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RESUMO 

A Constituição Federal de 1988 é a principal fonte do Direito brasileiro. Toda construção 

jurídica na sociedade brasileira fundamenta-se e adequa-se à sua existência, é a partir dela que 

aplica-se o direito e constrói-se ideias. Não podendo ser diferente para o poder público. No 

presente trabalho, analisa-se a atuação dos poderes legislativo e executivo do município de 

Fortaleza que modificaram o regime jurídico das taxas de licença para localização e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades diversas. Imprescindível para isso 

estabelecer-se o conceito de taxa pelo exercício regular do poder de polícia no ordenamento 

jurídico brasileiro e suas principais características. A taxa objeto central do estudo enquadra-

se nesta subespécie tributária. Em conseguinte, procura-se analisar o ponto central da 

problemática, a Lei Complementar n. 241 de 2017 e seus aspectos. Busca-se desvendar a 

adequação da novel legislação à Constituição Federal e à legislação federal, sobretudo o 

Código Tributário Nacional. Encerra-se a presente analise abordando o Decreto n. 14231, 

editado pelo prefeito de Fortaleza, com a mesmas balizas utilizadas na sessão anterior. 

Durante o trabalho, o autor não priva-se de emitir opiniões acerca da situação problema. Para 

isso utiliza conceitos anteriormente estabelecidos que fundamentam os posicionamentos. 

Como metodologia de trabalho, buscou-se uma pesquisa bibliográfica diversificada, 

consultou-se livros e periódicos, não abrindo mão de compulsar a jurisprudência e a 

legislação vigente. Quanto ao método, utilizou-se o dedutivo interpretativo. Por fim, conclui 

que o atual regime jurídico municipal das taxas de licença para localização e funcionamento 

de estabelecimentos e atividades diversas possui traços de inconstitucionalidade. Notou-se a 

inobservância aos princípios e normas da Constituição, além do desapego à doutrina jurídica 

das taxas e a real função dessa espécie no sistema tributário brasileiro. 

Palavras-chave: Taxas de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades diversas. Taxas de polícia. Inconstitucional. Contraprestacional. Poder de polícia. 



 

ABSTRACT 

The Federal Constitution of 1988 is the main source of Brazilian law. All juridical 

construction in Brazilian society is based and adapted to its existence, it is from this that we 

jurists apply the law and construct ideas. It can not be different for the public power. This 

paper analyzes the performance of the legislative and executive powers of the municipality of 

Fortaleza, which modified the legal regime of license fees for the location and operation of 

different establishments and activities. It is indispensable to establish the concept of tax by the 

regular exercise of police power in the Brazilian legal system and its main characteristics. The 

central object rate of our study falls within this subspecies tax. Therefore, we try to analyze 

the central point of the problem, Complementary Law 241 of 2017 and its aspects. It seeks to 

uncover the adequacy of the novel legislation to the Federal Constitution and federal 

legislation, especially the National Tax Code. The present analysis is concluded, addressing 

Decree 14231, edited by the mayor of Fortaleza, with the same beacons used in the previous 

session. During the work, the author does not deprive himself of expressing opinions about 

the problem situation, for this he uses previously established concepts that base the positions. 

As a working methodology, we sought a diversified bibliographical research, consulted books 

and periodicals, not giving up to compiling the jurisprudence and the current legislation. 

Finally, it concludes that the current municipal legal system of license fees for the location 

and operation of establishments and various activities has traces of unconstitutionality. It was 

noted the non-compliance with the principles embodied in our Charter and inconsistencies 

with the rules contained therein, besides the non-observance of the legal doctrine of fees and 

the real function of this kind in the Brazilian tax system. 

Keywords: License fees for locating and operating establishments and miscellaneous 

activities. Police fees. Unconstitutional. Contraprestacional. Police power. 
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1 INTRODUÇÃO 

As taxas constituem espécie de tributo previstas no ordenamento jurídico 

Brasileiro desde as Constituições anteriores à Constituição Federal 1988, não sendo, portanto, 

enquanto instituto, uma novidade no ordenamento jurídico pátrio. Apesar disso, as taxas 

muitas vezes são pouco difundidas e colocadas em segundo plano ante outras espécies 

tributárias como os impostos, até mesmo pelas dimensões arrecadatórias distintas. 

Todavia, há pouco tempo esta espécie tributária entrou na pauta de discussão da 

sociedade fortalezense, com grande apelo de empreendedores locais e consequentemente da 

mídia. Isso ocorreu pelo aumento, instituído pela Lei Complementar n. 241/2017, do valor das 

taxas de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos e atividades diversas, 

cobradas para que os estabelecimentos comerciais possam ter acesso ao chamado alvará de 

funcionamento necessário para o exercício lícito de diversas atividades econômicas. 

 Nesse contexto, buscar-se-á desenvolver uma pesquisa monográfica através de 

uma análise jurídica da situação problema. A repercussão negativa da inovação legal motivou 

o presente estudo. Seriam as reclamações populares justas? Teriam razão os representantes do 

povo? Foram respeitadas as características inerentes à espécie tributária utilizada?  

Para isso, analisar-se-á a novel legislação municipal sob o prisma da 

constitucionalidade e legalidade, sempre buscando trazer embasamento doutrinário adequado 

para as indagações e conclusões contidas no decorrer deste trabalho.  

A justificativa para o presente estudo advém da relevância do tema para o 

município de fortaleza, que possui reflexo direto em diversas atividades econômicas da 

cidade, assim como levanta indagações sobre os limites das atuações do poder legislativo e 

também do poder executivo municipal. 

Em razão disto, tem-se como objetivo central a análise das taxas de licença para 

localização e funcionamento de estabelecimentos e atividades diversas sob o prisma 

constitucional, com foco nas alterações promovidas pela Lei Complementar n. 241/2017 que 

por consequência elevaram os valores cobrados pela municipalidade.  

Em relação aos aspectos metodológicos, utilizar-se-á pesquisa bibliográfica e 

documental, fundamentando-se em obras doutrinárias, trabalhos científicos, legislações e 

jurisprudência. 

O presente estudo está dividido em três seções, onde na primeira seção aborda-se 

as taxas de polícia no ordenamento jurídico brasileiro, posicionando as taxas no universo do 

Direito Tributário. Em seguida, apresenta-se a subespécie tributária das taxas de polícia, 
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abordando suas principais características que serão de suma importância para as análises e 

conclusões subsequentes. 

Na segunda sessão, buscar-se-á a adequação constitucional e legal das novidades 

trazidas pela Lei Complementar n. 241 de 2017 e de outros assuntos que levantam debates 

acalorados acerca das taxas de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos 

e atividades diversas. Para isso far-se-á um paralelo com os princípios e regras contidos na 

Constituição Federal, assim como a jurisprudência. 

Na última sessão, com fito de abordar todas as questões que envolvem a Lei 

Complementar n. 241 de 2017, tratar-se-á do Decreto n. 14.231 do poder executivo do 

município de Fortaleza que influenciou de forma incisiva na redação da novel legislação, 

analisando os limites desse ato tanto na esfera constitucional como na esfera legal.  

Não pretende-se esgotar o debate acerca da taxa de licença para localização e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades diversas presente na legislação tributária do 

município de Fortaleza, mas sim contribuir, enriquecendo-o. 
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2 AS TAXAS DE POLÍCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

2.1 Considerações iniciais 

O Direito Tributário é um ramo do Direito que visa estudar as relações entre os 

entes tributantes e os sujeitos de direito que são obrigados a realizar um prestação de natureza 

pecuniária em prol daqueles. É o entendimento que sintetiza-se a partir da definição de 

Machado, “[...] é possível conceituar o direito tributário como o ramo do Direito que se ocupa 

das relações entre o Fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, 

limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder”1. 

Não obstante, importante estabelecer o conceito de tributo que traz guarida no 

Código Tributário Nacional (CTN) – Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966: 

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 administrativa plenamente vinculada.2 

Através do dispositivo acima elencado, traduz-se que o tributo é um valor 

expresso em dinheiro a ser pago de forma obrigatória, mas que só será devido caso instituído 

em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, não podendo ter 

como fato gerador um ato ilícito. 

Apesar da existência de definição legal para o conceito de Tributo, existem 

algumas resistência doutrinárias acerca desta. Amaro3 discorre pormenorizadamente sobre o 

tema trazendo algumas críticas ao dispositivo legal. Uma delas é a redundância verificada 

quando se define a prestação como pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir. Visto que pecúnia é senão dinheiro e dinheiro é moeda, não existindo necessidade 

das duas últimas expressões, já que possuem o mesmo significado. Aqui corrobora-se com 

esse entendimento. 

Ainda segundo o autor, apesar do CTN trazer em seu bojo alguns conceitos 

didáticos, caberia à doutrina tratar melhor desta conceituação. Desta feita, destaca-se sua 

                                                
1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 38. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 51. 
2 BRASIL. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas 

gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 

out. 1966. 
3 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 19-25. 
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definição de tributo: “Tributo é a prestação pecuniária não sancionatória de ato ilícito, 

instituída em lei e devida ao Estado ou a entidades não estatais de fins de interesse público”4. 

Já Machado5 aborda a questão de outra forma. Para o autor, apesar da lei, em 

princípio, não tratar de realizar conceituações, poderá estabelecer conceitos em razão de 

possíveis controvérsias. Portanto, teria o legislador afastado as divergências da doutrina ao 

trazer o conceito despendido no art. 3º do CTN. 

Ainda segundo o autor: 

Assim, já agora se mostra de nenhuma utilidade, no plano do direito positivo 
vigente, o exame dos diversos conceitos de tributo formulados pelos juristas e pelos 

financistas. Prevalente o conceito legal, resta apenas analisa-lo, examinando seus 

diversos elementos [...].6 

Nesse diapasão, a título de consideração inicial para o presente estudo, elenca-se 

os elementos primordiais de caracterização do tributo, quais sejam: a) caráter pecuniário da 

prestação; b) obrigatoriedade do pagamento do tributo ao qual se está vinculado, não 

necessitando advir de uma manifestação de vontade; c) o fato gerador de um tributo é sempre 

um ato lícito; d) previsão legal do tributo; e) exação do tributo mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada, ou seja, de acordo com os preceitos legais. 

Desta feita, abordado o conceito de tributo, estabelecer-se-á o universo jurídico do 

estudo, o qual possui tributo como gênero do qual se desdobra diversas espécies. Existem 

algumas classificações acerca da subdivisão dos tributos sendo elas: a bipartida, tripartida, 

quadripartida e quinquepartida. 

Sob o prisma do CTN, elencou-se da seguinte forma: “Art. 5º Os tributos são 

impostos, taxas e contribuições de melhoria”7. 

De modo mais detalhado a Constituição Federal estabelece no art. 145 as mesmas 

três espécies tributárias previstas no art. 5º do CTN: 

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

I - impostos; 

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; 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.8 

                                                
4 AMARO, 2006, p. 25. 
5 MACHADO, 2017, p. 56-57. 
6 Ibid., p. 57. 
7 BRASIL, 1966. 
8 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
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Apesar de arrolar em um único dispositivo as mesmas três espécies tributárias 

constantes no CTN, a Carta Maior traz logo em seguida, no mesmo capítulo que trata do 

Sistema Tributário Nacional, dois dispositivos que consubstanciam a teoria quinquepartida 

adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Destarte: 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 

compulsórios [...]. 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 

disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. [...]. 

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 

forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, 

observado o disposto no art. 150, I e III. [...].9 

Portanto, segundo a classificação que hoje prevalece na Suprema Corte, tem-se as 

seguintes espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos 

compulsórios e as contribuições especiais. 

Todavia, destaca-se que diversos são os doutrinadores que adotam parâmetros 

diversos de classificação. Nesse sentido, Machado ressalva: 

Insistimos em esclarecer que, do ponto de vista de uma Teoria Geral do Direito, e 

tendo-se em vista o conceito universal de tributo como receita, no sentido não 

apenas financeiro, mas econômico, o empréstimo compulsório não é tributo, pois 
não transfere riqueza do setor privado para o Estado. No Direito brasileiro, tributo é 

receita, no sentido econômico e não apenas no sentido financeiro (Lei 4.320, de 

17.3.1964, arts. 9º e 11, §§ 1º e 2º). Por isto não devemos colocar empréstimo 

compulsório como espécie de tributo.10 

A adoção de uma ou outra teoria não produz grandes resultados, todavia faz-se 

esta breve nota para localizar o leitor nesse ramo do direito. 

2.2 As taxas no ordenamento jurídico do Brasil 

Estabelecidas estas noções preliminares, no presente tópico tratar-se-á das taxas, 

espécie tributária em foco. Sobre ela a CF/1988 determina: 

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

I - impostos; 

                                                
9 BRASIL, 1988. 
10 MACHADO, 2017, p. 68. 



17 

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; 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 

tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 

e as atividades econômicas do contribuinte. 

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.11 

A partir do texto constitucional extrai-se duas conclusões iniciais: (I) é a de que o 

constituinte originário dividiu as taxas em duas subespécies, quais sejam as taxas em razão do 

poder de polícia e as taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis; (II) nota-se que a instituição da taxa pode ser realizada por qualquer 

um dos entes federativos. Nesse sentido todo ente federativo é competente para instituir taxas 

e cobrá-las, desde que preste o serviço referente ao tributo ou exerça o respectivo poder de 

polícia.12 

Sobre o tema, Amaro leciona: 

A questão reside em que, para os tributos cuja exigência depende de determinada 
atuação estatal, referível ao contribuinte, o critério de partilha se conecta com essa 

atuação: quem a estiver desempenhando legitimamente tem competência para cobrar 

o tributo (taxa, pedágio e contribuição de melhoria). Tais tributos são outorgados, 

pois, à competência das diversas pessoas políticas (União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios). Se se tratar de contribuição de melhoria relativa a obra federal, a 

competência é da União. Se o Estado exerce o poder de polícia em certa hipótese, 
dele é a competência. Ou seja, o exercício da competência, nessas situações, 

fundamenta-se na prestação que lastreia o tributo (serviço público, poder de polícia, 

via pública que o Poder Público conserva e o indivíduo utiliza, ou realização de obra 

pública).13 

Considerando as observações do supracitado autor, afirma-se então que todos os 

entes federativos possuem capacidade de instituir e cobrar taxas. Contudo, só poderão fazê-lo 

quando praticarem fato geradores (exercer o poder de polícia ou oferecer a prestação de 

serviços públicos) de competência da sua respectiva administração. O ente federativo só 

poderá instituir tributos sobre as atividades que ele tem o múnus de exercer, não podendo 

adentrar na seara administrativa de outro ente federado. 

                                                
11 BRASIL, 1988, grifo nosso. 
12 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 

2014, p. 25. 
13 AMARO, 2006, p. 96-97. 



18 

Em conseguinte, destaca-se importante conclusão de Machado, ao asseverar que 

“[...] o fato gerador da taxa é sempre uma atividade estatal específica relativa ao 

contribuinte”14. 

Para melhor acepção do leitor, indica-se a seguir os conceitos de Hipótese de 

Incidência e Fato Gerador para o Direito Tributário. 

 Nesse sentido, Alexandre assevera que “[...] hipótese de incidência não é um fato 

da vida, mas tão somente uma descrição abstrata de comportamento que, verificado no mundo 

dos fatos, terá como consequência – agora sim- o dever de pagar tributo”15. 

Machado diferencia de forma cristalina fato gerador e hipótese de incidência: 

A expressão “hipótese de incidência” designa com maior propriedade a descrição, 
contida na lei, na situação necessária e suficiente ao nascimento da obrigação 

tributária, enquanto a expressão “fato gerador” diz da ocorrência, no mundo dos 

fatos, daquilo que está descrito na lei. A hipótese é simples descrição, é simples 

previsão, enquanto o fato é a concretização da hipótese, é o acontecimento do que 

fora previsto.16 

Portanto, conclui-se que hipótese de incidência é a previsão legal de situação 

fática que vindo a ocorrer futuramente no mundo fenomênico fará surgir a obrigação de pagar 

o tributo. Já o fato gerador é a ocorrência real do fenômeno, que impulsionará o dever-poder 

do Estado de cobrar o tributo; é o evento futuro previsto na hipótese de incidência, mas desta 

vez materializado. 

Em conseguinte, apesar da diferenciação legal entre o fato gerador exercício do 

poder de polícia e o fato gerador serviço público, Coêlho, embora reconheça aplicação prática 

à questão, já defendeu não haver, na realidade, real distinção científica entre ambos, visto que 

a efetivação do poder de polícia já seria por si, um serviço público: 

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.17 

Apesar da observação do autor, entende-se cabível a distinção entre as 

subespécies, visto que prevista no texto constitucional e amplamente aceita nos manuais de 

Direito Tributário. Além disso, facilita a abordagem e compreensão do problema central deste 

estudo que tratar-se-á em sessões futuras. 

                                                
14 MACHADO, 2017, p. 438. 
15 ALEXANDRE, 2014, p. 269. 
16 MACHADO, op. cit., p. 131. 
17 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988: sistema tributário. Rio de Janeiro: 

Forense, 1988, p. 48. 
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Pois bem, a partir do panorama geral estabelecido, tratar-se-á adiante da 

subdivisão das taxas. O CTN dispõe da seguinte forma: 

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.18 

Embora editado originariamente com status de lei ordinária, o CTN foi 

recepcionado pela CF/88 e hoje detém caráter de lei complementar. Estando em vigor até os 

dias atuais e em sintonia com a Carta Maior, traz as mesmas subespécies de taxas previstas no 

texto constitucional. 

As taxas de serviços são cobradas mediante a utilização, pelo contribuinte, de 

serviços públicos prestados pelo ente federado. Conforme o art. 79 do CTN, os serviços 

podem ser: efetivos, quando o serviço for prestado pelo Estado e usufruído concretamente 

pelo sujeito passivo da relação jurídico tributária; ou potenciais, quando, independente da 

concreta utilização do indivíduo, o serviço está à disposição do mesmo. 

Não é o bastante, contudo, para definir esta subespécie, tendo em vista que o 

mesmo dispositivo elenca mais duas características primordiais. Em seus incisos II e III, 

determina que os serviços públicos serão ainda específicos e divisíveis, desta forma  

“[...] os serviços são específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção de utilidade ou de necessidades públicas; são divisíveis quando suscetíveis de 

utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários”19. 

São exemplos de taxas de serviços, a taxa de emplacamento veicular, a taxa de 

recolhimento de lixo e a taxa de emissão de passaporte. 

Em paralelo, tem-se as taxas em razão do poder de polícia, que na lição de 

Bussamara: 

A taxa de polícia é o tributo que tem como materialidade de sua hipótese de 
incidência uma atuação estatal consistente num efetivo exercício do poder de 

polícia, também devendo seu alcance ser específico e divisível, diretamente referido 

ao administrado, então contribuinte.20 

Percebe-se dois aspectos interessantes na afirmação de Bussamara. Primeiramente 

a necessidade do exercício concreto do poder de polícia, ou seja, que tenha ocorrida no mundo 

                                                
18 BRASIL, 1966. 
19 ALEXANDRE, 2014, p. 27. 
20 BUSSAMARA, Walter Alexandre. Taxas: limites constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 80. 
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fenomênico a atuação estatal de fato. Em segundo lugar, a característica de especificidade e 

divisibilidade igualmente inerentes aos serviços públicos. No conceito estabelecido pelo 

doutrinador há similitude com a afirmação de Coêlho, já citada em páginas anteriores, de que 

o exercício de poder de polícia é senão serviço público. 

Ainda assim, da aplicação conceitual de Bussamara extrai-se uma diferença 

sensível entre taxa de polícia e taxa de serviços, qual seja a necessidade de efetividade 

naquelas e, nestas, a possibilidade do serviço ser efetivo ou apenas estar à disposição do 

contribuinte. 

A dessemelhança entre as subespécies fica ainda mais clara pela disposição de 

Alexandre, ao asseverar que “[...] só se pode cobrar poder de polícia pelo efetivo exercício 

desse poder”21. 

Sobre a questão da efetividade e disponibilidade tratar-se-á de forma mais 

aprofundada em tópico próprio da presente sessão. Logo a seguir, examinar-se-á o poder de 

polícia e a previsão legal de cobrança de taxa sobre seu exercício. 

2.3 As taxas pelo exercício do poder de polícia: previsão do art. 78, CTN 

Verifica-se no bojo do CTN a conceituação legal de poder de polícia, in verbis: 

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 

tranquilidade 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.22 

Segundo o supracitado dispositivo, poder de polícia é atividade inerente à 

administração pública, que atua com função disciplinadora e reguladora de atos (ou 

abstenção) do administrado, com objetivo de tutelar o interesse público. 

No entendimento de Machado, “[...] interesse público é quando nenhum indivíduo 

é seu titular e, por isto mesmo, ninguém, individualmente, sinta-se com o dever de assumir o 

ônus de defende-lo, embora todos reclamem sua defesa”23. Ainda nesse sentido, Janczeski 

                                                
21 ALEXANDRE, 2014, p. 27. 
22 BRASIL, 1966. 
23 MACHADO, 2017, p. 439. 
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defende que “[...] a par das garantias e direitos conferidos aos administrados, muitos 

constitucionalmente assegurados, está a compatibilização destes com o bem-estar social ou 

com o interesse público”24. 

Infere-se através dos ensinamentos destes autores que os direitos e liberdades 

individuais existentes para cada indivíduo da sociedade devem conciliar-se com um interesse 

geral superior (o interesse público), para que, dessa forma, todos os interesses individuais 

possam conviver harmonicamente. 

Trata-se propriamente de uma aplicação prática do princípio da supremacia do 

interesse público, através do qual “[...] existindo conflito entre o interesse público e o 

interesse particular deverá prevalecer o primeiro, tutelado pelo Estado, respeitados, entretanto, 

os direitos e garantias individuais expressos na Constituição, ou dela decorrentes”25. 

Em conseguinte, o CTN enumera uma série de matérias chamadas de áreas de 

interesse público. São elas: segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas realizadas através de concessão ou 

autorização, a tranquilidade, a propriedade e os interesses individuais ou coletivos. 

Apesar de relacionar esse rol de áreas que justificam a atuação da administração 

pública no exercício do poder de polícia, pontua-se que “[...] a enumeração do art. 78, apesar 

de abrangente, não é taxativa, não afastando outros interesses públicos, que poderão justificar 

a cobrança”26. 

Coaduna com esse entendimento Alexandre: 

A lista de interesses públicos fundamentais cuja proteção pode dar ensejo ao 
exercício do poder de polícia é meramente exemplificativa (numerus apertus), pois 

com base na mesma fundamentação (supremacia do interesse público sobre o 

privado), outros interesses também podem ser protegidos.27 

Além disso, anota-se que subsistem diversas críticas e reservas existentes à 

terminologia “poder de polícia” utilizada pelo art. 78 do CTN. Bussamara entende que, na 

realidade, a terminologia adequada para essa espécie de taxa seria atividade de polícia: 

Daí que o conceito legal de poder de polícia constante no Código Tributário 

nacional, em seu art. 78, tem a ver mais com a caracterização da atividade de polícia 
do Estado, como exercício efetivo de normas (aí, sim, poder de polícia) tendentes a 

regular o livre desfrute dos direitos à propriedade e à liberdade dos administrados.28 

                                                
24 JANCZESKI, Célio Armando. Das taxas: aspectos jurídicos e caracterização. Curitiba: Juruá, 2008, p. 60. 
25 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 204. 
26 Ibid., p. 61. 
27 ALEXANDRE, 2014, p. 26. 
28 BUSSAMARA, 2003, p. 82. 
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Para Bussamara, a ideia de poder de polícia estaria ligada a um conjunto 

normativo instituído pelo Estado, através do poder legislativo, que em seu conteúdo albergaria 

comandos para compatibilizar o interesse privado ao interesse público29. Portanto, para o 

autor, poder de polícia constitui uma produção legislativa; já atividade de polícia é a 

efetivação desse poder, pela administração pública, limitando ou disciplinando os interesses 

privados em prol do interesse público.  

Nessa mesma perspectiva, Machado afirma: 

A rigor, segundo autorizados doutrinadores, poder de polícia não é atividade da 
Administração. É poder do Estado. Deve ser exercido mediante produção legislativa. 

A Administração Pública, com fundamento nesse poder, e dentro dos limites 

impostos pelo ordenamento jurídico, exerce atividade de polícia. O que o Código 

Tributário Nacional define como poder de polícia, no dispositivo supratranscrito, na 

verdade é atividade de polícia. Prevaleceu, no Código, a terminologia mais 

difundida.30 

Já na obra de Alexandrino e Paulo, adota-se uma diferenciação entre poder de 

polícia em sentido amplo e poder de polícia em sentido estrito: 

Alguns autores adotam uma acepção ampla de poder de polícia, abrangendo não só 
as atividades, exercidas pela administração pública, de execução e de 

regulamentação das leis em que ela se fundamenta, mas também a própria atividade 

de edição dessas leis, desempenhada pelo Poder Legislativo. [...]. 

Em um sentido estrito – que adotamos nesta obra -, o poder de polícia não inclui a 

atividade legislativa, mas tão somente, as atividades administrativas de 
regulamentação e de execução das leis que estabelecem normas primárias de 

polícias.31 

Em paralelo, o entendimento supra tem como poder de polícia em sentido amplo o 

mesmo significado de poder de polícia adotado por Bussamara e Machado. Já poder de polícia 

em sentido estrito possui o mesmo significado de atividade de polícia estabelecida por eles. 

Nesse diapasão, Janczeski constata: 

A expressão poder de polícia sofreu várias críticas doutrinárias por sua vinculação 
imprópria com repressão e pelo sentido comum de polícia (manutenção de 

segurança), pregando-se sua substituição por poder de fiscalização. Outros entendem 

que aquilo que o CTN define como poder de polícia deveria se chamar atividade de 

polícia.32 

Válida observação feita pelo doutrinador, tendo em vista que não pode-se 

confundir polícia administrativa, desempenhada por órgãos administrativos de caráter 

                                                
29 BUSSAMARA, 2003, p. 80-82. 
30 MACHADO, 2017, p. 439. 
31 ALEXANDRINO; PAULO, 2015, p. 263. 
32 JANCZESKI, 2008, p. 60. 
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fiscalizador; com polícia judiciária, desempenhada por corporações singulares como a polícia 

civil e a polícia federal.33 

Neste estudo tratar-se-á poder de polícia em seu sentido estrito ou, com igual 

significação, como atividade de polícia. De todo modo, conclui-se que poder de polícia é a 

cinesia da administração pública com objetivo fiscalizatório e regulador. Isto é, a 

administração pública, com o fito de proteger primordialmente o interesse público, passa de 

um estado de inércia para uma posição de vigilância, fiscalização e regulação.  

2.3.1 Caráter regulador e a vinculação das taxas 

Anteriormente verificou-se que o poder de polícia detém um caráter fiscalizatório 

e regulador. E, conforme o art. 77, CTN, a taxa é o tributo hábil para custear o exercício desse 

poder. 

É a partir da ação do Estado em limitar, regulamentar ou controlar os interesses 

particulares em prol do interesse público, que ocorrerá a cobrança de taxa de polícia. 

Dessa forma, existe um fim último que justifica a atividade da administração 

pública e esse fim é o interesse público. Todavia a taxa pelo exercício do poder de polícia não 

tem este caráter, na realidade tal característica está pertence à atividade de polícia do Estado, 

não ao tributo em si. 

Portanto, a taxa é consequência da atividade de polícia do Estado ou, nos termos 

da lei, do exercício do poder de polícia. Este último, por sua vez, possui caráter regulador. 

É nessa relação de causa e consequência que encontra-se uma das principais 

características que diferenciam as taxas dos impostos. Isto porque a doutrina, de forma 

bastante perspicaz, é verdade, elaborou uma classificação dos tributos em vinculados e não 

vinculados34. 

As taxas são, em qualquer de suas subespécies, vinculadas à atividade estatal, seja 

pelo exercício do poder de polícia, seja pela prestação de serviços públicos. Ambas são 

consequências de atividades realizadas pela administração pública. 

É através do liame entre a atividade regulatória da administração pública e o 

sujeito passivo, que será configurada a obrigação de pagar tributo. Desta forma, com base na 

teoria de Ataliba, tem-se uma sequência temporal lógica para cobrança da Taxa de Polícia. 

                                                
33 ALEXANDRINO; PAULO, 2015, p. 266. 
34 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros, 2018, p 130-136. 
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Essa sequência ocorre da seguinte forma: a) primeiro a hipótese de incidência35 

tributária, que representa a previsão normativa de um fato hipotético, detendo certo grau de 

generalidade (para abranger todas especificidades inerentes aos casos concretos futuros). No 

caso das taxas de polícia a hipótese de incidência está prevista no art. 78 do CTN; b) em 

seguida há a ocorrência do fato gerador (para Ataliba, fato imponível36), sendo este um fato 

concreto ocorrido no mundo fenomênico que se encaixa na previsão normativa da hipótese de 

incidência. No caso das taxas de polícia trata-se do exercício regular da atividade regulatória 

de polícia pela administração pública em face do sujeito passivo; c) após a ocorrência do fato 

gerador, surge a obrigação tributária entre o sujeito ativo (ente federativo) e o sujeito passivo 

da relação jurídico tributária. d) posteriormente, para realizar a cobrança do tributo a 

autoridade administrativa competente deverá realizar o lançamento, nos termos do art. 142 e 

seguintes do CTN, sendo um procedimento administrativo que averigua a ocorrência do fato 

gerador e a quantia devida pelo sujeito passivo; e) por fim, é através do lançamento que estará 

constituído o crédito tributário em favor do sujeito ativo da relação jurídico tributária. 

Não obstante, embora na referida classificação de Ataliba subsista uma 

característica importante das taxas, a mesma não esgota a caracterização desta espécie 

tributária de forma suficiente a singulariza-la em relação às outras espécies. Nesse sentido: 

A primeira característica da taxa, portanto, é ser um tributo cujo fato gerador é 
vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Esta 

característica a distingue do imposto, entretanto não basta para sua identificação 

específica, porque também a contribuição de melhoria tem seu fato gerador 
vinculado a atividade estatal específica. Acrescente-se, pois, que a taxa é vinculada a 

serviço público, ou ao exercício do poder de polícia.37 

Entrementes, Rangel38 elenca uma série de teorias jurídicas da taxa que buscaram 

diferenciar, a partir de critérios ou hipóteses, a espécie tributária em estudo das demais 

espécies; ou até mesmo receitas públicas que não se confundem com tributos. Dentre elas, 

encontram-se a teoria da vinculabilidade da hipótese de incidência, creditada à Ataliba, na 

qual a autora esclarece de forma bastante didática os três critérios extraídos da obra deste; 

critérios estes capazes de diferenciar as taxas das contribuições de melhoria: 

                                                
35 Ataliba conceitua quatro aspectos da “hipótese de incidência” (aspecto pessoal, temporal, espacial e material), 

considerando mais complexo o aspecto material e o definindo como a “imagem abstrata de um fato jurídico”, 

sendo a “própria consistência material do fato ou estado de fato descrito pela h.i.” (ATALIBA, 2018, passim). 
36 Ibid., p. 67. 
37 MACHADO, 2017, p. 437. 
38 RANGEL, Roberta Maria. Limites normativos da taxa na Constituição Federal. 2005. 187 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, passim. 
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O primeiro critério é o da vinculabilidade do aspecto material da h.i. a uma atuação 
estatal, o que faz com que os tributos sejam vinculados ou não-vinculados a uma 

atuação estatal. 

O segundo critério é o da referibilidade da atuação estatal ao contribuinte, pois a só 

vinculabilidade do aspecto material da h.i. a uma atuação estatal é insuficiente para 

se conceituar as espécies [...] 

O terceiro critério, que é decorrência do segundo, é o grau de referibilidade da 

atuação estatal ao contribuinte, que poderá ser maior (referibilidade direta) ou menor 

(referibilidade indireta).39 

O significado de referibilidade no Direito Tributário está ligado à vinculação da 

atividade do Estado ao sujeito passivo. Por exemplo: uma obra pública que vier a ensejar a 

cobrança de contribuição de melhoria não possui ligação direta com o sujeito passivo, tendo 

em vista que a valorização do imóvel é apenas uma consequência da obra. Já em relação às 

taxas, a atividade do estado ocorre diretamente sobre o sujeito passivo, como em uma 

fiscalização. 

A partir dos pensamentos de Ataliba, Rangel esclarece de forma segura a 

capacidade da teoria de diferenciar as espécies tributárias40, mediante a análise dos três 

critérios.  

Nesse interim, é possível visualizar uma diferenciação entre taxas e contribuições 

de melhoria a partir do terceiro critério da teoria. Com base no grau de referibilidade, verifica-

se que existindo maior grau (direta) estar-se-á diante de taxas, enquanto existindo menor grau 

(indireta) estar-se-á diante de contribuições. 

Todavia, Machado afirma que: “[...] a rigor, o fato gerador da contribuição de 

melhoria não é uma atuação estatal, embora seja necessariamente decorrente desta. O fato 

gerador de contribuição de melhoria é a valorização do imóvel, decorrente de obra pública”41. 

De súbito, poder-se-ia entender que a afirmação destacada desvalorizaria a teoria 

de Ataliba, tendo em vista uma possível ausência de ligação entre o fato gerador das 

contribuições de melhoria e a atividade estatal, fazendo com que o aspecto material da 

hipótese de incidência não fosse na realidade a atividade da administração pública, afastando 

consequentemente o segundo critério. 

Mas, na realidade, ao analisar-se a previsão do art. 145, III, CF42 e do art. 81, 

CTN43; constata-se que sob a ótica do conceito empregado por Ataliba à hipótese de 

                                                
39 RANGEL, 2005, p. 49-50. 
40 Rangel expõe então que: “Os tributos são, pois, de três espécies, a saber: impostos, cujo aspecto material da 

hipótese de incidência não está vinculado a uma atuação estatal; taxas, cujo aspecto material da hipótese de 

incidência está vinculado a uma atuação estatal, referida diretamente ao contribuinte; e, contribuições, cujo 

aspecto material da hipótese de incidência está vinculado a uma atuação estatal indiretamente referida ao 

contribuinte.” (RANGEL, 2005, p. 50). 
41 MACHADO apud JANCZESKI, 2008, p. 86. 
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incidência e fato imponível (fato gerador), a afirmação de Machado não afasta-se e nem 

contrapõe-se. 

Isso porque o aspecto material da hipótese de incidência “[...] é a própria 

consistência material do fato ou estado de fato descrito pela h.i.”44 e no fato descrito pela lei 

encontra-se justamente a atividade estatal como elemento intrínseco para existência do 

tributo. 

Com efeito, o fato imponível “[...] que há de ser um fato concreto, ocorrido hic et 

nunc, no mundo fenomênico, como acontecimento fático, sensível, palpável, concreto, 

material, apreensível e que corresponde à ‘imagem abstrata’ como diz A. D. Giannini que dele 

faz a lei”45, continua sendo a valorização do imóvel, valorização esta advinda da atividade 

estatal, e por isso, como já destacado, com menor grau de referibilidade, mas presente na 

hipótese de incidência e necessária para configurar o tributo. 

2.3.2 Efetividade e disponibilidade da atividade estatal no exercício do poder de polícia 

A previsão legal das taxas no art. 77 do CTN e no art. 145, II da Carta Magna de 

1988, estabelece duas subespécies de taxas: as taxas pelo exercício do poder de polícia; e as 

taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos. 

Identifica-se que ambas definições legislativas para as subespécies de taxas são 

realizadas de forma subsequente, todavia separadamente. E assim devem ser estudadas. Caso 

contrário, questionar-se-ia a possibilidade das taxas de polícia serem exigidas apenas pela 

potencialidade, ou seja, desde que atividade fiscalizatória esteja disponível e potencialmente 

possa ser realizada em relação ao sujeito passivo.  

Nesse sentido Janczeski afirma: “[...] apesar do direito positivo nacional ter 

adotado a tese da prestação potencial, não se pode negar que, em relação às taxas de polícia, o 

preceito não é aplicável, como exsurge do próprio Texto Constitucional”46. 

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

impostos; 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; III - 

contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.” (BRASIL, 1988). 
43 “Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas 

de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o 

acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.” (BRASIL, 1966). 
44 ATALIBA, 2018, p. 106. 
45 Ibid., p. 67. 
46 JANCZESKI, 2008, p. 46. 
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Entende-se afastada a possibilidade de cobrança pela utilização potencial de uma 

atividade de polícia do Estado, pelo próprio mandamento legal. A cobrança de taxas é exigida 

pelo exercício, consistindo em um fazer do sujeito ativo em face do sujeito passivo. Não 

basta, portanto, que a atividade de polícia esteja disponível e que potencialmente possa ser 

exercida em face do indivíduo, há a necessidade da atividade estatal ser efetivamente 

realizada referida ao contribuinte. 

Naturalmente, na medida em que a mera disponibilidade não basta para cobrança 

da taxa de polícia, renomados doutrinadores afirmam ser necessária a prestação efetiva da 

atividade estatal em face do contribuinte. Assim: 

Não basta estar previsto o poder de polícia numa dada lei administrativa para poder 
dar origem a uma tributação válida por meio de taxa. Antes de tudo, é necessário 

que o poder de polícia previsto seja efetivamente exercido, ou seja, deve haver uma 

atuação concreta e específica do Estado, seja levantando uma abstenção, seja no 

sentido de manter ou fiscalizar uma exceção já existente.47 

Apoiado na conclusão de Bussamara, pode-se afirmar, com segurança, que é 

necessária a atuação estatal. O poder de polícia deve ser emanado; a administração pública 

deve sair de um estado de inércia e exercer a atividade. Coadunando com este entendimento 

Janczeski sustenta que “[...] o tributo só poderá ser exigido se verificado o exercício efetivo 

de tal poder, já que não se apresenta possível a cobrança pela mera disponibilidade do serviço 

público”48. 

Remanesce sem muitas discussões na doutrina a necessidade da efetividade para 

cobrança da taxa de polícia. Nesse sentido, Alexandre assevera: 

Observe-se que a redação do art. 145, II, da Constituição deixa claro que a 
possibilidade de cobrança de taxa por atividade estatal potencial ou efetiva refere-se 

apenas às taxas de serviço, de forma que só se pode cobrar taxa de polícia pelo 

efetivo exercício desse poder.49 

A partir da leitura dos diversos doutrinadores, afere-se uníssono que: para ocorrer 

a cobrança da taxa pelo exercício do poder de polícia é necessário que exista a realização 

prática da atividade de polícia pela administração. Isto é, dever haver o exercício efetivo. 

Todavia, recentemente a jurisprudência da Suprema Corte (Recurso 

Extraordinário 588.322-RO50) entendeu possível a cobrança de taxa pelo exercício de poder 

de polícia caso exista órgão público constituído, com estrutura e organização capazes de 

                                                
47 BUSSAMARA, 2003, p. 85. 
48 JANCZESKI, op. cit., p. 62. 
49 ALEXANDRE, 2014, p. 26-27. 
50 STF, RE 588322/RO, Relatora: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2010, DJe 03/09/2010. 
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realizar procedimentos fiscalizatórias em determinada circunscrição. Sobre esse assunto 

dedicar-se-á minuciosamente em sessão própria. 

Em síntese, conclui-se que a efetividade da atividade estatal referida de fato ao 

contribuinte é absolutamente necessária para cobrança de taxa em razão do exercício do poder 

de polícia. A mera possibilidade da utilização do poder de polícia, sem que haja a ocorrência 

concreta do fato gerador, impede sobremaneira a exigência da taxa de polícia. 

2.3.3 Caráter contraprestacional: finalidade de custeio da atividade pública 

Um dos principais pontos do estudo das taxas reside em seu caráter 

contraprestacional. 

Contraprestação, lato sensu, traz a ideia da bilateralidade obrigacional advinda do 

direito civil, onde ter-se-ia dois sujeitos ligados por um liame jurídico obrigacional, no qual 

um indíviduo deveria dar algo e, em contrapartida, receber algo em troca. 

No contexto do Direito Tributário, não há propriamente uma relação obrigacional 

nos exatos moldes do direito civil. Há uma relação jurídico tributária na qual figuram duas 

partes dessa relação: o sujeito ativo, sendo sempre o Estado (apesar que este poderá, em 

alguns casos, delegar a competência de recolhimento do tributo, mas não a competência 

legislativa), e o sujeito passivo, que é “[...] a pessoa que terá diminuição patrimonial com a 

arrecadação do tributo”51. 

No caso das taxas, tributo que tem natureza vinculada, o sujeito ativo sempre irá 

realizar alguma atividade que terá relação direta com o sujeito passivo. É por esse agir do 

sujeito ativo em face do sujeito passivo que se justifica a cobrança da taxa. 

Sob o mesmo ponto de vista, Alexandre afirma que: 

Os contornos da definição constitucional deixam claro que as taxas são tributos 
retributivos ou contraprestacionais, uma vez que não podem ser cobradas sem que o 

Estado exerça o poder de polícia ou preste ao contribuinte, ou coloque à sua 

disposição, um serviço público específico e divisível.52 

Criticando o termo utilizado, Machado salienta: 

Bastante divulgada é a ideia de que a taxa é um tributo contraprestacional, vale 

dizer, o seu pagamento corresponde a uma contraprestação do contribuinte ao 
Estado, pelo serviço que lhe presta, ou pela vantagem que lhe proporciona. Não nos 

parece que seja assim. Pelo menos não nos parece que exista necessariamente uma 

                                                
51 ATALIBA, 2018, p. 86. 
52 ALEXANDRE, 2014, p. 26. 
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correlação entre o valor da taxa cobrada e o valor do serviço prestado ou posto à 

disposição do contribuinte, ou ainda da vantagem que o Estado lhe proporcione.53 

Concorda-se que a taxa não possua como elemento caracterizador um proveito ou 

vantagem do contribuinte. Todavia, a ideia de contraprestação defendida é a que importa o 

ressarcimento da atividade estatal, e não do valor presumível ou calculável de uma possível 

vantagem.  

Portanto, o valor pecuniário devido pelo sujeito passivo tem relação direta com o 

esforço despendido pelo estado. E aí reside o caráter contraprestacional da taxa, não havendo 

relação com algum benefício ao contribuinte, mas sim com o valor da despesa do Estado 

relativa à atividade de polícia exercida em face do contribuinte. 

Assim, nas taxas de polícia, a hipótese de incidência do tributo é tão apenas a 

atuação estatal, as taxas não exigem uma circunstância intermediária54, como um proveito por 

exemplo, para se concretizarem. 

Em conseguinte, visualiza-se uma íntima relação do caráter contraprestacional e a 

base de cálculo do tributo. Acompanha-se o pensamento de doutos estudiosos do Direito 

Tributário, como Ataliba, ao afirmar que “[...] efetivamente, se a h.i. da taxa é só uma atuação 

estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria atividade 

do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade)”55. 

Sobre o tema, Bussamara defende a necessidade de correlação lógica da base de 

cálculo das taxas e sua hipótese de incidência. Assim: 

Pois bem – indo agora mais diretamente ao ponto -, sendo a base de cálculo, pelo 
atual sistema constitucional tributário, uma perspectiva dimensível do aspecto 

material da hipótese de incidência de um tributo e, ainda, residindo na 

retributividade o princípio informador das taxas, o custo dessa respectiva atuação 

estatal mostra-se como a única base de cálculo possível e legítima da espécie 

tributária taxa, já que sua materialidade, objeto a ser dimensionado, só pode consistir 

numa atuação estatal referida a alguém.56 

Outrossim, entende-se necessária a existência de um critério para fundamentar o 

valor da taxa como forma de evitar arbitrariedades. Ora, se a taxa não tivesse um viés de 

ressarcimento ao erário estar-se-ia diante de verdadeiros impostos. Importante, nesse sentido, 

tem-se em mente que a base de cálculo das taxas está correlacionada com o dispêndio 

                                                
53 MACHADO, 2017, p. 437. 
54 Expressão utilizada por Ataliba: “Nas contribuições, a configuração da inter-relação entre atuação estatal e 

contribuinte é diversa. Entre ambas se põe uma circunstância intermediária.” (ATALIBA, 2018, p. 148). 
55 Ibid., p. 150. 
56 BUSSAMARA, 2003, p. 125. 
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financeiro mensurável advindo da quebra da inércia estatal ao realizar uma atividade de 

polícia. Se não há atividade, não deveria ser cobrada taxa de polícia. 

2.4 As taxas de polícia na prática 

Existe uma gama de características inerentes às taxas, assim como características 

singulares de suas subespécies. Destacou-se as principais na presente sessão, as quais serão os 

pilares do raciocínio prático que desenvolver-se-á na sessão seguinte. 

Os poderes da República não devem olvidar de premissas constitucionais, 

infraconstitucionais e afastar-se das produções científicas sobre o tema, sob pena de 

cometerem as mais diversas atrocidades através do poder político. 

Em razão disto, necessário atentar à adequação das taxas de polícia às normas e 

princípios previstos na Constituição e legislação federal. 

Na próxima sessão abordar-se-á a novidade legislativa advinda da Lei 

Complementar n. 241, 22 de novembro de 2017, do município de Fortaleza, no que diz 

respeito às taxas de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

diversas, tendo como base a construção realizada na sessão que encerra-se. 
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3 LEI COMPLEMENTAR N. 241 DE 2017 DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA: 

(IN)CONSTITUCIONALIDADE E (I)LEGALIDADES DA NOVA LEGISLAÇÃO 

As taxas de polícia ou, em termos mais técnicos, taxas em razão do exercício 

regular do poder de polícia apresentam diversos desdobramentos de ordem prática. No mundo 

fenomênico existem diversos exemplos de taxas desta subespécie instituídas e cobras pela 

administração pública. No presente trabalho o desdobramento prático em foco é a Taxa de 

Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e Atividades Diversas 

(TLLFEAD), tendo em vista abordar-se-á os aspectos da referida taxa, no âmbito do 

Município de Fortaleza, sob o prisma constitucional e infraconstitucional. 

As taxas de licença para localização e funcionamento possuem ampla utilização 

no território nacional, sendo bastante comum a cobrança do referido tributo pela maioria dos 

governos municipais. 

Evidente, porém, que cada município possui sua legislação com as devidas 

peculiaridades, não sendo diferente na cidade de Fortaleza. Apesar disso, é possível extrair 

uma noção geral para as taxas de licença para localização e funcionamento. Estas são as taxas 

cobradas pelo exercício do poder polícia do ente tributante, traduzindo-se na concessão de 

licenciamento (ou permissão para funcionamento) de estabelecimentos e outras atividades 

legalmente previstas, assim como de sua renovação. Acerca do tema Ataliba sintetiza: 

Pensamos ter deixado claro que o fundamento das taxas de polícia está nas 
atividades que o poder público deve desempenhar como condição e preparo dos seus 

atos de polícia. Assim, a emissão de um juízo expressivo de poder de polícia é 

sempre precedida de diligências e atividades preparatórias. O ato de polícia (dar ou 

negar licença, dar ou negar autorização, dar ou negar permissão etc.) é a culminância 

de um procedimento que supõe necessariamente diligências para instrução e 

informação, condicionadora do ato culminante e final. Justificam, a taxa, pois, estas 

diligências e não o ato em si (mero despacho que se pode reduzir a um carimbo e 

assinatura: define, indefine, conceda-se, autorizo etc.).57 

A partir da interpretação do autor, entende-se que o ato culminante final da 

TLLFEAD é o alvará de funcionamento, conforme o art. 32858 do Código Tributário do 

Município de Fortaleza (CTMF). 

                                                
57 ATALIBA, Geraldo. Taxa pelo exercício do poder de polícia – fato gerador – base do cálculo. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 102, p. 484, 1970. 
58 “Art. 328. A licença para localização e funcionamento será formalizada mediante expedição de Alvará de 

Funcionamento após a verificação do atendimento dos requisitos legais. 

 Parágrafo único. É obrigatória a fixação do alvará previsto no caput deste artigo em local visível do 

estabelecimento.” (FORTALEZA. Lei Complementar n. 159, de 26 de dezembro de 2013. Institui o Código 

Tributário do Município de Fortaleza e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Fortaleza, CE, 

27 dez. 2013). 
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Existem dois pontos que atualmente geram bastante polêmica ao redor desta taxa 

de polícia. O primeiro é a possibilidade de estabelecer obrigatoriedade de renovação anual da 

licença; o segundo ponto são os critérios utilizados para mensurar o montante devido pelo 

contribuinte. 

Em tópico futuro abordar-se-á essas e outras nuances, ao passo que analisa-se a 

Lei Complementar n. 241, de 2017, do município de Fortaleza.  

Antes disso, cabe conceituar aspectos, como seu fato gerador e base de cálculo, 

que ajudarão a entender a adequação ou não da nova legislação às fontes do Direito 

Tributário. 

Como prescreve o art. 323 do CTMF: 

Art. 323. A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de 
Estabelecimentos e de Atividades Diversas tem como fato gerador o exercício do 

poder de polícia do Município no licenciamento obrigatório dos estabelecimentos e 

atividades mencionadas no artigo 322 deste Código, atendidas as condições de 

localização segundo a legislação urbanística do Município. (Caput com redação 

dada pelo art. 25 da Lei Complementar nº 241, de 22 de novembro de 2017).59 

Portanto, conforme o referido artigo, o fato gerador da TLLFEAD é o exercício 

do poder polícia no licenciamento obrigatório de estabelecimentos e atividades. Nesse 

sentido, o ato de licenciar é de competência da administração pública, sendo obrigatório para 

aquele que queira exercer alguma das atividades previstas no art. 32260 do CTMF.  

Acerca da base de cálculo, Ataliba observa que esta é um elemento dimensível do 

aspecto material da hipótese de incidência, prevista por lei com vistas a estabelecer um 

critério que auxilie a determinar o valor devido do tributo; já a base imponível da taxa é uma 

dimensão da própria atuação estatal, sendo geralmente o custo da atividade empregada.61 

Outrossim, não pode o legislador instituir um valor de cobrança pelo exercício do 

poder de polícia de forma livre e ilimitada, o valor da taxa deve guardar relação com o 

dispêndio financeiro que o Estado realizou. 

Nesse diapasão, Bussamara esclarece: 

                                                
59 FORTALEZA, 2013. 
60 “Art. 322. Para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários, de 

prestação de serviços ou similares e o desenvolvimento de atividades diversas, em qualquer local do território 

do Município, será cobrada a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e de 

Atividades Diversas. Parágrafo único. A taxa também será cobrada nas autorizações para instalação de circos, 

de parques de diversões, de vendedores ambulantes, de lanchonetes, de bancas de jornais e revistas, de 

quiosques e de outros estabelecimentos e atividades assemelhadas, localizados em logradouros públicos.” 

(FORTALEZA, loc. cit.). 
61 ATALIBA, 2018, passim. 
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O atual sistema constitucional tributário, contudo não exige para a base de cálculo 
da taxa – o que seria impossível – uma exata proporção ao referido custo, 

matematicamente precisa; ou – nas palavras de Roque Carrazza – uma dosagem 

milimétrica. Realmente, não. Todavia, exige-se que haja ao menos uma 

razoabilidade quantitativa entre essa base de cálculo e a atuação estatal, de forma a 

caracterizar uma certa correlação lógica entre ambas.62 

Registra-se não ser necessária uma exata noção do valor gasto. Isso porque, em 

alguns casos, seria praticamente inviável para a administração pública calcular precisamente 

tais valores para cada contribuinte. Importante apenas que haja uma relação de 

proporcionalidade e razoabilidade entre o custo da atividade empregada e o valor pago. 

Tratar-se-á em tópico futuro a base de cálculo escolhida pelo legislador municipal 

que levou em conta a área do imóvel, elemento alvo de discussões. 

3.1 Princípios constitucionais: não confisco e livre iniciativa 

É salutar para análise de qualquer legislação infraconstitucional, que se tenha 

como norte a Constituição. A CF/88 guarda em seu corpo princípios constitucionais explícitos 

e implícitos irrenunciáveis e que devem ser observados pelos três poderes do Estado de 

Direito. 

Destacar-se-á no presente item dois princípios explícitos na Constituição que 

guardam relação direta com o Direito Tributário. Consequentemente, esses princípios ditam 

mandamentos que devem ser observados pela legislação tributária em sentido amplo, ou seja, 

desde as leis, tratados, convenções internacionais, decretos e normas complementares – art. 

96, CTN. 

3.1.1 Princípio do não confisco 

Nesse quadro, verifica-se no art. 150, IV, da CF/88, o princípio constitucional do 

não-confisco, presente no capítulo referente ao sistema tributário nacional, mais precisamente 

na seção inerente as limitações do poder de tributar. Preceitua o referido dispositivo: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...]. 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; [...].63 

                                                
62 BUSSAMARA, 2003, p. 128. 
63 BRASIL, 1988. 
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É evidente, a partir da leitura do texto constitucional, que há um dever de 

abstenção dos entes tributantes. É defesa a utilização de tributo, qualquer que seja sua espécie, 

com efeito de confisco.  

A dúvida remanesce no que se refere ao alcance do significado de utilizar efeito 

de confisco. Sobre o tema, discorre Carvalho: 

Intrincado e embaraçoso, o objeto da regulação do referido art. 150, IV, da CF, 
acaba por oferecer unicamente um rumo axiológico, tênue e confuso, cuja nota 

principal repousa na simples advertência ao legislador dos tributos, no sentido de 

comunicar-lhes que existe limite para a carga tributária. Somente isso.64 

Silente a prescrição constitucional no que tange ao limite que separa um tributo 

confiscatório e um que assim não se caracterizaria. Todavia, recorda-se que uma possível 

valoração concreta, expressa em valores exatos ou noções intermitentes, de eventual efeito de 

confisco poderia cair em desuso com o passar dos anos. Por este motivo entende-se que cabe 

aos juristas indicarem a noção de confisco, levando em consideração o reflexo que a cobrança 

de tributo terá na sociedade ou em certo grupo de indivíduos. 

Abordando o tema da vedação ao confisco, Machado assinala que “[...] porque 

constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um encargo que o 

contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos bens da vida. Por isto mesmo é 

que não pode ser confiscatório”65. 

Nesse contexto, de forma bastante didática Coêlho elucida: 

Não é que a cobrança da taxa exorbitante consuma a própria fonte de pagamento do 
tributo, segundo certa formulação doutrinária, para a qual o tributo seria 

confiscatório quando, ao invés de tributar a riqueza, dela se apropriasse pela 

enormidade do encargo, só passível de satisfação com o sacrifício do seu objeto. 

Não pensamos assim. O princípio se abre em várias direções, e o não confisco visa a 
evitar, também, a intenção predatória no exercício do poder de tributar. Confiscar é 

tirar dinheiro ou riqueza arbitrariamente dos particulares, no todo ou em parte. A 

palavra é até muito sugestiva. Em princípio, tributar é atividade sujeita à legalidade 

e, pois, à razoabilidade. O confisco é atividade à margem da lei. Aquele que tributa, 

a Administração Pública (o Executivo), depende do consentimento dos governados, 

mediante licença do legislador, eleito pelos contribuintes. Pode ocorrer, no entanto, 

que o próprio legislador incorra em irrazoabilidade. O confisco pode vir da 

tributação desmedida, a que perdeu o senso da medida (não razoável em face das 

circunstâncias).66 

                                                
64 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 174. 
65 MACHADO, 2017, p. 42. 
66 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018, p. 100. 
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Concorda-se com a visão do autor ao defender que não é pré-requisito para 

configuração do efeito de confisco o “sacrifício” do objeto da tributação. Portanto, as duas 

premissas que ajudarão a evidenciar o efeito de confisco serão a proporcionalidade e a 

razoabilidade. 

Com base nisso, a noção de confisco está intimamente ligada à noção de 

proporcionalidade e razoabilidade entre o fato gerador do tributo e o valor final da exação 

realizada pelo estado. Ora, se um valor que o contribuinte deve ao Estado se tornar tão 

oneroso que torne impossível ou bastante difícil seu pagamento, sem que se comprometa sua 

subsistência, tornando a cobrança prejudicial ao ponto de transformar o tributo em verdadeira 

penalidade sem causa, haverá então efeito de confisco. 

Assim como o princípio do não confisco, a razoabilidade e proporcionalidade são 

princípios que fazem parte da Carta Maior e pacificamente reconhecidos pelos tribunais.  

As doutrinas constitucionalista e administrativista por vezes tratam ambos como 

se um fossem. Sobre a razoabilidade, Moraes leciona: 

O princípio da razoabilidade pode ser definido como aquele que exige 
proporcionalidade, justiça e adequação entre os meios utilizados pelo Poder Público, 

no exercício de suas competências – inclusive tributárias –, e os fins por ela 

almejados, levando-se em conta critérios racionais e coerentes. No campo tributário, 

o que se exige da União, Estados, Distrito Federal e Municípios é uma coerência 

lógica na utilização e imposição de suas competências tributárias, bem como na 

aplicação dessas medidas restritivas.67 

Mesmo que abrangente a abordagem do supracitado autor, ele deixa claro a 

necessidade de critérios racionais e coerentes, tendo como norte a proporcionalidade e 

adequação dos meios e fins. 

Segundo tal pensamento, é possível estabelecer parâmetros de referência para 

analisar se a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e 

Atividades Diversas do município de Fortaleza estão de acordo com a razoabilidade. 

Primordial que atente-se à boa técnica tributária. Para tanto, deve-se ter 

concretamente assentado em mente que as taxas de polícia tem características indissociáveis  

à sua espécie, quais sejam: a vinculabilidade à uma atuação estatal e o caráter 

contraprestacional. 

Portanto, como já visto, as taxas de polícia são tributos vinculados à uma atuação 

estatal, tendo caráter de contraprestação, isto é, se presta a ressarcir o estado do dispêndio 

                                                
67 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 906. 
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financeiro realizado no exercício regular do poder de polícia, ainda que essa medida de 

ressarcimento seja feita de forma aproximada68. 

A coerência lógica defendida por Moraes recorda a correlação lógica da base de 

cálculo da taxa com sua hipótese de incidência, defendida por Bussamara, a qual destacou-se 

no início da presente sessão. 

A TLLFEAD se enquadra na subespécie de taxa pelo exercício regular do poder 

de polícia. Em razão disso, adequa-se à finalidade dada pela Constituição para esse tipo de 

tributo; isto é, a finalidade é custear a atividade de polícia e, por isso, o valor a ser cobrado 

nas taxas não pode se dissociar do valor gasto pelo ente tributante. 

Nesse ínterim, parece razoável, e demonstra não possuir efeito de confisco aquela 

taxa pelo exercício regular do poder de polícia em que sua finalidade seja única e 

exclusivamente arcar com os gastos públicos ainda que de forma aproximada; não havendo 

coerência com a Constituição a taxa tendente a fugir desta finalidade. 

Em conseguinte, a Lei Complementar n. 241/2017 do município de Fortaleza 

alterou o caput do art. 325 do CTMF, recebeu severas críticas da população fortalezense 

tendo em vista o aumento considerável dos valores referentes às taxas de licença e localização 

no município. 

A principal mudança foi a modificação do padrão de cobrança do referido tributo, 

tendo em vista que a nova legislação tratou de maneira muito mais genérica o valor a ser 

cobrado pelo exercício do poder polícia do município. 

Nos moldes anteriores o CTMF trazia uma tabela (tabela I) em seu anexo II, em 

que eram dispostos vinte e nove tipos de licença, dessa forma o lançamento da taxa era 

realizado tomando como base exclusivamente o referido anexo. Os valores dos tributos eram 

calculados então em razão da atividade alvo do exercício regulado do poder de polícia, 

variando de acordo com o objeto a ser licenciado, levando em consideração, a depender do 

caso, a área do imóvel ou o número de unidades. 

Com o advento da nova legislação, o art. 325 foi substancialmente modificado, 

trazendo além do caput, três novos incisos que anteriormente não existiam. Dessa forma o 

CTMF determina: 

                                                
68 Cf. Carrazza: “O valor da taxa, seja de serviço, seja de polícia, deve corresponder ao custo, ainda que 

aproximado, da atuação estatal específica. É claro que, neste campo, não precisa haver uma precisão 

matemática; deve, no entanto, existir uma razoabilidade entre a quantia cobrada e o gasto que o Poder Público 

teve para prestar aquele serviço público ou praticar aquele ato de polícia. Esta razoabilidade é aferível, em 

última análise, pelo Poder Judiciário, mediante provocação do contribuinte interessado.” (CARRAZZA, 

Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 629). 
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Art. 325. A taxa será determinada com base na área construída do imóvel destinado 
ao estabelecimento, a área utilizada na atividade e com base nos elementos 

existentes nos cadastros municipais e declarados pelo contribuinte ou apurados pelos 

órgãos municipais competentes, observando os seguintes parâmetros: 

I - estabelecimentos com área construída de até 40 m² (quarenta metros quadrados), 

o valor da taxa será de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais); 

II - estabelecimentos com área superior a 40 m² (quarenta metros quadrados), o valor 

da taxa será de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) acrescido de R$ 6,50 (seis reais e 

cinquenta centavos) por cada metro quadrado excedente, até o limite de R$ 

15.000,00 

(quinze mil reais); 
III - no licenciamento para localização e funcionamento de atividades temporárias, a 

taxa será cobrada com base na tabela l do Anexo II deste Código.69 

Portanto, o CTMF passou a adotar um critério de valoração do tributo de forma 

mais genérica, levando em conta, na grande maioria dos casos, a área do imóvel. Apesar 

disso, remanesceu em seu inciso III a adoção de uma tabela de cálculo para algumas 

atividades temporárias, como alteração de projetos com acréscimo de área, expedição de 

habite-se, dentre outras atividades consideradas temporárias pela legislação. Contudo, a 

grande maioria das atividades objeto da taxa foram englobadas pelo padrão dos incisos I e II. 

Ocorre que enquanto na redação anterior o valor do metro quadrado tributável não 

chegava a R$ 1,00 (hum real), na nova redação o valor do metro quadrado passou a ser 

R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos). Como observava-se na tabela anexa anterior, a 

maioria dos valores por metro quadrado iam de R$ 0,02 (dois centavos) a R$ 0,64 (sessenta e 

quatro centavos). 

O aumento é significativo quando comparado ao comando anterior. Por exemplo, 

na legislação passada, a concessão de alvará de funcionamento com consulta prévia para 

estabelecimentos de até 40 m² era de R$ 148,32 (cento e quarenta e oito reais e trinta e dois 

centavos), podendo chegar até R$ 1.319,88 (hum mil trezentos e dezenove reais e oitenta e 

oito centavos) em estabelecimentos maiores. Sob a atual redação, o valor vai de R$ 230,00 

(duzentos e trinta reais) em estabelecimentos com até 40 m² a R$ 15.000, 00 (quinze mil 

reais). A título de comparação, um estabelecimento de 200 m² que antes pagava pouco menos 

de R$ 300,00 (trezentos reais) de taxa, pagará, à luz da nova legislação, cerca de R$ 1.000,00 

(hum mil e duzentos reais). 

Nesse cenário, e sob a ótica do princípio do não confisco, é possível observar que 

os parâmetros traçados na nova legislação podem não atender aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, tendo em vista o aumento significativo dos valores da TLLFEAD em 

relação ao valor cobrado anteriormente. 

                                                
69 FORTALEZA, 2013. 
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Possível argumento de defasagem dos valores do custo da atividade estatal não 

pareceria ter lógica, porquanto a redação original do CTMF é datada de 2013. Nesse sentido, 

uma real exposição de motivos que demonstre que o valor cobrado possui relação razoável 

com os gastos estatais e proporcional a cada diligência faz-se necessária, sendo prejudicial a 

falta de transparência dos órgãos públicos para com os administrados. 

Sobre o tema, Janczenski de forma clara afirma: 

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 pode levar à configuração de tributo com efeito de 

confisco.70 

Portanto, a partir da colocação supra, entende-se que, nos atuais moldes, o art. 325 

do CTMF abre margem a questionamentos quanto à presença de fortes indícios referentes a 

uma exagerada desproporção de valores entre o custo da atividade e o valor do tributo. 

Assim, torna-se inválida qualquer tentativa de justificar a nova legislação 

complementar na necessidade de abastecer recursos para saúde e educação. Tal colocação não 

encontra amparo jurídico, tendo em vista que as taxas não se prestam a custear despesas 

gerais, tal finalidade é inerente aos impostos, espécie tributária de natureza diversa das taxas. 

Sobre o tema, Ataliba já emitiu parecer, aplicando à um caso concreto do 

município de São Paulo algumas considerações científicas relevantes sobre as taxas. De seu 

texto, destaca-se: 

Não pode o legislador, por motivos fiscalistas, inverter os critérios e fazer com que 

os atos de polícia sirvam à tributação, ao invés de, como é coerente - e 

constitucionalmente desejado - a tributação servir ao poder de polícia. Isto é 

repugnante ao nosso sistema e inaceitável, por todas as razões.71 

Apesar da apreciação de Ataliba ter sido realizada sob a exige de outra 

Constituição, nada desmerece suas colocações e nem retiram seu elevado grau de coerência 

científica, sendo plenamente aplicáveis suas considerações nos dias atuais, seja porque a 

redação da norma constitucional em vigor a época era bastante similar ao próprio CTN, seja 

porque o CTN já estava em vigor. 

Do ponto de vista científico, portanto, a cobrança de taxa sempre deverá estar 

relacionada com o gasto realizado pelo ente tributante e nunca com valores alheios a esta 

realidade. Leciona Bussamara que: 

                                                
70 JANCZESKI, 2008, p. 119. 
71 ATALIBA, 1970, p. 490. 
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Ultrapassando-se os custos de uma atuação estatal para fins de tributação por meio 
de taxas, teríamos, desde já, uma situação afrontosa ao princípio da própria 

retributividade, com a designação da taxa, restando também confiscatória a referida 

situação sempre que as proporções então alcançadas sejam violadoras do direito 

maior de propriedade.72 

Nesse contexto, não adentra-se no mérito da discussão acerca da destinação do 

produto da arrecadação das taxas, mas apenas que os valores das taxas observem sua natureza 

contraprestacional (ou retributiva). 

Em passagem de julgado do STF (ADI 2.551/MG), é possível observar nas 

explanações do eminente Ministro Celso de Mello, então relator, que aquela corte reconheceu 

a bastante tempo a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade como 

balizador da atuação do poder de tributar: “Como precedentemente enfatizado, o princípio da 

proporcionalidade visa inibir e a neutralizar o abuso do Poder Público no exercício das 

funções que lhe são inerentes, notadamente no desempenho da atividade de caráter 

legislativo”73. 

Logo, o princípio do não confisco associado à proporcionalidade e razoabilidade, 

são necessários para limitar o poder de tributar do ente federado, evitando excessos por parte 

do poder público e prejuízos aos jurisdicionados. 

3.1.2 Princípio da livre iniciativa 

Em conseguinte, deve-se recordar do princípio da livre iniciativa, presente  

no texto constitucional. Primeiramente encontra-se o referido princípio no art. 1º, 

caracterizando-se como verdadeiro fundamento da República Federativa do Brasil. Designa o 

dispositivo: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

[...].74 

Atua também como fundamento da ordem ecônomica do Brasil, estando 

expressamente previsto no art. 170 da CF/88: 

                                                
72 BUSSAMARA, 2003, p. 154. 
73 STF, ADI 2551 MC-QO, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 02/04/2003, DJ 20/04/2006. 
74 BRASIL, 1988. 
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 

leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei.75 

Assim sendo, estando o princípio da livre iniciativa enraizado na Carta Maior, 

merece ser observado, inclusive no âmbito do Direito Tributário. Inserindo-o no contexto do 

presente estudo, não há como negar que com o advento da L.C. n. 241/2017 muitos 

estabelecimentos privados alegaram e alegam ter sua existência ameaçada. 

De todo modo, estando os clamores corretos ou estando o Estado atuando nos 

limites da Constituição, registra-se que o princípio da livre iniciativa (ou liberdade de 

iniciativa) detém grande importância, tendo em vista que “[...] a ordem econômica na 

Constituição de 1988, em seu artigo 170, optou pelo modelo capitalista de produção, também 

conhecido como economia de mercado (art. 219), cujo coração é a livre iniciativa”76. 

A alteração na legislação municipal sem dúvidas gerou um encargo econômico 

maior para a iniciativa privada. Apesar do exercício regular do poder de polícia possuir como 

pilar o interesse público, esse interesse não guarda relação com os gastos do Estado com 

serviços públicos de natureza geral, como saúde, educação e outros. A preocupação maior 

deve ser a proteção de toda coletividade ao executar atividades regulatórias.  

Nessa seara, Figueiredo afirma que a liberdade de iniciativa: 

Implica a faculdade de exercício de atividade econômica por parte das pessoas 
jurídicas voltadas para a área empresarial, na qual se dedica às ações de produção e 

circulação de bens, produtos e serviços, destinados ao consumo e ao consequente 

atendimento das necessidades individuais. Tal opção é inerente aos agentes e atores 

de mercado, em regimes constitucionais democráticos, sendo defeso ao Estado 

interferir nessa faculdade. Mitiga-se essa norma, tão somente, nos casos em que se 
exige a comprovação de requisitos técnicos para exploração de determinadas 

                                                
75 BRASIL, 1988. 
76 MORAES, 2013, p. 832. 
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atividades econômicas, na qual o agente tem que, necessariamente, obter autorização 

de funcionamento para tanto.77 

Dessa forma, é inquestionável que a cobrança da TLLFEAD, se realizada de 

forma desarrazoada, poderá macular, assim como o princípio do não confisco, também o 

princípio da livre iniciativa. Inclusive, a Constituição faz a seguinte previsão no art. 145, §1º: 

Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte.78 

Tudo bem que o referido dispositivo trata de espécie tributária distinta da que se 

está analisando, mas daí já observa-se a preocupação do constituinte, até mesmo nos 

impostos, em proteger os direitos individuais e as atividades econômicas do contribuinte.  

Se tal proteção fora expressamente referida aos impostos, tributos não vinculados à atividade 

estatal, quem dirá as taxas que devem levar em consideração somente os custos da atividade 

estatal. 

3.2 Vedação à cobrança anual 

Outra novidade trazida pela L.C. n. 241/2017 fora a modificação do art. 323 do 

CTMF, alteração que trouxe consigo o §1º, instituindo a cobrança de renovação anual da taxa 

de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos e de atividades diversas. 

Determina o dispositivo: 

Art. 323. A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de 
Estabelecimentos e de Atividades Diversas tem como fato gerador o exercício do 

poder de polícia do Município no licenciamento obrigatório dos estabelecimentos e 

atividades mencionadas no artigo 322 deste Código, atendidas as condições de 

localização segundo a legislação urbanística do Município. 

§ 1º A taxa será cobrada no licenciamento inicial e será renovada: 

I - anualmente; 

II - sempre que houver alteração da área do imóvel utilizado, modificação do 

endereço, de atividade económica licenciada ou da razão social da pessoa licenciada. 

[...].79 

                                                
77 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
78 BRASIL, 1988. 
79 FORTALEZA, 2013. 
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Anteriormente o CTMF não previa a renovação anual obrigatória da licença para 

funcionamento. Aquele diploma exigia apenas a cobrança da TLLFEAD na abertura do 

estabelecimento ou quando houvesse modificação de endereço, área ou razão social. 

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuía entendimento 

sumulado que vedava a cobrança de taxa pela renovação anual da licença para localização e 

funcionamento. A Súmula n. 157 do STJ determinava que: “É ilegítima a cobrança de taxa, 

pelo Município, na renovação de licença para localização de estabelecimento comercial ou 

industrial”80. 

Contudo, em 24 de abril de 2002 no julgamento do Recurso Especial 261.571-SP 

a Primeira Seção deliberou pelo cancelamento da supracitada súmula em razão de 

posicionamento contrário do STF pelo qual entendia constitucional a cobrança de taxas 

anualmente renováveis, pelo exercício do poder de polícia. No voto da relatora Ministra 

Eliana Calmon merece destaque a seguinte conclusão: 

Efetivamente, para o STF, a taxa de renovação anual de licença para localização, 
instalação e funcionamento de estabelecimentos comerciais e similares é legal desde 

que haja órgão administrativo que execute o poder de polícia no município e que a 

base de cálculo não seja vedada.81 

Sobre a cobrança anual de taxa municipal de licença de localização e 

funcionamento, Alexandre afirma ser ilegítima sua cobrança a mero pretexto de renovação 

sem que haja novo procedimento de fiscalização.82 Ainda nesse contexto, o autor ensina que 

“[...] não obstante, o STF tem, em decisões mais recentes, presumido o exercício do poder de 

polícia quando existente o órgão fiscalizador, mesmo que este não comprove haver realizado 

fiscalizações individualizadas no estabelecimento de cada contribuinte (RE 416.601)”83. 

Similarmente, Janczeski defende que a exigência anual da taxa de localização e 

funcionamento só deverá ser exigida caso se comprove alteração no estabelecimento que 

justifique a renovação da fiscalização. Contudo ele anota: 

[...] há que se lembrar, no entanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, influenciada por precedente do Supremo Tribunal Federal, vem entendendo 

que a exigência da taxa prescinde da comprovação fiscalizadora, face a notoriedade 

do exercício do poder de polícia pelo aparato da Fazenda pública.84 

                                                
80 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 157. É ilegítima a cobrança de taxa, pelo Município, na 

renovação de licença para localização de estabelecimento comercial ou industrial. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010_11_capSumula157.pdf>. 

Acesso em: 20 out. 2018. 
81 STJ, REsp 261.571/SP, Relatora: Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 24/04/2002, DJ 06/10/2003. 
82 ALEXANDRE, 2014, p. 27. 
83 ALEXANDRE, loc. cit. 
84 JANCZESKI, 2008, p. 62. 
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Portanto, torna-se evidente que a renovação obrigatória da licença de 

funcionamento fora autorizada pelas maiores cortes do país e que a cobrança de taxa de 

polícia para renovação também encontra, no ponto de vista do STF e STJ, guarida 

jurisprudencial.  

Com efeito, a referida concordância dos tribunais superiores fora justificada 

também pelo exercício efetivo do poder polícia por parte do ente; ainda que esse exercício 

seja presumido através da existência de órgão ou aparato fiscalizatório instituído na 

administração do ente federado. 

O posicionamento dos egrégios tribunais merece atenção tendo em vista que eles 

dizem o que é o direito. Contudo, acredita-se que enquanto autorizada tal presunção a mesma 

deva ser ao menos relativa. De contrário modo, estaria se atingindo sobremaneira a 

necessidade e exigência de efetividade no exercício do poder de polícia, já tratada em sessão 

anterior. Sobre o assunto, destaca-se o entendimento de Ataliba: 

Conceituamos taxa como tributo cuja hipótese de incidência consiste numa atuação 
estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Não basta que a consistência da 

h.i. seja uma atuação estatal. É preciso que esta seja, de qualquer modo, referida ao 

obrigado (sujeito passivo), para que ele possa ser exigida. Se pudesse ser exigida de 

outra pessoa desapareceria qualquer utilidade na distinção entre taxa e imposto.85 

Isso ocorre porque a diligência efetiva do Estado provoca, consequentemente, a 

necessidade de contraprestação pecuniária do contribuinte, não ao contrário. Não havendo 

referibilidade ao contribuinte, não deveria ser cobrada taxa. É nesse sentido que Ataliba 

alerta: 

Não pode o legislador, por motivos fiscalistas, inverter os critérios e fazer com que 
os atos de polícia sirvam à tributação, ao invés de, como é coerente - e 

constitucionalmente desejado - a tributação servir ao poder de polícia. Isto é 

repugnante ao nosso sistema e inaceitável, por todas as razões.86 

Portanto, remanescendo o entendimento de que a existência de órgão fiscalizador 

e de aparato estatal consolidado traduz-se em verdadeira presunção de exercício de poder de 

polícia, tal presunção pode ser dirimida. Defende-se que no caso do contribuinte pagar a taxa 

e verificar a inexistência de diligência que justificasse a mesma, ele poderá requerer o valor 

pago de volta. Nesse casso o contribuinte possui legitimidade para ajuizar eventual ação de 

repetição de indébito tributário, visando reaver os valores pagos ao Estado sem causa, ante a 

carência de relação jurídico-tributária. 

                                                
85 ATALIBA, 2018, p. 156. 
86 Id., 1970, p. 490. 
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Assim, discorda-se do posicionamento atual dos tribunais superiores, uma vez que 

a atual jurisprudência aponta para um exercício potencial do poder de polícia. Entende-se que 

tal posicionamento é completamente estranho à natureza jurídica das taxas de polícia no 

ordenamento brasileiro. Bussamara, de forma direta, defende a impossibilidade desta 

potencialidade: 

Seria ilógico pensar na tributação por meio de taxa pela utilização potencial do 
exercício do poder de polícia. Não existe utilização potencial simultânea com um 

efetivo exercício do poder de polícia. São situações opostas. Se não foi manifestado 

é porque não foi efetivo, e, dessa forma, por não ter sido efetivo, não dará margem à 

tributação válida por meio de taxa de polícia, disso decorrendo, ainda, que sempre 
que a manifestação do exercício do poder de polícia estiver em disponibilidade é 

porque não se preencheu a materialidade da hipótese de incidência da respectiva 

taxa de polícia, que, por pressupor um efetivo exercício do poder de polícia, 

resultará sempre, quando válida, na ocorrência concreta do exercício do referido 

poder.87 

Entretanto, no Recurso Extraordinário 588.322-RO, com repercussão geral 

reconhecida, o STF deliberou e por maioria dos votos estabeleceu ser constitucional a taxa  

de renovação de funcionamento e localização municipal caso exista efetivo exercício do  

poder de polícia. A referida decisão, considerou a existência de órgão municipal de 

fiscalização competente para tal exercício um elemento demonstrador do efetivo exercício do 

poder de polícia. No voto do relator Ministro Gilmar Mendes, o mesmo explanou que  

“[...] a jurisprudência deste Tribunal admitiu a existência de órgão administrativo como 

elemento demonstrador do efetivo exercício do poder de polícia, o que não se confunde com 

admitir o exercício potencial do poder de polícia”88. 

A colocação do eminente Ministro vai de encontro com o entendimento defendido 

neste estudo. Em sua fundamentação, inclusive, o mesmo alega que a existência do órgão 

administrativo não é condição para constitucionalidade da taxa de localização e 

funcionamento, mas apenas um elemento no qual se pode deduzir esse exercício. Ainda que 

não evidencie-se expressamente a potencialidade, nos parece caminhar para ela. 

Discorda-se de tal posicionamento. Ora, para configurar a relação jurídico-

tributária necessário é que ocorra a concretização do elemento material da hipótese de 

incidência. Mais do que é isso, é necessário que o elemento material, qual seja o exercício 

regular do poder de polícia, possua nexo de causalidade com um determinado sujeito  

passivo. 

                                                
87 BUSSAMARA, 2003, p. 88. 
88 STF, RE 588322/RO, Relatora: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2010, DJe 03/09/2010. 
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O CTN define o sujeito passivo da obrigação tributária da seguinte forma: 

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 de lei. (grifo nosso) 

Assim sendo, exige-se que o sujeito passivo, na figura do contribuinte a qual 

aplica-se nas taxas, possua relação direta e pessoal com a situação fática em que ocorreu o 

fato gerador do tributo. No caso não existe sequer a comprovação da relação jurídico-

tributária, apenas uma presunção de existência, limitada pelo campo da probabilidade de 

ocorrer e não de um fato concreto. 

Sobre o tema, Coêlho adverte: 

Outrossim, as taxas de polícia só podem ser exigidas diante de efetiva atuação da 
potestade. Essa é a melhor interpretação da Lei Maior, que possibilita a cobrança da 

exação por um agir em potencial do Estado apenas no caso das taxas que remuneram 

o serviço público. Pela mera disponibilidade só as taxas de serviço, assim mesmo se 

a utilização do mesmo for compulsória por força de lei, como está prescrito no CTN. 

Não basta que o departamento da Polícia Federal que concede passaportes esteja em 

funcionamento para que o Poder Federal cobre taxa de expediente de todos os que 

estiverem sob sua circunscrição, ao argumento de que o serviço está posto à 

disposição dos contribuintes.89 

Mediante o exposto, a presunção de ocorrência do exercício do poder de polícia 

pela mera existência de órgão administrativo afasta-se da noção real de efetividade do 

exercício da atividade de polícia do ente federado, de igual modo inexistindo fato gerador e, 

consequentemente eivando toda cadeia da obrigação tributária que nunca chegará a existir a 

partir de uma mera presunção. 

3.3 Inconstitucionalidade da utilização de taxas como verdadeiros impostos e o art. 145, 

§ 2º da CF/88 

Apresentou-se no começo deste estudo que as taxas estão inseridas no universo 

jurídico do Direito Tributário e que elas são espécie de um gênero chamado tributo. Destacou-

se também que a Constituição Federal de 1988 prevê outras espécies tributárias com 

características próprias que as diferenciam umas das outras. 

                                                
89 COÊLHO, 2018, p. 101. 
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Sem dúvidas, dentre as espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico 

pátrio, a espécie dos impostos é um das mais conhecidas, senão a mais conhecida, ao menos 

no que diz respeito ao senso comum. Muitas vezes a visão superficial do sistema tributário 

leva o brasileiro a uma noção errônea de que quase tudo aquilo que ele paga ao Estado é 

imposto, aferindo a esta espécie um sentido pertencente ao gênero tributo. 

Contudo, é dessa visão superficial que tanto o legislador quanto o cientista 

jurídico devem afastar-se para que não cometam equívocos grosseiros. O ponto nodal de 

diferenciação entre essas espécies reside no fato de que enquanto as taxas são tributos em que 

seu fato gerador está vinculado a uma atuação estatal, os impostos são tributos em que seu 

fato gerador não está vinculado a qualquer atuação estatal. 

Ataliba defende com primazia tal diferenciação, afirmando também que “[...] no 

Brasil, tal critério é constitucionalmente consagrado de modo expresso, impedindo postura 

diversa do legislador ordinário”90. Em sua esteira, Carvalho leciona que “[...] seu substrato é 

eminentemente jurídico, pois repousa na observação fiel das hipóteses de incidência dos 

vários tributos, em confronto com as respectivas bases de cálculo”91. 

Outrossim, deve ser respeitada a natureza e as características de cada espécie 

tributária. Dessa forma “[...] o estado não pode manipular os procedimentos próprios do poder 

de polícia, nem as diligências por eles exigidas, nem os órgãos ou atos pelos quais se veicula 

seu exercício para incrementar suas receitas”92. 

Isto posto, afere-se que o legislador não pode utilizar as taxas de licença e 

localização como pretexto para arrecadar valores do contribuinte visando aumentar as receitas 

da administração pública com vista a custear atividades uti universi. 

Pouco importa para instituição de taxas de polícia o quanto tem de despesa o ente 

federado em áreas como saúde, educação e muitas outras. Isto porque as taxas não são fontes 

de patrocinar serviços gerais, elas possuem a estrita finalidade de custear as atividades estatais 

no exercício regular do poder de polícia. 

Em conseguinte, o próprio CTN, em seu art. 4º, I93, preceitua ser irrelevante a 

denominação e eventuais características formais adotadas pela lei como critério de 

qualificação da natureza jurídica do tributo. 

                                                
90 ATALIBA, 2018, p. 131. 
91 CARVALHO, 2014, p. 59. 
92 ATALIBA, 1970, p. 489-490. 
93 “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 da sua arrecadação.” (BRASIL, 1966). 
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Inclusive, Carvalho defende uma associação lógica da hipótese de incidência do 

tributo e sua base de cálculo como meio fiel a revelar a natureza do tributo, de forma mais 

fidedigna que possíveis imprecisões terminológicas do legislador. O autor sustenta um critério 

constitucional para a determinação da natureza do tributo, no qual, para análise mais segura 

da natureza tributária, dever-se-á analisar conjuntamente a hipótese de incidência e a base de 

cálculo, formando um “binômio”94. 

Entende-se que anda bem o autor. Na realidade acerca do dispositivo retro 

mencionado, Carvalho tece crítica ao seu caput, tendo em vista que a lei prevê que a natureza 

específica do tributo é determinada apenas pelo fato gerador da respectiva obrigação, 

enquanto o autor entende existir a necessidade de verificação do fato gerador conjuntamente 

com a base de cálculo. 

De fato o constituinte originário demostrou preocupação ao lidar com a base de 

cálculo dos tributos. Inclusive, determinou no §2º do art. 145 da CF/88 que “[...] as taxas não 

poderão ter base de cálculo própria de impostos”95. 

A determinação constitucional do dispositivo supra mencionado serve como alerta 

ao legislador, evitando que este, ao criar um mandamento legal, dê causa a criação de 

verdadeiros impostos revestidos com a nomenclatura de taxas. Inclusive o próprio CTN prevê 

em seu art. 77, 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”96. 

Abordando a previsão constitucional muitos doutrinadores entendem que a 

vedação contida no dispositivo já estaria mesmo implícita na Carta Maior. É nesse sentido que 

Carrazza afirma: 

O imposto nasce de um comportamento do contribuinte ou de uma situação jurídica 
na qual ele se encontra (é, pois, um tributo não vinculado a uma atuação estatal), ao 

passo que a taxa surge de uma atuação estatal diretamente referida ao contribuinte 

(é, destarte, um tributo vinculado a uma atuação estatal). Em síntese, a base de 

cálculo dos impostos só pode ser a medida de um fato qualquer não consistente 

numa atuação estatal, e a base de cálculo das taxas, a medida da atuação estatal (do 

serviço público ou do ato de polícia). Logo, é logicamente impossível que a base de 
cálculo dos impostos coincida com a base de cálculo das taxas. O art. 145, § 2º, da 

Lei Maior é, na melhor das hipóteses, didático.97 

                                                
94 CARVALHO, 2014, p. 53-55. 
95 BRASIL, 1988. 
96 Id., 1966. 
97 CARRAZZA, 2013, p. 748. 
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Inclusive, sobre o tema, Machado leciona que não é necessário que a base de 

cálculo seja formalmente prevista em um imposto já instituído, desde que a medida utilizada 

apresente natureza que se preste aos impostos. Assim: 

Na verdade, não é preciso que determinada grandeza tenha servido para incidência 
de impostos. Nem que tenha servido para o cálculo de um imposto qualquer. Basta 

que seja própria, vale dizer, seja adequada para o cálculo de impostos. Se a grandeza 

é própria, ou adequada, para o cálculo de imposto, é porque não é pertinente à 

atividade estatal, mas à vida do contribuinte. Logo, não tendo pertinência à atividade 

estatal, que constitui o fato gerador da taxa, não poderá ser sua base de cálculo.98 

Corroborando com esse entendimento encontrou-se vasta doutrina tributária. E é 

natural que assim seja tendo em vista todos elementos e caraterísticas que constroem a espécie 

tributária das taxas. Nesse sentido Janczeski afirma que: 

Se a taxa deixar de utilizar como base imponível uma dimensão da própria atividade 
estatal, que constitui sua hipótese de incidência e utilizar, para fixação de seu 

montante, circunstâncias pertinentes à pessoa ou bens do contribuinte (grandezas 

próprias para o cálculo do imposto), já terá nascido imposto, pouco importando seu 

nome de batismo (CTN, art. 4º, inc. I).99 

A vedação constitucional teria, portanto, uma interpretação mais ampla do que o 

simples impedimento da utilização de base de cálculo de impostos já instituídos, indo além de 

uma rápida e simples leitura do texto posto que poderia levar à uma interpretação restrita. 

Na realidade, infere-se que o próprio texto do §2 do art. 145 demonstra que a 

vedação de utilização de base de cálculo de impostos não está restrita aqueles impostos já 

instituídos e com sua base de cálculo estabelecida. Deve-se observar que, ao utilizar o termo 

própria de impostos, o constituinte afirma que é vedada a utilização de base de cálculo com 

características daquela espécie tributária. Não que necessariamente a base de cálculo deva 

pertencer a imposto já positivado. As características próprias e inerentes a espécie dos 

impostos não poderiam ser utilizadas para mensurar o valor das taxas. 

Carrazza leciona que: 

Como vimos, a base de cálculo mede o fato descrito na hipótese de incidência, de 
modo a permitir que a prestação tributária seja quantificada, isto é traduzida numa 

expressão econômica. Mas ela não esgota nisso sua função. Pelo contrário, define a 

espécie de tributo criado, ou, se preferirmos, revela sua natureza jurídica. Por isso 

mesmo, há de levar em conta um atributo do fato descrito na hipótese de incidência. 

Os fatores adotados pela lei, como base de cálculo, devem, de algum modo, 

“integrar” a hipótese de incidência do tributo, sob pena de desfigurá-lo.100 

                                                
98 MACHADO, 2017, p. 442. 
99 JANCZESKI, 2008, p. 73. 
100 CARRAZZA, 2013, p. 628. 



49 

Nesse sentido teriam características de impostos aquelas bases de cálculos que se 

referissem a elementos de grandeza pertencentes a particularidade do contribuinte, ou seja, a 

base de cálculo dos impostos “[...] quantifica, pois, uma materialidade não consistente no agir 

do Estado, mas sim num comportamento do contribuinte (particular) ou numa dada situação 

em que ele se encontre”101. 

A partir disto, compreende-se que a Constituição Federal de 1988, ao tratar das 

taxas, veda a utilização de base de cálculo inerente aos impostos em um sentido amplo. Mas 

não só isso: a Carta Maior está ditando um comando ao legislador ordinário, impondo que ele 

obedeça a natureza de cada espécie tributária, evitando que o contribuinte sofra com elevadas 

e injustificadas cargas tributárias. 

Portanto, trata-se de uma consequência lógica e natural que as taxas, de maneira 

geral, não possam ter base de cálculo que sua natureza detenha relação com as grandezas 

utilizadas para os impostos. Essa consequência lógica advém do próprio caráter da taxa de 

vinculação a atividade estatal. 

Ora, se a taxa de polícia, por exemplo, se presta a custear o exercício regular da 

atividade de polícia do ente público, não guarda nenhum sentido utilizar como base de cálculo 

desse custo uma grandeza referente à riqueza do contribuinte e não do real dispêndio 

financeiro do estado na realização daquela atividade. Porém, este não parece ser o 

entendimento concretizado nos tribunais brasileiros, abrindo espaço para alguns pontos que 

trazem discussão. Tema que tratar-se-á em seguida. 

3.4 A utilização da área do imóvel como base de cálculo das taxas 

Todos os tributos possuem sua respectiva base de cálculo, sendo um elemento 

essencial para quantificar a prestação pecuniária devida pelo sujeito passivo da obrigação 

tributária. 

A Lei Complementar n. 241/2017, que alterou o CTMF, deu ao art. 325 deste 

diploma a seguinte definição no que tange a base de cálculo da TLLFEAD: 

A taxa será determinada com base na área construída do imóvel destinado ao 
estabelecimento, a área utilizada na atividade e com base nos elementos existentes 

nos cadastros municipais e declarados pelo contribuinte ou apurados pelos órgãos 

municipais competentes [...].102 

                                                
101 BUSSAMARA, 2003, p. 131. 
102 FORTALEZA, 2013. 
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No caso, a base de cálculo utilizada pelo legislador municipal fora a área do 

imóvel, não havendo alteração em relação a base de cálculo utilizada na redação anterior. 

De todo modo, tratou-se anteriormente que as taxas de polícia possuem como uma 

de suas características principais o caráter contraprestacional, estando vinculadas à um agir do 

Estado em razão da pessoa individualmente considerada. Nesse sentido, no próximo 

subtópico aborda-se a utilização da área como critério para medir o valor gasto pelo estado na 

sua atividade reguladora ou fiscalizatória. 

3.4.1 A área como critério (in)capaz de mensurar o custo da atividade fiscalizatória 

Tratando de forma específica a base de cálculo quanto às taxas, Bussamara 

leciona: 

Assim, a base de cálculo da taxa será uma dimensão do agir, imediatamente referido 
ao administrado, que o Estado venha a realizar – vale dizer, uma grandeza da própria 

atividade estatal. Tal grandeza equivale a quanto o Estado gastou na realização de 

uma dada atividade. O tributo acaba por se proporcionalizar com a atuação estatal.103 

Conforme analisado alhures e a lição de supracitada, averígua-se pacífico em 

vasta bibliografia (já citada nesse estudo) que a base de cálculo da taxa deve sempre estar 

relacionada com algum elemento próprio da atividade despendida pelo estado. Isto porque, 

como dito anteriormente, é vedada pela CF/88 a utilização de base de cálculo própria de 

imposto nas taxas.104 

Por este motivo, a utilização da área como base de cálculo das taxas levanta a 

indagação sobre a sua propriedade técnica e até mesmo de sua constitucionalidade. 

É bem verdade que a alteração legislativa municipal não modificou o critério 

quantitativo para verificação das referidas taxas. Todavia remanesce o questionamento acerca 

da possibilidade da utilização da área como sua base de cálculo. 

Isso porque, como já salientado, a área de uma propriedade é senão elemento 

desta e consequentemente do próprio contribuinte. Assevera Janczeski: 

A base imponível da taxa deve mensurar a atuação estatal, com a repartição entre os 
contribuintes, dos custos do serviço (dimensão da própria atividade estatal), 

abstendo-se de utilizar, para fixação de seu montante, de circunstâncias pertinentes à 

                                                
103 BUSSAMARA, 2003, p. 125. 
104 Ataliba afirma que “A base imponível na taxa é uma dimensão da própria atuação estatal [...].” (ATALIBA, 

2018, p. 151). 
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pessoa ou aos bens do contribuinte (grandezas próprias para o cálculo do 

imposto).105 

O comando para abstenção de utilização de elementos referidos à propriedade 

privada do contribuinte parece funcionar principalmente como uma proteção a 

impropriedades técnicas do legislativo, afastando a possibilidade de esquecimento do caráter 

contraprestacional das taxas. 

Sobre a base de cálculo das taxas e a complexidade presumida da atuação estatal, 

Coêlho afirma que: 

Mesmo os casos de fixação proporcional de taxas pela complexidade presumida do 
sobre-esforço estatal não fazem aflorar a questão. Noutras palavras, não ofende a 

teoria das taxas a prefeitura cobrar mais ou menos para conceder alvarás de 

construção. É que umas plantas, por serem mais complexas e volumosas, requerem 

esforços maiores de atuação estatal. Costuma-se exigir paga maior por m², área total 

ou por número de andares. A questão surge quando se cobram taxas pelo valor do 

bem, contrato, transação ou interesse (registros públicos, notas e protestos) e quando 

se cobra taxa judiciária pelo valor da causa (ou seja, da pretensão do litigante) e 

noutros casos assemelhados. Nestes exemplos, a base de cálculo da taxa não mede a 

atuação estatal; mede fato do contribuinte ou interesse seu a partir de signos 

presuntivos de capacidade contributiva, o que só calha nos impostos.106 

Nesse sentido, entende-se que a área do imóvel é um elemento intrínseco à esfera 

privada do contribuinte. Conquanto, não seja completamente estranha à atividade de polícia 

do Estado, podendo influenciar indiretamente os gastos de tal atividade. Isso porque o custo 

de uma atividade fiscalizatória poderá ser proporcionalmente maior em relação ao tamanho de 

um imóvel fiscalizado. 

Contudo, o mandamento constitucional do art. 145, § 2º e a previsão do art. 77, 

parágrafo único do CTN, são transparentes no que tange a vedação neles contida. Não seria 

coerente relativizar seu conteúdo normativo e ainda dar margem a um arbítrio perigoso do 

legislador. 

Por isso, ao mesmo tempo que uma maior área pode influenciar em um maior 

custo de fiscalização, esse custo pode ser mensurado com mais exatidão por outros elementos 

que sejam pertencentes a dimensão própria da atividade estatal. Poderia ser utilizada a 

quantidade de materiais despendidos pelo agente público na realização da atividade de polícia, 

ou outros elementos próprios da atividade estatal. Dessa forma observar-se-ia o mandamento 

constitucional que veda explicitamente a utilização de base de cálculo própria de impostos. 

A área por si só não parece ter o condão de aferir o dispêndio financeiro estatal na 

realização da atividade de polícia, haja vista que somente elementos inerentes a ação do ente 

                                                
105 JANCZESKI, 2008, p. 76-77. 
106 COÊLHO, 2018, p. 78-79. 
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(como o custo do material utilizado, a hora trabalhada pelo agente, entre outros) poderão 

significar o real custo da diligência para os cofres públicos. Inclusive com o constante 

crescimento dos mecanismos tecnológicos e a depender da atividade exercida pelo 

estabelecimento fiscalizado, a área do imóvel pode não influenciar no custo da atividade. 

É evidente que a área é base de cálculo própria de imposto, tendo em vista que o 

tamanho da propriedade é um elemento presuntivo de riqueza do contribuinte e levando em 

consideração que o “[...] imposto deve ser suportado em razão da capacidade contributiva”107 

do indivíduo. 

Com efeito, utilizar a área do imóvel como base de cálculo de uma taxa é 

contrariar sobremaneira a Carta de 1988. É que a base de cálculo das taxas devem utilizar 

elementos da atividade estatal e não do contribuinte fiscalizado, (I) seja porque impreciso 

valer-se da área para minimamente identificar o custo da atividade; (II) como o valor da taxa 

dever guardar, ao menos, razoável e aproximada relação com o custo da atividade de polícia. 

3.4.2 Posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

Apesar de todo o exposto, o STF editou a Súmula Vinculante n. 29, que estipula: 

“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”108. 

Portanto, a Suprema Corte estabeleceu ser constitucional a utilização de 

elementos de base de cálculo própria de algum imposto, ou seja, definiu que não sendo 

completamente igual a base de cálculo de algum imposto, a grandeza poderá ser utilizada 

como base de cálculo das taxas. 

Percebe-se, contudo, que a Corte estabeleceu critério formal para autorizar uma 

maior criatividade do legislador. Estando a base de cálculo prevista em um imposto já 

instituído, não poderá ser utilizada. 

Nesse sentido, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – 

IPTU possui o valor venal do imóvel como sua base de cálculo, esta base de cálculo não 

poderá ser igualmente utilizada nas taxas. 

                                                
107 MACHADO, 2017, p. 304. 
108 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante n. 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. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/ 

menuSumario.asp?sumula=1282>. Acesso em: 20 out. 2018. 
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Não obstante, caso queira, o legislador está autorizado, enquanto a Súmula 

Vinculante n. 29 estiver em vigor, a instituir taxa com qualquer dos elementos que formam o 

valor venal do imóvel, dentre eles a área da propriedade. 

Não são poucas as críticas doutrinárias ao posicionamento sumulado do STF. 

Dentre elas, verificando a mudança de entendimento da Corte, Janczeski se posicionou contra 

o mesmo: 

Como já disse alhures, se a taxa deixar de utilizar como base imponível uma 
dimensão da própria atividade estatal, que constitui sua hipótese de incidência e 

utilizar, para fixação de seu montante, circunstâncias pertinentes à pessoa ou aos 

bens do contribuinte (grandezas próprias para cálculo do imposto), já terá nascido 

imposto, mesmo que batizada de taxa. O precedente citado infelizmente não é 

isolado, refletindo uma mudança de rumo da jurisprudência, desprestigiando o 

dispositivo constitucional (CF, art. 145, §2º).109 

A posição assumida no presente estudo alinha-se com a posição sustentada por 

Janczeski, tendo em vista que como tributo vinculado à uma atuação estatal, as taxas devem 

mensurar o valor gasto do estado, não nos parecendo que um elemento de riqueza referente ao 

contribuinte possa, sozinha, ser capaz de estabelecer o quanto o Estado desembolsou para a 

atividade de polícia. 

Também é contrário ao posicionamento da Corte o pensamento de Coêlho, que 

salienta: 

Não concordamos com a Corte; o grande perigo é enfraquecer a diferença entre 
imposto (fato do contribuinte) e taxa (fato do Estado) consistente em atuações 

estatais, prestando serviços (coleta de lixo, v.g.) ou exercendo atos do poder de 

polícia (vistorias, autorizações etc.).110 

O receio exposto acima resta justificado, à medida que acaba por abrir um 

comando autorizador ao legislativo de forma perigosa, podendo mitigar a natureza própria das 

taxas de serem meios de custeio da tarefa estatal. Como afirma Machado, o valor da taxa “[...] 

há de estar sempre relacionado com a atividade estatal específica que lhe constitui o fato 

gerador”111. 

                                                
109 JANCZESKI, 2008, p. 79. 
110 COÊLHO, 2018, p. 78. 
111 MACHADO, 2017, p. 443. 
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3.5 Critérios para majoração: objetivos ou subjetivos? 

Verificou-se no presente trabalho que a alteração consequente da L.C. n. 241/2017 

ensejou o aumento de valores da TLLFEAD do município de Fortaleza. O aumento é real, é 

um fato posto e indiscutível. 

As consequências desse aumento, contudo, ainda não estão completamente 

explícitas. De todo modo, a reação daqueles que exercem atividade econômica alvo do 

exercício regular do poder de polícia pela municipalidade é de contestação. 

Claro que quando se tem um aumento de despesa pecuniária, independente da 

seara, é natural que na sociedade haja uma reação de desaprovação. Não defende-se a 

inexistência de atualizações de valores no que se refere às taxas de polícia. O aumento pode 

ocorrer, desde que justificado e proporcional. 

Contudo, a justificação para majoração de uma taxa de polícia deve sempre se 

basear em critérios que observem a boa técnica tributária, ou seja, que respeitem a natureza do 

tributo. 

Como mencionado inúmeras vezes, as taxas pelo exercício regular do poder de 

polícia possuem em sua natureza o caráter de contraprestação ao ônus financeiro despendido 

pelo ente federativo na realização da atividade de polícia. 

Portanto, o primeiro critério a ser levado em conta para majorar uma taxa de 

polícia é o aumento do custo da atividade realizada pelo poder público. Em seguida deve-se 

ter como critério a proporcionalidade, ou seja, que seja a exação proporcional a diligência 

realizada pelo ente em relação ao contribuinte isoladamente considerado. O contribuinte não 

deve pagar por valor que não diz respeito a diligência realizada em razão de sua atividade 

econômica, já que não existira, nesse caso, nexo de causalidade. 

Claro que é difícil ter uma medida exata do gasto financeiro do Estado ao realizar 

uma diligência em cada estabelecimento. Todavia, exige-se que tal exação seja minimamente 

proporcional ou aproximada, não necessitando de uma exatidão de valores. 

Ocorre que no que se refere ao aumento advindo da L.C. n. 241/2017, não houve 

qualquer exposição de motivos que leve-se a crer que estes critérios foram observados. Logo, 

remanesce o questionamento se o aumento foi realizado em razão de um crescimento do gasto 

público com as referidas diligências ou não. 

Nota-se que o Código Tributário do Município de Fortaleza é datado de 2013 e a 

L.C. n. 241 de 2017, ou seja, deveria haver uma grande defasagem nos valores em tão curto 

período de tempo que justificasse o acentuado aumento. Entretanto, segundo as manifestações 
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de contribuintes, em alguns casos os aumentos superam excessivamente os valores 

anteriormente cobrados. Uma defasagem de valores em tão pouco tempo nos parece de difícil 

ocorrência. 

O legislador deu grande margem para críticas, pois os critérios utilizados parecem 

direcionar-se para o campo da subjetividade, ou seja, ao livre arbítrio do legislador, podendo 

tornar-se abusivo. 

Evidente que um aumento importante como o ocorrido traz para administração 

pública municipal um incremento de receita financeira, permitindo elevar seus gastos com 

áreas globais do serviço público. Ocorre que apelar para as taxas como meio de aumento de 

receita pública destinado a custear atividades gerais é inconstitucional, dada a natureza 

contraprestacional da mesma. 

Inclusive a nova legislação não trouxe mudança no critério quantitativo para 

mensurar o valor devido pelo contribuinte da TLLFEAD, visto que a base de cálculo 

antepassada já era a área do imóvel. A redação anterior prescrevia: 

Art. 325. O lançamento da taxa será efetuado com base no Anexo II, considerando a 
área construída do imóvel destinado ao estabelecimento, a área utilizada na atividade 

ou com base nos elementos existentes nos cadastros municipais e declarados pelo 

contribuinte ou apurados pela Administração Tributária.112 

De certa forma, a não alteração da base de cálculo das Taxas de Licença para 

Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e Atividades Diversas, mas somente o 

aumento dos valores previstos, reforça a indagação sobre a pertinência do critério utilizado 

pelo legislador municipal para estabelecer o custo da atividade estatal. 

Pois bem, se o elemento quantitativo para mensurar o valor do tributo não mudou, 

remanescendo a área com tal função, por que houve uma vultosa elevação dos valores dos 

tributos? A falta de transparência nesse sentido é evidente. 

                                                
112 FORTALEZA, 2013.  
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4 DECRETO MUNICIPAL N. 14231 E A (IN)COMPETÊNCIA DO PREFEITO PARA 

MAJORAR OU REDUZIR TAXAS POR MEIO DE DECRETO 

Após a publicação da Lei Complementar 241/2017 do Munícipio de Fortaleza, o 

executivo municipal editou o Decreto n. 14231, publicado no Diário Oficial do Município em 

14 de junho de 2018. 

O referido Decreto municipal teve como um de seus objetivos primordiais 

regulamentar a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de 

Estabelecimentos e de Atividades Diversas. 

Contudo, um dispositivo chamou atenção no referido ato, qual seja o art. 4º, II, 

que prescreve: 

Art. 4º A taxa será determinada com base na área construída do imóvel destinado ao 

estabelecimento, na área utilizada na atividade e nos elementos existentes nos 
cadastros municipais e declarados pelo contribuinte ou apurados pelos órgãos 

municipais competentes, observando os seguintes parâmetros: 

I - estabelecimentos com área construída de até 40m² (quarenta metros quadrados) 

ou que realizam as atividade de educação infantil, fundamental ou média ou 

atividade de atendimento hospitalar com internação o valor da taxa será de R$ 

230,00 (duzentos e trinta reais); 

II - estabelecimentos com área superior a 40 m² (quarenta metros quadrados), o valor 

da taxa será de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) acrescido de R$ 6,50 (seis reais e 

cinquenta centavos) por cada metro quadrado excedente: 

a) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para imóveis de até 30.000m² (trinta 

mil metros quadrados); ou 
b) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para imóveis acima de 30.000 m² 

(trinta mil metros quadrados). 

III - no licenciamento para localização e funcionamento de atividades temporárias, a 

taxa será cobrada com base na Tabela l do Anexo II constante na Lei Complementar 

nº 159, de 26 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município de 

Fortaleza.[...].113 

Ao ler tal disposição, remete-se quase que automaticamente ao atual art. 325 do 

CTMF, que determina: 

Art. 325. A taxa será determinada com base na área construída do imóvel destinado 
ao estabelecimento, a área utilizada na atividade e com base nos elementos 

existentes nos cadastros municipais e declarados pelo contribuinte ou apurados pelos 

órgãos municipais competentes, observando os seguintes parâmetros: 

I - estabelecimentos com área construída de até 40 m2 (quarenta metros quadrados), 

o valor da taxa será de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais); 

II - estabelecimentos com área superior a 40 m2 (quarenta metros quadrados), o 

valor da taxa será de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) acrescido de R$ 6,50 (seis 
reais e cinquenta centavos) por cada metro quadrado excedente, até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); 

                                                
113 FORTALEZA. Decreto n. 14.231, de 14 de junho de 2018. Regulamenta a cobrança das Taxa de Licença 

para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e de Atividades Diversas e da Taxa de Licença 

Sanitária e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Fortaleza, CE, 14 jun. 2018. 
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III - no licenciamento para localização e funcionamento de atividades temporárias, a 

taxa será cobrada com base na tabela l do Anexo II deste Código. (Artigo com 

redação dada pelo art. 25 da Lei Complementar nº 241, de 22 de novembro de 

2017).114 

Nota-se que por meio do art. 4º, II do Decreto n. 14231 o poder executivo de 

Fortaleza estipulou de forma diversa a mesma matéria prevista no inciso II do art. 325 do 

CTMF, instituído via Lei Complementar. 

Contextualizando, não é segredo que a L.C. n. 241/2017 causou grande 

repercussão negativa naqueles que possuem estabelecimento ou exercem atividade alvo da 

atividade de polícia do município, tendo em vista que o aumento dos valores da TLLFEAD 

em relação à redação anterior foi vultosa. 

Essa indignação repercutiu inclusive na Administração Pública de Fortaleza, 

ocorrendo reuniões entre o executivo municipal e vários representantes da iniciativa privada 

que de alguma forma foram afetados pela novidade legislativa. De certa forma a edição do 

Decreto com a notável disposição divergente em relação ao CTMF foi fruto de clamores dos 

administrados. 

Com fito de abordar todo contexto da TLLFEAD, analisa-se adiante a 

possibilidade do prefeito editar decreto divergindo do estabelecido em lei. 

4.1 Os Decretos no Código Tributário Nacional: arts. 96 a 99 

Os decretos são normas de caráter regulamentar contidos na expressão “legislação 

tributária” do art. 96115 do CTN. De forma ampliativa, essa expressão também engloba as leis, 

os tratados, as convenções internacionais e as normas complementares acerca do Direito 

Tributário. Todavia, a expressão não deve ser confundida com lei em si, tendo em vista que o 

termo legislação tributária recebeu no CTN uma ampla abrangência em seu conteúdo e 

significado, não podendo ser colocado no mesmo patamar hierárquico das leis conforme 

destaca-se em linhas futuras. 

Outrossim, Carvalho classifica os instrumentos introdutórios de normas tributárias 

no Direito Brasileiro em primários e secundários, sendo o decreto classificado por ele como 

um instrumento secundário de introdução de normas e a lei como instrumento primário.  

                                                
114 FORTALEZA, 2013. 
115 “Art. 96. A expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, 

os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas 

a eles pertinentes.” (BRASIL, 1966). 
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A diferença hierárquica entre esses instrumentos introdutórios torna-se evidente, na medida 

que ensina o autor que o decreto está: 

[...] adstrito ao âmbito de lei determinada, o decreto regulamentar não poderá 
ampliá-la ou reduzi-la, modificando de qualquer forma o conteúdo dos comandos 

que regulamenta. Não lhe é dado, por conseguinte, inovar a ordem jurídica, fazendo 

surgir novos direitos e obrigações.116 

Nesse ínterim, tratando sobre o tema Machado leciona que: 

O conteúdo e o alcance dos decretos, segundo disposição expressa do Código 

Tributário Nacional, restringem-se aos das leis em função das quais sejam 

expedidos, determinados, o conteúdo e o alcance, de acordo com as regras de 

interpretação que estabelece (art. 99).117 

Revela-se uníssono, conforme as lições dos autores e do próprio art. 99 do 

CTN118, que o papel dos decretos deve se limitar a regulamentar a lei, não podendo assim 

modificar as balizas nela estabelecidas. 

Logo em seguida o art.97, II119 do CTN estabelece expressamente que compete a 

lei majorar tributos ou reduzi-los (ressalvados alguns impostos em que o poder executivo 

poderá estabelecer alíquotas via decreto). Nesse sentido, o dispositivo quis se referir única e 

exclusivamente as leis, não compreendo os outros mecanismos capazes de instituir normas 

tributárias albergados pelo conceito amplo de legislação tributária. 

A abordagem sobre o alcance dos decretos demonstra-se pacífica entre o CTN e a 

doutrina. Inclusive, os Tribunais120 tem afirmado que para se alterar uma lei não pode o 

executivo utilizar um decreto, tendo em vista tratar-se de instrumento de hierarquia inferior à 

lei e possuir finalidade meramente regulamentadora. 

Nesse sentido Carrazza leciona que: 

Destacamos que, do ponto de vista formal, a lei figura acima do regulamento, que 
deve complementá-la sem, no entanto, afastar-se de seus parâmetros normativos. Por 

maioria de razão, ele também deve estrita obediência à Constituição, não podendo 

ingressar nas áreas que esta reservou à lei.121 

                                                
116 CARVALHO, 2014, p. 91. 
117 MACHADO, 2017, p. 88. 
118 “Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam 

expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei. ” (BRASIL, 

1966). 
119 “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: [...] II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o 

disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; [...].” (BRASIL, 1966). 
120 TJ-CE, APL 00003161020068060115 CE 0000316-10.2006.8.06.0115, Relatora: Juíza Lira Ramos de 

Oliveira, 6ª Câmara Cível, DJ 24/02/2016. 
121 CARRAZZA, 2013, p. 401. 
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Há, portanto, uma relação de subordinação entre os decretos e as leis, sendo 

aqueles normas regulamentadoras destas outras. É por isso que alteração de Lei não pode ser 

realizada por Decretos. Estes tratam-se apenas de regulamentos emitidos pelo Poder 

Executivo, e por isso “[...] não lhes é dado inovar originariamente o ordenamento jurídico. 

Pelo contrário, devem guardar relação de conformidade com a lei, imprimindo-lhe efeitos 

concretos”122. 

Ocorre que, no caso em tela, o ato do executivo municipal alterou veementemente 

o conteúdo da Lei Complementar 241/2017 quando não poderia tê-la modificado. Por tratar-se 

de competência do poder legislativo, o ato do executivo deveria limitar-se apenas a criar 

condições para efetividade da lei. 

Como constata-se no art. 4º, II do Decreto n. 14231, houve uma grande redução 

do teto das taxas para estabelecimentos com até 30.000 m² de área. De R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) o limite passa a ser R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Conforme salientado, tal redução pareceu dar-se pela forte pressão sofrida pelo 

Governo Municipal diante do descontentamento do donos de estabelecimentos que foram 

afetadas pelo aumento no valor da taxa. 

Todavia, mesmo que tenha o Decreto diminuído o teto da Taxa de Licença para 

Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e Atividades Diversas, tornando as 

consequências da L.C. n. 241/2017 menos maléficas ao contribuinte, não torna a ilegalidade 

menos evidente. Isso porque “[...] ato normativo infralegal, que extrapasse os limites fixados 

pela lei que lhe dá sentido jurídico de existência, padece da coima de ilegalidade, que o 

sistema procura repelir”123. 

O Decreto n. 14231 alterou o parâmetro estabelecido no art. 325 da L.C. n. 

241/2017, sobressaindo os limites de sua finalidade e invadindo a competência legislativa. 

Apesar de reduzir o limite para cobrança da TLLFEAD e tornar a L.C. n. 241/2017 menos 

prejudicial financeiramente ao sujeito passivo da relação jurídico tributária, a alteração fora 

forçosamente e ilegalmente realizada. 

4.2 Limitações constitucionais dos Decretos do Poder Executivo 

Observou-se no tópico anterior que o poder executivo municipal agiu de maneira 

contrária à legislação, assim como à doutrina, sendo pacífico o entendimento de que os 

                                                
122 CARRAZZA, 2013, p. 402. 
123 CARVALHO, 2014, p. 78. 
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Decretos e Regulamentos não podem dispor de forma diferente da Lei, limitando-se a 

regulamentá-la e dar-lhe fiel execução. 

Adiante analisar-se-á algumas limitações impostas pela Constituição Federal de 

1988 aos Decretos emanados do poder executivo, assim como suas aplicações ao caso 

concreto. 

4.2.1 Princípio da separação dos poderes 

Existe um fundamento constitucional basilar para o Estado Democrático de 

Direito que consubstancia a incapacidade do poder executivo de editar Decreto alterando 

disposição de Lei. 

Trata-se do princípio constitucional da separação dos poderes, verdadeira cláusula 

pétrea da Carta Maior, não podendo existir emenda constitucional tendente a aboli-lo (art. 60, 

§4, III da CF/88). Sobre o tema, ensina Moraes: 

O exercício do poder regulamentar do Executivo situa-se dentro da principiologia 

constitucional da Separação de Poderes (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III), pois, salvo em 
situações de relevância e urgência (medidas provisórias), o Presidente da República 

não pode estabelecer normas gerais criadoras de direitos ou obrigações, por ser 

função do Poder Legislativo. Assim, o regulamento não poderá alterar disposição 

legal, tampouco criar obrigações diversas das previstas em disposição legislativa.124 

Assim, os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e 

harmônicos entre si. Os representantes de cada um desses poderes devem atuar sempre em 

prol do povo, titular do poder estatal em um regime democrático. Para isso, existem limites 

impostos pela própria Constituição, dentre esses limites, encontra-se o princípio da separação 

de poderes. Deste, extrai-se que é vedado ao representante de qualquer um dos poderes, 

intentar exercer ou interferir na função do outro por pura e espontânea vontade. 

Nesse contexto, a própria Constituição Federal prevê o caráter instrumental dos 

Decretos do executivo, ou seja, sua utilidade como um instrumento para alcançar a efetividade 

da Lei. À vista disso: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
[...] 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 

regulamentos para sua fiel execução; [...].125 

                                                
124 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 504. 
125 BRASIL, 1988. 
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É justamente tratando desse tema que Carrazza afirma: 

Ao mesmo tempo em que o texto constitucional confere ao Presidente (e, por 
extensão, ao Governador e ao Prefeito) a aptidão para editar regulamentos, limita-a, 

ao estabelecer que devem ser expedidos tendo em mira a “fiel execução” da lei.126 

Nota-se, é claro, que o dispositivo supra refere-se à competência do Presidente da 

República, mas a mesma lógica se aplica aos chefes dos executivos estaduais e municipais. 

Entende-se assistir razão ao autor, em razão do que fora exposto no tópico anterior acerca das 

normas contidas no CTN que abordam o assunto dos decretos, assim como o próprio princípio 

da separação dos poderes, aplicável à todos os entes federados. 

Outrossim, demonstra-se flagrante que, ao editar o referido Decreto n. 14231, o 

chefe do executivo municipal invadiu a competência legislativa enquanto representante do 

poder executivo. Quando deveria ter realizado mera regulamentação da L.C. n. 241/2017, o 

prefeito de Fortaleza legislou, extrapolando suas atribuições. 

Com base na redação do texto constitucional, sendo um instrumento para 

execução das leis na forma e limites estabelecidos pelo poder legislativo, o edição do Decreto 

não comporta a possibilidade alteração desta. Pelo contrário, o dispositivo supra afasta essa 

possibilidade. Permitir que o chefe do executivo altere disposição legal, via decreto, é também 

incorrer em inconstitucionalidade. 

4.2.2 Princípio da legalidade tributária ou reserva legal tributária 

Em conseguinte, existe outro limite constitucional que merece apreciação no caso 

em deslinde: o princípio da legalidade. A Constituição prevê em seu art. 5º, II o princípio da 

legalidade por assim dizer, aquele que prescreve que nenhuma pessoa será obrigada a fazer ou 

não fazer algo que não esteja previsto em lei. 

Conquanto a existência do princípio supramencionado na Carta Maior, esta 

também prevê, de forma mais específica, o princípio da legalidade tributária em seu art. 150, 

I127. 

Entrementes, há quem prefira realizar a diferenciação entre princípio da legalidade 

e princípio da reserva legal. 

                                                
126 CARRAZZA, 2013, p. 403. 
127 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

 I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;” (BRASIL, 1988). 
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Dessa forma o princípio da legalidade seria mais amplo, relacionado com as 

liberdades individuais dos indivíduos e da relação do particular com o poder público. Já o 

princípio da reserva legal estaria diretamente ligado à divisão de competências dos entes 

estatais. 128 

Aqueles que adotam essa terminologia inclusive tendem a nomear o princípio 

contido no art. 150, I da CF/88 como princípio da reserva legal tributária. 

Independente da terminologia, o princípio da legalidade tributária (ou da reserva 

legal tributária) indica de forma instantânea que a competência para estabelecer normas 

tributárias, de fazer ou não fazer, é exclusiva do poder legislativo. 

O comando constitucional é expresso, não havendo possibilidade de relativização. 

Na realidade, quando quis o constituinte permitir a atuação do executivo na modificação de 

algum elemento do tributo, o fez expressamente. São os casos do Imposto de Importação, 

Imposto de Exportação, Imposto sobre Operações Financeiras e o Imposto sobre Produtos 

Industrializados, em que o art. 153, §1º autoriza, observadas as condições e os limites legais, a 

alteração de suas alíquotas via Decreto129. Contudo são exceções das quais as taxas não fazem 

parte. 

Tratando especificamente sobre o princípio da legalidade, Janczeski alerta: 

O importante é que sejam normas contidas em textos legais, aqueles que dispõem 
sobre o surgimento do tributo e as que determinam e configuram seus elementos 

essenciais. Outrossim, tudo estará perdido se estas matérias forem reguladas por 

textos de categoria regulamentar advindas da Administração, ainda que tais textos se 

ajustem a critérios-marco, de tipo formal, contidos em uma lei.130 

Importante que destaque-se a preocupação do autor com atos da administração 

que intentem regular matérias que competem exclusivamente ao legislativo. 

Nesse ínterim, ainda que o Decreto n. 14231 utilize os mesmos ou alguns dos 

critérios da Lei Complementar 241/2017 (como a base de cálculo e o fato gerador da 

TLLFEAD), o referido documento normativo não poderia de maneira alguma modificar os 

valores pecuniários instituídos em lei para taxa em estudo. 

É evidente, portanto, que o Decreto em estudo feriu princípios constitucionais 

importantíssimos para o Estado Democrático de Direito e em conseguinte para a estrutura do 

Sistema Tributário Nacional. Relativizar esses princípios, ainda que aparentemente em prol do 

                                                
128 MORAES, 2017, p. 42. 
129 A Constituição Federal de 1988 também fez outras previsões, sempre expressas, permitindo que o poder 

executivo atue acerca das alíquotas. É o caso do art. 177, §4º, I, b, CF, no qual trata das Contribuições de 

Intervenção no Domínio econômico relativa as atividades que envolvem combustíveis, a chamada CIDE 

combustíveis, autorizando que suas alíquotas sejam reduzidas ou restabelecidas por ato do Poder Executivo.  
130 JANCZESKI, 2008, p. 110. 
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contribuinte, é abrir precedente perigoso que pode futuramente tornar aquilo que parece 

momentaneamente favorável em desculpas para edição de Decretos arbitrários. 

4.3 Possibilidade de isenção das taxas por meio de Decreto Municipal: art. 177, I, CTN 

Nos tópicos anteriores tratou-se da possibilidade de Decreto do Poder Executivo 

Municipal alterar Lei, o que o CTN, CF/88 e doutrina sustenta sobre o tema. Todavia, poderia 

o prefeito instituir isenção de taxas por meio de Decreto? Seria uma alternativa ao poder 

executivo municipal? 

Tratando o assunto, a CF/88 determina em seu art. 150, §6º: 

Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 

presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só 

poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, 

que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 

tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.131 

Necessário que destaque-se também o art. 97, VI, do CTN132, o qual prevê que 

somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 

tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. 

Como se sabe, a isenção está prevista como uma das hipóteses de exclusão do 

crédito tributário no CTN133. Nesse contexto, preceitua também: 

Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: 
I - às taxas e às contribuições de melhoria; 

II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.134 

Afere-se que são vários os dispositivos, tanto constitucionais como 

infraconstitucionais, que preveem expressamente a necessidade de lei para que a isenção seja 

criada. Nesse sentido, não cabe ao Decreto do executivo municipal estabelecer hipótese de 

isenção total ou parcial. 

                                                
131 BRASIL, 1988, grifo nosso. 
132 “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: [...] VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 

tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. [...].” (BRASIL, 1966). 
133 “Art. 175. Excluem o crédito tributário: 

 I - a isenção; 

 II - a anistia. 

 Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias 

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüente.” (BRASIL, 1966, loc. 

cit.). 
134 BRASIL, 1966, loc. cit. 
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Não que guarde o art. 4º, II do Decreto n. 14231 alguma hipótese de isenção. 

Trata-se, como visto alhures, de alteração ilegal por parte do poder executivo. Apenas clareia-

se, neste breve adendo, que ocorrendo alguma edição futura pelo executivo municipal nesse 

sentido, poderá incidir na mesma teia da ilegalidade verificada no caso em deslinde. 

Verifica-se no Decreto em análise que em seu art. 6º existe uma simples repetição 

das hipóteses de isenção previstas no art. 327135 do CTMF, não havendo qualquer alteração 

realizada pelo Decreto nesse sentido. Inclusive algumas das hipóteses previstas são 

verdadeiras reafirmações das imunidades tributária previstas no art. 150, VI, “a” e “b” da 

CF/88. 

Além da observância aos art. 97, VI e 177, I, do CTN, e do art. 150, §6º, da CF, 

existe entendimento firmado no STF (ADI 4033/DF)136 no sentido de que o tema da lei que 

vier a prever hipótese de isenção deverá guardar relação de pertinência com a própria norma 

de isenção. Tal entendimento da corte guarda relação direta com o próprio art. 150, §6º da 

CF/88 que prevê a necessidade de lei específica. 

Nesse sentido, demonstra-se evidente que o poder executivo não poderá editar 

decreto criando novas hipóteses de isenção, por ser tarefa alheia a sua competência. Primeiro 

porque a própria lei assim determina, segundo pela própria natureza regulamentar dos 

decretos que possuem status inferior ao das leis, devendo se limitar a criar condições para sua 

plena execução, como visto em páginas anteriores. 

4.3.1 A possibilidade de previsão de hipóteses de isenção no Código Tributário Municipal 

Ao compulsar o Código Tributário do Município de Fortaleza, constata-se a 

existência de quatro hipóteses de isenção em seu escopo, presentes no art. 327 e reproduzidos 

pelo art. 6º do Decreto n. 14231. Destas, duas previsões (incisos I e II) são idênticas às 

prescrições constitucionais de imunidade tributária do art. 150, VI, “a” e “b” do Diploma 

Maior, como afirmado em linhas anteriores. Já as outras duas hipóteses são: (III) os 

                                                
135 “Art. 327. São isentos do pagamento da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, os 

estabelecimentos: 
 I - pertencentes aos órgãos da União, estados e municípios, quando destinados ao uso destes; 

 II - utilizados como templos religiosos de qualquer culto; 

 III - pertencentes a profissionais autônomos, quanto destinados aos seus escritórios, consultórios e 

exclusivamente para o exercício de suas atividades profissionais; 

 IV - destinados ao desenvolvimento de atividades econômicas por Microempreendedor Individual (MEI), 

optante pelo Simples Nacional, na forma da Lei Complementar nº 123/2006. 

 Parágrafo único. A isenção da taxa não dispensa o prévio requerimento para a concessão de licença para 

localização e funcionamento de estabelecimentos diversos.” (FORTALEZA, 2013). 
136 STF, ADI 4033, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 15/09/2010, DJe 07/02/2011. 
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estabelecimentos que pertencem a profissionais autônomos, quando estes locais sirvam de 

forma exclusiva como ponto de exercício de suas atividades profissionais; e (IV) os 

estabelecimentos que sirvam como local para desenvolvimento de atividades econômicas de 

Microempreendedor Individual (MEI) que opte pelo SIMPLES nacional nos termos da Lei 

Complementar 123/2006. 

Por se tratarem de normas iguais às previstas no texto constitucional, não irar-se-á 

levantar qualquer tipo de debate acerca dos incisos I e II do supracitado dispositivo. Apesar 

disso, importante abordar a adequação das hipóteses de isenção previstas nos incisos III e IV 

diante dos preceitos normativos e jurisprudenciais consolidados no item predecessor. 

A problemática surge quando pergunta-se da possibilidade do Código Tributário 

Municipal de Fortaleza introduzir novidades acerca do instituto da isenção. Como visto, as 

novas hipóteses de dispensa legal de pagar o tributo devem ser constituídas mediante lei e no 

casos das taxas que a lei preveja expressamente a aplicação da isenção à essa espécie de 

tributo. Até aí tudo bem, tendo em vista que o CTMF fora instituído pela Lei Complementar 

159 de 2013 e posteriormente alterado por lei de igual natureza, assim como a hipótese faz 

previsão expressa das taxas de licença. 

Contudo, a partir do art. 150, §6º conjuntamente com o entendimento fixado pelo 

STF na ADI 4.033, entende-se que além da previsão ter que ser realizada por lei, também 

deverá ser feita de forma específica. Em seu voto, o Relator Ministro Joaquim Barbosa 

verificou a existência de pertinência entre a hipótese de isenção e o tema da lei em que estava 

inserida. Inclusive o nobre jurista destacou a importância do dispositivo constitucional, 

entendendo que o mesmo protege o exercício da função legislativa, evitando que a concessão 

de benefício fiscal ou de isenção reste “camuflado” e passe sem muitas discussões ou sem 

percepção do legislativo que venha a aprovar a lei. 

Assim, assiste razão ao então Relator. Isto porque a previsão de especificidade no 

texto constitucional é bastante clara, não devendo ser permitida a aprovação de isenções das 

mais variadas em meio a legislações com conteúdo dos mais variados, a ponto da discussão 

acerca da isenção restar prejudica ou esquecida. A previsão induz o comando de que deve o 

legislador deter um grau de atenção maior a questão, devendo discutir pormenorizadamente 

das hipóteses de isenção, antes de aprova-las, sendo preciso ainda demonstrar coerência entre 

da hipótese isentiva com o contexto da lei em que se insere. 

Todavia não parece ser o caso do CTMF. Isto porque trata-se de um código, prevê 

diversas passagens referentes a temas dos mais distintos, não se tratando de forma alguma de 

lei específica. A Constituição é clara; a lei deve ser específica e tratar exclusivamente do 
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tributo correspondente à hipótese de isenção. Já o CTMF detém um grau de generalidade 

elevado, se distanciando da exclusividade prescrita pela Constituição. 

Nesse sentido, estando qualquer das previsões instituídas somente no corpo do 

CTMF, restarão consequentemente eivadas de inconstitucionalidade. 

Conquanto isto, sustenta-se que embora não seja válida a previsão do art. 327, IV 

do CTMF, que trata da hipótese relativa aos Microempreendedores Individuais - MEI, a 

categoria está albergada pela dispensa legal do pagamento de taxas prevista no art. 18 da Lei 

municipal n. 10.350 de 2015 que instituiu o Estatuto do Microempreendedor Individual, da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte no Município de Fortaleza. Prevê o 

dispositivo: 

Art. 18. A renovação do alvará de funcionamento dos microempreendedores 
individuais, das microempresas e das empresas de pequeno porte será automática 

mediante requerimento do interessado e com dispensa de pagamento das taxas 

correspondentes, desde que o interessado permaneça na mesma atividade 

empresarial, no mesmo local e sem alteração societária.137 

A redação aplicável é a da Lei n. 10.350, tendo em vista que a mesma preenche o 

requisito de especificidade retro mencionado. Trata-se de Estatuto com tema bastante singular 

e adstrito aos sujeitos de direito que preenchem a condição única de microempreendedores 

individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte.138 

Em suma, constata-se como inconstitucionais as previsões legislativas de isenção 

de taxas trazidas única e exclusivamente pelo CTMF, por não atender o critério da 

especificidade. Não obstante possam existir previsões similares ou idênticas em outros 

diplomas que tenham sua validade consolidada, como a Constituição e a Lei municipal n. 

10.350, e que acabem por isentar os mesmos sujeitos passivos da norma tributária eivada de 

inconstitucionalidade. 

                                                
137 FORTALEZA. Lei n. 10.350, de 28 de maio de 2015. Institui o Estatuto do Microempreendedor Individual, 

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte no Município de Fortaleza. Diário Oficial do Município, 

Fortaleza, CE, 11 jun. 2015. 
138 O art. 1º da Lei n. 10.350/2015 deixa explícito seu grau de especialidade: “Art. 1º - Esta Lei estabelece 

normas gerais conferindo tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado aos 

microempreendedores individuais, às microempresas e às empresas de pequeno porte, em especial no que se 

refere: I - à unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas; II - à 
criação de banco de dados com informações, orientações e instrumentos à disposição dos usuários, 

preferencialmente via rede mundial de computadores; III - à simplificação, racionalização e uniformização 

dos requisitos de segurança sanitária, metrologia e controle urbano ambiental, para os fins de registro, 

legalização e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas, inclusive com a definição das atividades 

consideradas de alto risco; IV - aos benefícios fiscais dispensados aos microempreendedores individuais, às 

microempresas e às empresas de pequeno porte; V - à preferência nas aquisições de bens e serviços pela 

administração pública municipal; VI - ao associativismo e às regras de inclusão; VII - à inovação tecnológica 

e à educação empreendedora; VIII - ao incentivo à geração de empregos; IX. - ao incentivo à formalização de 

empreendimentos.” (FORTALEZA, 2015, loc. cit.). 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A espécie taxa faz parte do rol de tributos vinculados à uma atuação estatal, onde 

sua hipótese de incidência materializa-se a partir da concretização do fato gerador que sempre 

será uma atuação do ente público. Já as taxas de polícia, subespécie das taxas, apresentam 

singularidades: a atividade estatal, sob o prisma teórico, deve ser efetiva, não bastando sua 

mera disponibilidade; possuem também caráter contraprestacional, onde o valor a ser pago 

pelo sujeito passivo deve representar, ainda de que forma aproximada, o dispêndio financeiro 

do ente no exercício do poder de polícia. 

A Lei Complementar n. 241 de 2017, editada pelos vereadores de Fortaleza, 

alterou de forma substancial o regime jurídico municipal acerca das taxas de licença para 

localização e funcionamento de estabelecimentos e atividades diversas, e dessa alteração 

resultou em aumento significativo do valor da referida taxa.  

Considerando o princípio constitucional do não confisco, a L.C. n. 241/2017, abre 

grande margem para críticas. Nenhum tributo poderá ter caráter confiscatório conforme art. 

150, IV da CF/88. Consequentemente implica-se dizer que a cobrança realizada pelo ente 

federado deve sempre atentar para razoabilidade e proporcionalidade e no caso das taxas de 

polícia ambos critérios guaram íntima relação com o caráter contraprestacional e vinculado. 

Para não possuir caráter confiscatório a taxa em estudo deveria observar tais premissas, 

todavia a falta de transparência do poder público torna difícil mensurar os custos da atuação 

estatal e consequentemente a possibilidade do contribuinte aferir se a cobrança está sendo ou 

não confiscatória. 

 Existem manifestações de diversos empreendimentos que esse aumento prejudica 

a continuação de sua atividade econômica. Não trata-se de mera reclamação, tendo em vista 

que como demonstrado no curso do trabalho o aumento fora vultoso e será cobrado 

anualmente. As pequenas e médias empresas são as mais prejudicadas.  

Invoca-se nesse sentido o princípio constitucional da livre iniciativa, 

expressamente previsto na Constituição. O papel do poder de polícia é proteger o interesse 

público, exercendo atividade fiscalizatória para que os estabelecimentos e atividades 

obedeçam normas de segurança, higiene e funcionamento em prol da coletividade. Proteger a 

livre iniciativa não significa ir ao encontro do interesse público, pelo contrário, a livre 

iniciativa exerce papel de grande importância na economia dos entes federados, devendo ser 

protegida. As taxas de polícia se prestam a custear esse papel de vigilância dos entes estatais e 
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não incrementar sua receita com fito de custear serviços gerais, como a saúde, educação e 

outros.  

Nesse sentido, sugere-se uma maior transparência do Município de Fortaleza no 

que tange os gastos públicos, especificamente em relação ao exercício de poder de polícia. 

Ora, se existe um aparato fiscalizatório organizado, possivelmente esse aparato possui um 

balanço financeiro do qual poderá se mensurar, ainda que aproximadamente, o custo de suas 

diligências. 

Como visto, a atual jurisprudência da Suprema Corte autoriza a cobrança de taxa 

na renovação anual dos alvarás de funcionamento. Nesse ponto, a novidade legislativa 

apresenta-se em consonância com a interpretação da jurisprudência, embora neste trabalho 

teceu-se algumas considerações sobre a matéria. 

Elencou-se a necessidade de efetividade no exercício regular do poder de polícia 

pelo Estado. É uma característica indissociável das taxas e bastante difundida na doutrina, a 

qual este trabalho filia-se. A presunção de um exercício regular do poder de polícia apresenta 

riscos ao sujeito passivo da relação tributária, elo mais fraco ante o poder Estatal. Neste 

trabalho entende-se que não deveria ser assim, visto que a mera presunção não comprova a 

materialização do critério material da hipótese de incidência das taxas de polícia. Todavia, 

remanescendo o entendimento do STF, a presunção tem de ser relativa. 

Dessa forma, não havendo efetivamente o exercício da atividade fiscalizatória 

pelo ente na renovação ou no processo inicial para emissão do alvará de funcionamento, 

entende-se que o contribuinte tem o direito de reaver os valores pagos por carência de 

referibilidade da atuação estatal. A Corte Maior entende possível a cobrança de taxa sem a 

necessidade de comprovação do efetivo exercício da atividade de polícia, desde que exista 

aparato ou órgão fiscalizatório consolidado. Nesse caso, indica-se que o contribuinte 

proponha ação de repetição de indébito tributário ao constatar que pagou a taxa, mas o ente 

federado não exerceu qualquer atividade regulatória durante o ano corrente.  

Em conseguinte, o presente estudo posiciona-se contra a utilização de elementos 

de grandeza relativos ao contribuinte como base de cálculo para as taxas. É o caso da área do 

imóvel, elemento inerente à propriedade do indivíduo. Ainda que possa guardar alguma 

relação com a amplitude da atividade fiscalizatória realizada, utilizar a área do imóvel como 

base de cálculo para taxas poderá levar à imprecisões quanto ao valor final cobrado do 

contribuinte. Utilizar critério inerente exclusivamente à atividade estatal diminuiria a chance 

de se distanciar do caráter contraprestacional e consequentemente da cobrança de taxa cujo 

valor não condiz com o dispêndio financeiro da atividade de fiscalização. 
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Por fim, conclui-se que o Decreto Municipal n. 14231 é inconstitucional. Os 

decretos devem apenas conferir efetividade às leis, regulamentando-as. No caso estudado, o 

ato do executivo alterou veementemente a Lei Complementar n. 241 de 2017 sem qualquer 

cerimônia. 
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