrativamente plenamente vinculada. 

 

Em análise ao artigo supracitado, observa-se que há redundância em sua 

definição quando atribui a tributo o caráter de prestação pecuniária, paga em moeda, 

pois o termo “pecuniária” já retrata o valor monetário do pagamento. 

Luciano Amaro atenta que “o dispositivo parece supor que o tributo possa ser: a) 

uma prestação pecuniária em moeda, ou b) uma prestação pecuniária cujo valor nela 

se possa exprimir em moeda, o que aliás, traduz dupla redundância”.(AMARO, 2003, p. 

19) 

Para Paulo de Barros Carvalho (1991, p. 16-17), o vocábulo tributo possui seis 

significações diversas, quando utilizado nos textos do direito positivo, nas lições da 

doutrina e nas manifestações da jurisprudência. São elas: a) ‘tributo’ como quantia em 

dinheiro; b) ‘tributo’ como prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito 

passivo; c) ‘tributo’ como direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo; d) ‘tributo’ como 

sinônimo de relação jurídica tributária; e) ‘tributo’ como norma, fato e relação jurídica. 

Vicente Kleber de Melo Oliveira, corrobora definindo tributo como uma quantia 

em dinheiro que o sujeito passivo, seja ele pessoa física ou jurídica paga ao Estado, 

como dever jurídico, originado de uma relação jurídica pré-estabelecida pela soberania 

que lhe concede a Constituição Federal. (OLIVEIRA, 2001) O autor constrói a sua 

definição, agregando algumas das 6 (seis) definições destacadas por Paulo de Barros. 

Yoshiaki Ichihara acrescenta que, para ser tributo além de ser uma prestação 

pecuniária, deve ser compulsória, instituída por lei, não decorrente de sanção de ato 

ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada à previsão 

legal.  
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Destacando que, quando a pessoa física ou jurídica, se deparar com a 

obrigatoriedade de entregar dinheiro aos cofres públicos, e a obrigação tiver as 

características elencadas, estará diante de um tributo, ou de uma imposição tributária. 

Arnaldo Borges,1 (apud Paulo de Barros, 1991) conceitua tributo como a conduta 

humana, regulada por uma endonorma estabelecendo o dever de alguém em dar ao 

Estado certa quantia pecuniária.  

Concorda a doutrina principalmente quanto ao comportamento do sujeito passivo 

em cumprir o dever jurídico que lhe fora imputado. 

Pode-se fazer definições básicas sobre cada uma das características de tributo:  

a) Prestação pecuniária (pecúnia, em latim, quer dizer dinheiro) – A 

prestação é quantia, no mais da vezes em dinheiro, que o contribuinte na qualidade de 

sujeito passivo paga ao ente Estatal para satisfazer uma obrigação estabelecida na 

relação jurídico-tributária. Esta prestação deverá ser paga em dinheiro, exceto se a lei o 

autorizar a cumprir a obrigação por outros meios, como por exemplo, na dação em 

pagamento. 

b) Compulsoriedade da prestação – Significa a obrigatoriedade do pagamento, 

não se tratando de uma faculdade do contribuinte recolher ou não o tributo. O Estado, 

pode, por força legal, obrigar que o administrado cumpra a sua  obrigação relativamente 

ao tributo instituído. 

c) Pagamento em moeda – Como mencionado anteriormente, aqui destaca-se a 

redundância existente na definição de tributo do artigo 3º do CTN, em que reafirma que 

a prestação deve ser adimplida em dinheiro, a menos que lhe seja facultado pagar de 

outro modo. 

d) Exclusão da sanção dos atos ilícitos – De modo que as multas aplicadas 

aos administrados pelo poder tributante não se confundam com tributos, já que se 

tratam de prestações pecuniárias, compulsórias e pagas em moeda corrente. Porém, 

são penalidades originadas em atos ilícitos cometidos pelos administrados, como as 

multas de trânsito e as infrações à legislação tributária. 

e) Instituição por lei – É a manifestação do disposto no artigo 150, I, da CF, ou 

seja, o princípio da estrita legalidade, pelo qual o tributo somente poderá ser exigido se 

                                                
1 Artigo publicado na Revista de Estudos Tributários, Ibet, p. 174-5. 
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houver lei que o institua. Entenda-se por lei a norma que promana do Poder Legislativo, 

desta forma, o Poder Executivo não poderá criar ou majorar tributo, por meio de 

decreto, regulamentos ou portarias, salvo os casos previstos no artigo 153, incisos I, II, 

IV e V, da Constituição Federal (IE, IR, IPI, Imposto sobre operações de crédito, câmbio 

e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários). 

Para melhor elucidação traz-se a cola o entendimento de Aliomar Baleeiro (1999, 

p. 64): 

 

 

A lei criadora do tributo é a pessoa jurídica constitucionalmente competente 
para decretá-lo e só ela. Peca por inconstitucional o tributo instituído ou 
majorado por decreto do Executivo Estadual, ou Municipal, que se funda 
apenas em norma geral de Direito Financeiro Federal, ainda que esta defina o 
fato gerador e a base de cálculo. O STF assim o decidiu em relação ao Decreto 
nº 6.398-SC, calcado apenas no AC nº 35/67 (RE nº 70.412, Pleno, 25-11-1971, 
rel. Thompson, unân., RTJ, vol. 60, P. 470 e vários outros, inclusive do Pleno, 
em 1972, quando o PGR reabriu a questão: RE nº 74.464, RTJ, vol. 65, p. 194) 

 

 

f) Cobrança mediante atividade vinculada – significa que os atos da 

administração pública relativos à exigência de tributo têm natureza vinculada, ou seja, o 

poder público apenas poderá cobrar o tributo com base na lei. (KOCH, 2003). 

Geraldo Ataliba (2000, p. 31) concorda lecionando que tributo pode ser definido 

juridicamente como uma obrigação pecuniária, que não se caracteriza como sanção de 

ato ilícito, no qual o sujeito ativo é um ente público, e o sujeito passivo é alguém posto 

nessa situação por força de lei, cumpridas as disposições constitucionais. 

Após a explícita divergência doutrinária, constata-se que o vocábulo tributo terá 

diferentes acepções sempre que inserido em um diferente contexto, uma vez que cada 

contexto determinará a sua significação de tributo dependendo do objetivo almejado. 

Para uma melhor compreensão do trabalho científico proposto, tributo deve ser 

entendido simplesmente como norma tributária, pela qual o sujeito passivo tem o dever 

de recolher aos cofres públicos certa quantia em dinheiro, derivado da prática de ato 

lícito previsto em lei. 
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1.2 Espécies de tributos 

Primeiramente é preciso ressaltar que, os critérios de classificação não são 

corretos ou incorretos. São adequados, pouco adequados ou inadequados, (a) no 

âmbito teórico do direito tributário, (b) no direito tributário positivo, de modo que possua 

a identificação das características que compõem cada espécie de tributo. 

Certamente a escolha de mais de uma variável tornará mais complexa a 

classificação, pois a multiplicidade de características utilizadas pode formar diversas 

combinações. Desta forma, a classificação irá depender do arbítrio do classificador. E o 

arbítrio se encontra nas muitas classificações doutrinárias de tributo, de modo que cada 

autor arbitra (escolhe) uma ou mais características para poder classificar as espécies 

tributárias. Eis então o “grande divisor de águas das classificações doutrinárias”. 

(AMARO, 2003). 

O que se apreende de toda controvérsia jurídica sobre o tema é que a 

identificação das espécies tributárias depende do critério utilizado para diferenciar cada 

uma delas. Pois, se a consideração de uma variável não bastar para a identificação das 

espécies outorgadas pela Constituição, será necessária a consideração de outro 

elemento diferencial, e assim sucessivamente até que se esgotem, adotando sempre 

critérios dispostos no sistema normativo analisado. 

Sob uma primeira análise da Lei Maior, entende-se que a Constituição Federal 

de 1988, em seu art. 145, adotou a chamada classificação tripartida, isto é, 

classificando os tributos em 3 espécies, quais sejam, os impostos, taxas e contribuições 

de melhoria.  

 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 
I – impostos 
II – taxas, em razão do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição; 
III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

 

Alfredo Augusto Becker (1998, p. 367) defende, que a “natureza jurídica do 

tributo não é aquela que decorreria do nome do tributo constante na lei ou da intenção 

do legislador; ela resulta da regra jurídica contida na lei que se enquadrou na totalidade 

do sistema jurídico”. 
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A doutrina majoritária é uníssona no que diz respeito ao nome do tributo, 

concordando que este não outorga a sua natureza jurídica.  

Amilcar Falcão (1960, p. 362) concorda ao defender que “o imposto não se 

define ou conceitua com base na sua denominação, no seu nomen iuris: a definição é 

dada através do exame da natureza jurídica do tributo, ou seja, da natureza do fato 

gerador adotado e respectiva base de cálculo”.  

No entanto, existem autores que sustentam serem duas, três, quatro e até cinco 

as espécies tributárias. Becker, por exemplo, sustenta a chamada classificação 

bipartida dos tributos, com base no critério material da hipótese de incidência (fato 

gerador), para ele os tributos dividem-se em dois: impostos e taxas. Fazem parte desta 

corrente, Pontes de Miranda, Alberto Xavier, Francisco Campos, entre outros. 

Outros defendem a classificação tripartida, estes, todavia, atentam à uma 

distinção, no que tange aos chamados tributos vinculados: a taxa, por exemplo, é um 

tributo cujo fato gerador consiste numa atividade estatal diretamente referente ao 

sujeito passivo, já a Contribuição de Melhoria tem por fato gerador repercussão da 

atividade estatal (indiretamente) relativa ao sujeito passivo.  

Traz-se a cola o entendimento de Paulo de Barros Carvalho (1991, p. 29):  

 
Muitos critérios podem orientar uma classificação dos tributos em espécies. As 
clássicas, mais difundidas, vêm carregadas de fortes conotações 
extrajurídicas, principalmente econômicas. Esse motivo pelo qual nos 
inclinamos por aquela que tem como fonte inspiradora a circunstância de 
existir, na hipótese normativa, um vínculo entre o fato descrito e uma atuação 
do Estado (no sentido amplo). Trata-se da classificação dos tributos em 
vinculados e não vinculados a uma atuação do Poder Público. (...) Sempre que 
nos depararmos com a vinculação direta, imediata, teremos as taxas, ao passo 
que a vinculação indireta, mediata, indica a existência de uma contribuição de 
melhoria. 

 
Há também a corrente filiada à classificação quadripartida, asseverando 

existirem quatro tributos: impostos, taxa, contribuição de melhoria e Contribuição 

(Miguel Lins, Célio Loureiro e outros). Uma variante desta classificação declara o 

imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, e o empréstimo compulsório (Rosa Júnior, 

Fábio Fanucchi, Ricardo Lobos,etc.). Por exemplo: 
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A Constituição de 1988 (...) é confusa no classificar quantitativamente os 
tributos. (...) Todavia, diante das perplexidades causadas pelo fenômeno da 
parafiscalidade, a Constituição de 1964, a Emenda 18/65, a Constituição de 
1967, em sua redação originária e o CTN adotaram a divisão tricotômica, 
reduzindo a categoria das contribuições à de melhoria. A partir da emenda nº 
1, de 1969, outras contribuições ingressaram no rol dos tributos (art. 21, § 2º), 
critério ratificado pelo texto em vigor. Assim sendo, para a classificação dos 
tributos terá que se levar em conta o disposto nos arts. 148 e 149. Daí conclui-
se que a CF adotou a divisão quadripartida: o tributo compreende o imposto, a 
taxa, a contribuição e o empréstimo compulsório. (Ricardo Lobos, 1998, p. 321) 

 
Como sob a ótica doutrinária não há concordância, quanto às espécies de 

tributos, autores como Hugo Machado de Brito, Celso Ribeiro Bastos, e Ives Gandra da 

Silva Martins, adotam a divisão quinqüipartida na qual são cinco os tributos no sistema 

tributário positivo, quais sejam: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições 

especiais, e o empréstimo compulsório, sob o fundamento de que a Lei Maior refere-se 

igualmente à estas duas últimas espécies, em artigos diferentes, quais sejam art. 148, 

que estabelece a competência da União para instituir Empréstimos Compulsórios e 

Contribuições Especiais no art. 149.  

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: 
I – para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública, de guerra externa ou sua iminência; 
II – no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto no art. 150, III,”b”. 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 
compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. 

 
Cita-se o que leciona Celso Ribeiro Bastos:  

Do estrito ponto de vista do Direito Constitucional, conhece-se a situação: art. 
145 prevê os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria, dando a 
entender até que seriam os únicos, posto que não enumera os demais. No 
entretanto, os arts. 148 e 149 contemplam, respectivamente, os empréstimos 
compulsórios e as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico 
e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. 
Há, portanto, cinco modalidades tributárias contempladas na nossa 
Constituição. Isso, entretanto, não fez elidir o problema quanto a saber sobre a 
efetiva existência dessas modalidades enquanto tributos com consistência 
própria não redutíveis, portanto, a outros. 

 
Sacha Calmon Navarro, faz uma interessante análise sobre o assunto dizendo 

que é em torno dos tributos vinculados às atuações Estatais em relação aos 

contribuintes é que discordam e vagueiam as escolas. Para a dicotômica, é irrelevante 

a contraprestação estatal seja por meio de serviço, obra, ato do poder de polícia ou de 

intervenção econômica. Para isso, o Estado cobra taxas.  



 18 

Os tricotomistas somente complementam afirmando que as taxas servem para 

pagar os serviços do poder de polícia e de utilidade pública, enquanto as contribuições 

de melhoria para custear as obras públicas. As contribuições parafiscais e os 

empréstimos compulsórios são considerados impostos ou taxas.  

Ambas apregoam que a base de cálculo prevista em lei para cobrar dado tributo, 

quantifica o valor a pagar (quantum debeatur), e assume a função de confirmar ou não 

a natureza jurídica específica do tributo.  

A teoria dos tributos vinculados ou não a uma atuação do Estado é uma ótima 

ferramenta para analisar juridicamente o tributo e suas espécies. Já o fato gerador e a 

base de cálculo, são decisivos para tornar compreensível a natureza jurídica específica 

do tributo.  

Para Sacha Calmon a discussão entre dicotomistas e tricotomistas não passa de 

insegurança, tecnalidade, oportunismo e até mesmo polissemia de linguagem, quando 

discorrem sobre tributo, impostos, contribuições e taxas. A Constituição Federal ao 

tratar dos empréstimos compulsórios e contribuições especiais, corporativas, de 

intervenção no domínio econômico, previdenciárias e sociais, misturou as noções 

teóricas sobre o tema. E que a Constituição “por motivos práticos”, incluiu diferenças 

que embaralham ainda mais o assunto. 

E destaca que: 

 
A discussão sobre dicotomia ou tricotomia por ser coisa decidida pelo Direito 
Positivo, não passa de questão fradesca, sexo de anjo, bizantinice”. (...) “ a 
divisão do tributo em espécies somente pode se basear na tese (...) tributo 
vinculado a atuação estatal e tributo não vinculado a atuação estatal. 
(COÊLHO, 2003, p.398-399) 

 

Ao cabo do quanto foi exposto pode-se sumular algumas conclusões. Por 

exemplo, que a classificação dos tributos, deve ter como fundamento às normas de 

estrutura estabelecidas na Constituição Federal. 

Adotam-se 3 (três) critérios os quais foram propostos por Márcio Severo 

Marques: 

a) previsão legal de vinculação do antecedente normativo ao exercício de uma 

atividade estatal relativa ao contribuinte; 

b) previsão legal de destinação específica para o produto de arrecadação; 
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c) previsão legal de restituição do produto da arrecadação ao contribuinte, em 

determinado período de tempo. 

 

(...) portanto, o texto constitucional estabelece diversos regimes jurídicos 
aplicáveis sobre diferentes espécies tributárias a que autorizou a instituição, 
que podem ser identificadas segundo critérios propostos, que consideram três 
variáveis distintas para efeito de classificação dos tributos, a saber: (i) a 
exigência constitucional de previsão legal de vinculação do antecedente 
normativo ao exercício de uma atividade por parte do Estado, referida ao 
contribuinte; (ii) a exigência constitucional de previsão legal de destinação 
específica para o produto de arrecadação, e (iii) a exigência constitucional de 
previsão legal de restituição do produto arrecadado ao particular, ao cabo de 
período de tempo determinado.(MARQUES, 2002, p. 241-242) 

 

De acordo com as premissas eleitas, há no sistema constitucional brasileiro, 

cinco diferentes espécies tributárias com regimes jurídicos também divergentes, quais 

sejam, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e 

contribuições. 

O art. 4º do CTN estabelece que a natureza jurídica específica do tributo é 

determinada pelo fato gerador da obrigação, de modo que será insignificante a 

denominação e demais características formais adotadas pela lei para qualificá-la. Assim 

como a destinação legal do produto de sua arrecadação. 

 
Art. 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato 
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 
I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
II – a destinação legal do produto de sua arrecadação. 

 

A denominação dada pela lei não contribui para a natureza específica do tributo, 

pois o relevante é a imposição tributária com os seus aspectos tal como estabelecidos 

no sistema tributário nacional. O importante é analisar o fato gerador, a base de cálculo 

do produto, e a sua destinação legal, para que se possa verificar se tal tributo está ou 

não vinculado à uma atividade estatal específica e relacionada ou não ao contribuinte.  

Ressalvas devem ser feitas ao artigo 4º, II, do CTN, que, de forma generalizada, 

considera irrelevante, a destinação do produto arrecadado para a definição da espécie 

tributária. A destinação, não será importante para distinção entre determinadas 

espécies, como taxas, e impostos, porém é relevante na identificação das contribuições 

e dos empréstimos compulsórios. 
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Com o advento da Constituição de 1988, foram criados as contribuições e os 

empréstimos compulsórios, em que a destinação que lhes é própria é fundamental, não 

apenas para sua identificação como à legalidade da sua exigência. Desta forma, o 

artigo em comento não procede nestes casos, mas sim quanto à distinção entre 

impostos e taxas, na identificação do exercício da competência tributária de Estados e 

Municípios.  

Segundo Aliomar Baleeiro (BALEEIRO, 1999, p. 68-69), “no caso de Estados e 

Municípios o fato gerador e a base de cálculo são os únicos critérios que norteiam o 

reconhecimento dos tributos de sua competência, suas espécies e subespécies”. 

Utilizando-se, portanto, dos critérios adotados, verifica-se a estrutura das 

diferentes espécies tributárias dispostas nas Constituição Federal, as quais possuem 

regimes jurídicos diversos, tornando possível, a sua identificação e classificação no 

sistema positivo vigente. 

Os impostos apresentam-se desvinculados de qualquer atividade estatal relativa 

ao contribuinte, em contraprestação ao valor recolhido a título do tributo. E o mesmo 

ocorre no que tange à destinação do produto de sua arrecadação, o qual não possui 

exigência de destinação específica; havendo inclusive vedação expressa à vinculação 

da receita decorrente de impostos, conforme prevê o inc. IV do art. 167 da Constituição. 

Não há também na Constituição a previsão legal exigindo a devolução da quantia 

arrecadada, em determinado período de tempo. 

As taxas, ao contrário, possuem vinculação estabelecida ao exercício de uma 

atividade estatal relativa ao contribuinte. E também há exigência de previsão legal de 

destinação específica para o produto de sua arrecadação, que caracteriza a finalidade 

para a qual foi autorizada a sua criação: custear a atividade do Estado (referida ao 

contribuinte), respeitante à prestação de serviços públicos (específicos e divisíveis) ou 

ao exercício do poder de polícia. 

Não há previsão constitucional quanto à devolução ao contribuinte do quantum 

arrecadado. 
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O mesmo ocorre com as contribuições de melhoria que também são vinculadas a 

atividade estatal relativa ao contribuinte, pois se exige que a valorização imobiliária seja 

resultante de obra pública, para autorizar a cobrança do tributo. Já no que tange à 

destinação do produto de sua arrecadação, difere da taxa, pois não há previsão legal 

exigindo aplicação específica desses recursos utilizada segundo o entendimento e 

necessidade do ente público competente (observadas as normas constitucionais). 

Também não há previsão constitucional quanto à devolução do produto da 

arrecadação. 

 

Diferentemente, os empréstimos compulsórios não exigem contraprestação 

estatal, vinculada ao contribuinte, para a legitimidade de sua imposição. Porém, deve 

ter previsão legal referente à destinação do produto de arrecadação para custear 

despesas extraordinárias, que devidamente identificadas legitimarão a sua 

arrecadação. 

 

Além da previsão legal da destinação do produto da sua arrecadação, a 

Constituição, exige, também, seja editada norma jurídica impositiva ao Estado, para 

que devolva, restitua ao contribuinte o valor do produto recolhido, ao final de período 

determinado. 

Semelhantemente aos empréstimos compulsórios, as contribuições, não são 

vinculadas ao exercício de uma atuação estatal relativa ao contribuinte, porém no que 

se refere ao produto de sua arrecadação, as normas de estrutura que fundamentam a 

sua validade exigem previsão legal de destinação específica da quantia recolhida. 

Também não há previsão legal quanto à devolução do produto arrecadado.(MARQUES, 

2000). 

Após atingir o objetivo proposto, qual seja, identificar as espécies tributárias 

previstas pela Constituição Federal, conforme as normas de estrutura que concedem 

competência impositiva aos entes públicos para sua instituição, passa-se ao estudo da 

privatividade das competências tributárias, relativamente aos tributos instituídos pela 

Carta Magna. 
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1.3 Competência tributária 

Este item tem por objetivo, analisar as regras de competência tributária. No 

regime jurídico brasileiro, existem diversas pessoas jurídicas de direito público com 

competências tributárias, portanto, com competência legislativa. A competência 

legislativa é originária, a fiscalização e a arrecadação são uma conseqüência. A regra 

geral é a da indelegabilidade da competência originária e não cabe a uma pessoa 

jurídica incompetente adentrar o campo de competência de outra, mesmo que esta não 

cobre determinado tributo atribuído constitucionalmente. 

Acerca da competência tributária, dispõe o Código Tributário Nacional: 

 
Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende a 
competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na 
Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do 
Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta lei. 
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte a 
outras pessoas jurídicas de direito público pertencem a competência legislativa 
daquela a que tenham sido atribuídos. 
 
Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de 
arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões 
administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de 
direito público a outra, nos termos do § 3º do art. 18 da Constituição. 
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que 
competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. 
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da 
pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. 
§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de 
direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. 

 
Art. 8º O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica 
de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. 

 
Ter competência legislativa plena significa dizer que os entes públicos têm 

poderes para disciplinar sobre todos os aspectos, dos tributos instituídos por eles, tais 

como: hipótese de incidência, fato gerador, sujeito ativo e passivo, base de cálculo, e 

alíquota. (OLIVEIRA, 2001). 

Pode -se ainda definir competência tributária como o “limite do poder fiscal para 

legislar e cobrar tributos”. (ICHIHARA, 1989, p. 87) 

A competência tributária possui as seguintes características:  

a) privatividade - Entende-se por privatividade a exclusividade para tributar, dada 

a este ou àquele ente político. 
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b) indelegabilidade - as competências tributárias são indelegáveis. Cada ente 

público recebeu a sua da Constituição, mas não podem transferi-las a terceiros, quer no 

todo, quer em parte, ainda que através de lei, e tampouco renunciar, podendo até 

deixar de exercê-la, mas não permitir que outro ente a exerça. 

c) incaducabilidade – significa dizer que o não exercício, ainda que por muito 

tempo, não impede o ente público, de instituir, por meio de lei, os tributos que lhe foram 

conferidos pela Constituição. É impraticável a sua decadência, pela falta de exercício 

ou aplicação, não está submetido a prazo. 

d) inalterabilidade – a competência tributária é improrrogável, ou seja, não pode 

o próprio ente público que a possui, ampliar as suas dimensões. Somente a 

Constituição poderá fazê-lo, através de emenda constitucional. 

e) irrenunciabilidade – assim como os entes públicos não podem delegar suas 

competências também não podem rejeitar, seja no todo ou em parte. Trata-se de 

matéria de Direito Público Constitucional, logo, indisponível.  

f) facultatividade do exercício – as pessoas políticas têm a liberdade de instituir 

os tributos quando lhe for conveniente, dependerá apenas da sua opção, que deverá 

ser feita certamente, através de lei.  

Roque Antonio Carraza destaca uma única exceção: 

Pensamos que única exceção a esta facultatividade – e, ainda, em termos – é 
a que toca ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
serviços (ICMS), que os Estados e o Distrito Federal estão obrigados a instituir 
e arrecadar, em decorrência do que dispõe o art. 155, parágrafo 2º, XII, “g”, da 
Constituição: “Cabe a lei complementar: (...) regular a forma como, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 
benefícios fiscais serão concedidos e revogados”. (CARRAZA, 2003, p. 598) 

 

Competência tributária é entendida por Luciano Amaro como a aptidão para criar 

tributos – da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todos têm, 

discricionariamente, o poder de criar determinados tributos e definir seu alcance, 

observando os critérios de repartição de competência dispostos na Constituição. A 

competência reúne um amplo poder político relativamente a decisões sobre a criação 

do tributo e a extensão da incidência. (AMARO, 2003). 

Relativamente às receitas tributárias, a Constituição decidiu pelo sistema misto 

de partilha de competência e de produto de arrecadação. No primeiro caso o poder de 
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criar tributos é repartido entre os vários entes públicos, sendo que a cada um compete 

impor prestações tributárias, dentro da esfera que lhe é designada pela Constituição 

Federal. 

No segundo caso, o produto da arrecadação de certos tributos, instituídos por 

determinado ente público, é partilhado com outros entes públicos. Assim, cabe ao ente 

político titular as decisões sobre o nível de incidência da competência. 

A Lei Maior prevê quanto aos impostos federais, a repartição do imposto sobre 

operações de crédito, câmbio, seguro, ou referentes a títulos ou valores imobiliários 

(IOF), do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR), do imposto 

sobre produtos industrializados (IPI), do imposto sobre a propriedade territorial rural 

(ITR) e de novos impostos que a União venha a instituir (art. 154, I). O IOF incidente 

sobre o ouro, quando fixado como ativo financeiro ou instrumento cambial, é 

integralmente repassado, cabendo 30% ao Estado, o DF ou o Território de origem, e 

70% ao Município originário (art. 153, parágrafo 5º). O IR que incide “sobre rendimentos 

pagos, a qualquer título, pelos Estados, pelo DF ou pelos Municípios, por suas 

autarquias e por fundações que instituírem e mantiverem, pertence aos Estados, ao DF 

ou aos Municípios respectivamente (arts. 157, I, e 158, I)”. Vinte por cento do que 

arrecadar a União com impostos novos, instituídos conforme o disposto no art. 154, I, 

cabe aos Estados e DF (art. 157, II). Cabe, ainda, aos Municípios 50% do produto do 

ITR (art. 158, II). Do produto do IR (após a previsão dos arts. 157, I, e 158, I) e do IPI, 

47% é entregue, pela União, para fundos de participação dos Estados, DF e Municípios 

e programas de financiamento regionais (art. 159, I, parágrafo 1º). Há, também, a 

reserva de 10%, do IPI, aos Estados e ao DF, proporcionalmente as suas exportações 

(art. 159, II). 

“Quanto aos impostos estaduais, há o rateio do produto da arrecadação do 

imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA)”, sendo 50% pertencente 

aos Municípios (art. 158, III), referente ao imposto sobre a circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicações (ICMS), o qual 25% cabe aos Municípios (art. 158, IV). “Parte do produto 

da arrecadação do IPI que a União entrega aos Estados, nos termos do art. 159, II, é 
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repassada pelos Estados para os Municípios (art. 159, parágrafo 3º). (Luciano Amaro, 

2003, p. 94) 

No tocante às contribuições sociais, têm competência tributária restrita para a 

sua instituição, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com contribuintes 

definidos (servidores) e destinação expressa (custeio de sistemas de previdência e 

assistência social em proveito desses servidores), conforme dispõe o art. 149, 

parágrafo 1º, CF). 

A real criação de tributos depende do exercício da competência atribuída aos 

entes públicos “fazendo atuar o mecanismo formal hábil à instituição do tributo: a lei”. 

(Luciano Amaro, 2003, p. 99). É o que dispõe o Código Tributário Nacional em seu art. 

6º, conforme o citado anteriormente, deixando claro que o poder de legislar está 

implícito no poder de tributar. 

Via de regra, a lei ordinária é o meio apto para a instituição do tributo, e, 

conseqüentemente, à sua modificação ou revogação. Luciano Amaro escreve que: 

 
Por isso a competência tributária implica a competência para legislar, inovando 
o ordenamento jurídico, criando o tributo modificando sua expressão qualitativa 
ou quantitativa, respeitados, evidentemente, os balizamentos postos na 
Constituição ou em outras normas que, nos termos de previsão constitucional, 
fixem os limites do campo possível de ser submetido à incidência pela lei 
criadora do tributo. (AMARO, 2003) 

 

Certamente que a lei ordinária que cria, in abstracto, o tributo só é aplicável se 

estiver em consonância com as disposições constitucionais. 

Diz-se que o meio competente para criação, modificação ou revogação de um 

tributo, é em regra a lei ordinária, porque os empréstimos compulsórios, e os impostos 

de competência residual da União devem ser criados ou majorados por lei 

complementar, observando por óbvio o princípio da não-cumulatividade. É o que prevê 

a Carta Magna em seus art. 148 e 154, I. 

Didaticamente a competência tributária costuma ser classificada pela doutrina 

em quatro modalidades: privativa, comum, residual e cumulativa. 

Competência privativa é aquela outorgada exclusivamente a um ente político, 

sendo vedado aos outros entes instituírem tributos sobre o mesmo fato econômico. 

Cada ente possui a sua própria competência privativa para tributar exclusivamente 
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sobre fatos econômicos distintos; “desta forma, o imposto de importação seria de 

competência privativa da União, o ICMS, dos Estados e do DF; o ISS dos Municípios e 

do DF”. (AMARO, 2003, p.95) 

Paulo de Barros Carvalho apud Luciano Amaro, argumenta que a União em caso 

de guerra pode impor tributos privativos dos Estados, do DF e dos Municípios, 

entendendo que “impostos privativos existem somente os da União”. 

De fato, no que tange aos impostos da União, há em caso de guerra, além de 

sua competência ordinária, uma competência extraordinária, que lhe autoriza a instituir 

impostos que, ordinariamente, são de competência de outros entes políticos (CF, art. 

154, II). 

Contrariamente, competência tributária comum ocorre quando a União, os 

Estados, o DF e os Municípios são competentes para criar e cobrar os mesmos tributos, 

como as taxas e contribuições de melhoria atribuída a todos os entes políticos: União, 

Estados, DF e Municípios. 

A competência tributária residual é exercida somente pela União, e faculta 

instituir novas imposições sobre as relações econômicas ou situações patrimoniais 

ainda não praticadas para efeitos de tributação. 

Diferentemente, a competência tributária cumulativa, possibilita à União acumular 

tributos estaduais nos territórios federais e tributos municipais se o Território não for 

dividido em municípios. Assim como, o Distrito Federal acumula a competência de 

instituir e cobrar os tributos municipais. 

“Esta classificação não possui rigor científico”. (AMARO, 2003, p. 96) A distinção 

entre competência privativa e comum, por exemplo, pode sugerir equivocadamente que 

exista alguma área em que o poder de tributar seja comum, assim todos os entes 

poderiam instituir impostos que se sobreporiam uns aos outros. Embora se entenda que 

a taxa é um tributo da competência comum, é evidente que, referentemente aos 

serviços públicos municipais ou ao exercício do poder de polícia dos municípios, a 

competência para criar e exigir taxas é privativa dos Municípios. Isto é, a competência 

para a imposição de taxas somente será comum no sentido de que todos os entes 

dotados de competência tributária podem instituir essa espécie de tributo. O mesmo 

ocorre com as contribuições de melhoria e até mesmo com os impostos. 
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Outro aspecto importante é a distinção entre competência tributária e capacidade 

tributária. 

Segundo Paulo de Barros Carvalho, a “competência legislativa é a aptidão de 

que são dotadas as pessoas políticas para expedir regras jurídicas, inovando o 

ordenamento positivo”.(CARVALHO, 1991, p. 142) 

Isto é, a competência tributária é uma prerrogativa dos entes políticos, que lhe 

facultam legislar para a criação de tributos. 

Já a capacidade tributária ativa é a reunião das “credenciais para integrar a 

relação jurídica, no tópico do sujeito ativo”. (CARVALHO, 1991, p. 142) 

Assim preleciona Paulo de Barros Carvalho: 

O estudo da competência tributária é um momento anterior à existência mesma 
do tributo, situando-se no plano constitucional. Já a capacidade tributária ativa, 
que tem como contranota a capacidade tributária passiva, é tema a ser 
considerado no ensejo do desempenho das competências, quando o legislador 
elege as pessoas componentes do vínculo abstrato, que se instala no instante 
em que acontece, no mundo físico, o fato previsto na hipótese primitiva. 
(CARVALHO, 1991, p. 142) 

 
Ademais, a diferença existe por força constitucional, sendo a competência 

tributária indelegável, já o mesmo não ocorre com a capacidade tributária. 

Enquanto a pessoa política que recebe poderes para legislar sobre os tributos 

(competência tributária) não pode transferi-la para outro ente, o ente dotado de 

capacidade tributária pode perfeitamente, mediante lei, designar outro ente para 

substituí-lo na condição de sujeito titular de direitos subjetivos. 

No Brasil, a Constituição Federal, não cria tributos; ela outorga competência 

tributária (regrada, disciplinada pelo Direito), ou seja, atribui aptidão para criar tributos. 

É a pessoa jurídica de Direito interno, titular da competência, quem cria. Ou seja, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos dos artigos 153 e 154, 

155 e 156, respectivamente, instituem seus próprios tributos e legislam plenamente 

sobre eles.  

 

Art. 153. Compete a União instituir impostos sobre: 
I – importação de produtos estrangeiros; 
II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 
III – renda e proventos de qualquer natureza; 
IV – produtos industrializados; 
(...) 
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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; 
II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, 
compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão 
suprimidos, gradativamente, cessadas as causas da sua criação. 
(...) 

 
A Carta Constitucional relaciona nominalmente, quais os impostos podem ser 

instituídos pelos entes públicos. Para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

esta relação é taxativa.  

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
I – transmissão “causa mortis” e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 
que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
(...) 
 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I – propriedade predial e territorial urbana; 
II – transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
(...) 

 

A competência tributária pode ainda ser definida como a faculdade conferida, 

pela Constituição Federal, às demais pessoas políticas integrantes da Federação 

Brasileira, para que possam criar os seus próprios tributos. 

A atribuição constitucional de competência tributária implica na competência 

plena para legislar, subordinada ao ordenamento jurídico-constitucional, que é 

hierarquicamente superior à de nível legal, que prevêem as obrigações tributárias 

específicas. 

Hugo de Brito Machado define: “Ao poder tributário juridicamente delimitado e, 

sendo o caso, dividido, dá-se o nome de competência tributária”. (MACHADO, 1992, p. 

06). 

Por fim, observa-se que, uma vez ocorrido o fato imponível, e dotada de 

competência a pessoa política, esta tem o direito de obrigar a terceiros, mesmo sem o 

seu consentimento, a lhe pagar tributo. 
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2 TAXAS 

 

 

2.1 Histórico 

 

 

A taxa era encontrada já na antigüidade, antes de Cristo, quando os povos 

egípcios, os caldeus e os assírios obrigavam os povos conquistados a pagarem tributos 

com caráter de taxa. (MORAES, 1976) 

Somente no final do séc. XVIII, Adam Smith e Von Justi, iniciam seu estudo 

científico diferenciando as taxas de outros tributos. E apenas neste século deu-se a sua 

análise sob o aspecto jurídico com o surgimento do direito tributário. (JANCZESKI, 

1999). 

O conceito constitucional de taxa fora introduzido na Constituição liberal de 1946 

pela EC 18/65 e mantido na Carta Constitucional de 1967 (art. 19, I), com o mesmo teor 

escrito no artigo 77 do CTN. 

Este conceito foi repetido na EC 1/69, artigo 18, inciso I, e encontra-se disposto 

na Constituição em vigência, com a supressão, em ambas do adjetivo “regular”, que 

restringia o “poder de polícia”. Houve, também, algumas modificações na redação. 

(MELLO, 1997) 

 

 

2.2 Conceito de taxa 

 

 

A Constituição Federal como lei suprema do Estado deve ser seguida e 

respeitada por toda a legislação infra-constitucional, sob pena de inconstitucionalidade. 

Em seu artigo 145, inciso II, está definida a natureza jurídica das taxas, in verbis: 

 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 
I – (in omissis) 
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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 à sua disposição; 

 

No que se refere às taxas, dispõe ainda o artigo 77, do Código Tributário 

Nacional: 

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. 

 

O Código Tributário Nacional adotou apenas duas causas jurídicas que originam 

as taxas: o exercício regular do poder de polícia e a utilização de serviços públicos 

específicos e divisíveis. 

Para Hugo de Brito Machado, pode-se extrair do disposto no artigo supracitado, 

que: “Taxa, (...) é espécie de tributo cujo fato gerador é o exercício regular do poder de 

polícia, ou serviço público, prestado ou posto à disposição do contribuinte”. 

(MACHADO, 2002, p. 370) 

Desta forma, tem-se que a taxa é um tributo vinculado, pois possui seu fato 

gerador diretamente ligado a uma atividade específica e divisível do Estado relativa ao 

contribuinte. 

Assim posiciona-se, ainda, Hugo de Brito Machado “O essencial, na taxa, é a 

referibilidade da atividade estatal ao obrigado. A atuação estatal que constitui fato 

gerador da taxa há de ser relativa ao sujeito passivo desta, e não à coletividade em 

geral”. (MACHADO, 2002, p. 369) 

Por isso o serviço público causador da cobrança da taxa precisa ser específico e 

divisível, “posto que somente assim será possível verificar-se uma relação entre esses 

serviços e o obrigado ao pagamento da taxa”. (MACHADO, 2002, p. 370) 

O conceito jurídico de taxa está hoje definido, no direito positivo brasileiro, e vem 

sendo firmado pela jurisprudência dos tribunais. Porém, ainda neste século, é campo 

alvo de divergências, guerras fiscais, abusos, inconstitucionalidades e invasão de 

competências. 
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 145, inciso II, especifica, 

desnecessariamente, no entendimento de Geraldo Ataliba a competência de todas os 

entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para a instituição de 

taxas. Desta forma, a Lei Maior delimita também, a amplitude e conceitua este tributo, 

definindo-lhe o âmbito de incidência com metodológica precisão. (MELLO, 1997). 

As taxas terão como pressupostos constitucionais o poder de polícia e o serviço 

público, ambos com caráter de contraprestação, mantendo base de cálculo e 

contribuinte específicos. Por isso, são classificadas de tributos vinculados a uma 

contraprestação estatal. Esta é a lição dada por Aliomar Baleeiro: “Daí afirmar-se que a 

taxa é a contraprestação de serviço público, ou de benefício feito, posto à disposição, 

ou custeado pelo Estado em favor de quem paga, ou por este provocado”. 2  

Em nota desta obra, Mizabel Abreu, comenta: 

 

A Constituição de 1988, em seu art. 145, incorporou o conceito esboçado pelo 
Código Tributário Nacional, admitindo duas grandes espécies de taxas: 
- taxas em razão do poder de polícia; 
- taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 
Com razão, Aliomar Baleeiro refere-se preferencialmente à taxa sobre serviço, 
exatamente em razão de que o poder de polícia é também uma espécie de 
serviço público. 
(...) 
Como se observa, a hipótese de incidência das taxas será sempre uma 
atividade estatal, relativa ao contribuinte, ou o exercício do poder de polícia, ou 
a prestação efetiva de serviço público ou potencial. O tributo – taxa – é tributo 
vinculado, na expressão difundida por Geraldo Ataliba, em obra clássica, a 
Hipótese de Incidência Tributária, exatamente porque tem como hipótese ou 
fato gerador, invariavelmente, uma atividade ou atuação do ente estatal 
diretamente relacionada ao obrigado.3 

 

No mesmo tom, assevera Bernardo Ribeiro de Morais: 

 

Assim, quando se exige uma taxa de polícia, imprescindível se torna à 
existência de: 
(...) 
b) uma atividade estatal efetiva em razão do exercício do poder de polícia, 
conforme legislação específica. Com base no poder de polícia utilizado, o 
Estado exerce uma atividade estatal manifestadora desse poder: fiscaliza, 

                                                
2 BALEEIRO, Aliomar.  Direito tributário brasileiro. 11ª ed. Atualizado por Mizabel Abreu Machado Derzi. 

Rio de Janeiro: Forense, 1999, pp. 540. 
 
3 BALEEIRO, Aliomar. Op. cit., pp. 541 e 542. 
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controla, vistoria, inspeciona, licencia etc. Tal atividade estatal (em razão do 
exercício do poder de polícia) é que será custeada pela taxa. Caso contrário, 
não há o que justifique uma despesa e a respectiva receita tributária. 
Inexistindo atividade estatal dirigida ao obrigado, não haverá despesa feita e 
nem causa para a existência do respectivo instrumento de custeio. Inexistirá, o 
que é essencial para a existência da taxa, certa atividade estatal dirigida ao 
contribuinte.4 

 

A necessidade da contraprestação estatal como parte integrante do fato gerador 

da taxa já é questão pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, 

conforme se denota do acórdão da lavra do Ministro Ari Pargendler: 

 

Tributário. Taxa. A taxa deve sempre estar vinculada a uma atividade estatal, 
de que constitui contraprestação; conseqüentemente, não pode ser cobrada se 
não estiver referida ao exercício do poder de polícia ou a um serviço prestado 
pelo Estado. (Agravo Regimental improvido).5 

 

A doutrina encampa este entendimento, conforme se pode depreender das 

palavras de Celso Ribeiro Bastos que, ao final de sua exposição sobre as taxas, diz: 

“As taxas, como vimos, atrelam-se a uma atividade cuja prática pelo Estado é 

pressuposto necessário de sua cobrança”6. 

Da mesma forma, tem-se o preceituado por Sacha Calmon, ao comentar o artigo 

145 da Constituição Federal: 

 

A distinção entre taxas de polícia e taxas de serviço não possui legitimidade 
científica. É que o exercício do poder de polícia feito pela Administração é 
serviço público, e se exterioriza como tal. Inobstante a distinção, já cediça, 
apresenta importantes serventias. As ditas ‘taxas de polícia’ não podem ser 
cobradas pela mera disponibilidade do serviço público. Não basta que o 
Departamento da Polícia Federal que concede passaportes esteja em 
funcionamento, para que estiverem sob circunscrição, ao argumento de que o 
serviço está à disposição dos contribuintes. As “taxas de polícia” se dão pela 
realização de atos administrativos com base no poder geral de polícia, 
diretamente relacionada à pessoa do contribuinte.7  

 

                                                
4 MORAIS, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de direito tributário. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 

520. 
5 Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 208657/SP. Relator Ministro Ari Pargendler, 2ª Turma, 

por unanimidade, julgado em 15/12/98, publicado no DJU de 22/02/99, p. 0101. 
6 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e tributário. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 152. 
7 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988 – sistema tributário. 7ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1998, p. 48. 
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Geraldo Ataliba leciona que os tributos podem ser vinculados ou não vinculados 

em função da natureza de sua hipótese de incidência. Tributos vinculados seriam 

aqueles cuja hipótese de incidência consiste numa atividade estatal (taxas e 

contribuições) e não vinculados aqueles cuja hipótese de incidência consiste na 

conceituação legal dum fato qualquer que não se constitua numa atuação estatal 

(imposto). 

O autor conceitua taxa como “o tributo vinculado cuja hipótese de incidência 

consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado”. (Geraldo 

ATALIBA 1975 apud JANCZESKI, 1999, p. 26) 

Bernardo Ribeiro de Moraes, levando em consideração as características 

decorrentes do direito brasileiro, conceitua taxa como: 

 

O tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação dependente da 
atividade estatal específica, dirigida ao contribuinte, seja em razão do exercício 
de poder de polícia, seja em razão da utilização, efetiva ou potencial, de um 
serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição. Seu contribuinte e sua base de cálculo devem estar ligados ao 
aludido pressuposto material. (MORAES, 1976, p. 6) 

 

Observa-se por fim que os doutrinadores corroboram acerca do conceito de taxa 

como tributo vinculado a uma contraprestação estatal específica e divisível referida ao 

contribuinte. 

 

2.2.1 Base de cálculo e alíquota 

A base de cálculo das taxas não pode ser idêntica à dos impostos. Assim dispõe 

a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 145, § 2º: 

 

Art. 145. a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 
(...) 
§ 2º As taxas não poderão ter base cálculo própria de impostos. 

 

Destarte, basta que a grandeza sirva para incidência de impostos, isto é, que 

seja adequada para o cálculo de um imposto qualquer. Se a grandeza é própria para a 

incidência de imposto, é porque é concernente à vida do contribuinte e não à atividade 

estatal. 
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Em geral, as taxas são determinadas em quantias prefixadas. Não havendo 

nesses casos base de cálculo e alíquota. Porém, o legislador pode optar por indicar 

uma base de cálculo e uma alíquota. Pode, ainda, determinar que o valor da taxa seja 

feito em função de elementos como, a área do imóvel, como ocorre com a taxa de 

licença e localização de estabelecimento comercial ou industrial. Nessas situações, 

pode-se dizer que o cálculo é feito por meio de aplicação de alíquota específica. 

(MACHADO, 2000) 

 

Ressalta-se que a base de cálculo da taxa deve ter uma correlação direta entre o 

serviço prestado ou as diligências que levam ao ato de polícia e o valor cobrado. Estão, 

portanto, sujeitas ao princípio informador da retribuidade. Neste sentido, Carraza (2003, 

p. 76) elucida: 

 

 

O contribuinte, nelas (taxas), retribui o serviço público ou as diligências que 
levam ao ato de polícia que o alcança, pagando a exação devida. Em nome da 
segurança jurídica não podemos aceitar que, só porque a pessoa política 
realizou a atividade estatal, está autorizada a cobrar uma taxa no valor que 
quiser  e de quem quiser. (...) As pessoas políticas não podem criar taxas com 
o fito exclusivo de carrear dinheiro aos cofres públicos. Por igual modo, não 
lhes é dado manipular abusivamente os serviços públicos ou as diligências que 
levam ao exercício do poder de polícia, só para incrementar receitas.  

 

 

 

2.2.2 Sujeitos da taxa 

 

“O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária”, conforme dispõe o artigo 121 do Código Tributário 

Nacional: 

 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o respectivo fato gerador; 
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa em lei. 
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Ao legislador não é facultado escolher livremente o contribuinte, vez que está 

obrigado a eleger aquele que possui uma relação individual e direta com a hipótese de 

incidência. 

Nas taxas, enquanto tributo vinculado, o sujeito passivo é aquele que utiliza um 

serviço, tem-no à disposição ou é atingido por um ato de polícia. 

Assim corrobora Célio Armando Janczeski: 

Contribuinte (espécie do gênero sujeito passivo), será aquele que esteja em 
relação direta e pessoal com a atividade estatal que deu causa ao tributo, ou 
seja, a pessoa física ou jurídica que resulte afetada diretamente pela atuação 
estatal que constitua sua hipótese de incidência. (grifo do autor) (JANCZESKI, 
1999, p. 74) 

 

Já o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da 

competência para exigir o seu cumprimento (art. 119, CTN). 

Alguns doutrinadores defendem que o sujeito ativo da obrigação só poderá ser a 

pessoa jurídica de direito público, sendo defeso a entes sem esta qualificação. 

Há que se distinguir a competência para legislar da capacidade de ser sujeito 

ativo de obrigação tributária. A primeira pode ser praticada apenas pela pessoa política 

designada pela Constituição (União, Estado, Distrito Federal e Município), o que não 

ocorre com a segunda que depende da vontade da lei, que poderá eleger como sujeito 

ativo pessoa diversa daquela titular da competência tributária, podendo ser uma 

entidade paraestatal (pessoa jurídica de direito privado, escolhidas pela lei para 

colaborar com a administração pública), ou ainda, uma autarquia (DNER, INSS, OAB). 

O § 3º do art. 7º do CTN permite a transferência do encargo de arrecadar tributos 

às pessoas jurídicas de direito privado. 

Mizabel Derzi leciona: 

A pessoa competente tem sempre e necessariamente aptidão para figurar no 
pólo ativo da relação tributária para, frente ao devedor, cobrar exigir, arrecadar 
e administrar o tributo. Segundo o CTN, a delegação da capacidade tributária 
ativa é exercida pela pessoa competente em lei expressa. A pessoa delegada 
pode ser Pessoa de Direito Público ou Privado (INSS, OAB e demais 
Conselhos Regionais, Sindicatos, etc). O Código Tributário Nacional aderiu à 
doutrina nacional e consagrou, expressamente, tanto a indelegabilidade da 
competência, como a discricionariedade da pessoa estatal competente para 
atribuir à outra sua capacidade ativa de exigir e arrecadar o tributo. (Derzi apud 
JANCZESKI, 1999, p. 74) 
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Por fim, ressalta-se que o regime tributário não é atingido pelo fato do sujeito 

ativo ser uma pessoa designada pela lei para arrecadar o tributo em proveito das 

finalidades próprias ao invés da própria entidade estatal. Sabe-se que a competência 

tributária é indelegável (CTN, art. 7º), possibilitando à pessoa estatal competente, 

atribuir, à outra, as funções de cobrar, arrecadar e fiscalizar tributos (capacidade 

tributária ativa), atribuição esta que poderá ser revogada, a qualquer tempo, por ato 

unilateral da pessoa jurídica de direito Público que a tenha conferido (CTN, art. 7º, § 2º). 

O “Sujeito ativo das taxas será, dessa maneira, a pessoa titular da capacidade 

tributária ativa, a qual poderá ou não, de acordo com a lei, coincidir com a pessoa 

política titular da competência tributária”. (JANCZESKI, 1999, p. 74-75) 

 

 

2.3 Taxas em razão do serviço prestado ou posto à disposição 

 

Primeiramente, cabe definir o que vem a ser serviço público. Celso Antônio 

Bandeira de Mello conceitua serviço público como sendo: 

Toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível 
diretamente pelos administradores, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça 
as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, consagrador de 
prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído pelo Estado 
em favor dos interesses que houver definido como próprios no sistema 
normativo. (Mello, apud JANCZESKI, 1999, p. 41-42) 

 

O serviço público ainda poderá ser divisível ou indivisível, na medida que possa 

ou não ser suscetível de utilização, separadamente, por cada um dos usuários. Para 

que possa ser exigido como taxa, o serviço estatal deverá ser específico e divisível, 

conforme preceitua a 2ª parte do inc. II do art. 145 da CF. 

Explicitando o que vêm a ser serviços públicos específicos, o artigo 79 do CTN, 

assenta: 

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se: 
I – utilizados pelo contribuinte: 
a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 
b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à 
sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 
II – específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de 
intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas 
III – divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de 
cada um dos seus usuários. 



 37 

Através da conceituação dada pelo direito positivo, pode-se considerar taxa de 

serviço àquela cobrada pelo Estado relativamente à utilização efetiva ou potencial, de 

serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua 

disposição. Conforme preleciona Hugo de Brito Machado, “não se confunde com o 

poder de polícia porque é sempre atividade prestacional de natureza material”. 

(MACHADO, 2001, p. 364) 

Taxa de serviço, pois, é o tipo de tributo que tem por hipótese de incidência uma 

prestação de serviço público diretamente referida a alguém. 

O Código Tributário Nacional ao prever as taxas de serviço, considerou a 

alternativa dada pela Constituição de se tributar tanto a fruição potencial como a fruição 

efetiva de serviços. Contudo, o critério legal que distingue estas duas modalidades é 

impreciso.  

Considerando-se que o serviço público prestado pelo Estado deve ser específico 

e divisível, tem-se que são específicos os serviços que podem ser separados em 

unidades autônomas de intervenção, de utilização ou de necessidades públicas; e 

divisíveis, quando sujeitos a utilização separadamente por parte de cada um dos 

usuários. (BASTOS, 1991). 

Apenas os serviços específicos (stricto sensu) podem dar ensejo à taxa. 

Segundo Arx Tourinho, “a especificidade exige que uti singuli haja utilidade do serviço 

prestado. É necessário que o serviço possa sofrer destaque a ser usufruído pelo 

contribuinte. Há de existir relação direta entre o poder tributante e o contribuinte”. 

(TOURINHO, apud JANCZESKI, 1999, p. 44) 

No mesmo sentido ensina Bernardo Ribeiro de Moraes, que entende por serviços 

públicos específicos: 

 

Aqueles que proporcionam vantagem ao indivíduo ou a grupos de indivíduos, 
embora haja sempre um interesse público em jogo. Conquanto o serviço 
público tenha uma feição geral, que origina benefícios à coletividade, neste tipo 
de atividade estatal há uma utilidade específica para determinada pessoa, que 
goza dele de forma uti singuli, individualmente, particularmente. (MORAES, 
apud JANCZESKI, 1999, p. 44). 

 

Além de específico, o serviço público deve ser divisível, isto é, deve possibilitar 

que o contribuinte aproveite-o isoladamente, particularmente.  
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Aliomar Baleeiro defende que “a divisibilidade supõe a possibilidade de 

identificação de cada contribuinte usuário e a medida de sua utilização efetiva ou 

potencial”. (apud JANCZESKI, 1999, p. 44) 

Tem-se que a divisibilidade permite dimensionar o serviço público, possibilitando 

se mensurar o consumo de cada contribuinte. A utilização pessoal, isolada, de cada 

contribuinte proporciona a repartição do custo total da manutenção do serviço por todos 

os usuários, na medida de seu uso. (JANCZESKI, 1999). 

Hugo Machado de Brito, considera difícil definir o que seja um serviço público 

específico e divisível, entendendo que um serviço não pode ser divisível se não for 

específico, destacando ainda que isto decorre do próprio dispositivo constitucional, que 

se refere a serviço público específico e divisível. (MACHADO, 2000, p. 351). 

A taxa exigida deverá corresponder ao custo do serviço prestado – conforme 

esclarece Celso Ribeiro Bastos “é o chamado caráter indenizatório, segundo o qual fica 

proibido o Estado de valer-se das taxas como forma de auferir receitas não ligadas ao 

serviço prestado”. (BASTOS, 1991, p. 150) 

Verifica-se ainda que o usuário ou destinatário do serviço, não precisa 

efetivamente fazer uso do serviço prestado. Ao Estado é dado o direito de arrecadar as 

taxas simplesmente por disponibilizar o serviço público ao cidadão. 

Em síntese para instituir e cobrar taxas de serviços públicos pode-se fazer as 

seguintes considerações: 

a) deve-se entender serviço público como aquele praticado pelos vários órgãos 

competentes do Estado através de seus agentes, visando atender a sua finalidade – o 

bem público; 

b) para legitimar a exigência da taxa, é necessária a efetiva existência do serviço 

público de fato e de direito. Ao Estado é defeso cobrar taxas em decorrência de um 

serviço futuro ou inexistente; 

c) não deverá ensejar a cobrança da taxa o serviço público geral e indivisível, 

d) independentemente da utilização, pelo contribuinte, o serviço público 

específico e divisível, causará a cobrança da taxa; 
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e) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm competência 

comum para exigir taxas de serviço público, segundo os artigos 77 e 80, do CTN e 145 

da CF. 

f) conseqüentemente, um mesmo contribuinte poderá estar obrigado a recolher 

esta taxa sobre determinado serviço público, à União, ao Estado e/ou Distrito Federal e 

ao Município, desde que dentro de suas atribuições. (OLIVEIRA, 2001) 

No que se refere especificamente a taxa de polícia, devido à relevância do 

assunto para o tema do trabalho, propõe-se uma análise mais detalhada do mesmo. 

Para tanto, fez-se reserva de um item dentro do capítulo 3 (três) em que se discorrerá 

exclusivamente sobre as taxas e o poder de polícia. 
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3. TAXAS EM RAZÃO DO PODER DE POLÍCIA 

 

 

3.1 Hipótese de Incidência  

 

A hipótese de incidência da taxa de polícia, como prevê o art. 145, II, da 

Constituição Federal é o exercício do poder de polícia. Quanto a noção de poder de 

polícia, dispõe o artigo 78, do CTN: 

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 
ato ou abstenção de fato. Em razão de interesse 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. 
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 
observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 
discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

 

O artigo 78 enumera alguns interesses públicos primordiais, porém estes não 

devem ter interpretação taxativa, pois existem outros interesses protegidos pela lei. 

O artigo em comento, apropriadamente, dispõe, que cabe somente a autoridade 

competente exercer o regular poder de polícia discricionariamente, isto é, nos limites e 

na forma da lei. 

Para Aliomar Baleeiro “a noção de ‘poder de polícia’ é indefinida e flexível, mais 

ou menos elástica, segundo concepção doutrinária e judiciária inevitavelmente 

casuística”, como se apreende na jurisprudência da Corte Suprema dos Estados 

Unidos, que a caracteriza como mutante, de modo que dela dependa a paz, a 

segurança, a ordem social, a vida e a saúde dos cidadãos. 

Assevera ainda Aliomar Baleeiro (1999, p. 561) que a “doutrina americana o 

caracteriza, por vezes, como ‘um nome para o poder governamental de regular’, isto é, 

intervir na vida dos particulares”, ou seja, um meio utilizado pelos tribunais americanos 

para justificar a intervenção do governo americano na vida dos particulares a revelia do 

due process of law (devido processo legal). (BALEEIRO, 1999) 
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A exigência das taxas com base no exercício regular do poder de polícia, 

primeiramente deverá ter como objetivo, impedir ou restringir atividades que coloquem 

em risco o interesse da comunidade e ainda custear os serviços com essa finalidade. 

Aliomar Baleeiro exemplifica o regular exercício do poder de polícia com muita 

propriedade: 

Poder de polícia é regularmente exercido quando a administração, dentro dos 
limites de sua competência, p. ex., exerce censura sobre filmes, teatros, 
diversões; controla pureza ou preço de alimentos; afere pesos e medidas; 
estabelece o zoneamento de atividades profissionais; restringe o abuso de 
ruídos e causas de incômodo, submete a inspeção de segurança máquinas e 
veículos; exige licença para a abertura de estabelecimentos comerciais, 
industriais, profissionais, edificação, loteamento de terrenos, etc. O exercício 
desse poder de polícia onera os custos dos serviços públicos e é provocado 
pelo interesse dos contribuintes que os pagam. (BALEEIRO, 1999, p. 561-562) 

 

Outrossim, pode-se conceituar o poder de polícia, como o instrumento utilizado 

pelo Estado, em função administrativa, nos níveis: federal, estadual e municipal, para 

impedir que o comportamento do particular ameace à sociedade. De modo que, 

qualquer pessoa possa atuar livremente em qualquer área de atividade humana, desde 

que sob as regras do ordenamento jurídico vigente, sem macular a ordem social, 

submetendo-se, portanto, ao poder de polícia. (OLIVEIRA, 2001). 

Traz-se também, o entendimento de Celso Ribeiro Bastos, que define poder de 

polícia como: 

Toda atividade, preventiva ou repressiva, exercida pela Administração com o 
propósito de disciplinar o exercício dos direitos individuais, de molde a 
compatibilizá-lo com o exercício de outros direitos de natureza, ou até mesmo 
com igual direito de outras pessoas. Embora essa atividade vise o bem 
comum, a Administração, toda vez que se vir compelida a atuar através de 
medidas concretas, como, por exemplo, concedendo alvarás, interditando 
estabelecimentos, fiscalizando certas atividades, poderá impor ao administrado 
uma taxa pelo exercício do poder de polícia. (BASTOS, 1991, p. 151). 

 

As taxas de polícia como se pôde observar, têm por hipótese de incidência o 

“poder de polícia” diretamente relativo ao contribuinte.  

No entender de Celso Antônio Bandeira de Mello, poder de polícia é “o conjunto 

de normas que impõe limites ao desfrute dos direitos à liberdade e à propriedade das 

pessoas”. (MELLO apud CARRAZA, 2003, p. 472). 
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Para o autor através do poder de polícia, o Estado, nos limites da lei, proíbe, 

condiciona e limita o comportamento ou a propriedade dos particulares, com o intuito de 

manter um bom convívio social. 

Pelo poder de polícia, o Estado, mediante lei, condiciona, limita, o exercício da 
liberdade e da propriedade dos administrados, a fim de compatibilizá-la com o 
bem-estar social. Daí que a administração fica incumbida de desenvolver certa 
atividade destinada a assegurar que a atuação dos particulares se mantenha 
consoante com as exigências legais, o que pressupõe a prática de atos, ora 
preventivos ora fiscalizadores e ora repressivos. (MELLO, op. cit. p. 428, apud 
JANCZESKI, 1999, p. 46) 

 

Traz-se como exemplo uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

sobre a ilegalidade da cobrança da taxa pela ocupação do solo urbano pelo município: 

MANDADO DE SEGURANÇA – FIXAÇÃO DE PONTES DE ENERGIA 
ELÉTRICA – COBRANÇA DE TAXA PELA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 
PELA MUNICIPALIDADE – ILEGALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – 
Segundo o artigo 145, II, da CF, as taxas são instituídas 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. 
A ilegalidade da cobrança da taxa de Licença para Ocupação do Solo, das 
Vias e Logradouros Públicos, decorre do fato de não haver nenhuma 
correlação entre o seu fato gerador e as hipóteses elecadas no artigo 77 e 78 
do CTN. Ademais, sua inconstitucionalidade é expressamente declarada no 
artigo 155, § 3º, da Constituição Federal, que veda a incidência de qualquer 
outro tributo que não seja o ICMS, impostos sobre importação e exportação, 
sobre operações relativas a energia elétrica. (TJMG – APCV 000.316.656-8/00 
– 7ª C.Cív. – Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel – J. 22.04.2003) JCF.145 
JCF.145.II JCTN.77 JCF.155 JCF.155.3 

 

O poder de polícia é a faculdade dada ao Estado de instituir regras dentro dos 

limites constitucionais, disciplinando, harmonizando o exercício dos direitos à liberdade 

e à propriedade dos cidadãos, de modo que o exercício dos direitos de uns não interfira 

no exercício dos direitos de outros, e todos possam desfrutar igualmente dos direitos à 

propriedade e à liberdade(MELLO, 1981 apud  CARRAZA, 2003). 

Bernardo Ribeiro de Moraes, ao tratar da matéria em análise, opina: 

Existem inúmeras taxas de polícia. A denominação mais em uso é a taxa de 
licença ou taxa de fiscalização. Para lembranças citamos algumas delas: a 
taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos 
comerciais, industriais, ou de atividades lucrativas; taxa de licença para 
publicidade, taxa de licença para execução de obras de construções, 
arruamentos e loteamentos; taxa de inspeção ou fiscalização de caldeiras, 
motores, depósitos, elevadores, ou máquinas, taxa de verificação de pesos e 
medidas etc. Outras taxas podem ser criadas, baseadas na fiscalização de 
controle de pureza de alimentos, de ruídos ou demais causas de incômodo, de 
material protetor de incêndio, de inspeção de animais, de emprego de 
explosivos etc. (MORAES, 1994, apud OLIVEIRA, 2001, p. 104) 
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No Brasil, o poder de polícia, por força do princípio da legalidade, deverá ser 

exercitado com base na lei, editada pelo ente político competente, nos termos da 

Constituição.  

 

Todavia o simples exercício do poder de polícia pela administração pública, não 

enseja a exigência da taxa de polícia. O que legitima tal cobrança é o desempenho 

efetivo da atividade dirigida ao administrado. 

 

A esse respeito Roque Antônio Carraza cita Régis Fernandes de Oliveira que 

declara: 

Quando, no entanto, (o Estado) vai levantar um obstáculo erigido ao 
administrado e vai possibilitar-lhe ou não o desempenho de uma liberdade ou o 
uso de sua propriedade, tal solicitação implica o desempenho de uma atividade 
específica do Estado, em relação a determinado administrado, o que importa a 
movimentação da máquina estatal, para analisar se o obstáculo criado pode ou 
não ser superado. Para o exercício de tal atividade, que implica a emanação 
do poder de polícia, é que poderá o Estado exigir a cobrança da taxa. 
(OLIVEIRA 1980 apud CARRAZA, 2003, p. 474) 

 

Do exposto, conclui-se que caso não sejam efetivamente desenvolvidas 

atividades ou diligências diretamente dirigidas ao contribuinte, não será legítima a 

exigência da taxa de polícia. 

Para que o exercício do poder de polícia seja regular, é imprescindível que seja 

praticado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, respeitando o processo 

legal, sem desvio ou abuso de poder. Isto é, para que seja regular o exercício do poder 

de polícia, é essencial que a taxa seja criada por um dos três entes com capacidade 

política para tal: União, Estados ou Distrito Federal e Municípios, nos moldes do artigo 

80 do Código Tributário Nacional: 

Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se 
compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios aquelas que, segundo a Constituição Federal, as 
Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos 
Municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada dessas 
pessoas de direito público. 
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Pode-se ressaltar as seguintes características do poder de polícia: 

a) o poder de polícia somente deverá ensejar a cobrança de taxa quando houver 

o seu exercício regular pelo órgão administrativo competente (CTN, art. 78, parágrafo 

único); 

b) o poder de polícia praticado de forma ampla, genérica, é função precípua do 

Estado, pago, através da arrecadação de impostos, e não com a arrecadação de taxas; 

c) apesar de ser derivado do poder discricionário, o exercício regular do poder de 

polícia deve observar a lei, os princípios, de forma que não resulte em abuso ou desvio 

de poder; 

d) o ato praticado com o objetivo de exercer o poder de polícia estará sujeito a 

observância de tais requisitos, a controle administrativo (revogação ou anulação) ou 

apenas anulação pelo Poder Judiciário. 

 

Assim como os serviços públicos, o poder de polícia também é praticado pela 

administração pública através de seus agentes, que executam exames, vistorias, 

verificações, avaliações, cálculos, estimativas, confrontos e outros trabalhos como 

condição ou preparo do efetivo poder de polícia, que consiste em licenciar, homologar, 

autorizar, denegar, proibir, permitir ou negar, etc. Essas atividades constituem a 

hipótese de incidência da taxa de poder de polícia, ensejando a sua cobrança. 

 

Somente o ato de polícia fundamentado numa ação concreta e específica da 

Administração, desempenhando efetivamente uma atividade dirigida ao administrado, 

praticado com fundamento legal, poderá dar ensejo à tributação por meio deste tipo de 

taxa. 

Apenas após a edição da lei, e com base nela – é que a Administração Pública 

poderá através de regulamentos e atos administrativos efetivos, exercer o poder de 

polícia, que sempre implicará em privações, para a comunidade e seus membros.  

Conforme lembra Carrazza (2003), o Estado (latu sensu) apoiado na lei, 

exercendo seu poder de polícia limita os direitos à propriedade e à liberdade das 

pessoas, de forma que todos possam usufruir igualmente dos seus direitos. 
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Geraldo Ataliba ensina que o poder de polícia é exercido através da edição de: 

a) leis, limitadoras da liberdade e da propriedade das pessoas; b) 
regulamentos, dando plena eficácia a tais leis; e c) atos administrativos, 
fiscalizando e compelindo os particulares à observância destes preceitos 
legais. (ATALIBA apud CARRAZA, 2003, p. 473) 

 

Neste sentido, tem-se as decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com 

base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, a respeito da Taxa de 

Fiscalização de Localização e Funcionamento que configura um ato administrativo do 

Estado, caracterizando o poder de polícia: 

TRIBUTÁRIO – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO – IDENTIDADE DE BASES DE CÁLCULO DA TAXA E DO 
IPTU – NÃO OCORRÊNCIA DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – 
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA REFORMADA – APELAÇÃO PROVIDA – V.V – EXECUÇÃO 
FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – 
BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IPTU – INOCORRÊNCIA – PODER DE 
POLÍCIA – EXERCÍCIO EFETIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS – Não há 
identidade de base de cálculo entre IPTU e Taxa de Fiscalização, Localização 
e Funcionamento. Esta leva em consideração a área efetivamente ocupada, 
enquanto aquele possui como base de cálculo o valor venal do imóvel, que tem 
a área total do terreno apenas como um dos elementos para sua aferição. 
Sendo assim, não há afronta ao artigo 145, § 2º, da Constituição Brasileira. 
Todavia, não se admite a cobrança de taxas em razão de um potencial 
exercício do poder de polícia. Este há que ser efetivo, na esteira do 
entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. (TJMG – APCV 
000.305.737-9/00 – 5ª C.Cív. – Rel. p/o Ac. Des. Aluízio Quintão – J. 
19.12.2002) JCF.145 JCF.145.2 
 

Observa-se que a exação somente poderá ser cobrada quando o ente político 

competente atuar removendo impedimentos criados pela norma geral, mantendo ou 

fiscalizando a autorização ou a licença expedida. (CARRAZA, 2003) 

Geraldo Ataliba declara que o poder de polícia se expressa em atos de agentes 

públicos e acrescenta: 

Estes (os agentes públicos) desempenham exames, vistorias, perícias, 
verificações, avaliações, cálculos, estimativas, confrontos e outros trabalhos 
como condição ou preparo do ato propriamente de polícia, consistente em 
autorizar, licenciar, homologar, permitir ou negar, denegar, proibir etc. 
Entende-se que estas atividades se constituem na hipótese de incidência da 
taxa; elas é que justificam a sua exigência, da pessoa interessada nas 
conclusões ou no resultado de tais atos (este resultado, ou conclusões, sim, 
eminentemente expressivos de poder polícia). 
Dessas afirmações decorre que não se pode exigir taxa pelo poder de polícia, 
quando o seu exercício não exija uma atividade ou diligência semelhante. 
(ATALIBA apud CARRAZA, 2003, p. 474-475) 
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O exercício do poder de polícia é praticado (efetivado) especificamente em 

relação a determinado contribuinte e os serviços públicos são prestados de maneira 

geral porque são atividades de interesse público. Por isso não se justifica a participação 

de toda a sociedade para o custeio de tais atividades estatais, se são elas específicas, 

divisíveis e efetuadas em face de determinado contribuinte que a provoca. Daí a 

concessão de competência para a criação de tributo (taxa de polícia) que impute o 

custeio de tais atividades específicas e divisíveis para aqueles a quem foram 

realizadas, de acordo com o valor individual do serviço que lhe foi prestado ou 

fiscalização a que foi submetido. (PAULSEN, 2004). 

Assim, a taxa de polícia tem como hipótese de incidência “o exercício do poder 

de polícia, conforme o artigo 145, II, 1ª parte, da CF: 

 

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; 

 

A hipótese de incidência da obrigação tributária correspondente a taxa de polícia 

será sempre uma atividade específica dirigida especialmente ao contribuinte oriunda do 

exercício regular do poder de polícia. (MORAES, 1995) 

Bernardo Ribeiro de Moraes considera como primeira causa jurídica da taxa: “a 

atividade estatal específica dirigida de modo particular ao contribuinte, decorrente do 

exercício do poder de polícia, ou melhor (...) em razão do exercício do poder de polícia.” 

(MORAES, 1995, p. 514). A Constituição caracteriza as taxas de polícia como 

ferramentas para pagar a atividade estatal (tributo) praticada em razão do poder de 

polícia. (MORAES, 1995). 

Bernardo Ribeiro de Moraes conclui: 

 

Assim para efeitos de cobrança da taxa, o exercício do poder de polícia exige a 
prévia elaboração da norma de polícia como a sua execução. A atividade 
estatal que proporcionará a taxa é justamente a de aplicação da norma 
legislativa relativa ao poder de polícia. Este se manifesta quando o Poder 
Público age, regulando ou baixando atos normativos disciplinadores (tem-se, 
assim, o “efetivo exercício” do poder de polícia. (MORAES, 1995, p. 521) 
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Ressalta-se que o poder de polícia geral, exercido para toda sociedade, é função 

primeira do Estado, e deve ser remunerada por meio de impostos, assim como a 

segurança pública, que de forma alguma poderia ser custeada pela arrecadação de 

taxa de polícia, pois não há uma atividade estatal específica e divisível referida a um 

contribuinte determinado. 

 

A criação desta taxa teria por objetivo arrecadar fundos para reorganizar a 

estrutura do Estado e banir a violência que assombra a sociedade como um todo. 

Destaca-se, porém que as atividades como segurança, saúde, educação, são ditas 

próprias do Estado, isto é, são prerrogativas da máquina estatal, definidas como serviço 

público, portanto obrigatória a sua prestação. (JÊNIER e DIAS, 1999). 

 

Ora, diante de todo o exposto, conclui-se que, se o Estado, mediante a 
distribuição de competências dos entes públicos, determina que certas 
atividades serão prestadas pelos entes estatais (v.g., CF, art. 21), torna-se 
então compulsória a sua disponibilidade, com a exclusão de qualquer outra 
entidade, a menos que a estas seja conferida, por meio de autorização, 
concessão ou permissão, a possibilidade de exercício desse mister, sem 
subtrair-lhe, entretanto, o caráter público. (JENIÊR e DIAS, 1999). 
 

 

Desta forma, considera-se efetivo (regular) o poder de polícia quando constatada 

a prática de ato administrativo (regulamentado por lei) por agentes públicos investidos 

pelo Estado para esse fim, relativamente ao indivíduo (contribuinte) de maneira 

específica e divisível, de modo que se possa verificar o custo do serviço e repassá-lo ao 

obrigado para que suporte o ônus da taxa. Portanto, o Estado somente terá o direito de 

cobrar taxas de polícia quando executar atos normativos utilizando-se do seu poder 

discricionário, limitado pela norma jurídica. Neste sentido, como se pode observar no 

arrazoado acima, a doutrina majoritária é concordante, a hipótese de incidência da taxa 

de polícia se evidencia na execução dos atos normativos tais como: a expedição de 

autorizações, licenciamentos, homologações, permissões, proibições, etc. 
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3.2 A Competência tributária e o poder de polícia 

 

 

A competência político-administrativa está disposta de forma esparsa na 

Constituição Federal, encontrando-se disciplinada de forma mais concentrada em seu 

capítulo I do título III. Porém, não é objeto deste trabalho examinar cada uma em 

especial e indivualmente, mas de forma ampla e exemplificativa em cada um dos 

artigos abaixo citados. 

 

Cada ente federado é competente para exigir taxas pelos serviços prestados ou 

pelo poder de polícia exercido no cumprimento de sua competência político–

administrativa. É o que se verifica no artigo 145 da CF supracitado, quando prevê a 

cobrança de taxas pela União, Estados, Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito 

de suas respectivas atribuições. 

 

Cada um dos entes tributantes tem competência própria no que tange ao seu 

campo de atuação. Somente poderá instituir taxa o ente público que pratica a atividade. 

A esse respeito traz-se o entendimento de Ives Gandra Martins: 

 

Não se invalida a possibilidade de o mesmo contribuinte submeter-se à taxa 
federal, a outra, estadual, e até a uma terceira, municipal, pelo fato de 
desenvolver esta ou aquela atividade. Convém ter presente que embora a 
situação em que se colocou o contribuinte seja única, a atividade estatal, 
notadamente no campo do poder de polícia, pode alcança-la no âmbito federal, 
estadual e municipal, mas apenas em razão do exercício de atribuições 
diversas, contidas, cada qual, na competência ou da União, ou dos Estados, ou 
dos Municípios. (MARTINS, 2002, p. 615) 

 

Assim, só é competente o ente detentor da titularidade da ação estatal, conforme 

a outorga constitucional de competência, nos termos dos arts. 8º, 13 e 15, 

eventualmente detalhada nas Constituições dos Estados, nas Leis Orgânicas e, na 

expressão do CNT, em “legislação com elas compatível”. (MARTINS, 2002) 
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Sacha Calmon, ensina: ”a pessoa política (União, Estado, DF, e Município) 

precisa possuir competência político-administrativa para prestar o serviço público ou 

praticar o ato do poder de polícia, que são os suportes fáticos das taxas (atuações do 

Estado relacionadas ao contribuinte)”. (NAVARRO, 1999, p. 148) 

O artigo 80 do Código Tributário Nacional prevê: 

 

Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se 
compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios aquelas que, segundo a Constituição Federal, as 
Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos 
Municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas 
pessoas de direito público. 

 

A esse respeito, José Afonso da Silva lembra que as taxas estão inseridas no 

conceito de tributo comum, no que tange a competência, pois é facultado a todos os 

entes tributantes criá-las e exigí-las, porém deve-se entender isso do ponto de vista 

nominal, pois: 

 

Embora entrem no conceito de tributo comum, porque todas as entidades 
tributantes podem instituí-las e arrecadá-las, deixa de ser comum e torna-se 
privativo na medida em que incide sobre exercício de poder de polícia e 
prestação de serviços que são próprios e privativos de cada uma das 
entidades tributantes. (SILVA, 1990, p. 604) 

 

A Constituição Federal divide as competências em legislativas e não-legislativas 

(art. 21). São atos pertinentes tanto ao Executivo quanto ao legislativo. São atos que 

devem ser praticados direta e exclusivamente pela União, mas que em alguns casos a 

Constituição outorga a descentralização, conforme o disposto no artigo 21, inciso XI, 

que compete à União explorar os serviços de telecomunicações, por exemplo, 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. 

Conforme disposição expressa da Constituição a União cabe instituir, por 

exemplo, taxas de polícia para custear a fiscalização e autorização da produção e 

comércio de material bélico (art. 21, inciso VI), ou ainda, fornecer meios à administração 

das reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, 

principalmente as de crédito, câmbio e capitalização, assim como as de seguros e de 

previdência privada (art. 21, inciso VIII).  
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Como se pode apreender da decisão do Supremo Tribunal Federal: 

 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – LEI Nº 7.940/89 
– LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO 
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE 
JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS VERSANDO O MESMO 
TEMA PELAS TURMAS OU JUÍZES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
COM FUNDAMENTO NO LEADING CASE (RISTF, ART. 101) – AGRAVO 
IMPROVIDO – A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 7.940/89, É CONSTITUCIONAL – A 
taxa de fiscalização da CVM, instituída pela Lei nº 7.940/89, qualifica-se como 
espécie tributária cujo fato gerador reside no exercício do poder de polícia 
legalmente atribuído à Comissão de Valores Mobiliários. A base de cálculo 
dessa típica taxa de polícia não se identifica com o patrimônio líquido das 
empresas, inocorrendo, em conseqüência, qualquer situação de ofensa à 
cláusula vedatória inscrita no art. 145, § 2º, da Constituição da República. O 
critério adotado pelo legislador para a cobrança dessa taxa de polícia busca 
realizar o princípio constitucional da capacidade contributiva, também aplicável 
a essa modalidade de tributo, notadamente quando a taxa tem, como fato 
gerador, o exercício do poder de polícia. Precedentes. A EXISTÊNCIA DE 
PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE 
VERSEM O MESMO TEMA (RISTF, ART. 101) – A declaração de 
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 
emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por 
maioria qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação 
das Turmas ou à deliberação dos juízes que integram a Corte, viabilizando, em 
conseqüência, o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, 
ainda que o acórdão plenário – que firmou o precedente no leading case – não 
tenha sido publicado, ou, caso já publicado, ainda não haja transitado em 
julgado. Precedentes. É que a decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, 
proferida nas condições estabelecidas pelo art. 101 do RISTF, vincula os 
julgamentos futuros a serem efetuados, colegialmente, pelas Turmas ou, 
monocraticamente, pelos juízes desta Corte, ressalvada a possibilidade de 
quaisquer dos Ministros do Tribunal – com apoio no que dispõe o art. 103 do 
RISTF – propor, ao Pleno, a revisão da jurisprudência assentada em matéria 
constitucional. Precedente. (STF – AGRRE 216259 – 2ª T. – Rel. Min. Celso de 
Mello – DJU 19.05.2000 – p. 18) JCF.145 JCF.145.2 

 

 

A União poderá cobrar taxa de polícia também para autorizar, conceder ou 

permitir a exploração dos serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento 

energético dos cursos de água, a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura 

aeroportuárea, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros, entre outros. (art. 21, inciso XII e alíneas). E, poderá também a União 

exigir taxas de polícia para executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de 

fronteiras (art. 21, inciso XXII). 
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Já no artigo 22 da CF são arroladas as competências legislativas pertencentes à 

União, assuntos sobre os quais compete à União legislar privativamente, “aí se 

encontra todo o direito substantivo: direito civil, comercial, penal, processual, e ramos 

modernos da ciência jurídica como: o direito agrário, o direito eleitoral, o direito 

marítimo, o aeronáutico e até mesmo o espacial. Porém, o parágrafo único deste artigo 

prevê que “lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 

específicas das matérias relacionadas neste artigo”. (BASTOS, 1997, p. 297-298) 

Neste caso caberá a União, v.g., e somente a ela salvos os casos em que os 

Estados forem autorizados por lei, instituir taxa de polícia quando exercer a fiscalização 

de jazidas, minas e outros recursos minerais e metalúrgicos, quando outorgar 

nacionalidade, cidadania e naturalização brasileira a quem a requeira, e também 

quando fiscalizar ou permitir as atividades nucleares de qualquer natureza. (art. 22, 

Incisos XII, XIII, XXVI) 

A Constituição trata ainda em seu artigo 23 das tarefas não legislativas, em que 

se destaca no parágrafo único a previsão de uma lei complementar que fixará normas 

para a cooperação entre a União, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Através desta lei complementar a União poderá legislar sobre questões de competência 

dos outros entes públicos. (Celso Ribeiro Bastos, 1997, p. 297-298) 

O artigo 23 da CF cuida da competência comum em que, Estados, União, Distrito 

Federal e Municípios poderão tratar do ali disposto. Porém, não se refere a 

competência legislativa e sim “de imposição de ônus consistente na prestação de 

serviços e atividades. (Celso Ribeiro Bastos, 1997, p. 298) 

Desta forma poderá ocorrer que o obrigado que estiver diretamente relacionado, 

por exemplo, com a exploração de recursos ambientais  tenha que pagar taxa de polícia 

a todos os entes políticos que estiverem no pólo ativo da atividade de proteção ao meio 

ambiente e combate a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, inciso VI), pois a 

eles é outorgada, pela Lei Maior, competência comum para legislar sobre o exercício 

desta atividade. Assim como a fiscalização ou licenciamento para a utilização dos 

recursos oferecidos pela natureza em florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle 

da poluição (art. 24, inciso VI).  
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A esse respeito explica Celso Ribeiro Bastos: 

Ficamos sabendo que ao Estado cabe cuidar da saúde e da assistência 
pública, proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico e 
cultural, impedir o comprometimento de obras de arte, promover a cultura, o 
meio ambiente, preservar as florestas, fomentar a produção agropecuária, 
cuidar de programas de construção de moradias, combater as causas da 
pobreza e exercer um autêntico poder de polícia em matéria de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Mais, portanto, 
do que um poder político a ser extravasado numa legislação própria, a d0ar 
conformação à atividade estadual, cuida-se aí de atribuir tarefas específicas ao 
Estado nos diversos campos da economia, do social e do administrativo. 
(BASTOS, 1997, p. 298-299) 

 

Para Hugo Machado de Brito, não cabe ao direito tributário indagar-se sobre qual 

dentre os entes políticos é competente para o exercício da atividade estatal a que se 

vincula a criação do tributo. O autor defende que esta questão pertence ao Direito 

Administrativo, e destaca que o importante é questionar-se a respeito da validade da 

criação de uma taxa, relativa a determinado ato praticado pelo Estado, por pessoa 

jurídica de Direito Público que não possua competência para o exercício daquela 

atividade. “O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a competência para a 

instituição e cobrança de taxa depende de ter a entidade estatal competência para 

exercer a atividade que constitua o respectivo fato gerador (RE n, 100.033-RS, Rel. 

Min. Francisco Rezek, RTJ 107/1.295-1.298)”. (Hugo Machado de Brito, 2001, p. 245). 

Leandro Paulsen conclui observando que “para a criação de uma taxa relativa ao 

poder de polícia, não basta à existência de uma norma limitadora de direitos individuais; 

faz-se necessária uma atividade pública no sentido da garantia da sua observância, a 

qual implique despesa pública e, por isso necessidade de custeio”. (PAULSEN, 2004, p. 

827). 

Portanto, as três esferas de governo, bem como o Distrito Federal, podem exigir 

taxas com suporte no poder de polícia. No entanto, verifica-se que a taxa de polícia 

somente poderá ser cobrada se o exercício do poder de polícia for efetivado pelo ente 

dotado de competência político-administrativa delimitada pela Constituição Federal, ou 

ainda por um dos entes públicos investidos de capacidade tributária para tanto, que 

configura a possibilidade de uma pessoa figurar num dos pólos da obrigação tributária, 

como é o caso do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, ao instituir a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental. 
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3.3 Sujeitos da Taxa de Polícia 

 

 

O sujeito ativo da taxa de polícia, em regra, é o ente público competente para 

instituir a taxa e o sujeito passivo o contribuinte obrigado ao pagamento por ter sido 

alvo de um ato de polícia e possuir uma relação individual e direta com o fato gerador. 

Contudo, o sujeito ativo da taxa, como já visto, pode também ser um ente político 

cuja capacidade tributária lhe foi delegada para cobrar e fiscalizar a taxa de polícia. 

O sujeito passivo poderá ainda ser aquele que demandou a atividade 

fiscalizatória do Estado, como o proprietário de veículo automotor obrigado ao 

pagamento de taxa de licenciamento do seu veículo. 

 

 

3.4 Base de cálculo e alíquota 

 

Para que possa falar em base de cálculo é necessário estar-se diante de 

situações em que seja imprescindível buscar, em cada fato tributário, a sua mensuração 

específica. Isto é o termo base de cálculo só merece ser utilizado quando se estiver 

diante de tributos avaliáveis. (MARTINS, 2002) Para Ives Gandra (MARTINS, 2002, p. 

598) “o rótulo ‘base de cálculo’ deve ser entendido como envolvente de medidas (atos, 

providências, exames, vistorias) inafastáveis, com vistas a determinar, à luz das 

peculiaridades de cada fato tributário, a perspectiva dimensível correspondente”. 

Em se tratando de taxas cujo fato gerador é o exercício do poder de polícia, 

observa-se que não há um critério para o exato dimensionamento do valor destas. 

Entende-se que o valor da taxa deve ter relação direta com o dispendido na atividade 

estatal à qual esta vinculado. (MACHADO, 2001). 

Hugo Machado de Brito assevera: 

 

Realmente a especificidade da taxa reside em que seu fato gerador é uma 
atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Essa idéia de vinculação do 
fato gerador da taxa a uma atividade estatal específica restaria inteiramente 
inútil se pudesse o legislador estabelecer critério para a determinação do valor 
da taxa desvinculado totalmente do custo da atividade estatal à qual diz 
respeito. (MACHADO, 2001, p. 367). 
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Ives Gandra (MARTINS, 2002, p. 600) ensina ainda que: “Não se pode dissociar, 

integralmente base de cálculo e alíquota. Esta não tem sentido sem aquela; aquela, 

sem esta, nada significa, não enseja conseqüências ou efeitos jurídicos”. Logo, se a lei 

dispor determinado valor para uma taxa, esta mesma lei deverá prever sobre o que será 

empregado este valor: por metro quadrado, alqueire, litro, quilo ou outra unidade 

qualquer. A atividade do Estado vem mensurada por unidade de atuação (R$ 200, 00) 

sobre a qual se aplicará a alíquota, genericamente disposta em lei (m², alqueire, quilo, 

etc). 

Atente-se que a área quadrada do imóvel, e outras unidades de medida não 

integram a base de cálculo da taxa, que será sempre o custo da atividade do Estado, 

da qual a taxa é exigida. (MARTINS, 2002). 

Há que se observar, deste modo, o limite compatível com o custo da atividade 

estatal. Cobrar taxa com base que supere o custo da atividade estatal não tem amparo 

legal. 

No que tange as taxas exigidas com base no poder de polícia adverte-se que 

não é o próprio poder de polícia, que fundamenta a taxa, mas a concreta prática de atos 

em que se expressa, quais sejam, os laudos, as autorizações, as licenças, as 

diligências, etc. 

Ives Gandra Martins ensina: 

 

Nas taxas, a base de cálculo é genérica (o valor da atuação estatal); a alíquota 
é específica, encontrável (avaliável) caso a caso. A referibilidade direta da 
atuação é determinada pela alíquota. 
Medidas como metro quadrado, testada, alqueire, litro, metro cúbico e tantas 
outras não configuram base de cálculo, mas alíquota das taxas. Essa 
conclusão já foi manifestada pelo nosso Superior Tribunal de Justiça que, ao 
julgar o Resp 1.065-SP, expressamente a acolheu, por votação unânime. 
(MARTINS, 2002, p. 601) 

 

Portanto, o valor da taxa deverá estar sempre relacionado com o custo da 

atividade estatal específica que lhe constitui o fato gerador. Observando também que 

não é possível que a arrecadação total da taxa, em determinado período, ultrapasse 

sobremaneira o custo da atividade estatal que lhe fundamenta sob pena de se decretar 

a sua inconstitucionalidade por ferimento ao principio da vedação ao confisco.  
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3.5 Análise de algumas taxas em razão do poder de polícia 

 

3.5.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA 

 

A nova Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, foi instituída pela Lei 

10.165/2000, procurando sanar os vícios da lei 9.960 de 28 de janeiro de 2000, que foi 

atacada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. O texto da 

nova lei, conforme Ives Gandra da Silva Martins, foi elaborado pelo tributarista Sacha 

Calmon Navarro Coelho. (PAULSEN, 2004) 

A TCFA é uma taxa exigida pelo Poder Público às empresas potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, decorrente de seu poder de polícia- 

administrativa, originada da utilização de recursos naturais da empresa, de modo que 

aquelas que em razão de sua extensão, demandem uma atividade fiscalizatória mais 

intensa pelo IBAMA, serão alvo de uma também exigência maior. (PAULSEN, 2004) 

Para que se tenha o fato gerador desta taxa, mister a existência de efetivo ato do 

poder de polícia, consubstanciado na atividade concreta do IBAMA, de fiscalização e 

licenciamento de determinado estabelecimento, sem os quais nunca poderá ser 

cobrada, pois desrespeitaria o disposto no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, 

e o artigo 77 do Código Tributário Nacional. 

Celso Ribeiro Bastos em sua exposição sobre as taxas declara: “As taxas, (...), 

atrelam-se a uma atividade cuja prática pelo Estado é pressuposto necessário de sua 

cobrança”. (BASTOS, 1991, p. 152).  

Da mesma forma, tem-se o preceituado por Sacha Calmon, ao comentar o artigo 

145 da Constituição Federal: 

 

A distinção entre ‘taxas de polícia’ e ‘taxas de serviço’ não possui legitimidade 
científica. É que o exercício do poder de polícia feito pela Administração, é 
serviço público, e se exterioriza como tal. Inobstante a distinção, já cediça, 
apresenta importantes serventias. As ditas ‘taxas de polícia’ não podem ser 
cobradas pela mera disponibilidade do serviço público. Não basta que o 
Departamento da Polícia Federal que concede passaportes esteja em 
funcionamento, para que estiverem sob circunscrição, ao argumento de que o 
serviço está à disposição dos contribuintes. As ‘taxas de polícia’ se dão pela 
realização de atos administrativos com base no poder geral de polícia, 
diretamente relacionada à pessoa do contribuinte. (COELHO, 1998, p. 48)  
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Cabe ainda ressaltar que para a cobrança do tributo em voga, que se refere à 

fiscalização e controle do IBAMA sobre a utilização dos recursos naturais disponíveis, 

pelos contribuintes, é necessário verificar, o controle, ou ainda, a fiscalização a 

utilização de quaisquer recursos naturais. É imprescindível que haja efetiva diligência 

realizada com o deslocamento dos Agentes Fiscais ao local em que esta ocorre, sob 

pena de tratar-se de monitoramento das atividades potencialmente poluidoras, 

descaracterizando a taxa. Há quem entenda, nestes casos tratar-se de contribuição de 

intervenção no domínio econômico, pois a atividade desenvolvida é de monitoramento 

remoto das condições ambientais, não evidenciando o efetivo exercício do poder de 

polícia diretamente relativo ao contribuinte. Além de o recolhimento da taxa ser 

trimestral. (PAULSEN, 2004). 

 

Neste sentido tem-se decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – 

TRF4: 

 

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-NATUREZA JURÍDICA 
DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO – CONSTITUCIONALIDADE. 1. Conforme o art. 4º do CTN, o 
fato do legislador dar à entidade que cria nome diverso daquele que ela 
representa não lhe mudará a natureza. 2. Embora a Lei 10.165/2000 referir-se 
a exação como taxa, veio na realidade, instituir uma contribuição de 
intervenção no domínio econômico, com suporte no art. 149 da CRFB/88, 
estando tal finalidade representada pela defesa do meio ambiente, princípio da 
ordem econômica  estampado no art. 170, VI, CRFB/88. 3. É exação vinculada 
cobrada com base em atividade estatal de caráter geral pelo IBAMA: 
monitoramento de atividade potencialmente poluidora. 4. O sujeito passivo é a 
empresa potencialmente poluidora ou utilizadoras de recursos naturais e o fato 
gerador é o mero exercício desta atividade. O controle e fiscalização, embora 
constem na lei como fato gerador do tributo, é a finalidade para a qual ele foi 
instituído. (TRF4, 1ª T., maioria, AMS 2002. 72.00.000625-0/SC, rel. Desa. 
Fed. Maria Lúcia Luz Leiria, jun/2003). 

 
Cumpre frisar também que, sendo a taxa instituída em razão do poder de polícia 

ou de serviço específico e divisível colocado à disposição do contribuinte, deve servir 

ao custeio destas atividades, guardando com elas proporcionalidade. Por isso, aliás, é 

que se afirma que a base de cálculo da taxa precisa ter relação com uma grandeza 

relativa à atividade estatal, e não ao patrimônio do contribuinte. 
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Assim dispõe o Código Tributário Nacional em seu artigo 77: 

 

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. 

 

A fixação do valor da taxa deve guardar relação entre o montante recebido e o 

dispendido na atividade pública, mantendo-se uma razoável equivalência, sob pena de 

descaracterização do tributo. A exagerada desproporção entre o custo da atuação 

estatal e o produto da arrecadação poderá configurar tributação, com efeito, de 

confisco. Nos casos em que não há a atuação estatal, entende-se existir uma intenção 

predatória do poder tributante, descaracterizando a natureza jurídica da taxa, tornando 

indevida a sua cobrança. 

O que se observa é que apesar da nova lei 10.165/2000 ter por objetivo sanar os 

vícios da lei anterior, não há uma concordância unânime quanto à constitucionalidade 

da exigência da TCFA. A doutrina é bastante divergente, pois alguns autores 

consideram legal a exigência da taxa, enquanto outros entendem que esta não contém 

os requisitos característicos das taxas de polícia. Nos tribunais as decisões também são 

as mais variadas, alguns consideram a sua exigência constitucional defendendo que o 

fato gerador da mesma é o exercício do poder de polícia, enquanto outros a consideram 

inconstitucional por tratar-se de um tributo criado para custear monitoramento das 

atividades potencialmente poluidoras, caracterizando uma contribuição especial de 

intervenção no domínio econômico. 

Contudo, entende-se que se não houver a fiscalização efetiva por parte do 

IBAMA, desenvolvendo uma prestação específica e divisível, relativamente ao 

contribuinte, dando ensejo ao poder de polícia e conseqüentemente a exigência regular 

da taxa, a TCFA não preencherá os requisitos de taxa de polícia e sua cobrança se 

tornará inconstitucional.  
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3.5.2 Taxa de Licença e Localização 

 

As taxas municipais que são designadas taxas de localização variam muito de 

Município para Município. Não há como analisar a matéria de maneira generalizada. É 

mister estudar cada lei específica, observando atentamente o fato gerador estabelecido 

por ela, bem como se a atividade de polícia que constitui o seu fato gerador é exercido 

ou não. Há então que se abordar o assunto sob dois aspectos: o da constitucionalidade 

da lei que estiver sob questionamento e o da efetiva ocorrência do fato gerador, isto é, 

o exercício do poder polícia no caso concreto.  

Neste sentido, tem-se o preceituado por Sacha Calmon, ao comentar o artigo 

145 da Constituição Federal: “Para que haja legalidade na exigência é necessário que o 

‘’Município tenha exercido, de forma efetiva, a atividade fiscalizatória. Sem esta 

materialização, a cobrança da taxa é indevida”. 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal vai ao encontro deste 

entendimento, do qual foi relator o Ministro Djaci Falcão: 
Taxa de Renovação de Licença para localização, instituída pela Lei 1.310 de 
31.12.66, do Estado de Minas Gerais, arts. 246 e 247. Inconstitucionalidade, 
por não corresponder a efetivo exercício do poder de polícia ou a serviço 
prestado ao contribuinte. Precedente julgado pelo Plenário (RE 88.371). 
Recurso Extraordinário não conhecido.” 

 

Diante de tal posicionamento há muito consolidado, não se pode falar em taxa 

sem contraprestação estatal. Os exemplos jurisprudenciais neste sentido, são 

inúmeros, cita-se uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de lavra do 

Desembargador Francisco Borges, assim ementada: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. COBRANÇA PELO 
MUNICÍPIO. ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA 
DE AUSÊNCIA DE ATO VIOLADOR A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
PROVIMENTO PARCIAL. 
Só há interesse  tutelável via writ of mandamus em relação à impetrante que 
faz prova de ato violador concreto. Quanto às demais, a impetração consiste 
em ataque à lei em tese, o que é vedado no teor da Súmula 266 do STF. 
Ausentes a contraprestação de serviço e a materialização do poder de polícia 
capazes de justificar a exação, é incabível a exigência anual da denominada 
‘taxa de fiscalização’. 
Ademais, ‘É ilegítima a cobrança de taxa, pelo Município, na renovação de 
licença para a localização de estabelecimento comercial ou industrial’ (STJ, 
súmula 157). 
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Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a que se refere o acórdão 

supra, podem ser demonstrados nos seguintes arestos, da Primeira e Segunda Turma: 

 
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA 
LOCALIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO. ALEGATIVA DE VIOLAÇÃO AOS 
ARTIGOS 535, I E II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOCORRÊNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO 
AO ARTIGO 77, CAPUT E § 1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL POR 
SER NORMA QUE REPETE PRECEITO CONSTITUCIONAL. RECURSO 
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO PELA LETRA ‘C’ DO PERMISSIVO 
CONSTITUCIONAL. SÚMULA 157 DESTA CORTE. 
1. Não é de se reconhecer alegativa de violação ao artigo 535, I e II do Código 
Processual Civil se o julgador apenas entendeu de fundamentar o Acórdão 
impugnado em outro preceito legal, que não aquele pretendido pela parte. O 
juiz não é obrigado a responder a todos os questionamentos levantados pela 
parte. Por outro lado, não se pode conhecer do Recurso Especial por negativa 
de vigência ao artigo 77, caput, § 1º do Código Tributário Nacional, já que dita 
norma repete preceito constitucional, não podendo se desenvolver seu debate 
em sede de recurso especial. 
2. Deve se conhecer Recuso Especial pelo permissivo da letra ‘c’, se o 
Acórdão impugnado afronta jurisprudência pacífica e cristalizada por este 
Sodalício, no sentido de ser ‘ilegítima a cobrança de taxa, pelo Município, na 
renovação de licença para a localização de estabelecimento comercial ou 
industrial.’ (Súmula 157/STJ). 
3. Recurso Especial conhecido e provido.” 

 
TRIBUTÁRIO - TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS LUMINOSOS - ILEGITIMIDADE - SÚMULA 
157/STJ. 
- Inexistente uma contraprestação de serviço e de materialização do poder de 
polícia que justifique a cobrança das referidas taxas, é ilegítima a cobrança das 
mesmas, por parte do município. 
- Jurisprudência pacífica do STJ sumulada no Verbete nº 157. 
- Recurso conhecido e provido.”  

 

Traz-se ainda como exemplo regional, o artigo 325, inciso VI, da Legislação do 

Município de Florianópolis que prevê: 

Art. 325.  A Taxa de Licença tem como fato gerador o exercício, pelo 
Município, de atividade de poder de polícia, que diga respeito a: 

I - localização e funcionamento de estabelecimento de produção, comércio, 
indústria ou de prestação de serviços;  
II - funcionamento de estabelecimento em horário especial;  
III - tráfego de veículos e aparelhos automotores;  
IV - publicidades, em qualquer das suas formas;  
V - construções, reconstruções, acréscimos, reparos, reformas, pinturas e 
demolições de prédios, muros, tapumes e calçadas;  
VI - utilização de vias e logradouros públicos;  
VII - comércio ambulante;  
VIII - abate de gado fora do Matadouro Municipal.(grifo nosso)  
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Conforme dispõe o artigo supra, em seu inciso VI, para a utilização de vias e 

logradouros públicos será necessário o pagamento da taxa de polícia, para custear a 

fiscalização e até mesmo a autorização da Prefeitura de Florianópolis afim de que se 

tenha uma utilização regrada das vias públicas de modo a não interferir na vida dos 

demais indivíduos e assim todos possam usufruir igualmente os bens públicos 

disponíveis. 

Verifica-se finalmente que somente será possível a exigência da Taxa de Licença 

e Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento de qualquer natureza, quando 

houver contraprestação do Município em relação ao contribuinte, sob pena de 

descaracterizar a natureza jurídica da taxa, disposta no artigo 145, inciso II, da 

Constituição Federal, e no artigo 77, do Código Tributário Nacional. 
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Conclusão 

 

O presente trabalho teve por escopo o estudo das taxas de policia, com a  

demonstração dos requisitos que precisam ser preenchidos para que a sua cobrança 

seja legítima. Sabe-se que atualmente os entes públicos cobram taxas sem o devido 

respeito aos preceitos legais ou constitucionais, fazendo com que o obrigado precise 

provocar o judiciário a fim de que a taxa seja declarada inconstitucional e suspensa a 

sua cobrança. 

Inicialmente, foi necessário explorar as várias significações do vocábulo tributo, 

tendo por base o conceito previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional, qual seja 

“tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativamente plenamente vinculada”.  

Embora vigente o conceito previsto no art. 3° do CTN, entendeu-se que o  tributo 

deve ser entendido como norma tributária, pela qual o sujeito passivo fica obrigado a 

recolher aos cofres públicos certa quantia em dinheiro, oriundo da prática de ato lícito 

previsto em lei. 

Identificaram-se as espécies tributárias, e com elas grande controvérsia jurídica 

que se instaura. Conclui-se que a classificação dos tributos depende do critério utilizado 

para a diferenciação das espécies. Sempre que uma variável não bastar para 

identificação das espécies dispostas na Constituição, será utilizado outro elemento 

diferencial e assim por diante até que se esgotem, conforme critérios dispostos no 

sistema normativo analisado. 

Adota-se, portanto, 03 (três) critérios: previsão legal de vinculação do 

antecedente normativo ao exercício de uma atividade estatal relativa ao contribuinte; 

previsão legal de destinação específica para o produto de arrecadação; previsão legal 

de restituição do produto da arrecadação ao contribuinte, em determinado período de 

tempo. 

Utilizando-se dos critérios supra, entende-se que há no sistema constitucional 

brasileiro, cinco diferentes espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de 

melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. 
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As taxas, objeto deste trabalho, possuem vínculo com uma atividade estatal 

relativa ao contribuinte e há exigência de previsão legal de destinação específica do 

produto de sua arrecadação, característica da finalidade para a qual foi autorizada a 

sua criação: custear a atividade do Estado (relativa ao contribuinte), acerca da 

prestação de serviços públicos (específicos e divisíveis) ou do exercício do poder de 

polícia. 

Definidas as espécies tributárias conforme a Constituição Federal, e as normas 

de competência impositiva aos entes públicos para sua instituição, passa-se ao estudo 

da privatividade das competências tributárias, relativamente aos tributos instituídos pela 

Carta Magna. Este item analisa as regras de competência tributária.  

No regime jurídico brasileiro a competência tributária está prevista no Código 

Tributário Nacional em seus artigos 6, 7 e 8 e possui as seguintes características: 

privatividade, indelegabilidade, incaducabilidade, inalterabilidade, irrenunciabilidade e 

facultatividade do exercício. 

Adentrando a seara das taxas destaca-se que estão previstas legalmente nos 

artigos 145 da CF e artigo 77 e seguintes do Código Tributário Nacional. 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê apenas duas causas jurídicas que dão 

ensejo à cobrança das taxas: o exercício regular do poder de polícia e a utilização de 

serviços públicos específicos e divisíveis. 

As taxas são tributos vinculados que possuem seu fato gerador diretamente 

ligado a uma atividade específica e divisível do Estado relativa ao contribuinte e têm 

como pressupostos constitucionais o poder de polícia e o serviço público, base de 

cálculo e contribuinte específicos. Cumpre destacar o fato de que a base de cálculo das 

taxas não pode ser idêntica à dos impostos, pois assim dispõe a Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 145, § 2º:  

As taxas de polícia têm por hipótese de incidência, portanto, o exercício do 

“poder de polícia” diretamente relativo ao contribuinte, que no Brasil, por força do 

princípio da legalidade, deverá ser previsto com base na lei, editada pelo ente político 

competente, nos termos da Constituição.  
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O poder de polícia é a faculdade outorgada ao Estado para criar regras dentro 

dos limites constitucionais, disciplinando, harmonizando o exercício dos direitos à 

liberdade e à propriedade dos cidadãos, de forma que o exercício dos direitos de uns 

não interfira no exercício dos direitos de outros, e todos possam desfrutar igualmente 

dos direitos à propriedade e à liberdade. 

Para que o exercício do poder de polícia seja regular, é necessário que seja 

praticado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, isto é, criada por um dos 

quatro entes com capacidade política para tal: União, Estados ou Distrito Federal e 

Municípios, nos moldes do artigo 80 do Código Tributário Nacional. 

A Constituição Federal outorga aos entes federados, competência político-

administrativa para exigir taxas pelo serviço prestado ou pelo poder de polícia, no 

âmbito de suas atribuições. 

Cada um dos entes tributantes tem competência própria no que se refere ao seu 

campo de atuação. E apenas poderá instituir taxa o ente público que realmente pratica 

a atividade. 

Para que haja o exercício regular do poder de polícia, é necessário que seja 

praticado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, ou seja, instituída por um 

dos três entes com capacidade política para tal: União, Estados ou Distrito Federal e 

Municípios, nos moldes do artigo 80 do Código Tributário Nacional. 

A taxa de polícia tem por sujeito ativo, em regra, o ente público competente para 

instituir a taxa e como sujeito passivo o contribuinte obrigado ao pagamento por ter sido 

alvo de um ato de polícia e que possui uma relação individual e direta com o fato 

gerador, ou aquele que demandou a atividade do Estado. 

O valor cobrado a título de taxa de polícia deverá estar sempre relacionado com 

a atividade estatal específica que lhe constitui o fato gerador e proporcional ao custo 

dispendido na atividade estatal que lhe fundamenta. 
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