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RESUMO 

SIMIANO JUNIOR, J. e ZANLUCAS, C. L. Uma Contribui~ao para o Estudo da 
Legalidade das Taxas que Compoem o Fundo Estadual do Corpo de 
Bombeiros Militar do Parana. Ao Iongo de sua hist6ria o Corpo de Bombeiros do 
Parana procurou meios para sua manuten<;ao, expansao de suas atividades e 
melhoria da qualidade dos seus servi<;os. Esta busca culminou com a Cria<;ao da Lei 
do FUNCB, Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana. Fundo este 
mantido atraves de taxas do exercicio do poder de policia estadual e de servic;os 
prestados pelo Corpo de Bombeiros. Desde a sua cria<;ao as taxas tiveram certa 
oposic;ao por parte de contribuintes com forte poder economico e politico que 
imediatamente recorreram as vias judiciais na tentativa de impedir o lan<;amento 
destas taxas, alegando sua ilegalidade e inconstitucionalidade. lmediatamente, ouve 
grande apreensao por parte do Corpo de Bombeiros, pois o ganho de causa por 
parte das entidades representantes das classes destes contribuintes resultaria em 
incentive de recursos de outros contribuintes sob a mesma condi<;ao e ate de outros 
com base em outras teses contrarias ao interesses do Estado. A consequencia 
maior seria com certeza urn retrocesso do desenvolvimento das a<;oes executadas 
pela Corpora<;ao, pois perderia aqueles creditos tributaries, tendo de reiniciar o 
processo legislative, que via-de-regra e moroso e complexo, adiando em anos as 

. realiza<;oes previstas neste plano plurianual. Os processes judicia is costumam se 
estender por anos, o que manteria o impasse e discussao por muito tempo, surgindo 
assim a necessidade de se fazer urn progn6stico, antecipando eventuais 
consequencias. Focado neste aspecto, este trabalho objetiva contribuir com o 
fortalecimento legal do FUNCB e com a justi<;a tributaria a partir da analise dos seus 
aspectos legais e constitucionais. 

Palavras-chave: Fundo, FUNCB, Corpo de Bombeiros, Parana, Taxas de Bombeiro. 

E-mail: majsimiano@yahoo.com.br e zanlucas@pm.pr.gov.br 
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1. INTRODUCAO 

Em 26 de dezembro de 2002, atraves da Lei Estadual n° 13.976, foram 

criadas as Taxas de Exerclcio do Poder de Polfcia e as Taxas de Servi<;os Prestados 

pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana, vinculadas ao Fundo Estadual do Corpo 

de Bombeiros Militar do Parana - FUNCB, com a finalidade de prover recursos para 

a aplica<;ao em despesas correntes e de capital nas a<;6es administrativas e 

operacionais de bombeiro. 

Por se tratar de institute recentemente inserido no ordenamento juridico 

estadual, varios sao os aspectos juridicos ainda nao adequadamente explorados, o 

que vern exigir atento estudo e adequada hermeneutica. 

Nesse contexto, surge importante questionamento: as taxas criadas pela Lei 

Estadual 13.976/2002 sao juridicamente consistentes a ponto de assegurar a 

manuten<;ao do FUNCB? 

No afa de responder a esse questionamento, a posi<;ao inicial e no sentido de 

que, as taxas que comp6em o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do 

Parana atendem a todos os aspectos legais aplicaveis a especie, constituindo-se em 

marcos seguros para a manuten<;ao do FUNCB. 

Estudando a lei desde o seu projeto e as modificag6es durante o processo 

legislative, verifica-se desde esse momenta a preocupa<;ao com o aperfeigoamento 

no sentido de compatibilizar os objetivos do Corpo de Bombeiros, os aspectos 

formais do direito tributario e, principalmente, o interesse publico. 

A Lei em tese fundou-se no que ha de mais moderno na doutrina de 

renomados administrativistas e tributaristas, porem nao tinha, ate a sua efetiva 

aplica<;ao, passado pelo teste pratico. Foi nesse momenta que foi posto em duvida 

tudo aquila que a teoria apontava como certo. 

Esta contraposi<;ao, que tenta provar a falha estrutural da Lei quanta aos 

aspectos tecnicos que compoe o conceito de taxa, na verdade parece nascer da 

reagao natural da imposigao de urn novo tributo pelo Estado. E de fato a tentativa de 

adiar o inevitavel, ganhar tempo, postergar despesas. Via de regra s6 recorrem a 

tais expedientes aquelas instituig6es de maior poder economico e politico, que 

sabem que podem sustentar medidas judiciais de cunho meramente protelat6rio, 
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ainda que em alguns caso nao obtenham seu objetivo, que e o efeito suspensivo 

desde o inicio da ac;ao. 

Assim, avaliando desde aspectos subjetivos, como no caso as razoes que 

levam a se opor ao pagamento das taxas, ate os aspectos tecnicos do direito 

tributario, e que se tentara sustentar o posicionamento no sentido de que sob o 

prisma jurfdico, as taxas que compoem o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros do 

Parana atendem a todos os aspectos legais aplicaveis a especie, constituindo-se em 

marcos seguros para a manutenc;ao do FUNCB. 

Justifica-se este trabalho na necessidade de conseguir o tftulo de especialista 

em Formulac;ao e Gestao de Polfticas Publicas, mediante contribuic;ao a ciencia e a 
populayao paranaense. 

0 objetivo geral desta monografia e subsidiar os agentes e 6rgaos publicos 

para que prestem servic;os de melhor qualidade aos cidadaos paranaenses. 

Os objetivos especfficos buscam: demonstrar o embasamento legal de 

aspectos das taxas de vistorias e de inspec;ao de recipientes que transportam 

produtos perigosos, bern como a possibilidade de correc;ao dos valores desses 

tributos por meio de decreto do poder executivo estadual, pontos estes que geraram 

controversias e que ensejaram demandas judiciais. 

Buscando a seguranc;a e a estabilidade das fontes de recursos financeiros 

que sustentam o Corpo de Bombeiros do Parana, e necessaria desfazer quaisquer 

duvidas e para cada urn dos objetivos especfficos tem-se as seguintes hip6teses a 

serem confirmadas: 

a) 0 metro quadrado nao constitui isoladamente a base de calculo do tributo. 

Trata-se, na verdade, de urn dos elementos de sua mensurac;ao; 

b) A Constituic;ao Federal preve a impossibilidade de aumento de tributos sem 

previa autorizac;ao legislativa, mas a mera correc;ao de valores pode ser realizada 

mediante ato da autoridade administrativa competente nos termos da lei; 

c) 0 Estado Membro tern competencia para legislar sobre assuntos 

relacionados a ordem publica. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Abordam-se na revisao bibliografica a forga da influencia de aspectos 

culturais e hist6ricos na formagao e desenvolvimento das instituigoes, na forma 

como elas sao vistas pela sociedade, no status politico e legal perante as demais e 

sobretudo no contexto normativo que elas se integram. 

Busca-se demonstrar pelo prisma hist6rico, que objetivando atender uma 

necessidade coletiva, as organizagoes criadas nas mais diferentes culturas tendem a 

. urn mesmo padrao de estrutura e meios para sua manutengao. 

Recorre-se aos princlpios basicos de direito, dentro da hierarquia normativa, 

a fim de se provar o caminho, naturalmente legal, trilhado pelo Corpo de Bombeiros 

do Parana na busca de recursos para atender a demanda de servigos exigidos pela 

populagao. 

Abordam-se os pontos da Lei do FUNCB que foram contestados 

judicialmente para, a partir destes, se construir toda a fundamentagao legal, 

doutrinaria e jurisprudencial que sustenta a sua constitucionalidade. 

2.1. HISTORICO DO REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 

Tenta-se por meio de pesquisa hist6rica demonstrar como, atraves dos 

tempos, se deu a manutengao dos 6rgaos criados especificamente para a prevengao 

e combate a incendios. 

Mostra-se que, em epocas diferentes, em bases econ6micas diferentes e em 

culturas diferentes, as necessidades que levaram a criar os Corpos de Bombeiros 

foram semelhantes, que a missao era a mesma e, que a medida que se 

aperfeigoava novas fontes de recursos eram necessarias. 

2.1.1. Prim6rdios 

Ao Iongo da hist6ria, quanto a origem dos recursos, o servigo de bombeiros 

existiu basicamente sob tres formas: os bombeiros escravos, bombeiros voluntarios 

e os bombeiros estatais. 
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Bombeiros escravos em Alexandria no Egito, em Roma pouco antes da era 

Crista e no Brasil Colonia. Bombeiros voluntarios, como os das primeiras cidades 

europeias, que posteriormente evolufram para associaQ6es de bombeiros voluntarios 

como os ainda existentes na Alemanha e Portugal e de algumas experiencias no 

Brasil. 

Ja os Bombeiros estatais existem sob duas formas distintas, militares ou 

militarizados, como em Roma a partir de 6 d.C., modelo ressurgido na origem dos 

bombeiros militares modernos na FranQa de Napoleao que serviu de base aos 

corpos de bombeiros militares do Brasil. Tendo na outra forma os corpos de 

bombeiros civis, na maioria dos pafses, sendo o maior exemplo desse modelo as 

cidades norte americanas. 

Parece evidente que a existencia de urn serviQO publico regular de com bate a 

incendios demonstra urn grau elevado de desenvolvimento de uma cidade. 

Confirmando esta tese, nao se ve registros oficiais de organizac;oes especialmente 

destinadas a esse fim nas primeiras cidades da civilizaQao ocidental. Nem mesmo 

nas cidades gregas, que foram o berQo de fi16sofos e inventores como Ctesfbios 

(285-222 a. C.) e Heron (1 0 d.C.- 70 d.C) aos quais sao creditados os fundamentos 

tecnicos cientfficos da invenQao das bombas aspirante-prementes, mais tarde 

usadas pelos bombeiros romanos. 

lsto nao significa que nao houve incendios antes do Imperio Romano e que 

estes nao tenham sido combatidos. 0 que nao se consegue provar e a existencia de 

corpos de bombeiros permanentes similares as modernas corporac;oes antes de 

Augusto que se tornou imperador romano em 27 a.C. a quem e atribufda a criac;ao 

dos vigiles, urn grupo que chegou a ter 7000 homens e que tinha como a 

incumbencia a prevenQao eo combate a incendios em Roma. 0 grupo se revezava 

na vigilancia diuturna da cidade e era formado exclusivamente pelo trabalho escravo. 

Este sistema de "escravos bombeiros" funcionou ate o ano 6 d.C., quando 

Augusto reorganizou o corpo de bombeiros criando urn departamento melhor 

entrosado e organizado, mais a contento com as necessidades e o prestfgio de uma 

grande cidade, que era a capital do mundo para aquela epoca. Esta organizaQao 

rendeu esplendidos servic;os ate a derrocada do Imperio Romano do ocidente (476 

d. C.). 
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A nova organizac;ao criada pelo lmperador Augusto estava composta de 

1 0. 000 bombeiros ( escravos libertos ou cidadaos livres ), com equipamento 

adequado e suficiente. Ainda que continuassem sendo chamados de vigilantes eram 

membros de uma organizac;ao semi-militar, com divis6es e subdivis6es, iguais 

aquelas do exercito romano, estando cada divisao a cargo de uma demarcac;ao ou 

zona especlfica. Este Corpo de Bombeiros estava dividido em 1 0 ( dez) Sec;oes 

urbanas; sendo que, cada uma destas, tambem controlava e era responsavel pela 

seguranc;a dos distritos semi-urbanos nos quais a cidade estava dividida. 

Primeiramente, os quarteis eram estabelecidos em residencias privadas, 

porem, mais tarde foram construfdos ediffcios pr6prios os quais se poderia descrever 

como palacios, pelo luxo, comodidade e tamanho. Gada sec;ao urbana era dotada de 

dois sif6es, escadas, escovas de metal e varios petrechos. 0 salvamento e protec;ao 

da propriedade se levavam a cabo, cobrindo a mesma com mantas chamadas 

"formiones", ja que, sendo impermeaveis evitavam danos pela agua. Contavam com 

machadinhas, conhecidas naquela epoca com o nome de "dolobrae". Os para 

quedas, muito parecidos com os de hoje, tambem se encontravam entre os 

equipamentos, e eram conhecidos com o nome de "cantones". As escadas eram 

chamadas de "scalae". Outro tipo de equipamento ja em uso naquela epoca era o 

arpao, conhecido como "perticae". 0 pessoal do Corpo de Bombeiros organizado 

pelo lmperador Augusto Cesar tinham postos hierarquicos, incluindo urn prefeito, urn 

subprefeito, dez tribunos, cern centuri6es, cern "vexillaru", e urn numero 

indeterminado de bombeiros de distintas classificac;6es denominadas: "aquarius'~, 

siphonarius", "uncinarius". Estas indicavam o trabalho no local de incendio. 

0 prefeito tinha o comando de todo o corpo, tal como ocorre hoje com o 

Comandante Geral e, para isto, era selecionado pelo imperador dentre a aristocracia 

romana. Os demais cargos correspondiam aos demais postos dos modernos corpos 

de bombeiros. Os "siphonarius" eram os responsaveis pelo manejo das maquinas e 

pist6es, enquanto os "acquarius" eram os bombeiros encarregados do suprimento de 

agua aos sif6es. Pode-se observar que OS cargos de tao longfnqua epoca 

correspondem aos dos exercitos romanos (prefeitos, tribunos, centuri6es, etc.), 

costume existente em nossos dias com os names de capitaes, tenentes, sargentos, 

cabos, etc. 
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Os bombeiros romanos tinham ordenado e uma pensao ao retirarem-se ap6s 

terem servido por 26 anos. 0 prefeito tinha poderes de juiz para julgar qualquer 

assunto relacionado a incendios. Se alguem obstrufa o livre transito das maquinas e 

equipamentos, o prefeito podia ordenar sua prisao e indicia-lo em jufzo 

imediatamente. Agoitar o infrator era castigo corrente nestes casos, dependendo o 

numero destes, da intensidade e importancia do incendio. Os bombeiros eram uma 

combinagao de bombeiros e policiais e levavam os petrechos destinados a castigar 

aqueles que perturbavam seus trabalhos. Entre os antigos comandantes ou prefeitos 

de maior renome durante este glorioso perfodo, figura o prefeito Eneas Cyrenus. 

0 historiador Plfnio faz ressaltar a falta de equipamento nas cidades de 

menos importancia durante o primeiro seculo da era crista. E diffcil determinar 

quantas cidades seguiram o exemplo dado por Roma, assim como tambem e diffcil 

assinalar quantas cidades desapareceram vftimas das chamas durante as invas6es 

n6rdicas. 

Com o fim do imperio romano as corporag6es de bombeiros militares e 

assalariados tal qual fora concebido entra em decadencia, chegando mesmo a 

desaparecer durante toda a idade media e infcio era moderna. 

Com a revolugao industrial ressurgem as corporag6es de bombeiros, porem 

muito mais ligadas a iniciativa privada do que estatal. Foi deste modo que as 

associag6es de bombeiros surgidas na lnglaterra do seculo XVIII tinham objetivos a 

prevengao e o combate a incendio dos predios e fabricas dos pr6prios associados. 

Bern como a propria coroa britanica tinha em sua guarda bombeiros especificamente 

treinados para o combate a incendios nas propriedades da Coroa. 

0 mesmo ocorreu urn pouco mais tarde na Alemanha. Porem as sociedades 

de bombeiros voluntarios, nascidas com mesmo prop6sito das inglesas, por 

necessidade de protegao de toda a cidade, pois urn incendio em uma edificagao 

poderia por em risco todas as demais, passou a dar protegao a todos os habitantes 

urbanos e tambem estabeleceu regras de prevengao de incendio, que atingia todos 

os cidadaos, ainda que nao s6cios. 

Antes mesmo da metade do seculo XIX estas sociedades tornaram-se 

complexas, pois para ser s6cio tinha que contribuir financeiramente, e conforme o 

grau de contribuigao maior era o status dentro da organizagao e consequentemente 
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o poder de decisao. Os s6cios bombeiros gozavam de grande prestlgio politico nas 

cidades da Alemanha de entao. 

Na Franc;a monarquica os servic;os de combate a incendio eram executados 

pela guarda real e nao era urn servic;o publico, pois era prestado tao somente aos 

palacios e para a aristocracia de entao, nao servindo a burguesia nascente. 

Somente mais tarde na Franc;a napoleonica surge o mais avanc;ado, regular e 

permanente servic;o de combate a incendio. Foi em Paris, em 1810, ap6s urn grande 

incendio, que a partir de uma divisao do exercito frances devidamente equipado 

pelos cofres publicos nasceu urn corpo de bombeiros que permanece ate nossos 

dias como urn dos melhores do mundo. Ressurgia, deste modo, o corpo de 

bombeiros militar, semelhante aos de Roma, mantido pelo poder estatal. 

Neste mesmo perfodo a famflia real portuguesa, estando no Brasil, trouxe 

consigo todo o servic;o da corte. Nele nao estava inclufdo urn servic;o publico de 

combate a incendio. Na verdade o que derivou da Guarda Real Portuguesa foi o 

policiamento ostensivo da Corte no Rio de Janeiro. Foi daf que nasceu a polfcia 

militarizada no Brasil. 

Todavia com o retorno da sede do reino a Lisboa, o poder do estado na 

criac;ao de servic;os publicos foi bastante tfmido. Na segunda metade do seculo XIX 

comec;aram a surgir os corpos de bombeiros voluntarios, que no infcio do seculo 

seguinte se reuniram em associac;oes semelhantes aos da Alemanha, chegando 

hoje a superar em numeros os bombeiros estatais. 

2.1.2. No Brasil 

0 Brasil seguiu o modelo frances, pafs este que influenciou 

significativamente, a formac;ao de D. Pedro II, criador do Corpo de Bombeiros da 

Corte em 1856. Na sequencia este foi o modelo difundido nas grandes cidades 

brasileiras, como Sao Paulo e Salvador, atingindo no seculo XX as demais capitais. 

No sui do Brasil, em razao da forte influencia da cultura germanica, houve 

iniciativas de implantac;ao do modelo alemao. Caso das Sociedades Teuto

Brasileiras de Bombeiros Voluntarios, de Curitiba, de vida etemera e a de Joinville, 

que apesar de existir ate hoje, e mantida desde a decada de 1950, majoritariamente 

pelo dinheiro publico. 
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2.1.3. No Parana 

No Parana, as dificuldades financeiras da provincia e posteriormente do 

estado nao permitiram criar urn servigo publico de combate a incendio ainda no 

seculo XIX, ainda que ja se cogitasse de modo oficial como atesta van Erven: 

Vinham de Ionge as providencias legislativas objetivando dotar Curitiba de urn born corpo de 
bombeiros. 
A lei provincial n°. 679 de 27 de outubro de 1882, autorizava a criac;ao de urn servigo de 
bombeiros, devidamente aparelhado, no Corpo de Policia do Parana. 
Foi realizada outra tentativa, pelo congresso legislative, na lei orgamentaria de 1895, 
autorizando a criagao, no Regimento de Seguranc;a do Estado, a ele anexa de uma Segao de 
Bombeiros. 
Renova autorizayao contida nessa Lei a de n°. 621 de 08 de marc;o de 1906m fixando mesmo 
o efetivo da Companhia de Bombeiros em 100 hom ens, sob o comando de 01 capitao e 3 
oficiais subalternos. 
A Lei n°. 753, de 21 do mesmo Mes e ana, reforga a autorizagao anterior. 
A Lei n°. 854, de 23 de margo de 1909 torna permanente a autorizac;ao ao governo no sentido 
de criar-se uma Sec;ao de Bombeiros no Regimento de Seguranc;a do Estado do Parana. 
(VAN HERVEN, 1954, p.10} 

Denota-se que Curitiba ja havia atingido o nivel de desenvolvimento que 

ensejaria a criagao de seu Corpo de Bombeiros, no entanto ainda nao tinha recursos 

para tal, ou nao estava dentre as prioridades politicas naquele momenta da hist6ria. 

Diante da necessidade e da inagao do poder publico surge a Sociedade 

Teuto-Brasileira de Bombeiros Voluntarios, fundada em 1897. Van Erven relata a 

her6ica tentativa de oferecer a Curitiba urn servigo digno da cidade e impossibilidade 

de manter tal servigo sem o correspondente fluxo permanente de recursos 

financeiros: 

Tiveram inicip os servigos contra incendios, em Curitiba, com uma sociedade de bombeiros 
voluntaries, do tipo da existente ainda em Joinville. Era a Sociedade Teuto-Brasileira de 
Bombeiros Voluntaries, fundada em 1897. Visava satisfazer premente necessidade do meio 
curitibano, tendo carater supletivo, pais aos governos do Estado e do Municipio nao lhes 
permitiam os reduzidos recursos financeiros organizarem departamento contra o fogo, 
mantendo corporagao de bombeiros. E a esta lhe dar aparelhamento que a capacitasse, 
tecnicamente, ao completo desempenho de suas fungoes preventivas e combativas. 
A simpatica associagao, par disposigoes estatutarias, destinava-se "a oferecer 
voluntariamente e na possibilidade dos seus recursos os meios para a extingao de incendios, 
evitarem sua propagagao aos predios vizinhos aos sinistrados e promover a salvagao fisica e 
material dos que fossem vitimados par esse elemento destruidor que eo fogo". 
Propunha-se, como se ve, a preencher uma lacuna par todos notada e que tinha sido ja 
motivo de serias cogitac;oes das altas autoridades estaduais. 
Foi passive!, com as doagoes espontaneamente feitas, dotar de material e uniforme o Corpo 
de Bombeiros Voluntaries de Curitiba. Tinham carros (a tragao era executada pelos pr6prios 
bombeiros, na falta de animais), escadas, mangueiras e pequena bomba (VAN HERVEN, 
1954, p.09) 
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A respeito das dificuldades da manutengao dos bombeiros voluntarios van 

Erven cita ainda urn album comemorativo do 1 o centenario da colonizagao alema no 

Parana, editado em 1929: 

0 governo que prometera subvencionar essa sociedade logo depois de sua instala9ao, s6 o 
fez tres anos depois, sendo entao adquirida uma bomba maior. 
No anode 1901, antes de chegar essa bomba, houve o incendio do Hotel Parana, em cuja 
extin9ao se sacrificou muitos membros do Corpo. Esse incendio que assumiu propor96es 
demasiadamente grandes para os primitivos e pequenos aparelhamentos do Corpo de 
Bombeiros Voluntaries, induziu os seus membros a dissolverem essa sociedade, que 
dificilmente poderia ser aparelhada, pais contava apenas com os recursos que 
voluntariamente lhe eram dados por iniciativa particular (VAN HERVEN, 1954, p. 10). 

Finda dessa triste maneira, a hist6ria do bombeiro voluntario de Curitiba, 

demonstrando que a contribuigao voluntaria e instavel demais para garantir urn 

servigo publico tao importante quanto este. 

2.1.4. Fundagao do Bombeiro Estadual 

Como citado anteriormente, desde o imperio o poder publico no Parana ja 

tinha percebido a necessidade de urn Corpo de Bombeiros. Todavia somente em 

1912 este projeto foi concretizado, tendo sido por determinagao do entao presidente 

do Estado do Parana, Dr. Carlos Cavalcanti de Albuquerque, instalado no mesmo 

ano da sua lei de criagao. 

Naturalmente, seguindo o modelo do distrito federal (a epoca Rio de Janeiro), 

foi constituido de militares do exercito e do entao Regimento de Seguranga Publica 

do Parana (atual PMPR). 0 proprio Presidente do Estado, que era de origem milit?r 

( entao coronel de engenharia, rna is tarde general e senador da republica, posigao 

em que propos a criagao da Forga Aerea Brasileira), foi quem apresentou ao 

Congresso Legislativo do Estado pedido de credito necessaria a criagao de urn 

corpo de bombeiros na capital paranaense. 

A lei que criou o Corpo de Bombeiros do Parana, ja estabeleceu as bases de 

sua sustentagao: 

Lei n°. 1.133, de 23 de Mar9o de 1912. 
Artigo 1°- Fica criado, na Capital do Estado, urn Corpo de Bombeiros, sob as 
bases adiante estabelecidas: 
a) - 0 Corpo dispora de pessoal imprescindivel a sua organiza9ao e 
funcionamento; 
b) - do trem rod ante, aparelhos, ferramentas e acess6rios precisos aos seus 
trabalhos; 
c)- do numero necessaria de muares para o servi9o de tra9ao; 



d) - de urn quartel central, sede da administragao, dotado de todas as 
acomodagoes e dependencias apropriadas ao aquartelamento do pessoal, 
guarda e conservagao do material e tratamento dos animais destinados aos 
servigos; 
e) -do numero de estagoes e postos que se tornarem precisos, conforme o 
desenvolvimento das zonas urbanas e suburbanas; 
f) - dos aparelhos telefonicos necessarios a ligagao da estagao central dos 
demais pastas de avisadores de incendio que forem estabelecidos. 
Art. 7° - Fica o poder executivo autorizado a regulamentar a presente lei e abrir 
os creditos necessaries a sua execugao. (PARANA, 1912, p. 1) 
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No hist6rico do Corpo de Bombeiros do Parana, fica tambem patente a 

dependencia que a administrac;ao publica tinha do chefe do poder executivo da vez, 

pois tudo o que se tinha adiado ate entao, grac;as a simpatia do Dr. Cavalcanti pelo 

Corpo de Bombeiros, foi adquirido. Van Erven descreve as aquisic;oes: 

Autom6vel "Benz", auto-bomba "Merryweather & Sons" ainda se encontrava em servigo e era 
apelidada de "Chico", bomba a vapor (tragao animal) tambem ainda em funcionamento, 
bomba a gasolina (tragao animal), carro n°. 1 (transporte de pessoal: "tender"), carro n°. 2 
(Idem), carro de mangueiras n°. 1 (tragao animal), carro de mangueiras n°. 2 (tragao animal), 
carro-escada, carro-escada (18 metros) "Merryweather", carro-ambulancia, carro-caminhao, 
caleche, motocicletas, tricicles e bicicletas, auto-tanque "Fiat" (servigos de irrigagao da 
municipalidade) emergencia. Totalizavam 14 ou 15 viaturas (VAN HERVEN, 1954, p. 19). 

Nada melhor poderia oferecer a industria especializada da epoca. 

A falta de garantias constitucionais e legais, tanto as relativas a sua 

manutenc;ao e desenvolvimento, como as de sua estrutura administrativa, 

demonstram a razao de iniciar tao bern e logo a seguir nao acompanhar o progresso. 

Van Erven nos esclarece esta razao: 

Passou par varias reorganizagoes o servigo estadual de bombeiros, devidas, certamente, a 
influencias pessoais junto aos chefes do Executivo. As pr6prias denominagoes que sofreu ao 
Iongo de sua hist6ria dao ideia do que tenham sido essas medidas. 
Companhia,' Batalhao ou Corpo, o importante foi sua nenhuma, sua maior ou menor 
autonomia administrativa (VAN HERVEN, 1954, p. 22). 

Ha na obra de Van Erven varias alusoes ao mal que a administrac;ao 

personaHssima do Governo do Estado ou do comando da Polfcia Militar fizeram ao 

Corpo de Bombeiros: 

Se houve comandante-gerais (da Polfcia Militar) que deram ampla liberdade de agao aos 
comandantes locais, outros nao o fizeram numa absorgao de fungoes, esteril quando nao 
contraproducente ao interesse publico. 
0 Corpo de Bombeiros, assim, subia ou descia a merce de criterios individuais, chegando 
duas vezes quase ao marco zero, sendo-lhe o efetivo metade do fixado em 1913, numa 
desalentadora descorrelagao com o febricitante progresso da cidade e do estado (VAN 
HERVEN, 1954, p. 22). 

0 auge dessa forma de administrar foi durante o Estado Novo, em que as 

intervenc;oes nos governos estaduais nao obedeceram a criteria algum. Tudo 
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acontecia como se nao houvesse lei ou que a lei fosse o interventor. Manoel Ribas 

reduziu os salarios para a metade e pela lei n°. 73, de 14-12-1936, municipalizou o 

servi9o de bombeiros. 

Nao durou muito, por inadaptayao e falta de recursos financeiros, na al9ada 

municipal. Retornou o Corpo de Bombeiros ao poder estadual em 08 de outubro de 

1938 (Decreto interventorial n°. 8713). 

Van Erven faz uma compara9ao tentando demonstrar o risco que a qualidade 

do Corpo de Bombeiros correu ao ser municipalizado: 

Despendia o Estado, em 1945, cerca de Cr$ 5.000.000,00 com a manuten<;:ao do CB. 
lmagine-se o quanto teria este retrogradado se continuasse a expensas do Municipio. Nao 
poderia ele consumir, aproximadamente 1/8 da receita municipal, naquele ano, embora hoje 
atinja Cr$ 200.000.000,00 (VAN HERVEN, 1954, p. 22) 

Desde a sua funda9ao, quando foi feita a importa9ao de todo material 

necessaria ao seu funcionamento, ate 1950, nao foram realizadas grandes 

aquisi96es para o Corpo de Bombeiros do Parana. Em razao da falta de 

investimentos nao houve uma expansao dos servi9os na medida necessaria. Por 

outro lado houve urn grande desenvolvimento tecnico nas chamadas "oficinas do 

Corpo de Bombeiros". 

Como nao podiam comprar e nao havia mao-de-obra especializada para 

consertar as viaturas e materiais importados, os pr6prios bombeiros desenvolveram 

tecnicas capazes de manter o material adquirido funcionando e chegando mesmo a 

fabricar todo tipo de materia is e equipamentos necessarios ao com bate a incendio e 

salvamento. 

Mais uma vez recorre-se aos relatos de van Ervem, cujo pai, urn dos oficiais 

fundadores da Corpora9ao e mais tarde urn dos comandantes, pode pesquisar muito 

mais proximo a fonte, tendo mesmo feito parte da hist6ria que relata. Sobre as 

oficinas ele diz: 

0 Corpo de Bombeiros do Parana, internamente, nao e um garage: e uma organiza<;:ao 
industrializada. Funcionou desde o come<;:o da corpora<;:ao, uma escola pratica de mecanica. 
Bombeiros vocacionalmente escolhidos, ja no comando do Major Enock de Lima, em 1914, 
iam trabalhar nas oficinas "Seegmuller", desta cidade. Havia, outrossim, uma escola de 
maquinistas. Aproveitou-se com tais medidas aptidoes que, talvez, se perdessem nao fossem 
elas tomadas. 
Desenvolvendo-se as Oficinas pr6prias, aqui mesmo se formaram habeis artifices, que tern 
nas obras executadas eloquentes atestados de sua capacidade e alta classifica<;:ao operaria. 
0 primeiro trem de combate, composto do que de melhor havia no mercado mundial em 
1912, foi reparado, tao logo necessitou, por elementos qualificados do servigo de oficinas do 
CB. 
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Foi, como tempo, maxime a partir de 1928, se industrializando o nosso Departamento contra 
incendios. Nao e das menores a contribui<;:ao rigorosamente bombeiristica. Os diversos 
artefatos, diversificados e perfeitos, nas Oficinas produzidos, a montagem de carros-de
incendios, etc. certificam a vit6ria do esfor<;:o pessoal de parque. Hidrantes, colunas de 
hidrantes, chaves de mangueira, jun<;:6es para mangueiras, esguichos (inclusive com 
torneiras), requintes, valvulas de reten<;:ao, ralos de cobre,etc. mereceram elogios calorosos 
de pessoas entendidas. Cite-se, dentre, o material produzido no CB, a Moto-bomba 
Centrifuga, rotativa naturalmente, construida pelo capitao Meister, quando chefe das oficinas, 
pe/o esquema por e/e adaptado, em 1929 ou 1930, que foi denominada 7 quedas. Estao as 7 
quedas, em bom nOmero, equipando o material rodante. Alimentam muito bem 3 linhas-de
mangueiras. Somadas as de importac;ao, essas bombas auxiliares permitem o emprego da 
tatica de "auto-bombas em massa". 
Servem ainda - o que nos e muito honroso -, fabricadas sob encomenda, a se<;:ao de 
bombeiros da For<;:a Publica de Santa Catarina, em Florian6polis, e a turmas de bombeiros 
particulares em Curitiba (Leao Junior e Cia., por exemplo), alem dos Destacamentos do CB 
em Ponta Grossa, Paranagua, Londrina e Irati. 
A confec<;:ao das bombas-de-incendio Sete Quedas e dos mais variados petrechos tern dado 
margem a boa economia para os cofres da Unidade. 
Chegou ao ponto alto o CB do Parana: construir suas pr6prias bombas. Era o maximo que 
dele se poderia esperar (VAN HERVEN, 1954, p .. 69)." 

Estas situagoes provam o quanto o Corpo de Bombeiros teve de enfrentar em 

termo de obstaculos para continuar servindo a populagao paranaense. Tirando a 

descentralizagao efetivada durante o Estado Novo, casos de Paranagua e Ponta 

Grossa, o Corpo de Bombeiros foi ter urn grande avango de materiais e sofrer uma 

grande transformagao a partir de 1950. Eis novamente o relato de Van Erven: 

Ficou assinalado o ano de 1950, no governo do industrial Sr. Moises Lupion, pela notavel 
dota<;:ao de material, sendo incorporadas aos trens de socorros as seguintes viaturas 
autom6veis: 
01 auto escada -mecanica "Metz", tipo 1950; escada de 31 metros distendida, 01 auto-bomba 
"Metz", tipo 1950, com bomba centrifuga, potencia de 2.500 I por minuto, 01 auto-ambulancia 
"Austin" - Merry-weather, 01 transporte de Pessoal "Opel" tipo 1951, 02 "Jeep- bomba", 
marca Universal Willis-Overland, reboque d'agua, c/ bomba centrifuga tipo 1948 (pot. 1.800 I) 
Recebeu o CB em 1953, dois auto-tanques "Ward La France Ford-8, com a capacidade de 
6000 litros, acrescido de bomba centrffuga com pot. de 2000 litros par minuto, e completo 
equipamento de primeiros socorros. 
Prosseguiu o governo do Prof. Dr. Munhoz da Rocha Neto, em louvavel continuidade 
administrativa, dotando o corpo de bombeiros com moderno equipamento. 
Foram feitas as cargas de 02 auto tanques, de fabrica<;:ao norte-americana, para os servi<;:os 
da corpora<;:ao, distribufdos as esta<;:6es de bairros. 
Acham-se no porto de Paranagua, prontos para sua breve subida a Curitiba, mais duas 
viaturas de recente importac;ao, que na capital do Estado, serao montadas nas oficinas do 
quartel central. Ha outras encomendas de material efetuadas (VAN HERVEN, 1954, p. 45). 

Depois dessas aquisigoes do infcio dos anos cinquenta, grandes aquisigoes 

s6 foram feitas ja na era FUNREBOM dos anos setenta. 

Desde as primeiras descentralizagoes para o litoral e posteriormente, para o 

interior do Estado, a instalagao e a o pessoal era custeado pelo governo estadual, 

porem a construgao do quartel e a manutengao da fragao eram deixadas de fato por 

conta do municipio. Tendo durante toda a decada de 1960, os comandantes das 
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unidades interiorizadas recorrido a boa vontade dos administradores municipais para 

poder manter em funcionamento o servic;o de bombeiro. lsto perdurou ate o advento 

do FUNREBOM. 

2.1.5. Descentralizac;ao dos Socorros 

A necessidade de descentralizac;ao dos socorros, conseqiiencia natural da 

ampliac;ao dos servic;os de bombeiros, surgiu desde os primeiros momentos da 

corporac;ao. Ja em 1914 havia provas desta preocupac;ao como constata Van 

Herven em sua obra, ao apontar o offcio n°. 44, de 5 de janeiro do citado ano, do 

comando ao Secretario do Interior, o qual propunha o desdobramento da protec;ao 

imediata, baseado na lei existente, para a cidade de Paranagua, entao a primeira do 

Estado em importancia urbana. 

Alem deste temos outros exemplos em sua obra como a projeto de instalac;ao 

de 02 postos metropolitanos: urn no leste e outro no oeste de Curitibano (Juveve e 

Batel); as varias tratativas para a criac;ao da sec;ao de bombeiros em Paranagua ate 

a sua efetivac;ao em 14 de julho de 1923; a dificuldade de manutenc;ao desta sec;ao 

que chegou mesmo a ser extinta e recriada no governo Manoel Ribas sob a forma 

de estac;ao portuaria. 

Ja em 1931 o pai do referido autor, Major Silvio Van Herven, Gmt. do 

Batalhao de Sapadores Bombeiros de Curitiba, realizou diversas palestras e 

reunioes em Ponta Grossa na tentativa de criar ali uma segao de bombeiro~. 

Todavia, ainda que a cidade ja fosse a segunda em importancia no Parana, somente 

nove anos depois foi criado o seu corpo de bombeiros, funcionando a estac;ao junto 

ao departamento policial. Foi instalado o destacamento sob o governo do interventor 

Manoel Ribas, sendo as viaturas e equipamentos, em sua maioria, oriundos das 

oficinas da corporac;ao em Curitiba. 

0 Corpo de Bombeiros de Londrina foi instalado em 1952, com urn jeep e dois 

auto-tanques com moto-bombas "7 quedas". Ja ode Maringa, apesar de sua lei de 

criac;ao ser de 1954, foi instalado somente em 08 de agosto de 1957 com apenas 

uma viatura doada pelo DER, e uma guarnic;ao composta por apenas quatro 

bombeiros, denominada sa GF (Quinta Guarnic;ao de Fogo), instalados em urn 

alojamento de dez metros quadrados, em madeira. Antes mesmo de Londrina, Irati 
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ja havia conseguido sua estac;ao de bombeiros, mais por razoes polfticas do 

tecnicas. 

A partir da decada de 1960, a medida que as cidades do Parana se 

desenvolviam, suas populac;oes cresciam, aumentava a pressao pelos servic;os de 

bombeiros. 0 Estado nao tinha como arcar com os custos de novas frac;oes e os 

municfpios menos ainda. Foi assim ate o inlcio da decada seguinte quando surgiu o 

FUNREBOM e com ele, a possibilidade de urn planejamento de expansao dos 

servic;os. 

2.1.6. Surgimento do FUNREBOM 

0 Corpo de Bombeiros ate o ano de 1972 estava instalado na capital do 

Estado e nas principais cidades do interior. Nao existia ate entao uma polftica de 

expansao, pois as unidades eram mantidas pelo Estado e pelo Municipio sede. 

A partir do ano de 1972, o Tribunal de Contas do Estado passou a dar urn 

novo entendimento as prestac;oes de contas dos municfpios, inclusive rejeitando as 

que apresentavam recursos aplicados em 6rgaos que nao possulam vinculo 

administrativo-financeiro com o orc;amento municipal. Com isso as prefeituras 

cortaram todos os investimentos destinados a manutenc;ao e funcionamento dos 

quarteis de bombeiros. 

Com esse entrave administrative, os Corpos de Bombeiros interiorizados 

passaram pela s~a pior fase, chegando a ponto de nao realizar nenhum investimento 

durante o ano de 1973. 

Esta situac;ao ca6tica levou o Comando do Corpo de Bombeiros a se 

mobilizar na procura de urn meio alternative, visando a retomada do crescimento, 

atraves de recursos oriundos da propria populac;ao, onde se encontrava sediada a 

Unidade Bombeiro Militar. 

lnspirado no FUNRESTRAN e no FUNRESPOL, o coronel Altevir Lopes 

tentou a criac;ao de urn fundo em nfvel estadual, que foi inviabilizado em razao da 

duvida sobre a constitucionalidade em virtude dos fundos ja existentes. 

Foi entao que encontrou na pessoa de Luiz Gonzaga Pinto e Ariquemis 

Carlos Gobbo, prefeito e assessor de planejamento de Ponta Grossa, 

respectivamente, a boa vontade de se fazer urn ensaio. 
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Passaram entao no ano de 1973, a elaborar uma legislac;ao especffica em 

nivel municipal, fundada em quatro leis basicas. 

A primeira autorizava o chefe do executivo municipal a firmar convenio com o 

Estado do Parana, onde o municipio forneceria os equipamentos e manutenc;ao da 

Unidade Bombeiro Militar ali instalada e o Estado o pessoal necessario. 

A Segunda criava a taxa de combate a incendio que iria incidir sobre todos os 

im6veis construidos dentro do perimetro urbano, tendo como fato gerador o servic;o 

de combate a incendio colocado a disposic;ao do contribuinte. 

A terceira criava a taxa de vistoria e seguranc;a contra incendios, incidente 

sobre o comercio, industria, prestadores de servic;os e edificios com mais de 03 

pavimentos, tendo como fato gerador a vistoria realizada nos estabelecimentos, 

fund ado no poder de policia. 

A quarta estabelecia a autorizac;ao para regulamentar as demais. 

Criado entao o convenio e os mecanismos de arrecadac;ao fez-se necessario 

a criac;ao de urn fundo, visando ao gerenciamento dos recursos, que s6 foi possivel 

atraves de uma quarta lei, onde se criava o FUNREBOM - Fundo Municipal de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros. 

Ap6s a criac;ao dessa nova estrutura mantenedora dos servic;os do Corpo de 

Bombeiros, submeteu-se entao a apreciac;ao do Tribunal de Contas do Estado, 

visando sua legalidade orc;amentaria, sendo emitido parecer favoravel. 

Em outubro de 1973, o Cel. Altevir Lopes, designou o entao Cap. Edson 

Foltran Pombo, para viabilizar a implantac;ao do FUNREBOM no municipio de Ponta 

Grossa, a fim de iniciar a arrecadac;ao e funcionamento a partir de 197 4. 

No final do exercicio de 197 4, atraves de urn a analise minuciosa, concluiu-se 

que o FUNREBOM apresentava-se como urn meio alternativo e viavel, atendendo 

perfeitamente as expectativas que ate entao nao passavam de projetos. 

Com esse trabalho o Corpo de Bombeiros do Parana passou a ter no 

FUNREBOM, urn instrumento que significou a redenc;ao das unidades interiorizadas, 

favorecendo assim a implantac;ao dos servic;os de bombeiros em novas cidades. 

Trinta e tres anos se passaram. De uma era mecanica a uma era de 

computadores, da globalizac;ao e da informa9ao em tempo real, e o FUNREBOM 

permaneceu intacto, sendo o maior responsavel pela evoluctao administrativa e 
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tecnol6gica do Corpo de Bombeiros. 

A expansao dos servic;os de bombeiro, atraves da descentralizac;ao, s6 foi 

possfvel grac;as ao suporte financeiro proporcionado pelo FUNREBOM. 

0 modelo foi copiado por diversas cidades, nos diferentes estados do Brasil, 

que descobriram nesta vinculac;ao de receitas ao fundo municipal o grande trunfo 

para manter de forma permanente a qualidade dos servic;os de bombeiros nas 

medias e grandes cidades. 

Este modelo ja trazia a sua limitac;ao desde a concepc;ao. Na verdade nao 

funciona para todos os tamanhos de municipio. Ele esta diretamente ligado a 

capacidade contributiva de cada urn. Serviu a pouco mais de 10% dos municfpios 

paranaenses, pois os outros 90% nao tinham e, nao tern condic;oes de arrecadar o 

suficiente para manter urn servic;o de bombeiros adequado. 

Tendo assim, implantado o modelo em 47 municfpios e tendo somente mais 

08 com potencial adequado ao modelo, o Corpo de Bombeiros do Parana buscou 

rapidamente, uma nova alternativa de expansao dos servic;os. Surgiu entao o 

FUNCB, que permitira novos projetos de expansao, tais como o de Bombeiros 

Comunitarios (em implantac;ao), a partir de uma distribuic;ao solidaria de recursos. 

2.1.7. 0 FUNCB 

0 FUNCB - Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana -

nasceu da necessidade de recursos para implementar as ac;oes de bombeiros no 

Estado e pelo esgotamento do modelo anterior, quanta a possibilidade de continuar 

a expansao para novos municfpios, posto que a capacidade contributiva dos 

pequenos municfpios nao seria capaz de sozinha manter os servic;os de bombeiros. 

Durante o ano de 2.002, o orc;amento do Estado para as atividades do Corpo 

de Bombeiros, atendia apenas a manutenc;ao de agua, luz, e telefone dos quarteis 

de Curitiba, nao possuindo recursos para implementar outros investimentos como 

materiais e equipamentos de bombeiros e tampouco para recursos necessarios ao 

ressarcimento de despesas de viagem e alimentac;ao para a tropa. 

Na epoca, mes de outubro de 2.002, o chefe da Consultoria Jurfdica do CB, 

Tenente Coronel Jurandi Andre, foi a Assembleia Legislativa, onde o orc;amento 

estadual ja se encontrava para aprovac;ao, tentar algumas emendas, visando 
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majorar os recursos. Apresentou sete emendas, mas a Comissao de Oryamento e 

Finanyas informou nao poder ampliar os recursos para o valor desejado. 

Com poucas esperanyas de receber estes recursos, solicitou a Comissao a 

concordancia em aprovar uma lei estadual, criando urn fundo especffico para o 

Corpo de Bombeiros. Assim nao seria necessaria cancelar recursos de outros 

6rgaos, pois a Corporayao teria recursos novos, sendo a proposta aprovada, bern 

como concederam prazo ao Tenente Coronel Jurandi Andre para apresentar urn 

esboyo do projeto. 

Com a abertura da possibilidade, voltou ao Quartet Central do Corpo de 

Bombeiros e no prazo de 24 horas elaborou o projeto de lei com a respectiva 

justificativa e encaminhou ao Deputado Estaduat Nereu Moura, que o apresentou no 

mesmo dia, recebendo as assinaturas necessarias e os pareceres favoraveis das 

Comissoes de Constituiyao e Justiya e de Oryamento e Finanyas, sendo este projeto 

em seguida aprovado em ptenario e sancionado peto Governador. 

Os recursos do Fundo Estaduat, dos fundos municipais, atem dos convenios 

INFRAERO e SlATE, garantem ao corpo de bombeiros, hoje, a certeza de sua 

manutenyao e do seu desenvotvimento tecnol6gico, possibititando a populayao 

paranaense receber serviyos de prevenyao e combate a incendio comparados aos 

melhores do mundo. 

2.2. FUNDAMENTAf;AO GERAL DO DIREtTO 

No trato de materia jurldica, por mais especffica que ela seja, surge a 

necessidade de utilizarmos o metodo da contextuatizayao do assunto em face do 

conjunto normativo, doutrinario e jurisprudencial vigente, partindo do geral para o 

particular. lsto decorre do fato de que a analise sistematica do ordenamento jurldico 

nos traz as regras matrizes de funcionamento do Direito em geral e, particularmente 

para o presente trabalho, do Direito Tributario, sem as quais poderlamos incorrer em 

analises e interpretay6es dissociadas da verdade real. 

Nesse sentido, Sacha Calmon cita Digesto (2004, p. pre-textual; Celso, 

Disgesto, liv. 1, tit. 3°, frag.24): "lncivile est, nisi lege prospecta, uma aliqua particula 

ejus proposita, judicare, vel respondere". "E contra o Direito julgar ou responder sem 

examinar o texto em conjunto, apenas considerando uma sua parte qualquer''. 
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Nesta esteira, podemos realizar a interpretac;ao autentica, doutrinaria, 

jurisprudencial, gramatical, 16gica, hist6rica, sistematica, de direito comparado, 

extensiva, restritiva e, teleol6gica. 

Como excec;ao a esta regra geral, quando tratamos de Direito Tributario, 

devemos considerar que o CTN estabelece em seu art. 111 que a interpretac;ao deve 

ser literal ou gramatical nos casos de suspensao ou exclusao de credito tributario, 

outorga de isenc;ao ou dispensa do cumprimento de obrigac;oes tributarias 

acess6rias. 

Estabelece tambem o CTN no art. 112 que "a lei tributaria que define 

infrac;oes, ou lhe comina penalidade, interpreta-se da maneira mais favoravel ao 

acusado". 

2.2.1. Origem e Finalidade do Direito 

0 Direito remonta a origem da propria civilizac;ao. Em urn primeiro momenta 

sob a forma de costumes que se tornaram regras de cumprimento obrigat6rio. Elas 

nada mais eram do que o Direito, ainda que em seu estagio rudimentar. 

0 convlvio humano em sociedade tornou necessaria a criac;ao de normas de 

conduta que assegurassem, mesmo que minimamente, ordem e direc;ao. A estas 

regras de procedimento em sociedade damos o nome de Direito. 

Nesta linha de racioclnio, o Direito tern por finalidade regular as relac;oes 

humanas, obstacularizando a insurgencia da desordem. Se assim nao fosse, por 

certo vigoraria a lei do mais forte e a convivencia social transformar-se-ia num 

verdadeiro caos. 

2.2.2. Conceito de Direito 

Segundo CORREIA e SCIASSA (1987, p.17) "direito e urn complexo de 

normas reguladoras da conduta humana, com forc;a coativa". 

Conforme foi dito, a vida em sociedade nao seria posslvel sem o 

estabelecimento de normas reguladoras do comportamento dos homens e, por eles 

consideradas obrigat6rias. 
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Entretanto, de nada adianta o estabelecimento de normas se nao houver a 

possibilidade de penaiizagao de seus transgressores. A coercibilidade, assim 

entendida como a possibilidade de constranger o indivfduo a obedecer a 

determinada norma, e essencial ao estabelecimento do direito. 

Por esta razao, a regra jurfdica contem, normalmente, alem do mandamento 

regulamentador da conduta humana, tam bern disposigao que estabelece as sangoes 

para o caso de a norma ser transgredida. 

Nessa esteira, De Placido e Silva (2004, p. 461) estabeleceu o conceito de 

que "se entende o Direito como o complexo organico, de que se derivam todas as 

normas e obrigagoes, para serem cumpridas pelos homens, compondo o conjunto 

de deveres, aos quais nao podem fugir, sem que sintam a agao coercitiva da forga 

social organizada". 

2.2.3. Hierarquia das Normas 

A pedra angular do ordenamento jurfdico em nosso Estado e a Constituigao 

Federal. Em sentido tecnico, ela e urn sistema de normas jurfdicas escritas, que 

regulam a forma do Estado, a forma de governo, o modo de aquisigao e exercfcio do 

poder, o estabelecimento de seus 6rgaos e os limites de sua agao. 

Pelo chamado Princfpio da Supremacia Constitucional, nenhum ato jurfdico 

pode subsistir validamente em contrariedade com a Constituigao. Efetivamente, as 

normas anteriores e contrarias ao novo comando constitucional sao ditas nao 

recepcionadas, ficando tacita ou expressamente revogadas. Ja as normas 

posteriores ao infcio de sua vig€mcia que por ventura venham de encontro a 
Constituigao devem, atraves do processo de controle de constitucionalidade, ser 

declaradas nulas e assim extirpadas do ordenamento jurfdico. 

Ainda, em respeito ao princfpio da supremacia da Constituigao, nao pode o 

legislador ordinaria deturpar, burlar ou prejudicar o sentido e alcance da norma 

constitucional. 

Como decorr€mcia da conhecida presungao de constitucionalidade dos atos 

legislativos, surge a possibilidade de multiplas interpretagoes de urn dispositivo infra, 

devendo-se escolher aquela que mantenha harmonia com a lei Fundamental. Surge 

assim o princfpio hermeneutico da interpretagao conforme a Constituigao, que tern 
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como consequencia, aiE§m da eleigao de uma linha interpretativa, a exclusao 

expressa das outras interpretagoes possfveis, que conduziriam a resultado 

contrastante com a mens legis. Cuida-se, portanto, de mecanismo de controle de 

constitucionalidade pela qual se declara ilegftima uma determinada interpretagao da 

norma legal. 

Ocorre que a Constituigao e uma lei fundamental, generica, asseguradora de 

direitos e garantias fundamentais do cidadao. A Constituigao necessita ser 

complementada, bern como ter seus preceitos detalhados de modo a efetivamente 

regularem as relagoes humanas. 

Dessa necessidade surgem outras especies de normas, que se apresentam, 

grosso modo, em emendas a Constituigao, leis complementares, leis ordinarias, leis 

delegadas, medidas provis6rias, decretos legislativos e administrativos, resolugoes, 

portarias, entre outros. 

Estas normas podem ser federais, estaduais, distritais ou municipais, 

vigorando nos limites territoriais de cada ente federado. A competencia legislativa de 

cada um e fixada pelo proprio texto constitucional. 

2.3. FUNDAMENTA<;AO DO DIREITO TRIBUTARIO 

2.3.1. Fontes do Direito Tributario 

Em sistemas de direito escrito, como eo caso do sistema brasileiro, a lei e a 

fonte suprema e quase (mica do Direito. Este, todavia, resulta de um conjunto 

hierarquizado de normas jurfdicas. Desta forma, com o objetivo de apresentar as 

fontes do Direito Tributario, o presente estudo sera iniciado pela fonte 

hierarquicamente superior do Direito Tributario, ou seja, a Constituigao. 

Encontra-se na Constituigao as principais normas sobre os tributos. Alem de 

serem hierarquicamente superiores, e que moldam todo o sistema tributario, sao 

elas importantes em razao da quantidade. A Constituigao e rica em princfpios 

tributaries, alem de definir quais sao as limitagoes constitucionais ao poder de 

tributar. 



21 

Convem lembrar que a Constituigao nao cria os tributes, limita-se tao somente 

a preve-los e indicar as pessoas competentes para instituf-los e arrecada-los. 

Noutro vertice aparecem as emendas que a Constituigao vier a sofrer. A 

emenda, assim que vigente passa a beneficiar-se da mesma hierarquia das demais 

normas constitucionais. 

Outra fonte a ser apontada diz respeito a lei complementar. Este tipo de lei 

nao ostenta a rigidez dos preceitos constitucionais, e tampouco comporta a 

revogagao por forga de qualquer lei ordinaria superveniente. Com a instituigao de lei 

complementar buscou o constituinte resguardar certas materias de carater para

constitucional contra mudangas celeres ou apressadas, sem lhes imprimir uma 

rigidez exagerada, que dificultaria sua modificagao. Por esta razao, deve ser ela 

aprovada pela maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. 

No que tange a lei ordinaria, mais uma fonte do Direito Tributario, observa-se 

que a lei, nao s6 em materia tributaria, mas nas obrigagoes em geral, e a fonte por 

excelencia do Direito. Dai o princfpio esculpido no art. 5Q, II da Constituigao, que reza 

que nenhuma pessoa sera obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se nao 

em virtude de lei. 

A lei ordinaria tern papel extremamente saliente no sistema tributario. E a ela 

que cabe instituir e aumentar tributes. Entretanto, e precise que ela descreva o fato 

gerador da obrigagao principal, determine a allquota, a base de calculo, os sujeitos 

ativo e passive dos tributes. A lei chama para si todos os aspectos relevantes 

atinentes a criagao, extingao e modificagao da obrigagao tributaria, incluindo-se af a 

definigao de penalidades pelo seu nao cumprimento. 

Quanto aos tratados e as convengoes internacionais, outras fontes possfveis 

do Direito Tributario, observa-se que embora se constituam originalmente em atos 

externos ao ordenamento jurfdico patrio, comegam a ter repercussoes na ordem 

interna a medida que nosso Pals passe a ser deles signatario. Nesse sentido, o art. 

98 do C6digo Tributario Nacional estabelece que os tratados e conveng6es revogam 

ou modificam a legislagao tributaria interna, e devem ser observados pelas leis que 

lhes sobrevenham. 

Outro manancial e a Medida Provis6ria, sendo ela ato normative com forga de 

lei que pode ser editado pelo Presidente da Republica em caso de relevancia e 
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urgemcia. Tal medida deve ser submetida de imediato a delibera~ao do Congresso 

Nacional. Se nao for convertida em lei no prazo de sessenta dias, prorrogavel por 

igual perlodo, a medida provis6ria perde a eficacia desde a edi~ao. Neste caso, o 

Congresso Nacional devera disciplinar, por decreta legislative, as rela~oes jurldicas 

decorrentes. Se tal disciplina nao for feita no prazo de sessenta dias ap6s a rejei~ao 

ou perda de eficacia de medida provis6ria, as rela~oes jurldicas constituldas e 

decorrentes de atos praticados durante a vigencia da medida provis6ria conservar

se-ao por ela regidas. 

Dentre as especies que compoem o processo legislative, incluem-se as leis 

delegadas. Estas sao atos normativos em posi~ao hierarquica identica a da lei, com 

a diferen~a de que sao elaboradas e editadas pelo Presidente da Republica depois 

de receber delega~ao do Congresso Nacional, expedida mediante resolu~ao e 

dentro dos limites nela tra~ados (CF, art. 68). 

As Resolu~oes, por seu lado, sao atos de competencia privativa do 

Congresso Nacional. Tern como conteudo materias tais como a delega~ao (CF, art. 

68), a suspensao de lei declarada inconstitucional (CF, art. 52, X), a fixa~ao de 

aHquota (CF, art. 155, §2Q, IV), onde se nota a predominancia das medidas de 

can~ter concreto, em contraposi~ao ao decreta legislative, que veicula 

preferencialmente assuntos de carater generico e pode se conceituado como o ato 

destinado a regular materia de competencia exclusiva do Congresso Nacional que 

tenha efeito externo a ele (CF, art. 49). 

0 decreta, outra fonte de direito, e ato administrative da competencia 

exclusiva do chefe do executive, destinado a prover situa~oes gerais ou individuais, 
I 

abstratamente previstas, de modo expresso ou impHcito, na lei. 

Os decretos podem ser didaticamente divididos em singulares e 

regulamentares. Sao singulares quando contem regras unicas ou concretas, como 

os de nomea~ao, de aposentadoria, de abertura de credito, de desapropria~ao, de 

cessao de usa de im6vel, entre outros. Chama-se regulamentares quando traduzem 

atos normativos subordinados ou secundarios a lei. 

A diferen~a entre a lei e o regulamento, no Direito brasileiro, nao se limita a 
origem ou a supremacia daquela sabre este. A distin~o substancial reside no fato 

de que a lei inova originariamente o ordenamento jurldico, enquanto o regulamento 
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nao o altera, mas fixa, tao-somente, no dizer de BANDEIRA DE MELLO (2004, p. 

311) "as regras organicas e processuais destinadas a por em execugao os principios 

institucionais estabelecidos por lei, ou para desenvolver os preceitos constantes da 

lei, expressos ou implicitos, dentro da 6rbita por ela circunscrita, isto e, as diretrizes, 

em pormenor, por ela determinadas". 

Como observa Bandeira de Mello, nao se pode negar que a generalidade e o 

carc~ter abstrato da lei permitem particularizagoes gradativas quando nao tern como 

fim a especificidade de situagoes insuscetfveis de redugao a urn padrao qualquer. 

Disso resulta, nao raras vezes, margem de discrigao administrativa a ser exercida na 

aplicagao da lei. 

Nao se ha de confundir, porem, a discricionariedade administrativa, atinente 

ao exercicio do poder regulamentar, com delegagao disfargada de poder. Na 

discricionariedade, a lei estabelece previamente o direito ou dever, a obrigagao ou a 

restrigao, fixando os requisites de seu surgimento e os elementos de identificagao 

dos destinatarios. Na delegagao, ao reves, nao se identifica, na norma 

regulamentada, o direito, a obrigagao ou a limitagao. Estes sao estabelecidos 

apenas no regulamento. 

Por fim, temos as norm as complementares. Elas tern o escopo de exteriorizar 

os atos expedidos pelas autoridades administrativas, veiculando normas genericas e 

abstratas, com o prop6sito de tornar o regulamento ainda mais minudente. Fazem 

parte deste grupo as decisoes administrativas, as praticas reiteradas, os convenios 

e, as portarias, que sao instrumentos atraves dos quais autoridades expedem 

instrugoes sobre a organizagao e o funcionamento de determinado servigo, bern 

como praticam outros atos de sua competencia. 

2.3.2. Conceito de Direito Tributario 

Segundo MACHADO (2004, p.59), "e o ramo do Direito que se ocupa das 

relagoes entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposigoes tributarias de qualquer 

especie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadao contra os abusos 

desse poder". 

Para BARROS CARVALHO (1999, p. 15), "eo ramo didaticamente aut6nomo 
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do direito, integrado pelo conjunto das proposi96es jurldico-normativas que 

correspondam, direta ou indiretamente, a institui~o, arrecada9ao e fiscaliza9ao de 

tributos". 

2.3.3. Atividade Financeira do Estado 

Podemos considerar a atividade financeira do Estado como o conjunto de 

atos praticados com o fulcra de obter, gerir e aplicar os recursos financeiros de que 

necessita para atingir seus fins. Para tanto, lan9a mao de normas financeiras e 

tributarias. 

lmportante ressaltar que o Direito Tributario nao se confunde com o Direito 

Financeiro, a medida que este trata de regular as receitas nao tributarias, o 

or9amento, o credito publico e a despesa publica, enquanto aquele se restringe a 

atividade financeira do Estado no que se refere exclusivamente a tributa9ao. 

2.3.4. Natureza Jurldica e objeto do Direito Tributario 

Sua natureza jurldica e obrigacional, a medida que estabelece uma rela9ao 

jurldica entre urn sujeito ativo (fisco) e urn sujeito passivo ( contribuinte ou 

responsavel), envolvendo urn a presta9ao (tributo ). 

Seu objeto precfpuo e regular o poder de tributar do Estado, estabelecendo as 

rela96es entre o fisco e o contribuinte. Por 6bvio, esta rela9ao de tributa9ao nao 

deve caracterizar-se como simples utiliza9ao de poder de urn sobre o outro, mas sim 

se calcar na ideia de que os cidadaos, por meio de seus representantes, consentem 

com a institui9ao do tributo, como s6i acontecer na elabora9ao de todas as demais 

regras jurfdicas da na9ao. 

2.3.5. Poder e Competencia Tributaria 

A delimita9ao da competencia em materia tributaria entre os diversos entes 

federados surge, originalmente, do texto constitucional. Ao partilhar o poder 

tributario, a Carta Magna divide o proprio poder de instituir e cobrar tributos entre 

Uniao, Estados Membros, Distrito Federal e Municfpios, estabelecendo, por via de 
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consequemcia, a distribuic;ao das respectivas receitas tributarias, nos moldes 

estabelecidos pelos artigos 157 a 161 da vigente Constituic;ao. 

Especificamente, os artigos 153 a 156 da CF tratam da atribuic;ao de 

competemcia tributaria entre os diversos entes publicos, repartindo o poder de 

tributar de modo que cada urn possa instituir e arrecadar os tributos de sua 

responsabilidade. Como desdobramento, temos que somente podem faze-lo as 

pessoas juridicas de Direito Publico dotadas de poder legislativo constitucionalmente 

previsto. 

A doutrina dominante indica que a competencia tributaria possui como 

atributos pr6prios a exclusividade (ou competencia legislativa plena), a 

indelegabilidade e a intransferibilidade de competencia pelo seu nao exercicio. 

A "competencia legislativa plena" consiste no poder exclusivo de determinada 

pessoa juridica de direito publico de criar e arrecadar tributos, de acordo com o que 

disp6e os sobreditos artigos da CF e pelo art. 6° do C6digo Tributario Nacional. 

Por "indelegabilidade" temos a vedac;ao de que seja transferida a 

competencia para instituir e exigir tributos, de urn ente publico indicado pela CF para 

outro ente tributante. Este atributo e agasalhado ainda pelo art. 7° do CTN. 

Por fim, temos o atributo da "intransferibilidade de competencia pelo nao 

exercicio", que consiste na vedac;ao a transferencia de competencia para instituir e 

exigir tributos de urn ente tributante a outro, no caso do primeiro, por qualquer razao, 

nao faze-lo. Tambem neste ponto, o CTN atraves de seu art. 8°, corrobora o texto 

constitucional. 

2.4. PRINCiPIOS JURiDICOS DA TRIBUTAc;,Ao 

2.4.1. Principia da Estrita Legalidade 

Estabelece a garantia de que nenhum tributo sera criado ou majorado, a nao 

ser atraves de lei (CF, art. 150, 1). 

A doutrina e a jurisprudencia dominantes indicam que ha possibilidade de 

simples correc;ao monetaria dos tributos atraves de decreta (lei em sentido estrito ), 

desde que seja utilizado para tanto indice oficialmente aceito. Este tema, de 
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primordial importancia para o presente estudo, sera pormenorizadamente analisado 

mais adiante. 

2.4.2. Principio da Anterioridade ou da Reserva Legal 

E vedada a cobranga de tributo no mesmo exerdcio financeiro em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (CF, art. 150, Ill, "b"). 

A verdadeira 16gica do principio da anterioridade e preservar a seguranga 

jurfdica, postulado doutrinario que irradia efeitos a todos os ramos do Direito. 

A lei que cria ou majora tributo s6 tern validade a partir do primeiro dia do ano 

seguinte ao de sua publicagao, salvo excegoes expressas. Sao exemplos destas 

excegoes os casos de calamidade publica e a contribuigao para a seguridade social, 

que pode ser cobrada ap6s noventa dias da data da publicagao da lei. 

A Emenda Constitucional 42 agregou ao principio da anterioridade o principio 

da noventena, que estabelece que a aplicagao do tributo s6 pode ocorrer ap6s 

noventa dias da edigao da lei que o criou ou majorou. 

2.4.3. Principio da lrretroatividade 

A lei tributaria s6 vale em relagao a fatos geradores ocorridos depois do inlcio 

da vig€mcia ( estabelecida a hip6tese de incidencia ou a a If quota maior) da lei que os 

houver institufdo ou aumentado (CF, art. 150, Ill, "a"). No mesmo diapasao, o art. 

105 do CTN estabelece que a lei nova nao se a plica aos fatos geradores ja 

consumados. 

Entretanto, admite-se a chamada retroatividade benetica, que ocorre quando 

sobrevier beneffcio ao contribuinte (CTN, art. 1 06). 

2.4.4. Principio da lsonomia 

Em principio, todos sao iguais perante a lei, nao devendo haver tratamento 

desigual em relagao a contribuintes que se encontrem em situagoes equivalentes 

(CF, art. 150, II). 

Para contribuintes que estao em situagoes distintas e permitido tratamento 
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tributario diferenciado, como ensina Hugo de Brito Machado (2004, p. 51): "Nao fere 

o principia da igualdade, antes o realiza com absoluta adequac;ao, o impasto 

progressivo. Realmente, aquele que tern maior capacidade contributiva deve pagar 

impasto maior, pois s6 assim estara sendo igualmente tributado. A igualdade 

consiste, no caso, na proporcionalidade da incidencia a capacidade contributiva, em 

func;ao da utilidade marginal da riqueza." 

2.4.5. Principia da Capacidade Contributiva 

Decorrente do principia da isonomia tem-se que o tributo deve, sempre que 

possfvel, ser graduado de acordo com as possibilidades economicas de cada 

contribuinte, tratando os desiguais de modo desigual (CF, art. 145, § 1°). 

Aplicac;ao pratica deste princfpio encontra-se na alfquota progressiva, 

presente no impasto de renda, no impasto sobre a propriedade territorial urbana e no 

impasto sobre a propriedade territorial rural, entre outros. 

2.4.6. Principia da lndelegabilidade da Competencia Tributaria 

Segundo BARROS DE CARVALHO (1999, p. 161) "a faculdade legislativa de 

instituir tributos e sobre eles dispor, inaugurando a ordem jurldica, nao pode ser 

delegada, devendo permanecer no corpo das prerrogativas constitucionais da 

pessoa que a recolher do Texto Superior". 

Entretanto, e possivel passar adiante a capacidade para ser sujeito ativo, pois 

transferir capacidade ativa nao e o mesmo que transferir competencia, a medida que 

ao definir a incidencia do impasto, ja tera o legislador esgotado sua competencia. 

2.4.7. Principia da Vedac;ao do Confisco 

0 tributo deve ser razoavel, nao podendo ser tao oneroso a ponto de 

representar verdadeiro confisco dos bens do contribuinte (CF, art. 150, IV). 

0 Supremo Tribunal Federal entende que o principia da vedac;ao ao confisco 

tambem se estende as multas, conforme julgamento da ADI 551/RJ, cujo relator foi o 

ministro llmar Galvao, decisao de 24 de outubro de 2002. 
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2.4.8. Principia da Liberdade de Trafego 

Nao podem as entidades tributantes limitar o trafego interestadual ou 

intermunicipal de pessoas ou bens, ressalvada a cobranc;a de pedagio pelo uso de 

vias conservadas pelo Poder Publico {CF, art. 150, V; CTN, art. 9°, Ill). 

Esta regra objetiva evitar a cobranc;a de tributo decorrente da mera travessia 

de fronteiras estaduais ou municipais. 

2.4.9. Princfpio da Uniformidade Geografica 

0 tributo de competencia da Uniao deve possuir o mesmo valor em todo 

territ6rio nacional, nao podendo haver distinc;ao entre os Estados Membros, Distrito 

Federal ou munidpios {CF, art. 151, 1). 

Permite-se, entretanto, a diferenciac;ao, se favorecer regi6es menos 

desenvolvidas, visando promover o equilfbrio socioeconomico entre etas. Exemplo 

tradicionalmente citado e a Zona Franca de Manaus. 

2.5. INTEGRAyAO DA LEI TRIBUTARIA 

Se a lei e omissa sobre determinado ponto, e necessaria integra-la, ou seja, 

complementa-la de acordo com certos criterios. Nada impede, porem, que a 

integrac;ao seja utilizada para auxiliar no processo de interpretac;ao da lei. 

Segundo o C6digo Tributario Nacional, em seus artigos 108 e 100, Ill, os· 

criterios de integrac;ao da norma tributaria sao, sucessivamente, a analogia, os 

prindpios gerais de direito tributario, os prindpios gerais de direito publico, a 

equidade e o costume. 

Os princfpios gerais foram explicitados no item anterior deste trabalho, 

dispensando novo tratamento. Analogia e a aplicac;ao, a urn caso nao previsto, de 

regra que regula hip6tese semelhante. Equidade e a adaptac;ao razoavel da lei ao 

caso concreto, buscando atender a criterios de justic;a. 0 costume refere-se as 

praticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. 
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2.5.1. Conceito de Tributo 

Embora nao seja de boa tecnica o texto de lei estabelecer conceitos, sendo 

esta uma atividade melhor desenvolvida pelos estudiosos do direito, o C6digo 

Tributario Nacional, em seu art. 3°, define tributo como toda presta<;ao pecuniaria 

compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que nao constitua 

san<;ao de ato ilfcito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

2.5.2. Especies Tributarias 

0 tributo, como acima conceituado, e urn genero, do qual decorrem como 

especies os impastos, as taxas e as contribui<;oes de melhoria. Ha doutrinadores, 

como o Professor Hugo de Brito Machado (2004, p. 72), que a estes somam as 

contribui<;oes sociais e os emprestimos compuls6rios, como modalidades distintas 

de tributos. Entretanto, a doutrina dominante indica tao somente aqueles e a eta 

modestamente nos filiamos para os fins a que se destinam o presente estudo. 

Impasto: segundo o art 16 do CTN, e urn tributo de carater generico que 

independe de qualquer atividade ou servi<;o do poder publico em rela<;ao ao 

contribuinte. 

Dito de outra forma e a especie de tributo cuja exigibilidade decorre de fato 

gerador previsto em lei como necessaria e suficiente para o surgimento da obriga<;ao 

tributaria, que nao se vincula diretamente a nenhuma atividade especifica do Estado 

relativa ao contribuinte. 

Taxa: conforme estabelecido pelo art 77 do CTN e urn tributo relacionado com 

o exercicio regular do poder de policia, ou com a presta<;ao de algum servi<;o publico 

para urn beneficiario identificado ou identificavel. 

A taxa tern seu fato gerador na atividade estatal especifica relativa ao 

contribuinte. Sua base de calculo deve sempre estar relacionada com a atividade 

estatal especifica que lhe constitui o fato gerador. 

E urn tributo diretamente vinculado por possuir a sua hip6tese de incidencia 

consistente numa a<;ao estatal diretamente referida ao contribuinte. Esta relacionada 
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a prestagao de servigo publico ou ao exercfcio do poder de pollcia, que beneficia o 

proprio contribuinte, sendo sua cobranga uma contraprestagao pelo servigo 

prestado. 

Sobre a rubrica de taxa decorrente da prestagao de servigos publicos, e 

necessario dizer que estes poderao ser efetiva ou potencialmente prestados ao 

contribuinte, bern como postos a sua disposigao, conforme anuncia o art. 77 do CTN. 

Sobre estes servigos, muito elucidativas sao as explicagoes do art. 79 da lei 

n°. 5.172/66: 

Art. 79. Os serviQOS publicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 
I - utilizados pelo contribuinte: 
a) efetivamente, quando por ele usufrufdos a qualquer titulo; 
b) potencialmente, quando, sendo de utilizac;;ao compuls6ria, sejam postos a sua disposic;;ao 
mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 
II - especfficos, quando possam ser destacados em unidades autonomas de intervenc;;ao, de 
utilidade ou de necessidade publicas; 
Ill - divisfveis, quando suscetfveis de utilizac;;ao, separadamente, por parte de cada urn dos 
seus usuarios. (BRASIL, 1966, p. 15) 

Sobre a rubrica de taxa decorrente do exerclcio do poder de pollcia, o art. 78 

do CTN e bastante elucidativo: 

Art. 78. Considera-se poder de polfcia atividade da administraQao publica que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou absten9ao de fato, em 
razao de interesse publico concernente a seguranc;;a, a higiene, a ordem, aos costumes, a 
disciplina da produ9ao e do mercado, ao exercfcio de atividades economicas dependentes de 
concessao ou autorizac;;ao do Poder Publico, a tranquilidade publica ou ao respeito a 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
Paragrafo unico - Considera-se regular o exercfcio do poder de polfcia quando 
desempenhado pelo 6rgao competente nos limites da lei aplicavel, com observancia do 
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionaria, sem abuso ou 
desvio de poder. (BRASIL, 1966, p. 13) 

A competencia para instituir e cobrar taxas e da mesma pessoa jurfdica de 

direito publico a quem cabe realizar a atividade a qual se vincule o respectivo fato 

gerador. 

No presente estudo e importante ainda firmar que, em se tratando de 

instituigao e cobranga de taxas, a competencia residual pertence aos Estados 

Membros, pois a eles, de acordo com o art.25, § 1° da Constituigao Federal, sao 

conferidas as competencias que nao lhes sejam vedadas pela propria CF. 

Contribuic;ao de melhoria: segundo Hugo de Brito Machado, a contribuigao de 

melhoria e (2004, p. 414) "a especie de tributo cujo fato gerador e a valorizagao do 

imovel do contribuinte, decorrente de obra publica, e tern por finalidade a justa 
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distribuigao dos encargos publicos, fazendo retornar ao Tesouro Publico o valor 

despendido com a realizagao de obras publicas, na medida em que destas decorra 

valorizagao de im6veis". 

2.6. CONCEITOS FUNDAMENTAlS DE OBRIGA<;AO TRIBUTARIA 

2.6.1. Conceito de Obrigagao Tributaria 

A relagao tributaria surge da ocorrencia de urn fato previsto em uma norma 

como capaz de produzir esse mesmo efeito. A lei descreve urn fato e atribui a ele o 

efeito de criar uma relagao entre determinada pessoa e o Estado. Ap6s sua 

ocorrencia nasce a relagao tributaria, que compreende o dever de alguem (sujeito 

passivo) eo direito do Estado (sujeito ativo). 

2.6.2. Fato Gerador 

Tambem identificada pelas locugoes situaqao-base, pressuposto de fato do 

tributo, suporte fatico, fato imponfvel, hip6tese de incid{mcia etc. Segundo BARROS 

CARVALHO (1999, p. 239) significa "a descrigao normativa de urn evento que, 

concretizado no nfvel das realidades materiais, tara irromper o vinculo abstrato que o 

legislador estipulou na consequencia". 

2.6.3. Sujeito Ativo 

Consubstancia-se na Uniao, nos Estados e nos Municfpios, os quais detem a 

competencia tributaria, podendo legislar sobre tributos e exigi-los, e, tambem, as 

pessoas publicas que, embora nao possam legislar sobre tributos, por delegagao 

tern capacidade tributaria, que lhes permite fiscalizar e arrecadar tributos. 

2.6.4. Sujeito Passivo 

E a pessoa natural ou jurfdica, obrigada ao cumprimento da obrigagao 

tributaria na condigao de contribuinte ou responsavel. Contribuinte e o devedor 
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direto, que tern relagao pessoal e direta como fato gerador, nos termos do art. 121, I 

do CTN. Responsavel e o devedor indireto que, embora nao sendo contribuinte, 

deve responder pela obrigagao tributaria, por forga de lei, na definigao do art. 121, II 

do CTN. Em regra, a lei estabelece a responsabilidade solidaria, na qual o devedor 

solidario responde juntamente com o devedor principal, em pe de igualdade, 

podendo a dlvida ser cobrada indiferentemente de urn ou de outro, no todo ou em 

parte, a escolha do credor. 

2.6.5. Credito Tributario 

Conceitualmente, e o direito subjetivo do Estado de exigir do contribuinte o 

pagamento do tributo devido, derivado da relagao jurldica tributaria, que nasce com 

a ocorrencia do fato gerador, na data ou no prazo determinado em lei. 

Decorre da obrigagao tributaria e tern a mesma natureza desta. Resulta da 

conjugagao da lei, do fato gerador e do langamento. Diz-se regularmente constituldo 

quando tornado Hquido, certo e exiglvel, par meio do respectivo langamento. 

As circunstancias que modificam o credito tributario, sua extensao au efeitos 

ou as garantias ou privilegios a ele atribuldos, ou que excluem sua exigibilidade, nao 

afetam a obrigagao tributaria que lhe deu origem. 

2.6.6. Langamento 

E o ato administrativo vinculado que verifica a ocorrencia do fato gerador, 

identifica o sujeito passivo da obrigagao tributaria, determina a materia tributavel, 

aponta o montante do credito e aplica, se foro caso, a penalidade cablvel. 

0 langamento e ato administrativo vinculado, tendo, portanto carater 

obrigat6rio. Par esta razao sujeita os agentes publicos que deixarem de efetua-lo a 
chamada trlplice responsabilidade: administrativa, civil e criminal. 

Assim, o servidor que incorrer em tal pratica, pode ser penalizado 

administrativamente, nos termos da legislagao disciplinar peculiar ao seu 6rgao. 

Pode ainda ser sancionado criminalmente, em razao da insurgencia de ilicito penal. 

Pode, finalmente, ser compelido em agao de regresso a indenizar os cofres publicos 

pelo prejulzo causado ao erario. 
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2.6.7. Modalidades de lan<;amento 

A doutrina dominante indica como modalidades de lan<;amento o ato jurldico 

realizado de oflcio, por declara<;ao ou, por homologa<;ao. 

De oflcio, quando e feito por iniciativa da autoridade administrativa, 

independentemente de qualquer colaboragao do sujeito passivo. Por declara<;ao e o 

que deve ser feito em atua<;ao conjunta da Administra<;ao e do sujeito passivo da 

obriga<;ao tributaria, sendo realizado em face de declara<;ao fornecida pelo 

contribuinte ou por terceiros. Por homologa<;ao e o que corresponde a tributo cuja 

iniciativa de apura<;ao e de pagamento competem ao sujeito passivo, devendo ser 

homologado por parte da autoridade administrativa. 

2.6.8. Suspensao do credito tributario 

Consiste na susta<;ao temporaria da exigibilidade do tributo. A lei preve que 

um tributo pode ser suspenso nos casos de moratoria, deposito integral do montante 

exigido, reclama<;oes e recursos legais e, concessao de medida liminar em mandado 

de seguran<;a. 

A moratoria e um alongamento concedido por lei (princlpio da reserva legal) 

do prazo previamente estabelecido para o pagamento do tributo. 

No deposito, o sujeito passivo deposita em julzo o montante do credito 

tributario com o fim de suspender a exigibilidade deste. Pode ele ser previo ou 

posterior a sua constitui<;ao. Se previo, nao impede a marcha do processo 

administrativo de lan<;amento, mas impede sua cobran<;a; se posterior suspende a 

exigibilidade do credito. 

Em havendo reclamagao ou recurso, sua interposigao tambem suspende a 

exigibilidade do credito tributario, desde que seja feita nos termos das leis 

reguladoras do procedimento tributario administrativo, isto e, nos casos e nos prazos 

admitidos nessas leis. Eles impedem que o credito de tome exiglvel em razao de 

que nao foi ainda constituldo. 

Ocorre ainda a suspensao quando da concessao de medida liminar em sede 

de mandado de seguranga. Como o mandado de seguranga assegura aos indivlduos 

a protegao de direito llquido e certo, lesado ou amea<;ado por ato de autoridade, na 
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eventual cobranc;a de tributo indevido pode o contribuinte valer-se deste remedio 

legal. Tern o contribuinte o prazo de 120 dias, a contar da ciencia do ato de cobranc;a 

do tributo que considera indevido, para impetra-lo. Pode tambem impetra-lo 

preventivamente, diante da ameac;a de cobranc;a de tributo ilegal ou inconstitucional. 

Sao efeitos da suspensao do credito tributario a manutenc;ao da exigibilidade 

do cumprimento das obrigac;oes acess6rias dependentes ou consequentes do 

credito cuja exigibilidade foi suspensa, a vedagao que o fisco proceda a execuc;ao 

fiscal, a suspensao dos prazos, caso ja tenha sido proposta ac;ao fiscal e, o 

impedimenta de que se inicie a contagem dos prazos. 

2.6.9. Extinc;ao do Credito Tributario 

Por extinc;ao temos o desaparecimento da exigibilidade do credito tributario. 

Sua forma mais comum e o pagamento, que significa a satisfac;ao do direito 

credit6rio. Em caso de pagamento indevido, a legislac;ao tributaria preve que o 

sujeito passivo tern direito a restituic;ao total ou parcial do tributo. 

Outra possibilidade de extinc;ao decorre da decadencia, que ocorre quando 

nao e efetuado 0 lanc;amento no prazo legal, deixando 0 fisco de constituir 0 credito 

tributario. Ocorre, neste caso, a decadencia do direito de lanc;amento do tributo, 

extinguindo assim o direito do fisco de exigir o tributo. 

Ocorre tambem a extinc;ao quando da ocorrencia da prescric;ao, que no Direito 

Tributario ocorre quando, efetuado o lanc;amento dentro do prazo_ legal, inicia-se a. 

contagem de urn prazo para que seja efetivamente cobrado o tributo; passado esse 

prazo, perdera o fisco o direito de cobranc;a. E a perda do direito de ac;ao do fisco. 

Pode ainda o tributo ser extinto em razao da exclusao do credito tributario. E a 

exclusao beneficia fiscal, que consiste na dispensa da exigibilidade de determinado 

tributo por parte da Fazenda Publica, nos termos expressamente previstos em lei. 

Pode ocorrer mediante imunidade, isenc;ao ou anistia. A imunidade consiste na 

vedac;ao constitucional do tributo. lsenc;ao e uma norma aditiva, que modifica a 

norma basica, fazendo com que urn tributo, em regra devido, nao o seja, em razao 

de certas circunstancias de carater geral ou particular. Anistia e a exclusao do 

credito tributario referente a aplicac;ao de penalidades cometidas antes da lei que a 

concede. 



35 

3. METODOLOGIA DO TRABALHO 

Neste item, de modo objetivo, busca-se demonstrar o metodo de pesquisa, a 

caracterizagao da pesquisa, seu ambiente, a coleta de dados, sua sistematizagao e 

analise dos dados apresentados. 

3.1. METODO DA PESQUISA 

Este trabalho surgiu da necessidade de se dar resposta a duvida que pairava 

sobre a legalidade de dispositivos da Lei do FUNCB. Decidiu-se que se devia buscar 

principalmente a delineagao do problema, para entao tentar descobrir o caminho 

para resolve-lo. 

Antes de comegar a pesquisa, foi fundamental buscar no hist6rico dos corpos 

de bombeiros e principalmente, no hist6rico do Corpo de Bombeiros do Parana, as 

razoes que levaram a criagao de urn fundo para a manutengao deste servigo publico. 

Foi necessaria tambem, antes da fase da pesquisa doutrinaria, na revisao 

bibliografica, estabelecer os principios gerais do direito e especfficos do direito 

tributario que sustentariam a fundamentagao jurfdica. Nessa fase tambem foram 

colocados os conceitos e definigoes dos termos jurfdicos sem os quais nao se 

poderia discorrer de forma cientffica a respeito de materia tao especializada. 

A pesquisa propriamente dita iniciou-se com base em documentos, pegas 

processuais, que evidenciaram o problema, cuja solugao se busca. Teve sua 

continuagao levad.a a efeito numa construgao doutrinaria hierarquizada, partindo-se 

do geral para o especifico, de maneira a respeitar inicialmente os principios maiores 

do direito e posteriormente os principios a estes subordinados e finalmente, 

colocando-se numa sequencia 16gica as regras do direito tributario de modo a ficar 

claro o ponto de vista a ser defendido. 

3.2. CARACTERIZA<;AO DA PESQUISA 

Com o objetivo de se obter um conhecimento previo sobre o estagio em que 

se encontra o assunto e partir do ponto mais avangado, para realizagao do trabalho 

foi levada a efeito uma pesquisa de cunho bibliografico/documental, por melhor se 

adaptar a este tipo de trabalho tecnico cientffico. 
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A escolha deste metoda foi em razao da necessidade de se caminhar do atual 

conhecimento vulgar sabre o problema, buscando confirma-lo ou nao, atraves do 

cotejo de suas causas determinantes. 

De fato pareceu ser o metoda mais adequado a permitir uma visao 

pormenorizada do sistema tributario vigente e de possfveis sugestoes para seu · 

aperfeigoamento. 

3.3. AMBIENTE DA PESQUISA 

Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana, quartel sede em Curitiba, 

consultoria jurfdica do Corpo de Bombeiros, no universo de processos arquivados 

naquela segao. 

3.4. COLETA DE DADOS 

A partir das c6pias dos processos arquivados na consultoria jurfdica do Corpo 

de Bombeiros, selecionamos aqueles relacionados com o objeto de nossa pesquisa, 

ou seja, aqueles cujos autores se opunham a base de calculo do tributo fundada no 

metro quadrado de area construlda, que contestavam a corregao de valores 

mediante decreta governamental e discordavam da posigao doutrinaria de que o 

Estado Membra tern competencia para legislar sabre assuntos relacionados a 

Ordem Publica .. 

Havia, naquela segao, c6pias de autos de mandados de seguranga em varios 

estagios processuais. 

Vale ressaltar que quando se elegeu este tema para pesquisa a incerteza era 

relativamente acentuada, posto que havia carencia de uma analise mais 

aprofundada sabre os pontos controversos. 

3.5. SISTEMATIZAc;Ao E ANALISE DE DADOS 

Dentro do universo selecionado, analisaram-se as argumentagoes dos 

impetrantes, fazendo urn julgamento de valor de forma a definir os fundamentos 

jurldicos mais relevantes e que de fato punham em risco os fundamentos da Lei. 
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Ainda que tenham sido derrotados nos tribunais alguns argumentos 

mereceram pesquisa mais aprofundada, posto que o transito em julgado nao vincula 

decisoes futuras, mas tao somente cria jurisprudencia. 

Definido os fundamentos verdadeiramente conflitantes com a Lei, passou-se a 

analisar as contra-argumentac;oes colocadas no processo pela Procuradoria Geral 

do Estado, buscando a partir destas urn estudo doutrinario mais aprofundado. 

A doutrina em parte ja veio indicada nos pr6prios processos analisados ou foi 

a partir destas referenciada. Cabendo ao final a compilac;ao de tudo o que foi 

argumentado pr6 e contra a Lei para uma conclusao que deve apoiar a PGE na 

defesa da Lei ou auxiliando o legislador no aperfeic;oamento da justic;a tributaria. 
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4. ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Neste item procura-se avaliar conclusivamente as taxas criadas pela Lei 

Estadual n°. 13.976/2002, no sentido de estabelecer urn progn6stico sabre sua 

constitucionalidade - contestada em algumas demandas judiciais - com vistas a 
desejavel sustentabilidade no ordenamento jurfdico a media e Iongo prazo, a ponto 

de assegurar a manutenc;ao do Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do 

Parana. 

4.1. CONSIDERAQOES GERAIS 

Oportuno e, neste ponto, visualizar OS dispositivos legais definidores das 

atividades que devem ser exercidas pelo Corpo de Bombeiros Militar. 

0 art. 25, § 1° da Constituic;ao Federal, disp6e que: 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituigoes e leis que adotarem, 
observados os princfpios desta Constituigao. 
§ 1°. Sao reservadas aos Estados as competencias que nao lhes sejam vedadas por esta 
Constituigao. (BRASIL, 1988, p. 32) 

Mais adiante, em seu art. 144, estabelece a Lei Maior: 

Art. 144 - A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida para a preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 
patrim6nio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 5° - As polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservagao da ordem publica; aos 
corpos de bombeiros militares, ah~m das atribui~oes definidas em lei, incumbe ·a 
execugao de atividades de defesa civil. (sem grifos no original) (BRASIL, 1988, p. 95) 

A Constituic;ao do Estado do Parana, em consonancia com a Carta Maior que 

lhe deu origem, estabelece: 

Art. 46. A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida, para a preservar;ao da ordem publica e incolumidade das pessoas e do patrim6nio, 
pelos seguintes 6rgaos: 

II- Polfcia Militar. 
Paragrafo Unico. 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia Militar. 
Art. 48. A Polfcia Militar, forga estadual, instituigao permanente e regular, organizada com 
base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia ostensiva, a preservagao da ordem 
publica, a execugao de atividades de defesa civil, prevencao e combate a incendio, buscas, 
salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, ah~m de outras formas e funcoes definidas em lei. (sem grifos 
no original) (PARANA, 1989, p. 43) 
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Como se ve, os legisladores constitucionais, tanto na esfera Federal (art. 144, 

§5°) como na Esfera Estadual (art. 46, § unico e 48), remeteram ao legislador 

ordinaria a competencia para definir pormenorizadamente as atividades do Corpo de 

Bombeiros. 

Assim, o Estado-membro, pessoa jurfdica de direito publico interno, e 

competente para legislar sobre a materia em tela, como tambem para exercer a 

fiscalizac;ao sobre tais atividades, func;ao tfpica do poder de polfcia que autoriza a 

cobranc;a de taxas. 

Em consonancia com as disposic;6es constitucionais e legais supra referidas, 

o legislador paranaense entendeu necessaria dar especial competencia ao Corpo de 

Bombeiros para realizar atividades preventivas em estabelecimentos comerciais, 

industriais, prestadores de servic;os e em ediffcios com mais de tres pavimentos, 

atraves da Lei Estadual n°. 13.976/2002. 

Assim o fez porque nao e possfvel realizar prevenc;ao nas areas de combate a 

incendios e socorros publicos, sem atuar diretamente sobre uma das principais 

causas de sinistros: absurdas irregularidades nos sistemas de protec;ao contra 

incendios e panico. 

4.2. CONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZA<;AO DO METRO QUADRADO COMO 

FA TOR CONSTITUINTE DA BASE DE CALCULO DE TAXAS 

A Consti~uic;ao Federal vigente, em seu art. 145, § 2°, traz expressa 

determinac;ao no sentido de que "as taxas nao poderao ter base de calculo propria 

de impostos". 

Para SACHA CALMON (2004, p. 642), assim o e "pelo simples argumento de 

sera taxa a medida de urn agir estatal: servic;o espedfico prestado ao contribuinte". 

Segundo BRITO MACHADO (2004, p. 407) justifica-se a inclusao desse 

prindpio no texto constitucional "apenas para fins didaticos, com a finalidade 

especial de evitar continuem a ser institufdos sob a denominac;ao de taxas 

verdadeiros im postos". 

Esta esteira doutrinaria acabou por constituir fonte de controversia em nosso 

meio, a medida que a Lei n°. 13.976/2002 instituiu taxas que possuem em sua base 
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de calculo o elemento metro quadrado, que igualmente serve de referencia para o 

calculo do impasto sabre a propriedade predial e territorial urbana -IPTU. 

Esta alega~o de identidade de base de calculo acabou tornando-se 

fundamento de diversas ag6es judiciais, promovidas por entidades representativas 

de empresas estabelecidas no Parana. 

Entre elas vale destacar o Mandado de Seguranga coletivo n°. 27.608, 

impetrado pela Federagao das lndustrias do Estado do Parana. lnicialmente, foi 

concedido o mandamus em favor da impetrante, suspendendo liminarmente a 

cobranga das referidas taxas para todas as empresas filiadas a entidade. 

Posteriormente, em 11 de agosto de 2006, foi julgado o merito do referido 

mandado de seguranga nos seguintes termos: 

Com efeito, para calculos das taxas questionadas considera-se, entre outros criterios, a 
area do im6vel; ja o calculo do IPTU, leva em consideragao o valor venal do im6vel. 0 fato 
de a legislagao municipal utilizar-se, dentre diversos dados, da metragem da area para 
designar o valor venal do im6vel, nao invalida a base de calculo definida para as taxas aqui 
impugnadas. Decisao judicial - Mandado de Seguranga Coletivo n°. 27.608 - lmpetrante 
FIEP- Data: 11/08/2006. 

Na mesma sentenga, o Magistrado afirma que significativa maioria dos 

ac6rdaos ja traduz este entendimento: 

Constitucional e tributario. Taxas de conservagao e limpeza de logradouros publicos, de 
remogao de lixo domiciliar e de iluminagao publica. Decisao da materia pelo Colendo STF. 
1. 0 Colendo STF, ao apreciar o RE 232393/SP, rei. Min. Carlos Velloso, 12.08.1999, por 
maioria, decidiu que e constitucional a taxa de coleta de lixo domiciliar institufda pelo 
municipio de Sao Carlos - SP (Lei Municipal 10.253/89). Na ocasiao, entendeu-se que o 
fato de a aliquota da referida taxa variar em fun~ao da metragem da area construida do 
im6vel - que constitui apenas urn dos elementos que integram a base de calculo do 
IPTU - nao implica identidade com a base de calculo do IPTU, afastando-se a alegada 
ofensa ao art. 145, §2°, da CF. ("As taxas nao poderao ter base de calculo propria Cle 
impostos"). (sem grifos no original) 

Corroborando o entendimento do extinto Tribunal de Algada do Parana, o 

Egregio Tribunal de Justiga vern se posicionando a respeito da constitucionalidade 

de taxa analoga a questionada nos autos do referido mandado do seguranga: 

Tributario - Execugao Fiscal - Taxa de Vigilancia Sanitaria, Taxa Anual de Vistoria de 
Seguranga Contra lncendios e Taxa de Fiscalizagao de Funcionamento- Base de calculo
Area do im6vel vistoriado. 
1. Sem a devida prova da materializagao do poder de policia e a contraprestagao de servigos, 
e indevida a cobranga de taxas pelo municipio sobre licenga de vigilancia sanitaria, vistoria de 
seguranga contra incendios ou de fiscalizagao de funcionamento. 
2. Nao ofende o dispositivo constitucional, que impede a fixa~ao de taxas da mesma 
base de calculo dos tributos (art. 145, §2°), o fato de o municipio exigir o tributo em 
fun~ao da area do im6vel, a qual se constitui apenas em urn dos elementos levados em 
considera~ao na base de calculo do IPTU, que e o valor venal do im6vel. Apela9ao 
provida em parte. (sem grifos no original) 



41 

0 Representante do Ministerio Publico Estadual apresentou, nos autos do 

referido processo, consistente argumentagao, colacionando decisoes do STF e 

concluindo no exato sentido acima exposto: "Destarte, o fato de urn dos elementos 

na fixagao do valor venal do im6vel- base de cillculo do IPTU- ser utilizado para o 

fim de aferir, em cada caso concreto, o valor das taxas, nao demonstra utilizagao da 

base de calculo do IPTU" (fl. 132). 

A base de calculo adotada pela lei estadual 13.976/02 e referenciada na 

so bred ita sentenga judicial exprime-se nos seguintes termos: 

"vistoria em estabelecimentos comerciais, industrias, prestadores de servigos e ediffcios com 
mais de tres pavimentos". 
Formula para calculo da taxa: 
I = 30%UPF/PR x{S + (l:Ai x Zi) x fr} 
I -Valor da taxa expresso em unidade monetaria; 
Ai -Area do im6vel em m2 a ser vistoriada; 
sendo: 
A1 - areas ate 200 m2

; 

A2 -areas excedentes a 200 m2
, ate 5.000 m2

; 

A3 -areas excedentes a 5.000 m2
· 

zi- Coeficiente variavel em fungao da area; 
sendo: 
Z1. 0,010 (ate 200m2 de area); 
Z2 - 0,020 (area excedente a 200m2

·, ate 5.000 m2
) 

Z3- 0,002 (area excedente a 5.000 m2
). 

fr - Coeficiente variavel em fungao do risco de incendio, determinado de acordo com a 
atividade desenvolvida no estabelecimento, sendo: 
- Classe 1 - Residencias e similares com alto ponto de fulgor (s61idos comuns): indice 0,5 
(ponto cinco); 
- Classe 2 - Comercios, industrias e servigos, que utilizem ou explorem materiais e ou 
mercadorias de alto ponto de fulgor (s61idos comuns): indice 1 (urn); 
- Classe 3 - Comercios, industrias e servigos, que explorem materiais e/ou mercadorias de 
baixo ponto de fulgor (derivados de petr61eo e explosivos): indice 2 (dois). (PARANA, 2002, 
anexo) 

Ja a base de calculo do IPTU e estabelecida em fungao do valor venal do 

im6vel, conforme definigao contida no art. 33 da Constituigao Federal. Como a 

competencia para instituir e cobrar os valores relativos ao IPTU e do municipio, cada 

urn estabelece o valor tributavel dos im6veis de acordo com criterios pr6prios. Em 

regra sao utilizados como referenda o tamanho total do im6vel, sua area construfda, 

localizagao, acabamento etc. 

Exemplificativamente, a Lei Organica da Capital do Estado do Parana regula 

sua cobranga da seguinte forma: 

Art. 121 -Compete ao Municipio instituir: 
I - Impastos previstos na Constitui~ao Federal, observado, no que couber, o disposto no 
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seu art. 145, § 1°. 
II- Taxas, em razao do exercicio do poder de policia ou pela utilizayao, efetiva ou potencial, 
de serviyos publicos especificos e divisiveis, prestados ou postos a disposiyao do 
contribuinte. 
Ill- Contribuiyao de melhoria, decorrente de obras publicas. 
IV - Contribuiyao social, cobrada de seus servidores para custeio, em beneficia destes, do 
sistema de previdencia e assistencia social. 
Art. 122- Lei complementar estabelecera: 
I - As hip6teses de incidencia, base de calculo e sujeitos passivos da obrigayao tributaria. 
II - 0 lanyamento e a forma de sua notificayao. 
Ill- Os casos de exclusao, suspensao e extingao de creditos tributarios. 

IV- A progressividade dos impastos. (sem grifos no original) (CURITIBA, atual. 2006, p. 42) 

Em razao deste encaminhamento, a Lei Complementar n°. 40, que dispoe 

sobre os tributos municipais e da outras providencias, estabelece em seu art. 35 e 

seguintes que a base imponfvel do IPTU e o valor venal do im6vel, que e 

determinado mediante sua previa avalia<;ao, tomando-se como referencia os valores 

unitarios constantes da Planta Generica de Valores lmobiliarios e as caracterfsticas 

do im6vel. Ainda, que estas caracterfsticas serao sua area, topografia, testadas, 

edifica<;oes (inclusive de acordo com seu grau de obsolescencia), fatores de 

corre<;ao e outros dados relevantes para determina<;ao de valores imobiliarios. 

Evidente esta, portanto, que na formula que estabelece a base de calculo das 

taxas criadas pela Lei Estadual n°. 13.976/2002, a area do im6vel nao consiste no 

unico e exclusivo elemento a ser considerado para se calcular o "quantum debeatur" 

que deve recair sobre cada contribuinte. Trata-se de uma equa<;ao matematica em 

que estao envolvidas diversas variaveis combinadas entre si, dentre as quais a 

metragem, focada no risco envolvido em determinado im6vel que seja utilizado para 

fins comerciais, industriais, residenciais ou prestador de servi<;os. 

Por seu turno, o IPTU e calculado sobre o valor venal do im6vel, estabelecido 

de acordo com uma avalia<;ao especffica, que busca estabelecer uma estimativa de 

valor patrimonial. 

E de ressaltar ainda que na equa<;ao matematica da base de calculo das 

taxas de bombeiros, o elemento mais relevante e o risco de incendio existente na 

area de urn im6vel. Por esta razao as edifica<;oes menores e com riscos tambem 

menores, exigem menos tempo e dispendio de recursos materia is e humanos do que 

edifica<;oes maiores e com riscos tam bern maiores. 

Exemplificando, tomemos o caso de urn cinema. Quanta maior a sua area, e 

consequentemente o numero de poltronas que oferece, mais safdas de emergencia 
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serao necessarias. Logo a area do im6vel e o fator de risco de incendio implicam 

num trabalho de fiscalizac;ao diferenciado, a ser exercido pelas autoridades de 

seguranc;a, importando, portanto, maior ou menor atividade !aboral, conforme o caso. 

Evidencia-se, assim, que a area do im6vel tern influencia direta no grau de 

risco. Ao eliminar este elemento referencial da base de calculo, nao ha como 

realizar a mensurac;ao do servic;o publico prestado ao contribuinte. 

Cumpre, final mente, destacar recente decisao do STF, publicada no Diario da 

Justic;a da Uniao n°. 194 de 07/102004, quando do julgamento do Recurso 

Extraordinario n°. 112517/SP, onde decidiu aquela Corte quanto a taxa de 

prevenc;ao e vigilancia contra incendios cobrada no Estado de Sao Paulo que: 

Decisao: RE, fundado no art. 119, Ill, "a", da EC 1/69, interposto de ac6rdao da Terceira 
Camara do Primeiro Tribunal de Algada de Sao Paulo (f. 128/132), que negou provimento a 
apelaC(ao no que tange ao calculo do IPTU, a taxa de remogao de lixo e a taxa de preven~ao 
e vigilancia contra incendios, ( ... ) referindo-se apenas a im6veis construfdos, nada de 
anormal que a base de calculo (custo dos servi~os) seja aplicada aliquota proporcional 
a area construida, base de calculo essa que nao se confunde com a do IPTU, que e o 
valor venal do im6vel. ( ... ) Brasilia, 1° de agosto de 2004. Ministro Sepulveda Pertence
Relator. (sem grifos no original) 

Pelo exposto, verifica-se que o fator metro quadrado utilizado na base de 

calculo dos tributos em tela nao e, sob nenhum aspecto, arbitrario ou ilegal, haja 

vista a natureza tecnica de sua fixac;ao e o atendimento aos princfpios 

constitucionais aplicaveis a especie. Via de consequencia cai por terra toda a 

argumentac;ao em sentido contrario, nao resultando em qualquer indlcio de 

insustentabilidade da norma estadual vigente. 

4.3. CORRE<;AO DE VALORES DE TRIBUTOS POR MEIO DE DECRETO DO 

PODER EXECUTIVO 

A luz da definigao classica, decretos sao atos administrativos da competencia 

exclusiva do Chefe do Executivo, destinados a prover situac;oes gerais ou 

individuais, abstratamente previstas, de modo expresso ou implicito, na lei. 

Em termos conceituais, cabe aqui corroborar BARROS DE CARVALHO 

(1999, p. 38 e 39) que "taxas sao tributos que se caracterizam por apresentarem, na 

hip6tese da norma, a descric;ao de urn fato revelador de uma atividade estatal, direta 

e especificamente dirigida ao contribuinte". 
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Ocorre que os valores das taxas - como s6i acontecer com os demais tributos 

- precisam ser corrigidos periodicamente em razao da desvalorizac;ao da moeda 

decorrente da inflac;ao. Se assim nao ocorresse, a capacidade financeira do Estado 

ficaria prejudicada com o passar do tempo, a medida que nao disporia do quantum 

necessaria para fazer frente as crescentes despesas. 

Com o objetivo de evitar este efeito danoso, os legisladores costumam incluir 

na base de calculo dos tributos urn fator que possibilite sua peri6dica correc;ao 

monetaria. No caso das taxas criadas pela Lei Estadual 13.976/2002, este fator e a 

Unidade Padrao Fiscal do Parana UPF/PR. 

A UPF/PR e corrigida anualmente com base nos indices oficiais de inflac;ao, 

atraves de decreta do Chefe do Poder Executivo Estadual. 

Entretanto, ocorre que a Constituic;ao Federal em seu art. 150, I, impede 

expressamente a majorac;ao de quaisquer tributos sem a previa previsao legal. 

Como a lei deve ser aqui entendida em seu sentido estrito, nao e possfvel aumentar 

tributos atraves de qualquer outro instituto juridico que nao a propria lei stricto sensu. 

Surge deste contexto a discussao sabre a possibilidade do Estado aumentar o 

valor dos tributos, mesmo que de forma indireta, via decreta, que tern natureza de lei 

em sentido lata. 

Com a devida permissao, nao e minimamente razoavel argOir qualquer 

obscuridade na dicc;ao trazida pelo C6digo Tributario Nacional: 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituic;ao de tributos, ou a sua extinc;ao; 
II - a majoracao de tributos, ou sua reduc;ao, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 
57 e 65; 
Ill - a definic;ao do fato gerador da obrigac;ao tributaria principal, ressalvado o disposto no 
inciso I do § 3° do artigo 52, e do seu sujeito passivo; 
IV - a fixac;ao de aliquota do tributo e da sua base de calculo, ressalvado o disposto nos 
artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
V- a cominac;ao de penalidades para as ac;6es ou omiss6es contrarias a seus dispositivos, ou 
para outras infrac;6es nela definidas; 
VI - as hip6teses de exclusao, suspensao e extinc;ao de creditos tributarios, ou de dispensa 
ou reduc;ao de penalidades. 
§ 1° Equipara-se a majorac;ao do tributo a modificac;ao da sua base de calculo, que importe 
em torna-lo mais oneroso. 
§ 2° Nao constitui majoracao de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste 
artigo, a atualizacao do valor monetario da respectiva base de calculo. (sem grifos no 
original) (BRASIL, atual. 1998, p. 1 09) 

A doutrina e a jurisprudencia sao igualmente contundentes no sentido de que 

os Estados detem competencia para legislar sabre direito tributario, financeiro e 
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economico, no ambito de suas competencias, sendo, assim, legltima a instituic;ao da 

unidade fiscal estadual que objetiva a correyao de tributos, desde que o lndice 

utilizado para o calculo nao exceda o lndice federal vigente, uma vez que a correc;ao 

monetaria constitui mera forma de recomposic;ao do valor real da moeda e nao 

alguma especie de beneficia. 

Observe-se, finalmente, que o preceito do art. 97 do CTN - no sentido de que 

so mente a lei pode instituir, extinguir e majorar tributos, ou fixar sua base de calculo, 

nao constituindo majorac;ao a simples atualizac;ao do valor monetario da base de 

calculo (conforme 0 paragrafo 2° de tal artigo)- permite concluir pela inexistencia de 

ofensa ao prindpio da legalidade, com a constancia do lndice de atualizac;ao 

monetaria dos . tributos estaduais (UPF/PR) da base de calculo das taxas que 

comp6em o FUNCB. 

Sao infundadas, portanto, quaisquer alegac;oes no sentido obstacularizar a 

correc;ao de valores de tributos por meio de decreta do poder executivo. 

4.4. COMPETENCIA ESTADUAL PARA LEGISLAR SOBRE RECIPIENTES QUE 

TRANSPORTAM PRODUTOS PERIGOSOS 

A divisao de competencias entre os entes federados, em regra, segue o 

denominado prindpio da predominancia do interesse, segundo 0 qual competem a 
Uniao as materias em que predomine o interesse nacional, aos Estados as de 

interesse regional e aos Munidpios as de interesse local. 

Pode-se definir competencia tributaria como sendo a parcela do poder de 

tributar conferida pela Constituic;ao a cada ente politico para criar tributos. Nao se 

pode olvidar que o prindpio Federativo adotado pelo Brasil - que denota uma carga 

de autonomia aos entes politicos - exige uma distribuic;ao, repartic;ao ou mesmo 

discriminac;ao de competencias tributarias. lsso, a prop6sito, vern explfcito no art. 

145 da Constituic;ao Federal, quando estatui que a Uniao, os Estados, o Distrito 

Federal e os Munidpios poderao instituir tributos. 

Em prindpio, a Constituic;ao Federal nao cria tributos, tao somente atribui 

competencia para que determinados entes publicos os instituam mediante lei. No 

caso das taxas, a Lei Maior declina os fatos jurfgenos genericos (suporte fatico) de 

que poderao se servir as pessoas polfticas para instituf-las por lei: ato do poder de 
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policia ou prestac;ao de servic;o publico especlfico e divisive! oferecidos aos 

contribuintes. Por esta razao, nesses casos, a competencia outorgada pela 

Constituic;ao e comum, bastando assim que qualquer 6rgao ou agente publico 

realize urn ato de pollcia ou preste urn servic;o publico ao contribuinte, para que o 

legislador, incorporando tais fatos na lei tributaria, institua uma taxa. 

Voltando ao amago, a questao que se apresenta in concreto e de quem seria 

a competencia constitucional para legislar sobre recipientes que transportam 

produtos perigosos. Mais precisamente: e juridicamente possfvel ao Corpo de 

Bombeiros realizar vistorias em recipientes utilizados para armazenamento de 

produtos perigosos? 

0 C6digo Tributario Nacional, ao fixar os limites do aspecto material da 

hip6tese de incidencia das taxas, dispoe em seus artigos 77 e 78, o seguinte: 

Art. 77. As taxas cobradas pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municfpios, no ambito de suas respectivas atribui96es, tern como fato gerador o exercicio 
regular do poder de policia, ou a utiliza9ao, efetiva ou potencial, de servi9o publico especffico 
e divisfvel, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposi9ao. 
Art. 78. Considera-se poder de polfcia atividade da administra9ao publica que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou absten9ao de fato, em 
razao de interesse publico concernente a seguran9a, a higiene, a ordem, aos costumes, a 
disciplina da produ9ao e do mercado, ao exercicio de atividades econ6micas dependentes de 
concessao ou autoriza9ao do Poder Publico, a tranquilidade publica ou ao respeito a 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
Paragrafo unico. Considera-se regular o exercfcio do poder de polfcia quando desempenhado 
pelo 6rgao competente nos limites da lei aplicavel, com observancia do processo legal e, 
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionaria, sem abuso ou desvio de poder. 
(BRASIL, atual. 1998, 1 02) 

Doutrina Geraldo Ataliba, em sua obra Hip6tese de lncidencia Tributaria que: 

62.7. As taxas de polfcia cabem para cobrir os custos administrativos com o exercfcio do 
poder de polfcia diretamente referido a certas pessoas que o provocam, ou o exigem, em 
razao de sua atividade. 
62.9. Com base na lei, a administra9ao publica licencia, permite, autoriza, fiscaliza e controla 
as atividades privadas. Os custos desse controle e fiscaliza9ao sao remunerados pelos 
interessados cujas atividades o exigem, mediante taxas, chamadas "de polfcia". (ATALIBA, 
1992, p. 139) 

0 C6digo Tributario Nacional estabelece as atribuic;oes de cada ente federado 

para instituir e cobrar taxas nos seguintes termos: 

Art. 80. Para efeito de institui9ao e cobran9a de taxas, consideram-se compreendidas no 
ambito das atribui96es da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios aquelas 
que, segundo a Constitui9ao Federal, as Constitui96es dos Estados, as Leis Organicas do 
Distrito Federal e dos Municfpios e a legisla9ao com elas compatfvel, competem a cada uma 
dessas pessoas de direito publico." (BRASIL, atual. 1998, 103) 
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Oeste contexto doutrinario e legal, pode-se inferir que, em princfpio, o Estado 

do Parana nao cometeu qualquer violagao ao ordenamento jurfdico ao criar lei que 

se fundamenta no exercfcio regular de seu poder de polfcia, bern como instituir taxa 

decorrente deste referido fato gerador. 

Sobre a discussao relativa a competencia estadual para legislar sobre 

recipientes que transportam produtos perigosos, o Poder Judiciario do Parana foi 

provocado a manifestar-se, em razao da interposigao, pelo Sindicato Nacional dos 

Distribuidores de Gas Liquefeito de Petr61eo - SINDIGAS, do Mandado de 

Seguranga n°. 24.259, de 06 de maio de 2.003. 

Em decisao interlocut6ria, a Jufza Elizabeth Nogueira Calmon de Passos, da 

3° Vara da Fazenda Publica Falencias e Concordatas, as fls. 152 dos autos, 

entendeu pela ausencia dos pressupostos legais atinentes a especie, indeferindo 0 

pedido de liminar que pleiteava "evitar a exigencia fiscal, impedindo que os 

associados do impetrante sejam compelidos a pagas a TVR" (fls. 27). 

lnconformado com a decisao liminar de primeiro grau, o SINDIGAS ingressou 

junto ao Tribunal de Justiga do Parana com a Apelagao Cfvel n°. 173.250-5, que nao 

chegou a ser julgado no merito. Em ac6rdao firmado em 25 de outubro de 2005, os 

Desembargadores integrantes da Segunda Camara Cfvel do Egregio Tribunal de 

Justiga do Estado do Parana, por unanimidade de votos, conheceram do recurso 

para declarar extinto o processo, sem julgamento de merito, julgando prejudicado o 

apelo, nos termos do voto do Relator do processo, Desembargador Prestes Mattar, 

que entendeu pelo descabimento de mandado de seguranga contra lei em tese. Esta 

decisao recebeu ementa nos seguintes termos: 

Apela9ao Civel - Mandado de Seguran9a - Ato coator consistente na instituic;ao de taxa para 
fiscalizac;ao, pelo Corpo de Bombeiros, de recipientes de GLP - lmposic;ao ou cobranc;a nao 
demonstrados - lmpugnac;ao de ato normativo em tese - lnadmissibilidade - Aplicac;ao da 
Sumula 266, STF - Extinc;ao do feito sem apreciac;ao de merito - Apelo prejudicado. 

Esta decisao de segundo grau foi motiva de recurso de embargos de 

declaragao junto ao proprio T J/PR, que o desacolheu em 13 de dezembro de 2005, 

em face da inexistencia do vfcio alegado (omissao no julgado que lhe deu causa). 

Persistiu o SINDIGAS no seu intento ao impetrar recurso especial cfvel junto 

ao 6rgao maximo da justiga estadual, tendo seu seguimento ao Superior Tribunal 

Justiga negado em 11 de dezembro de 2.006, por ato do Desembargador Moacir 
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Guimaraes, 1° Vice-Presidente daquela egregia corte. Em sintese, decidiu que os 

argumentos trazidos pela lmpetrante nao guardavam fundamento real, mantendo-se 

o principia da inadmissibilidade de impugnac;ao de ato normative em tese. 

Nesta sentenc;a judicial destaca-se a seguinte assertiva: 

A doutrina nao destoa dessa posigao, como se ve do esc61io de Hugo de Brito Machado: 
"lmpetragao contra lei em tese, pon3m, nao se confunde com impetragao preventiva. Sea lei 
ja incidiu, ou se ja foram praticados fatos importantes a configuragao de sua hip6tese de 
incidencia, a impetragao ja e possfvel, e tem carater preventivo, posto que a exigencia do 
tributo ainda nao ocorreu. Nao ha necessidade de comprovar a ameaga de tal exigencia 
porque, sendo a atividade de langamento vinculada e obrigat6ria, nao e razoavel presumir-se 
que a autoridade vai deixar de pratica-la. Pelo contrario, presume-se que ela vai cumprir a lei 
e, assim, fazer o langamento. Daf o justo receio justificador da impetragao preventiva. 
lmpetragao contra a lei em tese e a que ataca a norma abstratamente. 
Norma que nao incidiu. Sea norma nao incidiu nao se pode falar em direito subjetivo do 
impetrante. E neste caso e incabivel nao apenas o mandado de seguran~a, mas a 
propositura de qualquer a~ao, posto que sem a concre~ao do direito nao pode haver 
atividade jurisdicionai.Contra a lei em tese apenas e cabivel a~ao direta de controle de 
constitucionalidade, que a rigor nao tem natureza jurisdicional, mas legislativa." (in 
"Curso de Direito Tributario", 19a edigao, Malheiros Editores, pag. 399). (sem grifos no 
original) 

Ainda insatisfeito, o Sindicato Nacional dos Distribuidores de Gas Liquefeito 

de Petr61eo interpos agravo de instrumento civel junto ao ST J, que deu entrada em 

sua Coordenadoria de Agravos em 12 de abril de 2.007. Aguarda-se decisao 

daquela Corte de Justic;a. 

0 mandado de seguranc;a n°. 24.259 - cuja decisao liminar foi originadora 

destes sucessivos recursos - foi definitivamente julgado em 29 de setembro de 

2.004. Nesta decisao o merito foi atacado, destacando-se o seguinte: 

No caso em tela, como declinado pela propria Lei Estadual n°. 13.976/2002, no inciso I do 
artigo 2°, a TVR e uma taxa decorrente do exercicio do poder de policia, tendo por fatos 
geradores todos aqueles arrolados no Anexo Unico da Lei (fl. 89). Existe, portanto, uma 
contraprestagao estatal e legitimar a cobranga da taxa. 
A taxa recai, destarte, sobre o exercicio de alguma das atividades estatais dispostas no 
Anexo, tais como a expedir;ao de documentos, a analise de projeto de prevenr;ao contra 
incendio, panico e explosao e pericia de incendio e explosao, por exemplo. A TVR vem 
institulda sobre uma prestagao estatal, qual seja a vistoria em recipientes utilizados para 
armazenamento de produtos perigosos. 
Assim, ao tributar uma determinada atuagao do seu poder de pollcia, o Estado nao esta se 
imiscuindo na competencia legislativa da Uniao, em afronta aos artigos 22 e 177 da 
Constituigao. Nao se vislumbra qualquer semelhanga entre a competencia privativa da Uniao 
para legislar sobre energia e o fato de o Estado estar tributando a atividade fiscalizat6ria do 
Como de Bombeiros dos recipientes para armazenamento de GLP. Nem tampouco se discute 
o monop61io da Uniao sobre a pesquisa, a lavra, a refinagao e exportagao eo transporte de 
petrol eo e seus derivados, no caso, o GLP. Nao existe 6bice a tributagao, pelo Estado, da 
atividade fiscalizat6ria dos recipientes que contem GLP. Simplesmente sao situagoes que nao 
se confundem. 
Ao fiscalizar a regularidade dos recipientes que guardam GLP, o Estado esta cuidando do 
interesse publico, o que nao s6 e absolutamente legltimo, como e tambem louvavel. Como 
informou a autoridade impetrada, inumeros sao os acidentes gravlssimos ocorridos em 
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consequencia do mau acondicionamento do GLP, sendo dever do Estado- o qual pode ser 
exercido pelo seu Corpo de Bombeiros- prezar pela incolumidade publica. 

Ap6s citar o ac6rdao n°. 17.048 do Tribunal de Algada deste Estado, que 

firmou compreensao analoga a esposada pela Magistrada de 1 o Grau, concluiu sua 

analise sobre a pretensa incompetencia do Estado para instituir a TVR, nos 

seguintes termos: 

Do exposto, verifica-se que o Estado nao extrapolou de sua competencia tributaria ao instituir 
a TVR, eis que esta recai sobre o servic;o de fiscalizacao e verificacao dos recipientes que 
armazenam GLP, nao tendo legislado especificamente sobre o gas liquefeito de petr61eo. 

Em outro momento, quando analisa suposto desvio do Poder Legislativo, 

afirma que: 

... como todos os argumentos sopesados ate este momento, na fundamentac;ao do decisum, 
nao revelam qualquer vicio de constitucionalidade ou de legalidade, nao ha qualquer 
indicativo do proclamado desvio. 

Ap6s discorrer sobre estes e outros pontos trazidos aos autos, finaliza a Jufza 

de Direito julgando pela denegagao da seguranga pretendida pelo lmpetrante, 

extinguindo o processo com julgamento de merito, com fulcro no inciso I do artigo 

269 (quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor) do C6digo de Processo 

Civil, aplicando-o subsidiariamente a especie. 

Tal sentenga, embora nao seja suficiente para esgotar a questao da 

competencia estadual para legislar sobre a realizagao de vistorias em recipientes 

que transportam produtos perigosos, firma consistente posigao inicial. 

Necessario ressaltar que a competencia para resolver questao relativa a lei 

estadual em face da Constituigao Federal e do Supremo Tribunal Federal. Como a 
Administragao Publica e vedado transigir de qualquer decisao judicial contraria aos 

seus interesses, recorrendo de oficio deste tipo de ato, e possfvel que tal demanda 

venha a consumir ainda muitos anos ate que se estabelega, finalmente, o transito 

em julgado. 

Desta forma, por hora, nao ha qualquer indfcio de insustentabilidade da 

norma estadual vigente. 
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5. CONCLUSOES E SUGESTOES 

0 presente Trabalho de Conclusao de Curso teve o prop6sito de perquirir, 

junto ao ordenamento jurfdico positivo e a doutrina patria, a razoabilidade das 

principais crfticas da comunidade jurfdica e da sociedade em geral a respeito das 

taxas que constituem o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana -

FUNCB, objetivando aferir a sustentabilidade das referidas taxas a media e Iongo 

prazo. 

lniciou-se a investiga9ao realizando uma revisao das normas e dos conceitos 

doutrinarios relativos ao Direito Tributario, buscando subsidiar a tratativa dos temas 

propostos. 

Ap6s, buscou-se uma resposta conclusiva sabre a suposta 

inconstitucionalidade da utiliza9ao do metro quadrado como fator constituinte da 

base de calculo de taxas. 

Em seguida, estudou-se a polemica sabre corre9ao de valores de tributos por 

meio de decreta do poder executivo. 

Finalmente, foi avaliada a competencia estadual para legislar sabre 

recipientes que transportam produtos perigosos. 

Mantendo sempre uma visao tecnico-jurfdica, foram consultados, 

interpretados e integrados varios compendios bibliograticos referentes ao Direito 

Constitucional, ao Direito Administrative e ao Direito Tributario, bern como 

legisla96es pertinentes, alem de pesquisa em sites jurfdicos na rede mundial de 

computadores, jurisprudencias e decis6es dos tribunais, sempre com o foco de 

apurar se as taxas criadas pela Lei Estadual 13.976/2002 sao juridicamente 

consistentes a ponto de assegurar a manuten9ao do FUNCB. 

Como resultado do trabalho de pesquisa, referente a primeira premissa 

levantada, verificou-se que o fator metro quadrado utilizado na base de calculo dos 

tributes em tela nao e, sob nenhum aspecto, arbitrario ou ilegal, haja vista a natureza 

tecnica de sua fixa9ao e o atendimento aos principios constitucionais e infra 

aplicaveis a especie. Via de consequencia cai por terra toda a argumenta9ao em 

sentido contrario, nao resultando em qualquer indicia de insustentabilidade da norma 

estadual vigente. 
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Com relactao a segunda teoria, verificou-se que sao inconsistentes quaisquer 

alega96es no sentido obstacularizar a correctao de valores de tributos por meio de 

decreta do poder executivo, desde que se configure mera corre98o monetaria da 

inflactao apurada no periodo. Como no Estado do Parana esta regra tern sido 

fielmente observada, nenhuma irregularidade pode ser vislumbrada. 

E por ultimo, apurou-se que ja ha sentencta de primeiro grau firmando 

consistente posictao sabre a competencia estadual para legislar sabre a realizactao 

de vistorias em recipientes que transportam produtos perigosos. Embora a 

competencia para resolver questao relativa a lei estadual em face da Constituictao 

Federal e do Supremo Tribunal Federal e, como a Administractao Publica e vedado 

transigir de qualquer decisao judicial contraria aos seus interesses, recorrendo de 

oficio deste tipo de ato, e possivel que tal demanda venha a consumir ainda muitos 

anos ate que se estabele9a, finalmente, o transito em julgado. Assim, por hora, nao 

ha qualquer indicia de insustentabilidade da norma estadual vigente. 

Conclui-se desta forma que, em conformidade com o que ficou explicitado no 

bojo deste trabalho, a materia e, neste momenta, pacifica do ponto de vista 

doutrinario e jurisprudencial. 

Assim, avaliando os aspectos tecnicos envolvidos, e possivel concluir pela 

sustentabilidade das taxas que compoe o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros 

Militar do Parana, posto atenderem a todos os aspectos legais aplicaveis a especie, 

constituindo-se em marcos seguros para a manutenctao do FUNCB. 

Sugere-se, a partir desta conclusao, que a Administractao Publica Estadual 

persevere na manutenctao dos referidos tributes nos moldes em que se encontram, 

posto serem legitimos sustentaculos do aprimoramento da tranquilidade e da 

salubridade publicas. 
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7.ANEXOS 
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7.1. ANEXO 1- LEI DE CRIAc;Ao DO FUNCB 
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LEI N°. 13976- 26/12/2002 

Publicado no Diario Oficial NO. 8385 de 27/12/2002 

Cria o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana - FUNCB, conforme especifica e adota 

outras providencias. 

A AssembiE~ia Legislativa do Estado do Parana decretou e eu sanciono 

a seguinte lei: 

Art. 10. Fica criado o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do 
Parana - FUNCB, com a finalidade de prover recursos para aplicac;ao em despesas 
correntes e de capital nas ac;oes administrativas e operacionais de bombeiro, 
prevista na lei de diretrizes orc;amentarias, lei orc;amentaria anual e em convenio, 
acordo, ajuste ou congenere. 

Art. 20. Ficam criadas: 

I - as Taxas de Exerdcio do Poder de Policia, tendo como fato gerador, o 
exerdcio do poder de polfcia pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana, em 
relac;ao ao contribuinte, conforme discriminado no Anexo Unico desta Lei; e, 

II - as Taxas de Servic;os Prestados pelo Corpo de Bombeiros, tendo como fato 
gerador, a utilizac;ao efetiva ou potencial, de servic;os publicos, espedficos e 
divisiveis, discriminados no Anexo Unico desta Lei, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposic;ao pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana. 

§ 10. Os servic;os de tranquilidade e/ou salubridade publicas, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposic;ao pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana, 
tendo como fatos geradores as atividades e servic;os publicos espedficos e 
divisiveis, indicados no Anexo unico desta Lei, sao de utilizac;ao, efetiva ou 
potencial, obrigat6ria. 

§ 20. Os valores das taxas de que trata este artigo, correspondem a cada fato 
gerador, sendo os constantes do Anexo Unico desta Lei. 

§ 3o. 0 calculo das taxas levara em conta a complexidade eo grau de dificuldade 
do respectivo ato ou servic;o, assim como o potencial de risco a que estao 
expostas as atividades do contribuinte, segundo criterios tecnicos espedficos da 
atividade de tranquilidade e/ou salubridade publicas e defesa da cidadania. 

Art. 30, E contribuinte: 

I - das Taxas de Exercicio do Poder de Policia, de que trata o inciso I do artigo 
anterior, toda pessoa fisica ou juridica, em relac;ao a quem e exercido diretamente 
o poder de policia pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana, nas hip6teses 
indicadas no Anexo Unico desta Lei; e 
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II - das Taxas de Servic;os Prestados, de que trata o inciso II do artigo anterior, 
toda pessoa, fisica ou jurldica, que utiliza, efetiva ou potencialmente, servic;os 
publicos, especificos e divisiveis, discriminados no Anexo Unico desta Lei, 
prestados ou postos a sua disposic;ao pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana. 

Art. 4o. Sao isentos das taxas de que trata o art. 20 desta Lei: 

I - a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Munidpios, observada a 
reciprocidade de tratamento; 

II - as Autarquias e Fundac;oes mantidas pela Uniao, Estados e Munidpios; 

III - os templos de qualquer culto; 

IV - os partidos politicos, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituic;oes 
de assistencia social sem fins lucrativos assim reconhecidas pelo Poder Publico e 
as instituic;oes de educac;ao que nao exigem contribuic;2io financeira dos alunos; 

V - residencias unifamiliares e ediflcios residenciais com ate tres pavimentos; . 

VI - as pessoas comprovadamente pobres, de acordo com o respectiva certidao 
emitida por 6rgao competente; 

Art. so. As taxas de que tratam os incisos I e II do artigo 20, comportam 
recolhimento anual, mensal ou unitario, de acordo com a natureza do 
correspondente fato gerador. 

§ 10. 0 valor e a periodicidade do recolhimento de cada taxa de que trata 
este artigo sao os constantes no Anexo Unico desta Lei, onde se tem para cada 
taxa indicada o correspondente valor expresso em percentual da Unidade Padrao 
Fiscal do Estado do Parana - UPF/PR. 

§ 20. 0 recolhimento das taxas indicadas no caput sera efetuado antes da 
atuac;ao estatal correspondente, salvo disposic;ao em contrario. 

§ 30. Quando a taxa for de recolhimento anual, este sera efetuado ate o 
ultimo dia util do mes subseqi.iente ao que ocorreu 0 fato gerador. 

§ 40 Quando a taxa for de recolhimento mensal, 'este sera efetuado ate 0 

quinto dia util do perfodo considerado. 

Art. 60. 0 recolhimento das taxas de que trata os incisos I e II do art. 2°, 
sera feito junto a rede autorizada, por meio de documento de arrecadac;ao de 
modelo oficial, sendo os valores expressos em reais. 

Art. 70 Para efeito de recolhimento das taxas de que trata o art. 2° desta 
Lei, considera-se autonomo cada estabelecimento do contribuinte. 

Art. so. Sera impedida a atividade do contribuinte, quando nao houver 
sido expedida a Jicenc;a ou autorizac;ao de funcionamento exigfvel ou quando esta 
perder sua validade, ate a devida regularizac;ao. 

Art. go_ A fiscalizac;ao quanto ao recolhimento das taxas de que trata o 
art. 20 desta Lei, sera exercida pela Secretaria de Estado da Seguranc;a, da 
Justic;a e da Cidadania, pela Secretaria de Estado da Fazenda e pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Parana, observadas as disposic;oes regulamentares desta Lei. 
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Art. 10. As infra<;oes aos dispositivos desta Lei e as respectivas 
penalidades aplicaveis aos contribuintes sao as seguintes: 

I - quando o recolhimento da taxa nao se der em tempo habil e o contribuinte 
comparecer espontaneamente para sanar a irregularidade, multa correspondente 
a: 

a) 1% (urn por cento) do valor devido, se o recolhimento for efetuado ate o 
trigesimo dia corrido ap6s o vencimento; 
b) 10% ( dez por cento) do valor devido, se o recolhimento for efetuado ap6s o 
prazo previsto na allnea anterior, cumulando-se esse percentual a cada perlodo 
de trinta dias, ate o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor devido; 

II - quando o recolhimento nao se der em tempo habil e o debito for apurado 
atraves de procedimento fiscal: multa de 100% (cern por cento) do valor devido; 

III - quando for constatada adultera<;ao ou falsifica<;ao de documento de 
arrecada<;ao, sem prejufzo da responsabilidade penal do infrator: multa de 500% 
( quinhentos por cento) do valor devido. 

Art. 11. As normas relativas ao procedimento administrative fiscal para 
apura<;ao de infra<;ao, lan<;amento de oflcio e imposi<;ao de multas concernentes a 
taxa, bern como a forma de inscri<;ao dos correspondentes tributaries em dfvida 
ativa do Estado e de sua cobran<;a, serao estabelecidas em Decreto do Poder 
Executive, observado, no que couber, o rite de instru<;ao contradit6ria 
estabelecido em Lei espedfica. 

§ 10. Cabera em primeira instancia de delibera<;ao singular a revisao da 
legalidade do lan<;amento de offcio. 

§ 20. 0 rite processual para a revisao em segunda instancia do 
lan<;amento de oflcio obedecera ao previsto em Lei espedfica. 

Art. 12. A taxa somente sera devolvida, ap6s paga na forma legal, se for 
recusada a presta<;ao do servi<;o ou a pratica do ato pretendido pelo contribuinte. 

Art. 13. A denuncia espontanea, formalizada nos termos do art. 138 do 
C6digo Tributario Nacional, excluira a responsabilidade por infra<;ao, exigindo-se, 
no ato da regulariza<;ao, alem da taxa devida, apenas a corre<;ao monetaria e 
juros de mora. 

Art. 14. Na cobran<;a da corre<;ao monetaria dos creditos tributaries, 
serao adotados os mesmos coeficientes para a atualiza<;ao monetaria dos 
impastos. 

Art. 15. 0 termo inicial para calculo da corre<;ao monetaria da taxa e das 
penalidades, bern como para contagem dos juros de mora de 1% (urn por cento) 
ao mes nao capitalizaveis, sera o mes seguinte ao em que ocorrer a infra<;ao. 

Art. 16. Constituem receitas do Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros 
Militar do Parana - FUNCB: 

I - as decorrentes da arrecada<;ao das taxas previstas no art. 2° conforme o 
Anexo Unico desta Lei, inclusive as de exerdcios anteriores; 

II - as decorrentes de convenios, acordos, ajustes, subven<;5es, auxilios e 
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doa<;5es de organismos publicos ou privados, nacionais e internacionais; 

III - as decorrentes de creditos consignados no or<;amento do Estado e de 
creditos adicionais; 

IV- os saldos de exerdcios anteriores; 

V - o produto de remunera<;ao oriunda de aplica<;oes financeiras com recursos do 
FUNCB; 

VI - as decorrentes de indeniza<;5es por danos ou extravios de materiais e 
equipamentos pertencentes ao FUNCB; 

VII - o produto de aliena<;ao de bens, equipamentos e materiais imprestaveis ou 
em desuso pertencente ao FUNCB; 

VIII - outras receitas eventuais, inclusive alugueis e arrendamentos de bens e 
espa<;os em predios pertencentes ao FUNCB; 

Art. 17. 0 FUNCB sera administrado por urn Conselho Diretor composto 
pelo Secretario de Estado da Seguran<;a, da Justi<;a e da Cidadania, como 
Presidente nato, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Parana, 
na qualidade de Vice-Presidente nato e como membros: o Chefe do Estado Maior 
do Corpo de Bombeiros Militar do Parana, o Chefe da 4a Se<;ao do Estado Maior do 
Corpo de Bombeiros Militar e urn representante da Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

Art. 18. 0 Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana -
FUNCB, e dotado de personalidade jurfdica e escritura<;ao contabil propria. 

Art. 19. Da aplica<;ao dos recursos do FUNCB, sera feita a presta<;ao de 
contas nos prazos e na forma da legisla<;ao pertinente. 

Art. 20. Dentro de 60 (sessenta) dias o Poder Executivo baixara Decreta 
regulamentando o Fundo de que trata o art. 1° desta Lei. 

Art. 21. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica<;ao, com eficacia 
a partir de 1° de janeiro de 2003. 

PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 26 de dezembro de 2002. 

Jaime Lerner 
Governador do Estado 

Ingo Henrique Hubert 
Secretario de Estado da Fazenda 

Jose Tavares da Silva Neto 
Secretario de Estado da Seguran<;a, 
da Justi<;a e da Cidadania 

Jose Cid Campelo Filho 
Secretario de Estado do Governo 
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7.2. ANEXO II- REGULAMENTO DO FUNCB 



DECRETO N°. 1029- 03/04/2003 

Publicado no Diario Oficia! No. 6450 de 03/04/2003 

Sumu!a: Aprovado o Regulamento do Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros 

Militar do Parana - FUNCB. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA, no uso das atribuic;oes que lhe 
confere o art. 87, inciso V, da Constituic;ao do Estado e, tendo em vista o disposto no 
art. 20, da Lei n.o 13.976, de 26 de dezembro de 2002, 

DECRETA: 

Art. 10. Fica aprovado o Regulamento do Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar 
do Parana- FUNCB, criado pela Lei n.o 13.976, de 26 de dezembro de 2002, na forma 
do Anexo que integra o presente Decreto. 
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicac;ao. 
Art. 3o. Revogam-se as disposic;oes em contrario. 

Curitiba, em 03 de abril de 2003, 1820 da Independencia e 1150 da Republica. 

ROBERTO REQUIAO, 
Governador do Estado 

ELEONORA BONATO FRUET, 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenac;ao Geral 

CAITO QUINTANA, 
Chefe da Casa Civil 
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ANEXO A QUE SE REFERE 0 DECRETO N°. 1.029/2003 

REGULAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBE/ROS MIL/TAR 

DO PARANA 

TITULO I 

DA CARACTERIZAc;AO E DOS OBJETIVOS DO FUNCB 

Art. 1°. 0 Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do 

Parana, nos termos do art. 1° da Lei n.0 13.976, de 26 de dezembro de 2002, 

destina-se a prover recursos para aplicagao em despesas correntes e de 

capital nas ag6es administrativas e operacionais de bombeiro, previstas na lei 

de diretrizes orgamentarias, na lei orgamentaria anual e em convenios, 

ajustes ou congeneres. 

§ 1°. A aplicagao dos recursos do FUNCB destinados a 

manutengao e reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Parana 

obedecera a classificagao de despesas estabelecida pela Lei Federal n.0 

4.320, de 17 de margo de 1964. 

§ 2°. Os bens adquiridos com recursos do FUNCB serao 

destinados ao Corpo de Bombeiros Militar do Parana e por ele patrimoniados. 

Art. 2°. 0 FUNCB sera provido, inicialmente, pelos recursos 

decorrentes das taxas previstas no art. 2°, incisos I e II, especificadas no 

Anexo Unico da Lei n.0 13.976, de 26 de dezembro de 2002 e na Tabela 

anexa a este Regulamento. 

Art. 3°. Alem das receitas previstas no artigo anterior, constituem 

ainda, recursos do FUNCB: 

I - os decorrentes de convenios, acordos, ajustes, subveng6es, auxflios 

e doag6es de organismos publicos ou privados, nacionais e internacionais; 

II - os decorrentes de creditos consignados no orgamento do Estado e 

de creditos adicionais; 

Ill- os saldos de exerdcios anteriores; 

IV- o produto de remuneragao oriunda de aplicag6es financeiras com 
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recursos do FUNCB; 

V- os decorrentes de indenizac;6es por danos ou extravios de materia is 

e equipamentos pertencentes ao FUNCB; 

VI - o produto de alienac;ao de bens, equipamentos e materia is 

inservfveis ou em desuso pertencente ao FUNCB; 

VII - outras receitas eventuais, inclusive alugueis e arrendamentos de 

bens e espac;os em predios pertencentes ao FUNCB; 

TITULO II 

DA ADMINISTRA<;AO DO FUNCB 

Art. 4°. 0 FUNCB sera administrado por urn Conselho Diretor, a ser 

composto, conforme o art. 17 da Lei n. 0 13.976, de 26 de dezembro de 2002, 

pelos seguintes membros: 

I - o Secretario de Estado da Seguranc;a Publica, na qualidade de 

Presidente; 

II - o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Parana, como Vice

Presidente; 

Ill- o Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Parana; 

IV- o Chefe da 4a Sec;ao do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar 

do Parana; 

V- urn representante da Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 5°. 0 Conselho Diretor do FUNCB reunir-se-a, ordinariamente, uma 

vez por mes, e extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente. 

Paragrafo unico. As decis6es do Conselho Diretor serao tomadas por 

maioria de seus membros. 

Art. 6° - Cabera ao Presidente do Conselho Diretor a designac;ao do 

Secretario Executive, que sera escolhido entre os seus membros. 

Art. 7°. Ao Presidente do Conselho Diretor cabera alem do voto singular 



-- -------------

o de qualidade. 

TITULO Ill 

DAS COMPETENCIAS 

CAPITULO I 

DO CONSELHO DIRETOR DO FUNCB 

Art. 8°. Ao Conselho Diretor compete: 

1- definir as prioridades de aplica9ao dos recursos do FUNCB; 

II - elaborar o plano anual de aplica9ao de recursos e os pianos 

especiais referentes ao eventual excesso de arrecada9ao; 

Ill- encaminhar a Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordena9ao Geral, dentro dos prazos estabelecidos, o programa de trabalho 

para viabilizar a proposta or9amentaria referente as atividades do FUNCB; 

IV- cumprir as disposi96es legais referentes a aquisi9ao de bens para 

os fins previstos no art. 1° deste Regulamento; 

V- assumir compromissos ate o limite dos recursos efetivamente 

arrecadados pelo FUNCB; 

VI - velar pela observancia das disposi96es deste Regulamento e dos 

demais atos pertinentes. 

CAPITULO II 

DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR 

Art. go- Ao Presidente do Conselho Diretor compete: 

I - convocar e presidir as reuni6es do Conselho Diretor; 
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II - orientar e fiscalizar o cumprimento das resoluc;oes do Conselho 

Diretor; 

Ill- assinar como Secretario Executivo cheques de movimentac;ao dos 

recursos do FUNCB; 

IV- velar pela observancia das disposic;oes deste Regulamento, do 

Regimento lnterno do Conselho e das demais disposic;oes pertinentes; 

V - o desempenho de outras atividades correlatas. 

CAPITULO Ill 

DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR 

Art. 10. Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas 

faltas e impedimentos, podendo praticar, quando na func;ao, os atos a ele 

inerentes. 

CAPITULO IV 

DO SECRET ARlO EXECUTIVO DO CONSELHO DIRETOR 

Art. 11. Ao Secreta rio Executivo do Conselho Diretor compete: 

I - auxiliar o Presidente do Conselho Diretor nas questoes 

administrativas de ordem interna do FUNCB, executando as ordens imediatas, 

instruc;oes e resoluc;oes emanadas do Conselho e do seu Presidente; 

II - secretariar as reunioes do Conselho, fazendo lavrar as respectivas 

atas; 

Ill- receber, examinar, acompanhar, instruir, tramitar e processar as 

prestac;oes de contas do FUNCB; 

IV- cumprir e fazer cumprir, dentro dos respectivos prazos, as decisoes 

e diligencias ordenadas pelo Tribunal de Contas do Estado, nos processos de 

prestac;ao de contas do FUNCB; 



V- providenciar, de acordo com as instru~oes do Presidente do 

Conselho, as medidas complementares para a convoca~ao e a realiza~ao das 

reunioes ordinarias e extraordinarias; 

VI - movimentar junto com o Presidente a conta bancaria do FUNCB, 

atendendo as delibera~oes do Conselho Diretor e as determina~oes do seu 

Presidente; 
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VII - outras atividades que lhe forem designadas pelo Conselho Diretor 

e/ou pelo Presidente do Conselho. 

CAPfTULOV 

DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR 

Art. 12. Aos membros do Conselho Diretor compete: 

I- participar das discussoes, apresentar emendas ou substitutivos as 

questoes apresentadas; 

II - requerer urgencia para discussao e vota~ao de processos nao 

inclufdos na ordem do dia da reuniao, bern como a preferencia nas vota~oes ou 

na discussao de determinado assunto; 

Ill- votar a materia em discussao, podendo pedir vistas dos processos 

por prazo determinado, nunca superior a cinco dias; 

IV- desempenhar os encargos para os quais tenha sido incumbido pelo 

Conselho Diretor ou por seu Presidente. 

TITULO VI 

DAS DISPOS1<:;6ES FINAlS 

Art. 13. 0 Conselho Diretor, por proposta do seu Presidente, organizara 

anualmente o Plano de Aplica~ao do FUNCB, nele incluindo os recursos previstos 

e o saldo do exercfcio anterior, se houver, e o encaminhara ate a segunda 
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quinzena do mes de janeiro de cada exercfcio financeiro as Secretarias de Estado 

da Fazenda e do Planejamento e Coordenac;ao Geral, para exame, parecer e 

posterior aprovac;ao pelo Chefe do Poder Executive. 

Art. 14. 0 Presidente do Conselho Diretor prestara contas ao Tribunal de 

Contas do Estado, ate 31 de marc;o de cada ana, das aplicac;oes dos recursos do 

FUNCB, referente ao exercfcio anterior. 

Art. 15. 0 Corpo de Bombeiros Militar do Parana prestara ao Conselho 

Diretor o necessaria apoio tecnico-administrativo para o seu regular 

funcionamento, auxiliado quando preciso, pela Secretaria de Estado da 

Seguranc;a Publica. 

Art. 16. 0 Conselho Diretor elaborara e aprovara o seu Regimento 

lnterno. 

TABELA ANEXA DO REGULAMENTO APROVADO PELO DECRETO N°. 1.029/03 

TABELA UNICA- TAXAS DE EXERCICIO DO PODER DE POLfCIA E TAXAS DE 
UTILIZA<;AO DE SERVI<;OS PREST ADOS 

N. 0 0RDEM DISCRIMINA<;Ao DO F ATO GERADOR PERIODICIDADE 

EVALOR 

EXPRESSOEM 

PERCENTUAL DA 

UPF/PR 

1. UTILIZA~AO DE SERVI~OS PREST ADOS 

1.1. EXPEDI<;Ao DE DOCUMENTOS 

1.1.1. Certidoes diversas (por folha) 10% 

1.1.2. C6pias autenticadas (por folha) 5% 

1.1.3. Atestados diversos 15% 

1.1.4. Inscric;:ao em cursos de formac;:ao 100% 

1.1.5. Inscric;:ao em curso de atualizac;:ao, 

Treinamento e preparo de publico extemo 100% 

1.1.6. Exame psicotecnico 100% 

1.1.7 Expedic;:ao de certificados e documentos 
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diversos ao publico extemo 15% 

1.2 ANALISE DE PROJETO DE PREVEN<;Ao CONTRA Na entrega da 

INCENDIO, PANIco E EXPLOSAO certificar,:ao da 

analise do projeto. 

1.2.1 
Formula para calculo da taxa: 

I= 30%UPF/PR x(IO +Ax Z x fr) 

I - Valor da taxa expresso em reais; 

A- Area do imovel, construida ou projetada; 

Z - Coeficiente variavel em funr,:ao da area, 

Sendo: 

0,030 (ate 1.000 m 2 de area); 

0,020 (area excedente a 1.000 m2
·, ate 10.000 m 2

) 

0,015 (area excedente a 10.000 m 2
) 

fr - Coeficiente varia vel em funr,:ao do risco de incendio, 

determinado de acordo com a atividade desenvolvida no 

estabelecimento, sendo: 

- Classe 1 - Residencias e comercios, industrias e servir,:os, que 

utilizem ou explorem materiais e ou mercadorias de alto ponto de 

fulgor (solidos comuns): indice 1,0 (urn); 

- Classe 2 - Comercios, industrias e servir,:os, que explorem 

materiais e/ou mercadorias de baixo ponto de fulgor (derivados 

de petroleo e explosivos): indice 2,0 (dois). 

PERi CIA DE INCENDIO E EXPLOSAO 

Formula para calculo da taxa: 
Na entrega do 

I= 30%UPF/PR x(IO +Ax Z x fr) Laudo Pericial. 

1.3. I- Valor da taxa expresso em reais; 

A- Area do imovel, construida ou projetada; 

1.3.1. Z - Coeficiente variavel em fum;:ao da area, 

Sendo: 

0,030 (ate 1.000 m 2 de area); 

0,020 (area excedente a 1.000 m2
·, ate 10.000 m

2
) 



70 

0,015 (area excedente a 10.000 m 2
) 

fr- Coeficiente varia vel em funs:ao do risco de incendio, 

determinado de acordo com a atividade desenvolvida no 

estabelecimento, sendo: 

- Classe 1 - Residencias e comercios, industrias e servis:os, que 

utilizem ou explorem materiais e ou mercadorias de alto ponto de 

fulgor (solidos comuns): indice 1,0 (urn); 

- Classe 2 - Comercios, industrias e servis:os, que explorem 

materiais e/ou mercadorias de baixo ponto de fulgor (derivados 

de petroleo e explosivos): indice 2,0 (dois). 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE OPERAM NA 

AREA DE SEGURAN<;::A E PREVEN<;::Ao CONTRA 

INCENDIO, PANIco EXPLOSOES 

Formula para calculo da taxa: 

I= 30%UPF/PR x(l 0 x fr) 

I - Valor da taxa expresso em reais; 

Fr- Coeficiente variavel em funs:ao da complexidade, Na entrega do 
determinado de acordo com a atividade desenvolvida no Certificado de 
estabelecimento, sendo: Credenciamento 

1.4. - Classe 1- venda de equipamentos: indice 1,0 (urn); anual. 

- Classe 2 - venda, instalas;ao e manutens;ao de equipamentos: 

indice 3,0 (tres). 

- Classe 3 - fabricas;ao, venda, instalas;ao e manutens;ao de 

equipamentos: indice 5,0 (cinco). 
1.4.1. 

TAXA ANUAL DE VISTORIA, SEGURAN<;A E 

PREVEN<;::AO CONTRA INCENDIO, PANIco E EXPLOSAO 

VISTORIA EM EST ABELECIMENTOS COMERCWS, 

INDUSTRWS, PREST ADORES DE SERVI(:OS E 

EDIFICIOS COM MAIS DE IRES P A VIMENTOS 

Formula para calculo da taxa: 

30%UPF/PR X (5,00 +A X z X fr) 

I- Valor da taxa expresso em reais; 



71 

A- Area do im6vel, construida; 

Z- Coeficiente varia vel em fun9ao da area, Anual 

Sendo: 

0,010 (ate 200m2 de area); 

2. 0,020 (area excedente a 200m2
·, ate 5.000 m2

) 

0,030 (area excedente a 5.000 m2
) Anual 

fr- Coeficiente varia vel em fun9ao do risco de incendio, 

determinado de acordo com a atividade desenvolvida no 

estabelecimento, sendo: 
2.1. 

- Classe I - Residencias e similares com alto ponto de fulgor 

(s6lidos comuns): indice 0,5 (ponto cinco); 

- Classe 2 - Comercios_, industrias e serviyos, que utilizem ou 

explorem materiais e ou mercadorias de alto ponto de fulgor 

(s6lidos comuns): indice 1,0 (urn); 
2.1.1. 

- Classe 3 - Comercios, indlistrias e serviyos, que explorem 

materiais e/ou mercadorias de baixo ponto de fulgor (derivados 

de petr6leo e explosivos): indice 2,0 (dois). 

- A taxa a que se refere o item 2.1.1 sera cobrada ate o limite de 

100 UPF/PR. 

VIS TO RIA EM RECIPIENTES UTILIZADOS PARA 

ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS 

Formula para calculo da taxa: 

I= 5% UPF/PRx (1,00 + Vrx fr) 

I = Valor da taxa sera expressa em reais 

Vr- Volume de referencia sendo: 

Volume ate 1,00 m3
- Vr = 1,0; 

Volume maior que 1,00 m3 e menor que 10m3
-

Vr= 15,0; 

Volume igual ou maior que 10m3
- Vr = 100,0. 

Fr- Coeficiente varia vel em funyao da classe do produto, sendo: 

- Classe 1- explosivos: indice 1,0; 
Anual 

- Classe 2- gases: indice 0,9; 

- Classe 3 -liquidos inflamaveis: indice 0,9; 



- Classe 4 - s6lidos inflamaveis; substancias sujeitas a combustao 

espontanea; substancias que, em contato com a agua emitem 

gases inflamaveis: indice 0,9; 

- Classe 5 - substancias oxidantes; per6xidos organicos: indice 

0,8; 

- Classe 6 - substancias t6xicas; substancias infectantes: indice 

0,7; 

- Classe 7- materiais radioativos: indice 1,0; 

- Classe 8 - substancias corrosivas: indice 0,6; 

- Classe 9- substancias e artigos perigosos diversos: indice 0,5. 
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