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Principais características das Espécies Tributárias
Impostos
1) Fato gerador – manifestação de riqueza
CTN, Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
2) Base de cálculo – grandeza que quantifique a riqueza tributada;
3) Competência para instituição – privativa;
4) Previstos em listas exaustivas, salvo para a União que pode exercer as competências residual e
extraordinária.
Taxas
1) Fato gerador – exercício do poder de polícia (taxa de polícia) ou prestação de determinados serviços (taxa
de serviço) (ver definição do art. 145, II da Constituição e detalhamento dos artigos 77 a 80 do CTN);
CTN - Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou
disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder
Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
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.
Os Estados possuem competência para dispor sobre instituição de taxas de polícia cobradas em função de
atividades tais como: fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público (casas
noturnas, restaurantes, cinemas, shows); expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos
de que fabriquem, transportem ou comercializem armas de fogo, munição, explosivos, inflamáveis ou produtos
químicos; expedição de atestados de idoneidade para porte de arma de fogo, tráfego de explosivos, trânsito
de armas em hipóteses determinadas; e atividades diversas com impacto na ordem social, no intuito de
verificar o atendimento de condições de segurança e emitir as correspondentes autorizações essenciais ao
funcionamento de tais estabelecimentos.
[ADI 3.770]
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O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização
de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. A
regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e
fiscalização. (...) É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que
efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para
o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO (...). (RE
588.322)
SÚMULA VINCULANTE 19
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.
STF – Súmula Vinculante 41 - O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.
A TAXA DE BOMBEIROS
RE 643247 / SP - SÃO PAULO
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário
tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria
a atuação do Município em tal campo.
Tese
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua,
pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município a criação de
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taxa para tal fim.
STF – Súmula 549 - A taxa de bombeiros do Estado de Pernambuco é constitucional, revogada a Súmula
274.
A TAXA DE EXPEDIENTE
RE 789.218 MINAS GERAIS
1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero
instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte.
1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero
instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte.
STF – Súmula 549 - A taxa de bombeiros do Estado de Pernambuco é constitucional, revogada a Súmula
274.
2) Base de cálculo – grandeza que guarde correlação com o custo da atividade estatal, não podendo ser base
de cálculo própria de imposto;
Base de cálculo – taxa de polícia
ARE 1085183 AgR / SP - SÃO PAULO
1. É ilegítimo utilizar-se como parâmetro a atividade exercida pelo contribuinte para fixar o valor da Taxa de
Fiscalização de Estabelecimento (TFE), uma vez que se distancia do requisito da referibilidade das taxas. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC
e majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º
e 3º do mesmo dispositivo.
A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional,
na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às
taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em razão da prestação de serviço
pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da
atividade estatal de fiscalização. [RE 856.185 AgR]
STF – Súmula 665 - É constitucional a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários
instituída pela Lei 7.940/89.
STF - Emolumentos. Serviços notariais e de registro. Art. 145, § 2º, da CF. Não há inconstitucionalidade
quando a regra impugnada utiliza, pura e simplesmente, parâmetros que não provocam a identidade vedada
pelo art. 145, § 2º, da CF. No caso, os valores são utilizados apenas como padrão para determinar o valor
dos emolumentos. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
[ADI 3.887]
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STF – Súmula 595 - É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base
de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural.
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU.
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P.
I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU - a metragem da área
construída do imóvel - que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação
da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU:
O custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto,
a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a
base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio
da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º.
II. - R.E. não conhecido. (RE-232393/SP - Relator(a): CARLOS VELLOSO - Julgamento: 12/08/1999)
SÚMULA VINCULANTE 29
É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria
de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
3) Competência para instituição – comum;
4) Não existem listas atributivas de competência, pois quem exercer a atividade estatal, é competente para
instituir a respectiva taxa;
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