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Taxa 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades 

autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades 

públicas; 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, 

por parte de cada um dos seus usuários. 



Taxa 

STF: 2. O Recorrente alega que o Tribunal a quo teria contrariado 

o art. 175 da Constituição da República. Argumenta que o“ serviço 

de esgoto, que se traduz na captação da água que sobra dos 

imóveis, para que ela não vá para o lençol freático, bem como 

sua limpeza, para que retorne aos lençóis de água o mais pura 

possível, não é de utilização compulsória. Se o administrado 

quiser preservar a água por ele captada, de forma que nada reste 

para ser devolvido ao esgoto, ele poderá tranquilamente fazê-lo” 



Taxa 

Sustenta que “a exigência de especificidade e divisibilidade refere-

se às taxas; mas não às tarifas, submetidas a outro regime 

jurídico. 

4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou que a 

contraprestação relativa aos serviços de água e esgoto não tem 

natureza jurídica tributária, mas de preço público. RE 578852 MS 

- 22/12/2010 



Taxa 

STF: As atividades notariais e de registro não se inscrevem no 

âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público, mas no 

círculo das que se pautam por uma tabela de emolumentos, 

jungidos estes a normas gerais que se editam por lei 

necessariamente federal. (...) É constitucional a destinação do 

produto da arrecadação da taxa de fiscalização da atividade 

notarial e de registro a órgão público e ao próprio Poder 

Judiciário. ADI 4.140, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJE de 20-

9-2009. 



Taxa 

STF: É constitucional taxa de renovação de funcionamento e 

localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de 

polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura 

competentes para o respectivo exercício. AI 848035 RN -

14/02/2012. 

STJ Súmula nº 157 - 22/03/1996 - É ilegítima a cobrança de 

taxa, pelo Município, na renovação de licença para localização de 

estabelecimento comercial ou industrial. 



Taxa 

STF: “A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de 

que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos 

serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, 

qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, 

sujeitando-se, em consequência, quer no que concerne à sua 

instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, 

ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial 

modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios 

fundamentais (...) 



Taxa 

(...) que proclamam, dentre outras, as garantias essenciais (a) da 

reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da 

isonomia e (d) da anterioridade.” (ADI 1.378-MC , Rel. Min. Celso 

de Mello, julgamento em 30-11-1995, Plenário, DJ de 30-5-

1997.)  



Taxa 

CTN, Art. 77. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de 

cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a 

impôsto nem ser calculada em função do capital das emprêsas. 

STF Súmula Vinculante nº 29 - PSV 39 - DJe nº 45/2010 - 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. 



Taxa 

STF Súmula Vinculante nº 19 - PSV 40 - DJe nº 223/2009 - A 

taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de 

coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos 

provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da 

Constituição Federal. 


