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AO 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – TOCANTINS 

 

DR. EPITÁCIO BRANDÃO LOPES   

 

Quadra 201 Norte, Conjunto III, Lts. 1 e 2, Palmas - TO, CEP: 77.001-132 

____________________________________________________________________________   

 

EMENTA:  PROJETO DE LEI Nº 43/2015. ICMS – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. ITCMD – 

FATO GERADOR PRESUMIDO – BITRIBUTAÇÃO – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. IPVA – 

MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS - FORMA DE NOTIIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – OFENSA 

À SEGURANÇA JURÍDICA E À AMPLA DEFESA. TAXA DE INCÊNDIO – SERVIÇO 

INDIVISÍVEL E INESPECÍFICO. 

 

RELATÓRIO: 

 

Trata-se de consulta formulada pela Presidência da OAB/TO acerca das alterações 

introduzidas pelo Projeto de Lei nº43/2015 do Governo do Estado do Tocantins. 

 

Em apertada síntese o Projeto de Lei nº43/2015 altera o Código Tributário Estadual 

majorando alíquotas diversas, modificando fatos geradores, instituindo métodos de 

notificação de lançamentos e criando tributos. 

 

Considerando a extensão do Projeto e a quantidade de modificações introduzidas, 

optamos por dividir o presente estudo por tópico, a fim de facilitar a compreensão: 

 

1) ICMS 

 

Podemos verificar que o ICMS sofreu majoração de alíquotas não condizentes com o 

cenário econômico financeiro atual. 

 

O referido imposto tem por característica ser indireto, ou seja, embora os empresários 

arrecadem o valor devido aos cofres públicos, o encargo financeiro é repassado ao 

consumidor, onerando ainda mais a população a ponto de desestimular a conduta de 

aquisição de bens e serviços, podendo o referido aumento resultar, até mesmo, em 

redução de receita. 

 

Aplica-se à presente situação a Curva de Laffer, que sustenta que a alíquota 0% terá 

como arrecadação tributária o valor 0, por razões óbvias. Porém, a alíquota de 100% 

também encontra como arrecadação o valor 0, uma vez que com a tributação de 100% 

sobre a atividade, ninguém a exerceria, conforme representação gráfica a seguir: 
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Assim, segundo a Curva de Laffer, existe um ponto em que a tributação, por suas 

alíquotas são ideais, o que no gráfico acima representaria “t2” e uma tributação acima 

disto, como é o caso de “t3”, importaria em redução de receita.  

 

Eis o principal risco com o novo aumento das alíquotas. A elevada carga tributária 

tem como consequência a redução do consumo o que afeta o empresariado, 

resultando em demissões e o resfriamento da economia, além de um incentivo às 

práticas da sonegação fiscal e comércio e serviços informais. 

 

Sustentamos que toda reforma tributária tem como ponto de partida a redução de 

gastos públicos e, em segundo momento, a adequação do sistema tributário, capaz 

de desonerar o consumo, possibilitando a circulação do capital e a distribuição de 

renda em conjunto com outros tributos. 

 

Dentre os aumentos do ICMS, destaca-se a majorada alíquota de 27% sobre bebidas 

alcóolicas que incidirá da mesma forma para cervejas e chopes sem álcool (art. 27, I, 

h e n). 

 

Cigarros, armamentos e bebidas, entre outros produtos nocivos ao cidadão e à 

sociedade, possuem alíquotas maiores em razão do Princípio da Seletividade, que 

permite a carga tributária inversamente proporcional à importância do produto. Neste 

sentido, afirma Aliomar Baleeiro1 sobre o princípio: 

 

“[...] refere-se à adequação do produto à vida do maior número dos habitantes do 

país. As mercadorias essenciais à existência civilizada deles devem ser tratadas mais 

                                           
1 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 9ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 1977, p. 90. 
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suavemente ao passo que as maiores alíquotas devem ser reservadas aos produtos 

de consumo restrito, isto é, o supérfluo das classes de maior poder aquisitivo. 

Geralmente são os artigos mais raros e, por isso, mais caros.” 

 

A cerveja e o chope sem álcool não apresentam as nocivas consequências do 

motorista embriagado, da dependência alcoólica, brigas em estádios etc. Pelo 

contrário, pode ser importante aliado na redução das referidas práticas, motivo pelo 

qual, não apenas por motivos econômicos, mostra-se adequado enquadrar a 

tributação sobre os referidos tributos tal qual os dos refrigerantes como em outros 

Estados da Federação, a exemplo de Santa Catarina. 

 

Também chama atenção a nítida inconstitucionalidade da nova redação do artigo 27, 

§ 11 e 12, criando o acréscimo da alíquota em 2% destinados para o Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza – Fecoep/TO.  

 

Isto porque o imposto é espécie tributária não vinculada a atividade estatal, conforme 

expressa previsão constitucional, senão vejamos:  

 

“Art. 167. São vedados: [...] 

 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 

159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 

manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 

212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 

receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;" 

 

Sobre o tema, vejamos o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: 

 

“IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.  MAJORAÇÃO DE 

ALÍQUOTA.  VINCULAÇÃO DA DIFERENÇA A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA. A teor do 

disposto no inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, é vedado vincular receita 

de impostos a órgão, fundo ou despesa. Inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da 

Lei nº 10.983/97, do Estado do Rio Grande do Sul.” (STF - RE: 419795 RS , Relator: 

Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/02/2011, Primeira Turma, Data de 

Publicação: DJe-056 DIVULG 24-03-2011 PUBLIC 25-03-2011 EMENT VOL-02489-

02 PP-00354). 

 

Assim, no que tange ao ICMS, podemos encontrar diversos desrespeitos aos 

mandamentos constitucionais, seja ao Princípio da Vedação ao Confisco (art. 150, IV, 

CF), em razão das elevadas alíquotas, seja em razão da não observância do Princípio 

da Seletividade, ou mesmo em razão da vinculação de receita de imposto.  
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2) ITCMD – FATO GERADOR PRESUMIDO 

 

Pretende-se alterar o art. 53 que passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 53. (...) 

 

§1º O pagamento do imposto devido na renúncia de herança, de legado ou de doação, 

não exclui a incidência verificada na sucessão Causa Mortis ou doação anterior a que 

está sujeito o renunciante, respondendo pelo pagamento aquele a quem passarem a 

pertencer os bens.  

 

§2º Doação é:  

 

I – o ato contratual ou a situação em que o doador, por liberalidade, transmite bem, 

vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 

presumidamente;  

 

II – a cessão não onerosa, a renúncia em favor de determinada pessoa, a instituição 

convencional de direito real e o excedente de quinhão ou de meação;  

 

III – a transmissão onerosa da propriedade ou a instituição onerosa de direito real, em 

favor de pessoa que não comprove o pagamento por meio de recursos próprios;  

 

IV – a transmissão onerosa de bem ou direito, na situação em que uma pessoa os 

adquire de outrem e o pagamento é efetuado por um terceiro que age como 

interveniente pagador, expressa ou implicitamente;  

 

V – o valor recebido em contrato de empréstimo firmado entre ascendente e 

descendente ou entre a empresa e sócio com ausência de:  

 

a) prazo de devolução do empréstimo;  

 

b) remuneração do capital;  

 

c) correção monetária;  

 

d) registro do contrato de empréstimo;  

 

VI – a integralização ou aumento de capital social por pessoa que não comprove que 

o fez por meio de recursos próprios;  

 

VII – a cessão onerosa em que o cessionário não comprove o pagamento por meio de 
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recursos próprios;  

 

VIII – a utilização de reservas de lucros, lucros acumulados e lucros dos exercícios 

seguintes em pagamento de ações ou quotas em contrato firmado entre ascendente 

e descendente;  

 

IX – a transferência para sócio ou acionista que detenha a nua propriedade das quotas 

ou ações, de lucros acumulados e reservas, mediante incorporação ao capital social; 

 

X – a renúncia da meação ou legado. 

 

(...)” 

 

Sob esse aspecto, existem várias reservas acerca das hipóteses presumidas de fatos 

geradores definidas pelo legislador. 

 

Inicialmente cumpre apontar que a definição de institutos de Direito Civil, tal qual o 

conceito de doação é de competência privativa na União, conforme o definido no art. 

22, I e XXV da Constituição Federal. 

 

Assim, não é dado à legislação tributária alargar ou restringir conceitos 

eminentemente civis, a fim de albergar pretensão arrecadatória. 

 

Ademais, em uma análise acerca das hipóteses definidas no art. 53, verifica-se que o 

legislador preconiza a atividade do contribuinte sob a pecha de burla ou evasão fiscal, 

definindo limites específicos para a prática de atos comuns da vida hodierna, senão 

vejamos: 

 

I) Define doação como todo o valor recebido em contrato de empréstimo firmado 

entre ascendente e descendente ou entre a empresa e sócio com ausência de:  

a) prazo de devolução do empréstimo; b) remuneração do capital; c) correção 

monetária; e d) registro do contrato de empréstimo; 

 

Ora, é uma prática corriqueira na sociedade o mútuo entre ascendentes e 

descendentes e empresas e sócios sem definição de prazos para restituição do 

valor emprestado, estipulação de taxa de juros, correção monetária e registro, 

sem que isso signifique uma situação diversa, tal qual a doação. De mais a 

mais, há a obrigação de registro dos contratos, ao passo que tais operações 

fazem parte da esfera privada dos cidadãos que, via de regra, não gostariam 

de dar publicidade aos valores mutuados. 

 

II) Define como doação a integralização ou aumento de capital social por pessoa 

que não comprove que o fez por meio de recursos próprios e a cessão onerosa 
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em que o cessionário não comprove o pagamento por meio de recursos 

próprios;  

 

Novamente afirmamos que é extremamente perniciosa tal premissa, na medida 

em que invade o sigilo pessoal do cidadão obrigando-o a exibir movimentação 

bancária ou patrimonial destinada a prova da existência de recursos.  

 

Não se pode utilizar a quebra do sigilo patrimonial e bancário como evidência 

inicial para o exercício da fiscalização, sob pena de grave ofensa à intimidade 

do cidadão. 

 

III) Define como doação a utilização de reservas de lucros, lucros acumulados e 

lucros dos exercícios seguintes em pagamento de ações ou quotas em contrato 

firmado entre ascendente e descendente;  

 

O uso de lucros acumulados para o pagamento de ações ou quotas é ato 

extremamente comum e não possui diferenciação nenhuma pelo fato de ser 

operada entre ascendentes e descendente, sob pena de ofensa à isonomia.  

 

3) ITCMD – BITRIBUTAÇÃO  

 

Há uma hipótese de bitributação no caso de renúncia da meação ou legado, eis que 

o legislador pretende tributar tal fato por ocasião da renúncia e, novamente, por 

ocasião da incorporação do patrimônio ao beneficiário. 

 

Veja que se trata do mesmo ato, eis que naqueles casos de renúncia em que não se 

define o beneficiário, tal fato não implica conceitualmente em doação, mas tão-

somente em renúncia. 

 

4) ITCMD – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS 

 

A Constituição Federal veda em seu art. 150, IV, a utilização de tributo com efeito de 

confisco: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  utilizar tributo com efeito 

de confisco”. 

 

Muito embora a acepção de confisco encontre características diversas relacionadas à 

condição subjetiva do contribuinte, podemos afirmar que possui efeito de confisco o 

tributo que constitua ônus patrimonial insuportável à existência digna do contribuinte 

(pessoa física ou jurídica): 

 

Entretanto, levando em consideração que a análise do caráter confiscatório do tributo 

encontra-se atrelada à condição pessoal do contribuinte, parece-nos mais justo 
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buscar subsídios que qualifiquem a média de ganhos da categoria atingida: 

 

"A jurisprudência do STF entende cabível, em sede de controle normativo abstrato, a 

possibilidade de a Corte examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio 

constitucional da não confiscatoriedade, consagrado no art. 150, IV, da Constituição. 

Precedente: ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello. A proibição constitucional 

do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela Carta 

Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da 

fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos 

rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da 

carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de 

atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais 

(educação, saúde e habitação, por exemplo). A identificação do efeito confiscatório 

deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da 

capacidade de que dispõe o contribuinte considerado o montante de sua riqueza 

(renda e capital) – para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele 

deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política que os houver 

instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de 

insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões 

de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente 

praticados pelo Poder Público. Resulta configurado o caráter confiscatório de 

determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo – resultante das múltiplas 

incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar, 

substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do 

contribuinte. O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições 

de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir 

imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo 

princípio da razoabilidade." (STF, ADC 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 

13-10-1999, Plenário, DJ de 4-4-2003.) No mesmo sentido: ADI 2.551-MC-QO, Rel. 

Min.Celso de Mello, julgamento em 2-4-2003, Plenário, DJ de 20-4-2006. 

 

Nesse contexto, o aumento da carga tributária não ecoa como razoável no cenário 

atual vivido no país, eis que enfrentamos uma série crise econômica e temos uma das 

maiores cargas tributárias do mundo atingindo incríveis 35,42% do PIB em 20142. 

 

5) IPVA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS 

 

As alíquotas de IPVA forma majoradas em 100% (cem por cento) para os seguintes 

veículos:  

 

                                           
2 Disponível em http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/carga-tributaria-avanca-

para-3542-do-pib-em-2014-aponta-ibpt.html Acesso em 02/10/2015. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=8&CLASSE=ADC%2DMC&cod_classe=591&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp?s1=(2551.NUME.%20OU%202551.ACMS.)&d=SJUR
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/carga-tributaria-avanca-para-3542-do-pib-em-2014-aponta-ibpt.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/carga-tributaria-avanca-para-3542-do-pib-em-2014-aponta-ibpt.html
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De 1% para 2%: 

 

- ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão trator cavalos mecânicos, aéreos, 

aquáticos, adquiridos e destinados exclusivamente à locação; 

 

De 2% para 4%: 

 

- veículos automóveis de passageiros, camionetas pick-up e furgões equipados com 

motor de até 100 HP de potência bruta (SEAE), motocicletas e ciclomotores equipados 

com motor de até 180 cm3 de cilindrada;  

 

E em 50% (cinquenta por cento) para os seguintes veículos:  

 

De 3% para 4%: 

 

- veículos automóveis de passageiros, camionetas pick-up e furgões equipados com 

motor acima de 100 HP de potência bruta (SEAE) e motocicletas e ciclomotores 

equipados com motor acima de 180 cm3 de cilindrada. 

 

A alteração avaliada viola a capacidade contributiva, porque não faz distinção entre 

os veículos menos potentes e de menor valor e os de maior potência e valor. Além do 

mais, a alteração vai na contramão da legislação ambiental, pois não há preocupação 

em incentivar a aquisição de veículos menos poluidores. 

 

6) IPVA - FORMA DE NOTIIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 

    

Houve alteração na forma de notificação do contribuinte acerca do lançamento do 

IPVA nos seguintes termos: 

 

“Art. 79-A (...) 

 

§3º A notificação de lançamento é efetuada por um dos seguintes meios:  

 

I – publicação no Diário Oficial;  

 

II – por meio eletrônico;  

 

III – pessoalmente, mediante ciência para demonstrar seu recebimento pelo 

contribuinte, responsável ou mandatário;  

 

IV – mediante envio de carta registrada ao sujeito passivo, para o endereço constante 

no Cadastro de Contribuintes do IPVA ou de seu domicílio, que tenha sido identificado 

pela Secretaria da Fazenda por qualquer meio.  
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§4º Os meios de notificação de lançamento previstos neste artigo não estão sujeitos 

à ordem de preferência. 

 

§5º Considera-se efetuada a notificação de lançamento:  

 

(...) 

 

IV – no terceiro dia útil posterior ao envio da carta registrada.” 

 

 

O § 4º viola o princípio da segurança jurídica, pois o contribuinte não sabe por qual 

meio vai ser notificado. É necessário que se estabeleça a ordem da forma que traga 

certeza e segurança de que o contribuinte terá ciência do lançamento do tributo. 

 

Aliás, a própria ordem dos atos estabelecidos pela alteração está inversa ao dever de 

informação, eis que poucos são aqueles que acompanham publicações oficiais. 

 

Ademais, não se pode considerar como notificado a partir do “envio” de carta 

registrada. É assente que a notificação exige o recebimento do sujeito passivo, além 

do que contar o prazo do envio é temerário, pois a correspondência pode extraviar-

se ou chegar após o prazo concedido para o pagamento do tributo ou de impugnação 

ao lançamento, o que ofende o contraditório e a ampla defesa (ex vi art. 5º, LV da 

CF/88): “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes”. 

 

7) TAXA DE INCÊNDIO 

 

A instituição da taxa de incêndio é totalmente inconstitucional. 

 

Para o CTN – CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, recepcionado pela CF/88 como lei 

complementar, “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” (art. 3º). 

 

A criação de taxa, espécie de tributo, só pode ocorrer em virtude do exercício do 

poder de polícia ou para assegurar a contraprestação de um serviço público específico 

e divisível prestado ou colocado à disposição do contribuinte. 

 

Assim prevê o CTN: 

 

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 
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I - utilizados pelo contribuinte: 

 

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 

 

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua 

disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 

 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas; 

 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada 

um dos seus usuários. 

 

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. 

 

Afirma Baleeiro, em sua obra Direito Tributário Brasileiro, que taxa é a 

contraprestação de serviço público, ou de benefício feito, posto à disposição ou 

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

 

A taxa de serviço, também denominada taxa de utilização, será cobrada em razão da 

prestação estatal de um serviço público específico e divisível. 

 

a) Específico: também intitulado serviço público “singular” (ou ut singuli), é 

aquela destacável em unidades autônomas de utilização, permitindo-se identificar o 

sujeito passivo ou discriminar o usuário. Direciona-se, assim, a um número 

determinado de pessoas; 

 

b) Divisível: é aquele passível de individualização ou “suscetível de utilização 

individual pelo contribuinte”, ou seja, o serviço quantificável, que traz um benefício 

individualizado para o destinatário estatal. Conforme aduz Luciano Amaro, “o imposto 

é o modo de financiamento próprio dos serviços públicos indivisíveis, e a taxa, dos 

serviços divisíveis”. Com efeito, a divisibilidade “pressupõe que o Estado os destaque 

ou especialize, segregando-os do conjunto de suas tarefas para a eles vincular a 

cobrança das taxas”. 

 

Desse modo, podemos concluir que a taxa de serviço somente será exigida se houver 
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uma prestação de um serviço público específico e divisível. 

 

Em resumo: “serviço divisível, necessário para a instituição da taxa, é o suscetível de 

utilização individual pelo contribuinte, e específico é o descartável em unidade 

autônoma” [Sabbag, Eduardo. Manual de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009]. 

 

Para Luciano Amaro:  

 

“Diante disso, é ocioso dizer que os serviços, sobre serem divisíveis, precisam ser 

específicos para que se sujeitem a taxação. Os serviços gerais ou indivisíveis (como a 

gestão patrimonial do Estado, a defesa do território, a segurança pública etc.) são 

financiáveis com a receita de impostos, e não com taxas de serviço, pois configuram 

atividades que o Estado desenvolve em atenção toda a coletividade, sem visar a este 

ou aquele individuo, sendo irrelevante saber se tais atividades são ou não específicas. 

Já no caso dos serviços que ensejam a cobrança de taxa, sua necessária divisibilidade 

pressupõe que o Estado os destaque ou especialize, segregando-os do conjunto de 

suas tarefas, para a eles vincular a cobrança de taxas. A partir do momento em que o 

Estado se aparelha para executar o serviço, está atendida a exigência de 

‘especificação’. Se (específico embora) o serviço indivisível, descabe taxa-lo; a taxa 

pode ser instituída. Ou seja, o que é a divisibilidade, e não a especialidade do serviço.” 

[in Direito tributário brasileiro. 11. ed. revista atual. –São Paulo: Saraiva 2005] 

 

É pacífico, também, o entendimento de que a taxa, sendo uma espécie do gênero 

tributo, segue os princípios tributários que lhes são inerentes.  

 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que quando não vinculada a 

serviço público específico e divisível é incabível a exação de taxa, verbis: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. TAXA. CARÁTER 

UNIVERSAL E INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. É inviável a cobrança de 

taxa quando vinculada não somente a serviço público de natureza específica e 

divisível, como a coleta de lixo domiciliar, mas também a prestações de caráter 

universal e indivisível como a limpeza de logradouros públicos, varrição de vias 

públicas, limpeza de bueiros, de bocas-de-lobo e das galerias de águas pluviais, 

capina periódica e outros. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF Agravo 

Regimental no Agravo de Instrumento 497488/MG, Rel. Min. Eros Grau, 1ª turma, DJ 

de 08/04/05, p. 20, unânime)  

 

Assim, é evidente que o serviço de extinção de incêndio não pode originar a cobrança 

de uma taxa, uma vez que não é possível individualizar e quantificar a atividade 

prestada a cada contribuinte, sendo impossível destacar uma unidade de intervenção 

para cada possuidor de imóvel. 
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Ademais, a extinção de incêndios não beneficia somente os possuidores de bens 

imóveis localizados na zona urbana municipal, mas toda a sociedade, que pode ter 

todos os seus bens, imóveis, móveis e semoventes, e a própria vida dos indivíduos, 

ameaçadas pelo sinistro. 

 

Nessa esteira, citamos excerto de artigo publicado sobre a matéria: "o serviço de 

prevenção e extinção de incêndios, resgate e salvamento, é inespecífico, pois favorece 

não apenas os proprietários ou possuidores de bens imóveis, mas a coletividade em 

geral, mesmo porque o sinistro pode atingir também os bens móveis e ameaçar vidas 

humanas e de semoventes. E o resgate e salvamento favorecem todos aqueles que 

eventualmente se encontrem em situação de risco no município, mesmo que não 

sejam proprietários ou possuidores de imóveis e sequer morem na cidade. E, ademais, 

essas atividades são indivisíveis pois não se pode medir o quanto cada munícipe, 

proprietário ou não, é beneficiado com sua existência" (CHAGAS, Marco Aurélio 

Bicalho de Abreu. Por que não pagar a ‘taxa’ de incêndio?. Tributário.NET, São Paulo, 

inserido em: 20/04/2001. Disponível em: 

<http://www.tributario.net/ler_texto.asp?id=29974>. Acesso em: 22/04/2004). 

 

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados: 

 

"TAXA – Incêndio. Municipalidade de Guarulhos. Exercício de 1999. Serviços  de 

segurança destinado à toda coletividade. Não atendimento aos requisitos legais da 

especificidade e divisibilidade. Cobrança indevida. Recursos improvidos." (1º TACSP, 

11ª C. Fér., AP 0947950-3 – (39603), Guarulhos, Rel. Juiz Antonio Marson – J. 

08.02.2001.) 

 

Ainda, é certo que as atividades prestadas pelo Corpo de Bombeiros, dentre as quais 

encontramos a extinção de incêndios, estão incluídas no serviço de segurança 

pública, como se infere da leitura do inciso V do artigo 144 da Carta Magna. 

 

Tal circunstância corrobora o vício da cobrança da combatida taxa, vez que a 

instituição dessa espécie tributária para custeio do serviço de segurança pública já foi 

declarada inconstitucional pelo Pleno Plenário do col. Supremo Tribunal Federal, de 

acordo com decisão proferida no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 2424/CE, Rel. Min. Néri da Silveira, DJU 07.06.2002. 

 

Para o Pretório Excelso, as atividades relacionadas à segurança pública são serviços 

que não podem ser considerados específicos nem divisíveis, devendo ser sustentados 

pelas receitas originárias do recolhimento de impostos, entendimento externado 

também no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n.º 1942/PA, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 22.10.1999. 
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Portanto, fica claro que o serviço de extinção de incêndios só pode ser classificado 

como "uti universi" ou geral, sendo prestado à comunidade como um todo, 

indistintamente, sendo por isso inconstitucional e ilegal a criação de taxa para a sua 

manutenção, ainda mais quando a cobrança alcança somente os proprietários de bens 

imóveis localizados na zona urbana de alguns municípios mineiros, como ocorre no 

caso em tela. 

 

A exação em tais situações é manifestamente inconstitucional, pois além de não 

trazer os requisitos para a instituição do tributo, inexiste poder de polícia e/ou 

prestação de serviço público. 

 

CONCLUSÕES: 

 

Conforme os argumentos retro expendidos entendemos que o Projeto de Lei 

nº43/2015 do Governo do Estado do Tocantins encontra-se contaminado por 

múltiplos vícios de legalidade/constitucionalidade. 

 

Observamos que a majoração desproporcional das alíquotas denota flagrante ofensa 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade redundando em instituição de 

tributo com efeito de confisco.  

 

Ademais, a criação de fatos geradores presumidos esbarra em matéria de reserva 

legislativa de competência exclusiva da União, assim como a possibilidade de 

bitributação em relação ao ITCMD. 

 

Há, ainda, ofensa à segurança jurídica, ampla defesa e contraditório pela forma eleita 

para a notificação de lançamento do IPVA. 

 

Por fim, a taxa de incêndio padece de patente inconstitucionalidade, eis que não 

vinculada a serviço público específico e divisível. 

 

Desse modo, entendemos que os defeitos destacados devem ser corrigidos com a 

judicialização da questão. 

 

Palmas/TO, 02/10/2015. 
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