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CTN, Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao
exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.
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CTN, Art. 78. 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.



Taxa

Evolução do entendimento do STF

Novo entendimento: (RE 216.207/MG, rel. Min. Ilmar
Galvão, 02.03.1999): ‘’Presume-se a afetividade da
fiscalização exercida pelos agentes da Municipalidade de
Belo Horizonte, uma das maiores do País, no controle da
exploração e utilização da publicidade na paisagem
urbana, com vista e evitar prejuízos à estética da cidade e
a segurança dos municipes.’’

Outro caso: RE 416.601. Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental-
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TCFA, instituída pela lei de número 10.165 de 2000, que tem
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia
conferido ao instituto Brasileiro e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA

STF – RE 361009 AgR/Rj : 1. A incidência de taxa pelo
exercício de poder de polícia pressupõe ao menos (1)
competência para fiscalizar a atividade e (2) a existência
de órgão ou aparato aptos a exercer a fiscalização. 2. O
exercício do poder de polícia não é necessariamente
presencial, pois pode ocorrer a partir de local remoto, com
o auxílio de instrumentos e técnicas que permitam à
administração examinar a conduta do agente fiscalizado.
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3. Dizer que a incidência do tributo prescinde de
‘’fiscalização porta a porta’’ (in loco) não implica
reconhecer que o Estado pode permanecer inerte ao seu
dever de adequar a atividade pública e a privada às
balizas estabelecidas pelo sistema jurídico. Pelo contrário,
apenas reforça sua responsabilidade e a de seus agentes.

E o STJ?

‘’Esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento,
consubstanciado no verbete sumular 157/STJ, no sentido
da ilegalidade da cobrança, pelo Município, de taxa na
renovação de licença para localização de estabelecimento
comercial ou



Taxa

ou industrial. Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal
Federal se posicionou em sentindo diametralmente
oposto ao acima esposado, ou seja, concluiu pela
constitucionalidade da cobrança da referida taxa.’’ Agravo
808.006/MS de referência do Min. HUMBERTO MARTINS

STJ – ‘’PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO –
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ART. 77 DO CIN. 1.
Consoante orientação traçada pelo STF, a cobrança da
taxa de localização e funcionamento, pelo Município,
prescinde da comprovação da efetividade da atividade
fiscalizadora, bastando seu exercício
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em potencial. 2. Recurso especial improvido.’’

(Resp 698559/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda
Turma, 20.9.2005,

Exemplos de atividades de polícia ensejadoras de cobrança
de taxa:

✓ atividade de fiscalização de anúncios (RE 216.2017);

✓ fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários
pela Comissão de Valores Mobiliários (RE 198.868);
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✓ taxa de localização e funcionamento de estabelecimento
em geral (RE 198.904)

Taxas Retributivos

Serviço específico e divisível

Poder de Polícia

SV 19 – Taxa de coleta de lixo

SV 29 – Base de cálculo


