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lncivile est, nisi lege prospecta, uma a/iqua partfcula ejus proposita, judicare, 

vel respondere. 

"E contra o Direito julgar ou responder sem examinar o texto em conjunto, 

apenas considerando uma sua parte qualquer". 

(Celso, Disgesto, liv. 1, tft. 3°, trag. 24) 



RESUMO 

JUCELI SIMIANO JUNIOR, Maj. QOBM. Avalia~ao da Viabilidade Jurfdica da 
Manuten~ao dos Servi~os de Bombeiros por Meio de Taxas. 

Pesquisa de cunho bibliogratico/documental sobre a possibilidade jurfdica de 
manutengao de servigos de Bombeiros por meio de taxas. 0 objetivo geral desta 
monografia foi analisar os aspectos legais, praticos e situacionais da utilizagao de 
taxas para o custeio do Corpo de Bombeiros do Parana, criando o arcabougo 
necessaria para subsidiar agentes e 6rgaos publicos para que prestem servigos de 
boa qualidade aos cidadaos paranaenses, ao mesmo tempo em que respeitem os 
ditames normativos aplicaveis a especie. Buscando a seguranga e a estabilidade 
das fontes de recursos financeiros que sustentam o Corpo de Bombeiros do Parana, 
foi necessaria firmar entendimento sobre cada urn dos objetivos especfficos, que 
foram: avaliar se a atividade do Corpo de Bombeiros pode ser considerada afeta a 
tranqOilidade e a salubridade publicas, bern como verificar se o custeio do Corpo de 
Bombeiros pode ser realizado com o produto da arrecadagao de taxas. Para a 
realizagao do estudo foi utilizado o metoda dedutivo. A coleta de dados consistiu em 
levantar registros relevantes no material de pesquisa, assim compreendidos: livros, 
publicag6es de artigos jurfdicos e peri6dicos, jurisprudencia, legislagao constitucional 
e infraconstitucional, em nfvel federal, estadual e municipal, sempre com objetivo de 
verificar e analisar a aplicagao pratica dessas informag6es. Ato seguinte, os dados 
foram dispostos obedecendo a uma ordem que possibilitasse o acompanhamento da 
evolugao da pesquisa. Ao final, a partir dos dados analisados e tratados, fez-se a 
discussao dos resultados alcangados. Disso pode-se concluir que ao Iongo de sua 
hist6ria, o Corpo de Bombeiros do Parana sempre procurou meios para sua 
manutengao, expansao de suas atividades e melhoria da qualidade dos seus 
servigos. Esta busca culminou na criagao dos Fundos Municipais de Reequipamento 
do Corpo de Bombeiros e do Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do 
Parana, que sao mantidos atraves de taxas do exercfcio do poder de polfcia e de 
servigos prestados ou postos a disposigao da comunidade. Desde a sua criagao, as 
taxas tiveram certa oposigao por parte de contribuintes com forte poder economico e 
politico que recorreram as vias judiciais na tentativa de impedir o langamento destas 
taxas, alegando sua ilegalidade e inconstitucionalidade. Como os processes judiciais 
costumam se estender por anos, mantendo o impasse e a discussao por muito 
tempo, surgiu a necessidade de se fazer urn progn6stico, antecipando eventuais 
conseqOencias. Focado neste aspecto, foi possfvel concluir que a materia e, pelo 
menos neste momenta, pacifica do ponto de vista doutrinario e jurisprudencial, 
havendo inequfvoca sustentabilidade jurfdica na manutengao dos servigos de 
bombeiros por meio de taxas, posto que esta formula de gestao atende a todos os 
aspectos legais aplicaveis a especie, constituindo-se em marco seguro para os fins a 
que se destina. 

Palavras-chave: Gestao de Fundos. FUNCB. FUNREBOM. Corpo de Bombeiros. 
Taxas de Bombeiro. 



ABSTRACT 

JUCELI SIMIANO JUNIOR, Maj. QOBM. Evaluation of the Juridical Viability of 
the Maintenance of the Services of Firemen through Taxes. 

Bibliographical and documental research about the juridical possibility of 
maintenance of firemen services through taxes. The general objective of this 
monograph is to analyze the legal, practical and local aspects of the use of taxes for 
the costing of the Fire Department of Parana, creating the necessary outline to 
subsidize agents and public agencies so that they render services of good quality to 
the citizens of Parana, at the same time they respect the normative dictates that are 
applicable to the species. Looking for the safety and the stability of the sources of 
financial resources that sustain the Fire Department of Parana, it was necessary to 
understand each one of the specific objectives, that were: to evaluate if the activity of 
the Fire Department can alter the public peacefulness and salubrity, as well as to 
verify if the costing of the Fire Department can be accomplished with the product of 
the taxes collection. For the accomplishment of the study, the deductive method was 
used. The data collection consisted of rising the relevant registrations in the research 
material, such as books, publications of juridical and periodic articles, jurisprudence, 
constitutional and infraconstitutional legislation, in a federal, state and municipal 
level, always with the objective of to verify and to analyze the practical application of 
those information. Following action, the data were disposed obeying an order to 
make possible the attendance of the evolution of the research. At the end, starting 
from the analyzed and treated data, it was made the discussion of the reached 
results. Of that it could be concluded that, along its history, the Fire Department of 
Parana always sought ways for its maintenance, expansion of their activities and 
improvement of the quality of their services. This search culminated in the creation of 
Municipal Fund of Reequipament of the Fire Department and of State Fund of the 
Military Fire Department of Parana, that are maintained through taxes of the exercise 
of the police power and of rendered services or put to the community's disposition. 
Since their creation, the taxes had certain opposition on the part of taxpayers with 
strong economical and political power that appealed to the judicial ways in the 
attempt of impeding the release of these taxes, alleging their illegality and 
unconstitutionality. As the lawsuits extend per years, maintaining the impasse and 
the discussion for a long time, the need of doing a prognostic appeared, advancing 
eventual consequences. Focused in this aspect it was possible to conclude that the 
matter is, at least at this time, peaceful through the doctrinaire and jurisprudential 
point of view, having unequivocal juridical sustainability in the maintenance of the 
firemen's services through taxes, because this administration formula assists all of 
the legal aspects that are applicable to the species, being constituted in a safe mark 
for the ends that is destined. 

Keywords: Fund Administration. State Fund of the Military Fire Department. 
Municipal Fund of Reequipament of the Fire Department. Fire Department. Fireman 
taxes. 
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1 INTRODUCAO 

Na hist6ria do Brasil os entes estatais, assim compreendidos Uniao, Estados

Membros, Distrito Federal e Municfpios, tern sido encarregados de prover as 

necessidades basicas da populagao nas areas de saude, educagao e seguranga 

publica, entre inumeras outras. Para tanto, langam mao de recursos financeiros 

decorrentes da arrecadagao de tributos, sendo a receita disponfvel invariavelmente 

menor do que a demanda existente. 

Nesse contexto de insuficiencia, resta aos gestores publicos procurar formas 

criativas e inovadoras de manter e aperfeigoar os servigos oferecidos a comunidade, 

principalmente por meio da busca de novas fontes de custeio. 

0 caso do Corpo de Bombeiros do Parana nao e excegao a essa regra. Ja no 

infcio da decada de 70, em decorrencia da precariedade de investimentos publicos 

nas suas unidades interiorizadas, foi criado o Fundo Municipal de Reequipamento do 

Corpo de Bombeiros - FUNREBOM na cidade de Ponta Grossa, com o objetivo 

precfpuo de oferecer a comunidade local urn servigo de qualidade superior aquela 

usualmente disponibilizada pelo Estado. 

Este modelo de gestao possibilitou uma significativa melhoria na qualidade e 

na quantidade de materiais e equipamentos postos a disposigao dos profissionais do 

fogo e, por via de consequencia, do proprio servigo. Por esta razao, foi 

gradativamente implantado nas demais cidades do Estado que dispunham de 

quarteis da Corporagao. 

Entretanto, no final da decada de noventa, o Tribunal de Contas do Parana, 

instado a manifestar-se, firmou entendimento que a aplicagao de recursos 

mumc1pais por urn ente publico com competencia estadual e juridicamente 

temeraria, na medida em que se utilizam verbas de urn municipio para atender toda 

a regiao de entorno. Evidenciou-se, assim, a necessidade de prover as frag6es do 

Corpo de Bombeiros tambem com recursos estaduais, possfveis de serem 

empregados em ag6es em qualquer parte do territ6rio paranaense. 

Nesse diapasao, surgiu a Lei Estadual n°. 13.976, de 26 de dezembro de 

2002, criando as Taxas de Exercfcio do Poder de Polfcia e as Taxas de Servigos 

Prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Parana, vinculadas ao Fundo 
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Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana - FUNCB, com a finalidade de 

prover recursos para a aplicagao em despesas correntes e de capital nas ag6es 

administrativas e operacionais de bombeiro. 

Chega-se aos dias atuais com este modele apoiado no FUNCB e nos 

FUNREBOM - e nas taxas que os comp6em - plenamente consolidado na 

organizagao militar e em processo de implantagao junto aos recem criados 

Bombeiros Comunitarios, entes municipais que atuam sob supervisao do Corpo de 

Bombeiros Militar. 

1.1 APRESENTAQAO DO PROBLEMA 

Nessa conjuntura, instalada no cenario paranaense e, guardadas as devidas 

diferengas regionais, tambem presente nos demais Estados Federados, surge 

importante questionamento: e juridicamente possfvel a manutengao dos servigos de 

bombeiros por meio de taxas? 

Parte dos doutrinadores e dos jurisconsultos brasileiros adota entendimento 

de que em face do Art. 144, "caput", incise V e paragrafo 5°, da Constituigao Federal, 

sendo a Seguranga Publica dever do Estado e direito de todos, exercida para a 

preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrim6nio em 

geral, s6 pode ser custeada pelos impastos, sendo disponibilizada indistintamente a 

populagao sem qualquer contrapartida pecuniaria. 

Noutro vertice, diversos estudiosos do Direito posicionam-se no sentido de 

que a atividade dos Corpos de Bombeiros nao se coaduna com o conceito de 

seguranga publica, por ser esta a que diz respeito as infrag6es penais, com tfpicas 

ag6es policiais preventivas ou repressivas imediatas. A atividade-fim dos Corpos de 

Bombeiros Militares e a de prevengao e combate a incendios, busca, salvamento e 

defesa civil. Essa gama de atribuig6es diz respeito, isto sim, a tranquilidade publica e 

a salubridade publica, ambas integrantes do conceito da ordem publica. 

No afa de dirimir esse embate, a posigao inicial deu-se no sentido de que as 

taxas que compoem o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana e 

os Fundos Municipais de Reequipamento do Corpo de Bombeiros atendem a todos 

os criterios legais aplicaveis a especie, estando habilitadas para prover a 

manutengao do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. 



12 

Eventual elucubragao, em sentido contrario, nasce da reagao a imposigao 

pelo Estado de mais urn encargo. Nada mais natural em urn pafs onde a maior 

parcela dos servigos publicos disponibilizados sao acentuadamente ruins e a carga 

tributaria encontra-se entre as mais altas do mundo. 

Desta forma, a questao de pesquisa substancia-se na avaliagao da 

juridicidade da manutengao dos servigos de bombeiros por meio de taxas 

especificamente institufdas para tal desiderata, ante a insuficiencia de recursos 

publicos oriundos de impastos carreados para tal finalidade. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A relevancia da presente pesquisa decorre da compreensao do risco que 

correm os Corpos de Bombeiros em face da possibilidade de supressao das taxas 

responsaveis pelo seu custeio. A ocorrencia desta situagao poderia ocasionar danos 

irreversfveis a sociedade como urn todo e, em ultima analise, ao Povo, razao de ser 

da existencia dos Poderes de Estado. 

Por essa razao, foram sistematicamente levantados e indicados os 

fundamentos das crfticas que a comunidade jurfdica e a sociedade em geral tern 

formulado em desfavor das taxas do Corpo de Bombeiros, bern como serao 

identificadas as correntes que vern prosperando nas decis6es tomadas por jufzes e 

desembargadores quando do julgamento de lides nos diversos graus jurisdicionais. 

Assim, tornou-se possfvel contribuir para a tomada de decis6es estrategicas 

pelo Alto Comando da Corporagao, visando a resolugao do problema antes que a 

instituigao seja surpreendida por decis6es judiciais desfavoraveis e definitivas contra 

os interesses corporativos e sociais. 

Do ponto de vista academico, justifica-se este trabalho na necessidade de 

conseguir o tftulo de especialista em Estrategias em Seguranga Publica e concluir 

com aproveitamento o Curso Superior de Polfcia, mediante contribui9ao a ciencia e 

a popula9a0 paranaense. 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos foram divididos em objetivo geral e objetivos especfficos, 

buscando o melhor entendimento para o problema proposto. 
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1 .3.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral desta monografia foi analisar os aspectos legais, praticos e 

situacionais da utilizagao de taxas para o custeio do Corpo de Bombeiros do Parana, 

de acordo com a Constituigao Federal, legislagao infraconstitucional, doutrina e 

jurisprudencia, criando o arcabougo necessaria para subsidiar agentes e 6rgaos 

publicos para que prestem servigos de boa qualidade aos cidadaos paranaenses, ao 

mesmo tempo em que respeitem os ditames normativos aplicaveis a especie. 

1 .3.2 Objetivos Especfficos 

Buscando a seguranga e a estabilidade das fontes de recursos financeiros 

que sustentam o Corpo de Bombeiros do Parana, foi necessaria firmar entendimento 

sobre cada um dos seguintes objetivos especfficos, quais sejam: avaliar se a 

atividade do Corpo de Bombeiros pode ser considerada afeta a tranquilidade e a 
salubridade publicas e, verificar se o custeio do Corpo de Bombeiros pode ser 

realizado com o produto da arrecadagao de taxas. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

Preliminarmente, antes de ingressar o presente trabalho na analise de dados 

e na discussao de resultados, fez-se necessaria tecer algumas considera<i>es 

visando esclarecer no que consistem as taxas cobradas pelo Corpo de Bombeiros 

do Estado do Parana, bern como posiciona-las no contexto da legisla9ao vigente e 

da literatura pertinente. 

2.1 ASPECTOS ELEMENTARES AO DIREITO 

No estudo de quest6es jurfdicas, por mais especfficas que possam parecer, 

faz-se imprescindfvel a utiliza9ao do metoda da contextualiza9ao do assunto em 

face do conjunto normativo, doutrinario e jurisprudencial vigente, partindo do geral 

para o particular. 

Esta metodologia decorre do fato de que a analise sistematica do 

ordenamento jurfdico traz as regras matrizes de funcionamento do Direito em geral 

e, particularmente para o presente trabalho, do Direito Tributario, sem as quais se 

poderia incorrer em analises e interpreta96es equivocadas e dissonantes da verdade 

real. 

2.1.1 Origem, Finalidade e Conceito de Direito 

0 Direito remonta a origem da propria civiliza9ao. 0 convfvio humano em 

sociedade desde cedo tornou necessaria a cria9ao de regras de conduta que 

garantissem, mesmo que minimamente, ordem e dire9ao. A estas normas de 

convfvio social deu-se o nome de Direito. 

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

possibilidade de penaliza9ao 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, aiE§m do mandamento 

regulamentador da conduta humana, tambem disposi9ao que estabelece as san96es 

para o ~aso de a norma ser transgredida. 

Nessa esteira, De Placido e Silva (2004, p. 461) firmou o conceito de que "se 
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entende o Direito como o complexo organico, de que se derivam todas as normas e 

obrigac;6es, para serem cumpridas pelos homens, compondo o conjunto de deveres, 

aos quais nao podem fugir, sem que sintam a ac;ao coercitiva da forc;a social 

organizada". 

2.1 .2 Hierarquia das Leis e Controle da Constitucionalidade 

A Constituic;ao Federal e a pedra angular do ordenamento jurfdico patrio. 

Tecnicamente, a Carta Magna apresenta-se como urn sistema de normas jurfdicas 

escritas, que regulam a forma do Estado, a forma de governo, o modo de aquisic;ao 

e exercfcio do poder, o estabelecimento de seus 6rgaos e os limites de sua ac;ao. 

Pelo chamado Princfpio da Supremacia Constitucional, nenhuma regra 

jurfdica pode subsistir validamente se estabelecer ditame que contrarie o 

mandamento constitucional. Por esta razao, a norma viciada deve, por meio do 

processo de controle de constitucionalidade, ser declarada nula e assim ser 

extirpada do ordenamento jurfdico. 

Como existe a possibilidade de multiplas interpretac;6es de urn dispositivo 

legal infraconstitucional, deve-se acolher aquela que mantenha mais Intima 

harmonia com a Lei Fundamental. Surge assim o princfpio hermeneutico da 

interpretac;ao conforme a Constituic;ao, que tern como consequencia, alem da 

eleic;ao de uma linha interpretativa, a exclusao expressa das outras interpretac;6es 

possfveis, que conduziriam a resultado contrastante com a mens legis. 

Ocorre, num outro enfoque, que a Constituic;ao e uma lei generica por 

natureza. Por esta razao necessita ser complementada, bern como ter seus 

preceitos detalhados de modo a poderem efetivamente regular as relac;6es 

humanas. 

Desse contexto surgem outras especies de normas, que se apresentam na 

forma de emendas a Constituic;ao, leis complementares, leis ordinarias, medidas 

provis6rias, decretos legislativos e administrativos, portarias, instruc;6es, circulares, 

contratos, entre outras formas possfveis de serem utilizadas. 

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

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

cada urn e fixada pelo proprio texto constitucional. 
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2.1.3 Controle da Constitucionalidade das Leis 

0 controle da constitucionalidade consiste em se examinar as leis com o tim 

de excluir do ordenamento jurfdico aquelas que se mostrem em desarmonia com a 

Constituigao. 

Esse controle pode se dar de forma preventiva, quando feito pelos Poderes 

Legislative e Executivo, que devem evitar a edigao e aplicagao de normas 

inconstitucionais. Tambem e possfvel realizar o controle de forma repressiva, assim 

denominado quando feito pelo Poder Judiciario. 

0 controle repressivo pode ocorrer por via de excegao e por via de agao. 

Por via de excegao e o que ocorre incidentalmente, dentro de um processo 

em curso, no exame de um caso concreto, entre litigantes e tambem por meio de 

medidas judiciais de defesa, como o habeas corpus ou o mandado de seguranga. A 

decisao dada nesta modalidade de controle s6 vale para o processo em que foi 

proferida, nao interferindo na plena vigencia da lei declarada inconstitucional. 

Ja o controle judicial por via de agao e aquele que ocorre por meio de agao 

direta de inconstitucionalidade ou por agao de inconstitucionalidade por omissao, 

para exame de lei em tese, sem relagao direta com uma demanda ou um caso 

concreto. Neste caso a norma declarada inconstitucional perde sua vigencia. 

2.2 0 EST ADO E SUAS FUNQOES 

No Estado Democratico, o poder de tributar e exercido pelo Estado em 

decorrencia de delegagao recebida do Povo. Adota-se assim a celebre repartigao 

dos poderes formulada por Montesquieu na sua famosa obra 0 Espfrito das Leis. 

Cabe ao Legislative a edigao do Direito Positivo, criando leis que serao aplicadas de 

offcio pelo Executivo. Ao Judiciario cabe realizar contenciosamente as normas, 

sempre que no processo de aplicagao da lei surja alguma controversia a respeito de 

seu alcance ou significado. 

As fungoes relativas a agao legislativa, executiva e jurisdicional sao exercidas 

por pessoas e 6rgaos por meio de atos, por isso mesmo denominados funcionais. 

Seguindo este criteria, tem-se que o ato funcional e legislative, administrative ou 

jurisdicional quando, pela sua natureza peculiar, contem-se no ambito e finalidade 
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de cada uma das fun<;6es do Estado: editar o Direito, apliccHo de offcio aos casos 

concretes e decidir sobre os conflitos. 

Esta arquitetura jurfdica comp6e a Teoria dos Atos Funcionais, e diz de perto 

ao o exercfcio da tributa<;ao. 0 poder de tributar do Estado vern diretamente da 

Constitui<;ao e ela atribui ao Legislative editar as leis tributarias dentro de balizas 

estabelecidas pelo proprio T exto Maior. Cabe ao Executive o poder-dever de aplicar 

as leis tributarias e reserva ao Judiciario a resolu<;ao das controversias decorrentes 

de sua aplica<;ao. 

Nao cabe mais ao Principe a cria<;ao do tributo, sua imposi<;ao e, ainda, a 

decisao sobre a legalidade de seu ato. Na seara do Direito Tributario, talvez mais do 

que em qualquer outro setor da vida coletiva, imp6e-se a estrutura de freios e 

contrapesos implfcita no sistema da divisao de Poderes e fun<;6es do Estado, em 

favor de uma eficaz prote<;ao ao cidadao/contribuinte. 

Conceitualmente, tem-se por servi<;o publico a atividade exercida pelo poder 

publico, direta ou indiretamente, com o fulcro de realizar o que entende estar de 

acordo com os seus fins e suas atribui<;6es. 

Segundo classifica<;ao esposada por Fuhrer (2004, p. 53), podem ser pr6prios 

ou de utilidade publica, uti universi ou uti singuli, podendo este ultimo ser fracionado 

em compuls6rio ou facultative. 

Servi<;os publicos pr6prios sao aqueles inerentes a soberania do Estado, 

como a defesa nacional ou a polfcia administrativa. De utilidade publica sao os 

considerados uteis ou convenientes, como o transporte coletivo e o fornecimento de 

energia eletrica. 

Uti universi ou gerais sao os prestados a sociedade em geral, como a defesa 

do territ6rio. Uti singuli ou individualizaveis sao tambem servi<;os prestados a todos, 

mas com a possibilidade de identifica<;ao dos beneficiados, como os servi<;os de 

telefone, agua ou energia. Estes servi<;os quando compuls6rios sao remunerados 

por taxa, mas caracterizam-se facultativos se a retribui<;ao e feita mediante tarifa ou 

pre<;o. 
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2.3 ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO 

Conceitualmente toma-se por atividade financeira do Estado o conjunto de 

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

especffico ente publico necessita para atingir seus fins. Para tanto, lan<;,:a mao de 

normas financeiras e tributarias. 

E 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 

or<;,:amento, o credito publico e a despesa publica, enquanto aquele se restrings a 

atividade financeira do Estado no que se refere exclusivamente a tributa<;,:ao. 

2.3.1 Conceito de Direito Tributario 

Na doutrina patria, podemos encontrar inumeros conceitos de Direito 

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

rela<;,:6es entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposi<;,:6es tributarias de qualquer 

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

desse poder''. 

Para Barros Carvalho (1999, p. 15), "e o ramo didaticamente aut6nomo do 

direito, integrado pelo conjunto das proposi<;,:6es jurfdico-normativas que 

correspondam, direta ou indiretamente, a institui<;,:ao, arrecada<;,:ao e fiscaliza<;,:ao de 

tributes". 

2.3.2 Natureza Jurfdica e Objeto do Direito Tributario 

Sua natureza jurfdica e obrigacional, a medida que estabelece uma rela<;,:ao 

jurfdica entre um sujeito ativo (fisco) e um sujeito passivo (contribuinte ou 

responsavel), envolvendo uma presta<;,:ao (tributo). 

Seu objeto e regular o poder de tributar do Estado, estabelecendo as rela<;,:6es 

entre o fisco e o contribuinte. Por 6bvio, esta rela<;,:ao de tributa<;,:ao nao deve 

caracterizar-se como simples utiliza<;,:ao de poder de um sobre o outro, mas sim se 

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

com a institui<;,:ao do tributo, como de praxe acontece na elabora<;,:ao das demais 

regras jurfdicas de uma Na<;,:ao onde prevale<;,:am as bases para a realiza<;,:ao do 

Estado Democratico de Direito. 
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2.3.3 Poder e Competencia Tributaria 

Emana do texto constitucional a delimitagao da competencia em materia 

tributaria entre os diversos entes federados. Ao partilhar o poder tributario, a Carta 

Magna divide o proprio poder de instituir e cobrar tributes entre Uniao, Estados 

Membros, Distrito Federal e Municfpios, estabelecendo, por via de consequencia, a 

distribuigao das respectivas receitas tributarias, nos moldes estabelecidos pelos 

artigos 157 a 161 da vigente Constituigao. 

Especificamente, os artigos 153 a 156 da CF tratam da atribuigao de 

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

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

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

pessoas jurfdicas de Direito Publico dotadas de poder legislative constitucionalmente 

previsto. 

A doutrina dominante indica que a competencia tributaria tern como atributos 

pr6prios a competencia legislativa plena, a indelegabilidade e a intransferibilidade de 

competencia pelo seu nao exercfcio. 

A competencia legislativa plena consiste no poder exclusive de determinada 

pessoa jurfdica de direito publico de criar e arrecadar tributes, de acordo com o que 

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

Por indelegabilidade temos a vedagao de que seja transferida a competencia 

para instituir e exigir tributes, de urn ente publico indicado pela CF para outro ente 

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

Ja o atributo da intransferibilidade de competencia pelo nao exercfcio consiste 

na vedagao a transferencia de competencia para instituir e exigir tributes de urn ente 

tributante a outro, no caso do primeiro, por qualquer razao, nao faze-lo. Tambem 

neste ponto, o CTN por meio de seu art. 8°, reafirma o texto constitucional. 

2.3.4 Princfpios Jurfdicos da Tributagao 

Princfpios sao proposigoes basicas, fundamentais, regras gerais a partir das 

quais ocorre o condicionamento das estruturagoes subsequentes. Princfpios, neste 

sentido, sao os alicerces da ciencia ou de seu ramo. Os princfpios sao 
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mandamentos nucleares de urn sistema, disposi96es fundamentais que se irradiam 

sobre as diferentes normas. 

Com foco no presente estudo, passa-se a colecionar somente alguns destes 

princfpios, posto que oportunos ao tema. 

2.3.4.1 Princfpio da Estrita Legalidade 

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

ser por meio de lei (Constituivao Federal, art. 150, 1). 

Entretanto, a doutrina e a jurisprud€mcia dominantes indicam que ha 

possibilidade de simples corre9ao monetaria dos tributes por meio de decreta (lei em 

sentido estrito), desde que seja utilizado para tanto fndice oficialmente aceito. Este 

tema, de primordial importancia para 0 presente estudo, sera pormenorizadamente 

analisado mais adiante. 

2.3.4.2 Princfpio da Anterioridade ou da Reserva Legal 

E vedada a cobran9a de tribute no mesmo exercfcio financeiro em que haja 

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

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

seguinte ao de sua publica9ao, salvo exce96es expressas. Sao exemplos destas 

exce96es os casos de calamidade publicae a contribui9ao para a seguridade social, 

que pode ser cobrada ap6s noventa dias da data da publica9ao da lei. 

A Emenda Constitucional 42 agregou ao princfpio da anterioridade o princfpio 

da noventena, que estabelece que a aplica9ao do tribute s6 possa ocorrer ap6s 

noventa dias da edi9ao da lei que o criou ou majorou. 

2.3.4.3 Princfpio da lrretroatividade 

A lei tributaria s6 vale em rela9ao a fatos geradores ocorridos depois do infcio 

da vigencia (estabelecida a hip6tese de incidencia ou a alfquota maior) da lei que os 

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

1 05 do CTN estabelece que a lei nova nao se aplica aos fatos geradores ja 

consumados. 
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Entretanto, admite-se a chamada retroatividade benefica, que ocorre quando 

sobrevier beneffcio ao contribuinte (C6digo Tributario Nacional, art. 1 06). 

2.3.4.4 Princfpio da lsonomia 

Todos sao iguais perante a lei, nao devendo haver tratamento desigual em 

rela9ao a contribuintes que se encontrem em situa96es equivalentes (CF, art. 150, 

II). 

Para contribuintes que estao em situa96es distintas e permitido tratamento 

tributario diferenciado, como ensina Machado (2004, p. 51), o imposto progressive 

nao ofende o princfpio da igualdade, antes o realiza com absoluta adequa9ao a 

medida que "aquele que tem maier capacidade contributiva deve pagar imposto 

maier, pois s6 assim estara sendo igualmente tributado. A igualdade consiste, no 

caso, na proporcionalidade da incidencia a capacidade contributiva, em fun9ao da 

utilidade marginal da riqueza". 

2.3.4.5 Princfpio da Capacidade Contributiva 

Decorrente do princfpio da isonomia tem-se que o tribute deve, sempre que 

possfvel, ser graduado de acordo com as possibilidades econ6micas de cada 

contribuinte, utilizando o criterio fundamental da Justi9a a medida que trata os 

desiguais de modo desigual na medida de suas desigualdades (CF, art. 145, § 1°). 

Aplica9ao pratica deste princfpio encontra-se na alfquota progressiva, 

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

imposto sobre a propriedade territorial rural, entre outros. 

2.3.4.6 Princfpio da lndelegabilidade da Competencia Tributaria 

Segundo Barros de Carvalho (1999, p. 161) "a faculdade legislativa de instituir 

tributes e sobre eles dispor, inaugurando a ordem jurfdica, nao pode ser delegada, 

devendo permanecer no corpo das prerrogativas constitucionais da pessoa que a 

recolher do Texto Superior''. 

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

transferir capacidade ativa nao e 0 mesmo que transferir competencia, a medida que 

ao definir a incidencia do imposto, ja tera o legislador esgotado sua competencia. 
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2.3.5 lntegragao da Lei Tributaria 

Sendo a lei omissa em determinado ponte, e necessaria integra-la, ou seja, 

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

integragao seja utilizada para auxiliar no processo de interpretagao da lei. 

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

criterios de integragao da norma tributaria sao, sucessivamente, a analogia, os 

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

equidade e o costume. 

Analogia e a aplicagao, a um caso nao previsto, de regra que regula hip6tese 

semelhante. Os princfpios gerais foram explicitados no item anterior deste trabalho, 

dispensando novo tratamento. Equidade e a adaptagao razoavel da lei ao caso 

concreto, buscando atender a criterios de justiga. 0 costume refere-se as praticas 

reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. 

2.4 CONCEITO E ESPECIES DE TRIBUTO 

No Brasil vigora a regra de que o Estado, em princfpio, nao exerce atividade 

economica, sendo ela reservada a iniciativa privada. Para a obtengao dos recursos 

financeiros de que necessita para atingir os seus fins langa mao da tributagao. 

2.4.1 Conceito de Tribute 

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 tribute como toda prestagao pecuniaria 

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

sangao de ato ilfcito, institufda em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

2.4.2 Especies Tributarias 

0 tribute, como acima conceituado, e um genero, do qual decorrem como 

especies os impastos, as taxas e as contribuig6es de melhoria. Ha doutrinadores, 

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

contribuig6es sociais e os emprestimos compuls6rios, como modalidades distintas 
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de tributes. Entretanto, a doutrina dominante indica tao somente aqueles e a ela 

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

0 art. 16 do CTN define imposto como um tribute de caniter generico que 

independe de qualquer atividade ou servigo do poder publico em relagao ao 

contribuinte. 

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

gerador previsto em lei como necessaria e suficiente para o surgimento da obrigagao 

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

relativa ao contribuinte. 

Taxa, conforme estabelecido pelo art. 77 do CTN e uma modalidade tributaria 

relacionada com o exercfcio regular do poder de polfcia, ou com a prestagao de 

algum servigo publico para um beneficiario identificado ou identificavel. 

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

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

estatal especffica que lhe constitui o fato gerador. 

E um tribute diretamente vinculado por possuir a sua hip6tese de incidencia 

consistente numa agao estatal diretamente referida ao contribuinte. Esta relacionada 

a prestagao de servigo publico ou ao exercfcio do poder de polfcia, 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 

necessaria 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 publicos muito elucidativas sao as explicag6es do art. 79 

da lei n°. 5.172/66: 

Art. 79. Os servi9os publicos a que se refere o artigo 77 
consideram-se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando por ele usufrufdos a qualquer titulo; 
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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 
aut6nomas de intervenc;ao, de utilidade ou de necessidade 
publicas; 

Ill divisfveis, quando suscetfveis de utilizac;ao, 
separadamente, por parte de cada um dos seus usuarios. 
(BRASIL, 1966, p. 15) 

Sobre a nomenclatura de taxa decorrente do exercfcio do poder de polfcia, o 

art. 78 do CTN e bastante elucidative: 

Art. 78. Considera-se poder de polfcia atividade da 
administrac;ao publica que, limitando ou disciplinando direito, 
interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou abstenc;ao de 
fato, em razao de interesse publico concernente a seguranc;a, a 
higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da produc;ao e do 
mercado, ao exercfcio de atividades econ6micas 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 

institui<;ao e cobran<;a de taxas, a competencia residual pertence aos Estados 

Membros, pois a eles, de acordo com o art.25, § 1 o da Constitui<;ao Federal, sao 

conferidas as competencias que nao lhes sejam vedadas pela propria Constitui<;ao 

Federal. 

2.5 CONCEITOS FUNDAMENTAlS A OBRIGAc;Ao TRIBUTARIA 

A rela<;ao tributaria surge da ocorrencia de urn fato previsto em uma norma 

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

efeito de criar uma rela<;ao entre determinada pessoa e o Estado. Ap6s sua 

ocorrencia nasce a rela<;ao tributaria, que compreende o dever de alguem (sujeito 

passivo) eo direito do Estado (sujeito ativo). 
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2.5.1 Fato Gerador 

Tambem identificado pelas locu96es situa9ao-base, pressuposto de fato do 

tributo, suporte fatico, fato imponfvel, hip6tese de incidencia, etc. Segundo BARROS 

CARVALHO (1999, p. 239) significa "a descri9ao normativa de urn evento que, 

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

o legislador estipulou na consequencia". 

2.5.2 Sujeito Ativo 

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

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

pessoas publicas que, embora nao possam legislar sobre tributes, por delega9ao 

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

2.5.3 Sujeito Passivo 

E a pessoa natural ou jurfdica, obrigada ao cumprimento da obriga9ao 

tributaria na condi9ao de contribuinte ou responsavel. Contribuinte e o devedor 

direto, que tern rela9ao 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 obriga9ao tributaria, por for9a de lei, na defini9ao 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 dfvida ser cobrada indiferentemente de urn ou de outro, no todo ou em 

parte, a escolha do credor. 

2.5.4 Credito Tributario 

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

pagamento do tributo devido, derivado da rela9ao jurfdica tributaria, que nasce com 

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

Decorre da obriga9ao tributaria e tern a mesma natureza desta. Resulta da 

conjuga9ao da lei, do fato gerador e do lan9amento. Diz-se regularmente constitufdo 

quando tornado lfquido, certo e exigfvel, por meio do respective lan9amento. 
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As circunstancias que modificam o credito tributario, sua extensao ou efeitos 

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

afetam a obrigagao tributaria que lhe deu origem. 

2.5.5 Langamento 

E o ato administrative que verifica a ocorrencia do fato gerador, identifica o 

sujeito passive da obrigagao tributaria, determina a materia tributavel, aponta o 

montante do credito e aplica, se foro caso, a penalidade cabfvel. 

0 langamento, por constituir-se em ato vinculado, tem carater obrigatorio, 

sujeitando OS agentes publiCOS que deixarem de efetua-IO a chamada trfplice 

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 orgao. 

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

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

pelo prejufzo causado ao erario. 

2.5.6 Modalidades de langamento 

Ataliba (1992, p. 79) indica como modalidades de langamento o ato jurfdico 

realizado de offcio, por declaragao ou, por homologagao. 

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

independentemente de qualquer colaboragao do sujeito passive. Por declaragao e o 

que deve ser feito em atuagao conjunta da Administragao e do sujeito passive da 

obrigagao tributaria, sendo realizado em face de declaragao fornecida pelo 

contribuinte ou por terceiros. Por homologagao e o que corresponde a tribute cuja 

iniciativa de apuragao e de pagamento compete ao sujeito passive, devendo ser 

homologado por parte da autoridade administrativa. 

2.5.7 Suspensao do Credito Tributario 

Consiste na sustagao temporaria da exigibilidade do tribute. A lei preve que 

um tribute pode ser suspenso nos casas de moratoria, deposito integral do montante 
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exigido, reclamag6es e recursos legais e concessao de medida liminar em mandado 

de seguranga. 

A moratoria e urn alongamento concedido por lei (princfpio da reserva legal) 

do prazo previamente estabelecido para o pagamento do tribute. 

No deposito, o sujeito passive deposita em jufzo o montante do credito 

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

posterior a sua constituigao. Se previo, nao impede a marcha do processo 

administrative de langamento, mas impede sua cobranga; 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 administrative, isto e, nos casos e nos prazos 

admitidos nessas leis. Segundo Sacha Calmon (2004, p. 298), eles impedem que o 

credito de torne exigfvel em razao de que nao foi ainda constitufdo. 

Prossegue o ilustre jurista ensinando que ocorre ainda a suspensao quando 

da concessao de medida liminar em sede de mandado de seguranga. Como o 

mandado de seguranga assegura aos indivfduos a protegao de direito lfquido e 

certo, lesado ou ameagado por ato de autoridade, na eventual cobranga de tribute 

indevido pode o contribuinte valer-se deste remedio legal. Tern o contribuinte o 

prazo de 120 dias, a contar da ciencia do ato de cobranga do tribute que considera 

indevido, para impetra-lo. Pode tambem impetra-lo preventivamente, diante da 

ameaga de cobranga de tribute ilegal ou inconstitucional. 

Sao efeitos da suspensao do credito tributario a manutengao da exigibilidade 

do cumprimento das obrigag6es acessorias dependentes ou consequentes do 

credito cuja exigibilidade foi suspensa, a vedagao que o fisco proceda a execugao 

fiscal, a suspensao dos prazos, caso ja tenha sido proposta agao fiscal e o 

impedimenta de que se inicie a contagem dos prazos. 

2.5.8 Extingao do Credito Tributario 

Por extingao tem-se o desaparecimento da exigibilidade do credito tributario. 

Sua forma mais comum e o pagamento, que significa a satisfagao do direito 
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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 beneffcio 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. 
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3 METODOLOGIA 

Nesta fase, sao identificados os passes observados na metodologia utilizada 

na investiga<;ao para atingir os objetivos tra<;ados, focalizando a metodologia 

adotada para desenvolver o levantamento de dados, determinar os envolvidos e o 

tratamento dos dados coletados. 

3.1 CARACTERIZA<;AO DA PESQUISA 

Para realiza<;ao do estudo foi utilizado o metoda dedutivo, utilizando-se de 

uma pesquisa de cunho bibliogratico/documental, por melhor se adaptar a este tipo 

de trabalho tecnico cientffico. 

3.2 CO LET A DE DADOS 

Esta fase consistiu em levantar registros relevantes no material de pesquisa, 

assim compreendidos: livros, publica<;6es de artigos jurfdicos e peri6dicos, 

jurisprudencia, legisla<;ao constitucional e infraconstitucional, em nfvel federal, 

estadual e municipal, sempre com objetivo de verificar e analisar a aplica<;ao pratica 

dessas informa<;6es. 

3.3 SISTEMATIZA<;AO DOS DADOS 

Os dados foram dispostos obedecendo a uma ordem que possibilite o 

acompanhamento da evolu<;ao da pesquisa, partindo-se do panorama hist6rico, 

passando pela posi<;ao doutrinaria, legisla<;ao constitucional e infraconstitucional e 

manifesta<;6es jurisprudenciais. 

Ao final, a partir dos dados analisados e tratados de forma a possibilitar o 

cumprimento do objetivo geral e dos objetivos especfficos deste trabalho academico, 

far-se-a a discussao dos resultados alcan<;ados. 
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4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Neste item procura-se avaliar conclusivamente o modele de gestae financeira 

dos Corpos de Bombeiros, parcialmente apoiado em receitas decorrentes da 

arrecadac;ao de taxas, no sentido de estabelecer urn progn6stico sobre sua 

constitucionalidade - contestada em algumas demandas judiciais - com vistas a 
desejavel sustentabilidade no ordenamento jurfdico a medic e Iongo prazos, a ponte 

de assegurar a adequada manutenc;ao dos Corpos de Bombeiros. 

4.1 OS MARCOS LEGAlS DELIMITADORES DOS SERVIQOS DE BOMBEIRO 

A Administrac;ao Publica, plenamente submetida aos mandamentos da lei, 

deles nao se pode afastar. Seu campo de ac;ao limita-se a poder fazer somente o 

que a lei autoriza e, ainda assim, quando e como autoriza. 

Neste contexte sera realizada a analise da legislac;ao vigente no tocante a 

definic;ao das atividades do Corpo de Bombeiros. 

0 artigo 25, § 1 o da Constituic;ao Federal, assim dis poe: 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constitui<;6es e leis que adotarem, observados os princfpios 
desta Constitui<;ao. 

§ 1°. Sao reservadas aos Estados as competencias que nao 
lhes sejam vedadas por esta Constitui<;ao. 

Mais adiante, em seu artigo 144, estabeleceu a Constituic;ao Federal: 

Art. 144 - A seguran<;a publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preserva<;ao 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 
preserva<;ao da ordem publica; aos corpos de bombeiros 
militares, ah~m das atribuic;oes definidas em lei, incumbe a 
execu<;ao de atividades de defesa civil. (grifo nos so) 

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

lhe deu origem, estabeleceu em seu artigo 46: 

Art. 46. A Seguran<;a Publica, dever do Estado, direito e 
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responsabilidade de todos, e exercida, para a preserva9ao da 
ordem publica e incolumidade das pessoas e do patrimonio, 
pelos seguintes 6rgaos: 

II - Polfcia Militar. 

Paragrafo Unico. 0 Corpo de Bombeiros e integrante da 
Policia Militar. 

Art. 48. A Polfcia Militar, for9a estadual, instituiyao permanente 
e regular, organizada com base na hierarquia e disciplina 
militares, cabe a polfcia ostensiva, a preservayao da ordem 
publica, a execugao de atividades de defesa civil, 
prevengao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transite urbana e 
rodoviario, de florestas e de mananciais, alem de outras 
formas e fungoes definidas em lei. (grifos nossos) 

Como se ve, os legisladores constitucionais, tanto na esfera Federal (art. 25, 

§ 1 o e art. 144, §5°) como na Estadual (art. 46, § unico e art. 48), remeteram ao 

legislador ordinaria a competencia para definir pormenorizadamente as atividades do 

Corpo de Bombeiros. 

Nesta esteira, a Lei Estadual n°. 1943, de 23 de junho de 1954, verdadeiro 

Estatuto da Polfcia Militar do Parana, procura especificar qual seria a missao do 

Corpo de Bombeiros: 

Art. 28 - 0 Corpo de Bombeiros, como unidade militar 
integrante da Corporayao, tern uma organizayao especial e 
atribui96es de carater tecnico, cumprindo-lhe defender a 
propriedade publica e particular contra o fogo e outras 
calamidades. 

Art. 29 - Administrativamente, a unidade e autonoma para 
aplicar os meios que lhes forem atribufdos pelos 6rgaos 
competentes do poder publico. 

Mas somente na Lei Estadual n°. 6774, de 08 de Janeiro de 1976, que trata 

da Organizagao Basica da PMPR, encontra-se a competencia institucional 

objetivamente estabelecida: 

Art. 2°. Compete a Polfcia Militar: 

V- realizar servi9os de preven9ao e de extin9ao de incendios, 
simultaneamente com o de prote9ao e salvamento de vidas e 
material nos locais de sinistro, bern como o de busca e 
salvamento, prestando socorros em caso de afogamento, 
inunda96es, desabamentos, acidentes em geral, catastrofes e 
calamidades publicas. 
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Art. 30. Os 6rgaos de execU<;ao da Policia Militar constituem as 
unidades operacionais da Corporagao e sao de duas 
naturezas: 

II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades 
operacionais, que tem a seu encargo miss6es especificas de 
sua designagao definidas nos itens IV e V do artigo 2° desta 
Lei. 

Art. 33. As unidades de Bombeiros sao operacional e 
administrativamente subordinadas ao Comando do Corpo de 
Bombeiros, que e a responsavel, perante o Comandante-Geral, 
pelo cumprimento das miss6es de bombeiros em todo o Estado 
do Parana. 

Art. 36. As unidades e subunidades operacionais de bombeiros 
terao supridas as suas necessidades de material, quer 
diretamente pelo 6rgao do Corpo de Bombeiros, quer pelos 
6rgaos de apoio da Corporagao e suas necessidades de 
pessoal pelo 6rgao proprio da Policia Militar. 

Art. 74. A Policia Militar do Estado do Parana, atraves do seu 
Corpo de Bombeiros, tem competencia para: 

I - emitir pareceres tecnicos sobre incendios e suas 
conseqOencias; 

II - supervisionar o disposto na legislagao quanta as medidas 
de seguranga contra incendios, inclusive instalagao de 
equipamentos; 

Ill - orientar tecnicamente a elaboragao da legislagao sabre 
prevengao contra incendios, na forma do artigo 117 da 
Constituigao Estadual. 

4.2 0 CORPO DE BOMBEIROS E A ORDEM PUBLICA 

Conforme visto anteriormente, a Constituigao Federal de 1988, no artigo 144, 

reconheceu dignidade constitucional aos Corpos de Bombeiros Militares, prevendo

os como 6rgaos voltados para a seguranga publica (artigo 144, item V) e dispondo 

que a eles, "a/em das atribuk;6es definidas em lei, incumbe a execuc;ao de 

atividades de defesa civil" (artigo 144, §5°). 

Entretanto, esse reconhecimento constitucional foi equivocadamente previsto 

como 6rgao de seguranga publica, pois, embora cuidem da seguranga da 

comunidade, os Corpos de Bombeiros Militares nao exercem atividades tfpicas de 

seguranga publica, por ser esta uma atividade que diz respeito as infrag6es penais, 

com tfpicas ag6es policiais preventivas ou repressivas. A atividade-fim dos Corpos 

de Bombeiros Militares e a prevengao e combate a incendios, busca, salvamento e 
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execU<;ao de ac;oes de defesa civil. Essa gama de atribuic;oes dos Corpos de 

Bombeiros Militares diz respeito, isto sim, a tranquilidade publica e a salubridade 

publica, ambas integrantes do conceito de ordem publica. 

Vale aqui lembrar que a salubridade (grifo nosso) compreende o conjunto 

das condic;oes propfcias a saude publica, enquanto a tranqUilidade (grifo nosso) 

refere-se aos aspectos tendentes a manutenc;ao da calma e do equilfbrio sociais. 

Ordem publica, segundo Lazzarini (1999, p. 68) e conceito mais abrangente, 

nao se traduzindo somente a manutenc;ao material da ordem, mas tambem da 

manutenc;ao de certa ordem moral, o que e elementar em se tratando de Direito 

Administrative, posto que a ordem publica e constitufda por condic;oes essenciais a 

uma vida social conveniente, formando-lhe o fundamento a seguranc;a dos bens e 

das pessoas, a salubridade e a tranquilidade. 

Ja seguranc;a publica e o "estado anti-delitual, que resulta da observancia dos 

preceitos tutelados pelos c6digos penais comuns e pela lei das contravenc;oes 

penais, com ac;oes de polfcia regressiva ou preventiva tfpicas, afastando-se, assim, 

por meio de organizac;oes pr6prias, de todo perigo que possa afetar a ordem 

publica". (LAZZARINI, 1999, p. 53) 

Residindo a atividade de seguranc;a publica no campo constitucionalmente 

reservado ao poder publico, nao s6 ela se afirma como urn genufno servic;o publico 

geral, bern como, as despesas resultantes devem ser cobertas por exac;oes gerais 

(impostos). 

Outro aspecto refere-se ao imperative de que somente os servic;os publicos 

especfficos (especiais, individuais ou particulares) podem gerar as taxas de servic;os. 

Urn servic;o publico que nao pode ser individualizado, como no caso da seguranc;a 

publica, nao pode ser custeado por taxas. 

Segundo Valla (1999, p. 29), Oficial da Reserva Remunerada da PMPR, 

professor e autor extremamente respeitado no seio da Corporac;ao, nao ha 

efetivamente como custear servic;os de seguranc;a publica mediante taxas: 

lnequivocamente, essas fun96es estatais que se traduzem em 
sujei9ao, ao poder de polfcia de preserva9ao da ordem publica 
pelas polfcias militares, embora fun96es essenciais de prote9ao 
aos direitos individuais e coletivos, portanto, daqueles direitos e 
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garantias fundamentais como: a inviolabilidade do direito a 
vida; a liberdade; a igualdade; a seguranr;a e a propriedade, 
impoem urn dever ao Estado abstrato e por isso sao 
desempenhadas de modo generico. Par conseguinte, devem 
ser exercidas, independente de quaisquer ressarcimentos, 
como bem se depreende da propria norma constitucional, do 
C6digo Tributario Nacional e da legislar;ao federal especffica. 
Nao poderia ser de outra maneira, considerando-se, ainda, o 
carater organizacional "sui generis" das polfcias militares, no 
modelo policial brasileiro. (grifos nossos) 

Tambem o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas oportunidades 

manifestou-se no sentido de que a imposigao de taxa de seguranga publica conflita 

com a Constituigao Federal e com o C6digo Tributario Nacional em seus artigos 78 e 

79. Por isso, invariavelmente, tern decidido pela inconstitucionalidade de taxas de 

seguranga publica criadas em leis estaduais, afirmando que "policiamento ostensive, 

preventive e repressive e servigo publico custeado com impostos gerais". 

A partir da compreensao de cada urn e de todos esses conceitos, fica 

evidente que os Corpos de Bombeiros nao sao 6rgaos que exercem atividades de 

seguranga publica propriamente dita, mas sim as relacionadas a tranquilidade e a 
salubridade publicas. 

Por via de consequencia o entendimento de que, sendo a Seguranga Publica 

dever do Estado e direito de todos, exercida para a preservagao da ordem publica e 

da incolumidade das pessoas e do patrimonio em geral, s6 pode ser custeada pelos 

impostos, sendo disponibilizada indistintamente a populagao sem qualquer 

contrapartida pecuniaria nao se aplica aos Corpos de Bombeiros. 

Resolve-se, nestes termos, o primeiro objetivo especffico deste trabalho, 

confirmando a hip6tese preliminar de que a atividade do Corpo de Bombeiros pode 

ser considerada afeta a tranquilidade e a salubridade publicas. 

4.3 A MANUTENQAO DO CORPO DE BOMBEIROS E OS FUNDOS ESPECIAIS 

Os 6rgaos publicos estaduais, para realizarem as suas miss6es, recebem 

recursos provenientes das receitas do Estado. A distribuigao dos destes recursos e 

feita por meio do orgamento anual, preparado pelo Poder Executive e aprovado pelo 

Poder Legislative. Segundo a metodologia atualmente adotada, sao eles destinados 

a tres grandes grupos de despesa: Pessoal e encargos, Outras Despesas e 

lnvestimentos. 
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Com relagao ao Corpo de Bombeiros, por diversas raz6es que aqui nao cabe 

discorrer, nas ultimas decadas o Estado vern limitando-se a pagar somente as 

despesas relativas ao pessoal ativo e inativo e os respectivos encargos, ficando as 

demais sempre num plano bastante inferior as reais necessidades. 

Para suprir essa lacuna, a populagao de diversos municfpios paranaenses, 

pelos Poderes Legislative e Executive, ap6s a celebragao de convenio com o 

Estado, tern consentido na instituigao de tribute vinculado, que objetiva assegurar 

servigo de qualidade superior ao usualmente oferecido pelo Estado. 

Este tribute, que recebeu a denominagao legal de Taxa de Combate a 

lncendios, e atualmente a unica fonte de arrecadagao do FUNREBOM - Fundo 

Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. Este Fundo se consolidou nos 

ultimos 35 anos como o principal instrumento de redengao das unidades 

interiorizadas do Corpo de Bombeiros do Parana, constituindo-se no maior 

responsavel pela evolugao administrativa e tecnol6gica destas frag6es - e, em 

ultima analise, pela tranquilidade da populagao, em caso de sinistros das mais 

diversas naturezas. 

Noutro vertice, em 26 de dezembro de 2002, atraves da Lei Estadual n. 0 

13.976, foi criado o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana -

FUNCB, com a finalidade de prover recursos para a aplicagao em despesas 

correntes e de capital nas ag6es administrativas e operacionais de bombeiro, sendo 

ele regulamentado pelo Chefe do Poder Executive Estadual atraves do Decreta n.0 

1.029, de 03 de abril de 2003. 

As taxas institufdas pela Lei Estadual n°. 13.976/02, em consonEtncia com o 

art. 77 do C6digo Tributario Brasileiro, decorrem do custo da atividade estatal no 

exercfcio do poder de polfcia e na efetiva utilizagao de servigos prestados e tern sido 

integralmente utilizadas na manutengao e na melhoria dos servigos de bombeiro. 

Assim, para o exercfcio de sua missao constitucional, o Corpo de Bombeiros 

e mantido por verbas oriundas do orgamento do Estado e dos orgamentos dos 

municfpios conveniados onde o servigo e prestado. 

Em nfvel nacional, vale lembrar que os Fundos Especiais estao 

genericamente previstos nos artigos 71 a 74 da Lei Federal no. 4.320/64 e sao 
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constitufdos pelo produto das receitas especiticadas, que por determina~ao legal se 

vinculam a realiza~ao de determinados objetivos ou servi~os. 

Varios tundos especiais, nos mais diversos 6rgaos publicos estao 

consolidados ha muitos anos, de modo que essa forma de gestao de receitas 

vinculadas e usual no servi~o publico patrio. 

A figura jurfdica dos tundos especiais atende perteitamente as necessidades 

do Corpo de Bombeiros, uma vez que as receitas decorrentes das taxas ticam 

vinculadas a presta~ao dos servi~os de bombeiros, nao ticando sujeitas, pelo menos 

em tese, ao risco de serem desviadas para atendimento de outras demandas do 

ente publico. 

Do exposto, tem-se que a cobran~a das taxas institufdas pela Lei Estadual n. 0 

13.976/2002 encontra-se em consonancia com os princfpios constitucionais e legais 

acima transcritos, sendo, portanto, legftima. 

No mesmo sentido, a cobran~a da Taxa de Combate a lncendios, provedora 

dos FUNREBOM, encontra tambem no ordenamento jurfdico seus alicerces 

garantidores. Distingue-se somente das demais taxas de bombeiro em razao de 

decorrer de servi~o colocado a disposi~ao do contribuinte, com fulcro na ultima parte 

do art. 77 do C6digo Tributario Brasileiro. 

Finalmente, cabe atirmar que a eficacia deste modelo, apoiado em um fundo 

estadual e outro em cada cidade que disponha de quartel do CB, e de tal forma 

reconhecida, a ponto de ser copiado por diversos outros entes em todo o Brasil, que 

nele encontraram o mecanisme necessaria para manter de forma permanente e 

continuada os servi~os prestados a sociedade. 

Resolve-se igualmente, nestes termos, o segundo objetivo especffico deste 

trabalho, contirmando a hip6tese preliminar de que o custeio do Corpo de Bombeiros 

pode ser realizado com o produto da arrecada~ao de taxas. 
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5 CONSIDERA<;OES FINAlS 

0 presente Trabalho de Conclusao de Curso teve o prop6sito de perscrutar, 

junto ao ordenamento jurfdico positive e a doutrina patria, a razoabilidade das 

principais crfticas da comunidade jurfdica e da sociedade em geral a respeito do 

modelo de gestao financeira e orgamentaria adotado pelo Corpo de Bombeiros do 

Parana, objetivando aferir sua sustentabilidade jurfdica a media e Iongo prazos. 

Mantendo sempre uma visao tecnico-jurfdica, foram consultados, 

interpretados e integrados varios compendios bibliograficos referentes ao Direito 

Constitucional, ao Direito Administrative e ao Direito Tributario, bern como 

legislag6es pertinentes, alem de pesquisa em sites jurfdicos na rede mundial de 

computadores, jurisprudencias e decis6es dos tribunais. 

Em sfntese, com o objetivo de consolidar o entendimento, os principais 

resultados obtidos foram os que se seguem. 

Como resultado ao primeiro objetivo especffico deste trabalho academico, que 

e avaliar se a atividade do Corpo de Bombeiros pode ser considerada afeta a 

tranqOilidade e a salubridade publicas, constatou-se que esta assertiva e verdadeira. 

Ocorre que os Corpos de Bombeiros Militares, embora cuidem da seguranga da 

comunidade, nao exercem atividades tfpicas de seguranga publica, por ser esta uma 

atividade que diz respeito as infrag6es penais, com tfpicas ag6es policiais 

preventivas ou repressivas. 

Com relagao ao segundo objetivo especffico, que tern como foco avaliar se o 

custeio do Corpo de Bombeiros pode ser realizado com o produto da arrecadagao 

de taxas, verificou-se que sao inconsistentes quaisquer alegag6es no sentido 

contrario. Ap6s serem analisados diversos aspectos relatives aos fundos especiais 

criados para prover recursos financeiros ao Corpo de Bombeiros, bern como as 

taxas que os mantem, constata-se que a atual sistematica adotada no Parana esta 

em perfeita consonancia com os princfpios constitucionais e legais vigentes. 

Conclui-se, por derradeiro, que em conformidade com o que ficou explicitado 

no bojo deste trabalho, ha plena sustentabilidade do modelo de gestao financeira 

calcado nas taxas que comp6em o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar 

do Parana e os Fundos Municipais de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. 
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Sugere-se, a partir desta conclusao, que a Administrac;ao Publica persevere 

na manutenc;ao dos referidos tributes nos moldes em que se encontram, posto 

serem legftimos sustentaculos da manutenc;ao e do aprimoramento das condic;oes 

de tranquilidade e de salubridade publicas em nosso Estado. 
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Cria o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana - FUNCB, con 
especifica e adota outras providencias. 

A Assembh~ia Legislativa do Estado do Parana 
decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°. Fica criado o Fun do 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 Polfcia, 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 divisfveis, discriminados no Anexo Unico desta Lei, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposic;ao pelo Corpo de Bombeiros Militar 
do Parana. 
§ 1°. Os servic;os de tranqUilidade ejou 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 divisfveis, indicados no Anexo unico desta Lei, sao de 
utilizac;ao, efetiva ou potencial, obrigat6ria. 
§ 2°. 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 e o grau de 
dificuldade do respective 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 Exerdcio do Poder de Polfcia, de que trata o inciso I do 
artigo anterior, toda pessoa ffsica ou jurfdica, em relac;ao a quem e 
exercido diretamente o poder de polfcia pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Parana, nas hip6teses indicadas no Anexo Unico desta Lei; e 
II - das Taxas de Servic;os Prestados, de que trata o inciso II do artigo 
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anterior, toda pessoa, ffsica ou jurfdica, que utiliza, efetiva ou 
potencialmente, servic;;os publicos, especfficos e divisfveis, discriminados no 
Anexo Unico desta Lei, prestados ou postos a sua disposic;;ao pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Parana. 
Art. 4°. Sao isentos das taxas de que trata o art. 20 desta Lei: 
I - a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios, observada a 
reciprocidade de tratamento; 
II - as Autarquias e Fundac;;5es mantidas pela Uniao, Estados e Municfpios; 
III - os templos de qualquer culto; 
IV - os partidos politicos, as entidades sindicais dos trabalhadores, as 
instituic;;5es de assistencia social sem fins lucrativos assim reconhecidas 
pelo Poder Publico e as instituic;;5es de educac;;ao que nao exigem 
contribuic;;ao financeira dos alunos; 
V - residencias unifamiliares e ediffcios residenciais com ate tres 
pavimentos; 
VI - as pessoas comprovadamente pobres, de acordo com o respectiva 
certidao emitida por 6rgao competente; 
Art. 5°. As taxas de que tratam os incisos I e II do artigo 20, comportam 
recolhimento anual, mensa! ou unitario, de acordo com a natureza do 
correspondente fato gerador. 
§ 1°. 0 valor e a periodicidade do recolhimento de cad a 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. 
§ 2°. 0 recolhimento das taxas indicadas no caput sera efetuado antes da 
atuac;;ao estatal correspondente, salvo disposic;;ao em contrario. 
§ 3°. Quando a taxa for de recolhimento anual, este sera efetuado ate o 
ultimo dia util do mes subsequente ao que ocorreu 0 fato gerador. 
§ 4° Quando a taxa for de recolhimento mensa!, este sera efetuado ate o 
quinto dia util do perfodo considerado. 
Art. 6o. 0 recolhimento das taxas de que trata os incisos I e II do art. 20, 
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. 20 desta 
Lei, considera-se autonomo cada estabelecimento do contribuinte. 
Art. so. Sera impedida a atividade do contribuinte, quando nao houver sido 
expedida a licenc;;a ou autorizac;;ao de funcionamento exigfvel ou quando 
esta perder sua validade, ate a devida regularizac;;ao. 
Art. go. A fiscalizac;;ao quanta 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;;5es regulamentares 
desta Lei. 
Art. 10. As infrac;;5es 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 °/o (um por cento) do valor devido, se o recolhimento for efetuado ate 
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o trigesimo dia corrido ap6s o vencimento; 
b) 10°/o (dez por cento) do valor devido, se o recolhimento for efetuado 
ap6s o prazo previsto na alfnea anterior, cumulando-se esse percentual a 
cada perfodo de trinta dias, ate o limite de 50°/o (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°/o ( cem por cento) 
do valor devido; 
III - quando for constatada adulterac_;ao ou falsificac_;ao de documento de 
arrecadac_;ao, sem prejulzo da responsabilidade penal do infrator: multa de 
500°/o (quinhentos por cento) do valor devido. 
Art. 11. As normas relativas ao procedimento administrative fiscal para 
apurac_;ao de infrac_;ao, lanc_;amento de offcio e imposic_;ao de multas 
concernentes a taxa, bem como a forma de inscric_;ao dos correspondentes 
tributaries em dfvida ativa do Estado e de sua cobranc_;a, serao 
estabelecidas em Decreta do Poder Executive, observado, no que couber, o 
rito de instruc_;ao contradit6ria estabelecido em Lei espedfica. 
§ 1°. Cabera em primeira instancia de deliberac_;ao singular a revisao da 
legalidade do lanc_;amento de offcio. 
§ 2°. 0 rito processual para a revisao em segunda instancia do lanc_;amento 
de offcio obedecera o previsto em Lei espedfica. 
Art. 12. A taxa somente sera devolvida, ap6s paga na forma legal, se for 
recusada a prestac_;ao do servic_;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 infrac_;ao, 
exigindo-se, no ato da regularizac_;ao, alem da taxa devida, apenas a 
correc_;ao monetaria e juros de mora. 
Art. 14. Na cobranc_;a da correc_;ao monetaria dos creditos tributaries, serao 
adotados os mesmos coeficientes para a atualizac_;ao monetaria dos 
impastos. 
Art. 15. 0 termo inicial para calculo da correc_;ao monetaria da taxa e das 
penalidades, bem como para contagem dos juros de mora de 1 °/o (um por 
cento) ao mes nao capitalizaveis, sera 0 mes seguinte ao em que ocorrer a 
infrac_;ao. 
Art. 16. Constituem receitas do Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros 
Militar do Parana - FUNCB: 
I - as decorrentes da arrecadac_;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, subvenc_;6es, auxflios e 
doac_;6es de organismos publicos ou privados, nacionais e internacionais; 
III - as decorrentes de creditos consignados no orc_;amento do Estado e de 
creditos adicionais; 
IV - os saldos de exerdcios anteriores; 
V - o produto de remunerac_;ao oriunda de aplicac_;6es financeiras com 
recursos do FUNCB; 
VI - as decorrentes de indenizac_;6es por danos ou extravios de materiais e 
equipamentos pertencentes ao FUNCB; 
VII - o produto de alienac_;ao de bens, equipamentos e materiais 
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imprestaveis ou em desuso pertencente ao FUNCB; 
VIII - outras receitas eventuais, inclusive alugw§is e arrendamentos de 
bens e espac;;os em pn§dios pertencentes ao FUNCB; 
Art. 17. 0 FUNCB sera administrado por um Conselho Diretor composto 
pelo Secretario de Estado da Seguranc;;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 
Sec;;ao do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar e um 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 escriturac;;ao contabil propria. 
Art. 19. Da aplicac;;ao dos recursos do FUNCB, sera feita a prestac;;ao de 
contas nos prazos e na forma da legislac;;ao pertinente. 
Art. 20. Dentro de 60 (sessenta) dias o Poder Executive baixara Decreta 
regulamentando o Fun do de que trata o art. 1° desta Lei. 
Art. 21. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicac;;ao, com eficacia 
a partir de 10 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 Seguranc;;a, 
da Justic;;a e da Cidadania 
Jose Cid Campelo Filho 
Secretario de Estado do Governo 
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ANEXO UNICO 

TABELA UNICA- T AXAS DE EXERClCIO DO PODER DE POLl CIA E TAXAS DE 
UTILIZA<;AO DE SERVI<;OS PREST ADOS 

N.0 0RDEM DISCRIMINAQAO DO FATO GERADOR PERIODICIDADE 

E VALOR 

EMPRESSO EM 

PERCENTUAL 

DA UPF/PR 

1. UTILIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS 

1.1. EXPEDIQAO DE DOCUMENTOS 

1.1 .1. Certid6es diversas (por folha) 10% 

1.1.2. C6pias autenticadas (por folha) 5% 

1.1.3. Atestados diversos 15% 

1.1.4. lnscric;ao em cursos de formac;ao 100% 

1.1.5. lnscric;ao em curso de atualizac;ao, 

Treinamento e prepare de publico externo 100% 

1.1.6. Exame psicotecnico 100% 

1.1.7. Expedic;ao de certificados e documentos 

diversos ao publico externo 15% 

1.2. ANALISE DE PROJETO DE PREVENQAO Na entrega da 
CONTRA INCENDIO, PANICO E EXPLOSAO certifica<;ao da 

analise do 
projeto. 

1.2.1. Formula para calculo da taxa: 

I = 30%UPF/PR x{S + (LAi x Zi) x fr} 

I -Valor da taxa expresso em unidade 
monetaria; 

Ai- Area do im6vel em m2, construfda ou 
projetada sendo: 

A1 - areas ate 1.000 m2; 

A2 - areas excedentes a 1.000 m2, ate 10.000 
m2; 

A3 - areas excedentes a 10.000 m2· 



1.3. 

1.3.1. 

Zi - Coeficiente variavel em fungao da area, 

Sen do: 

Z1- 0,010 (ate 1.000 m2 de area); 

Z2- 0,020 (area excedente a 1.000 m2
·, ate 10.000 

m2) 

Z3- 0,002 (area excedente a 10.000 m2
) 

fr - Coeficiente varia vel em fungao do risco de 
incendio, determinado de acordo com a atividade 
desenvolvida no estabelecimento, sendo: 

- Classe 1 - Residencias e comercios, industrias 
e servigos, que utilizem ou explorem materiais e 
ou mercadorias de alto ponto de fulgor (s61idos 
comuns): fndice 1 (urn); 

- Classe 2 - Comercios, industrias e servigos, 
que explorem materiais e/ou mercadorias de 
baixo ponto de fulgor ( derivados de petrol eo e 
explosives): fndice 2 (dais). 

A taxa a que se refere o item 1.2. sera 
cobrada ate o limite de 100 UPF/PR. 

PERfCIA DE INCENDIO E EXPLOSAO 

Formula para calculo da taxa: 

I= 30%UPF/PR x{S + (LAi x Zi) x fr} 

1- Valor da taxa expresso em unidade 
monetaria; 

Ai - Area do im6vel em m2 a ser periciada; 

sen do: 

A1 - areas ate 1 .ooo m2
; 

A2 - areas excedentes a 1.000 m2
, ate 10.000 

m2; 

A3- areas excedentes a 10.000 m2
· 

Zi - Coeficiente variavel em fungao da area; 

Sen do: 

z1- 0,010 (ate 1.000 m2 de area); 

Z2 - 0,020 (area excedente a 1 . 000 m2
·, ate 1 0. 000 
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m2) 

Z3 - 0,002 (area excedente a 10.000 m2). 

fr - Coeficiente variavel em fungao do risco de 
incendio, determinado de acordo com a atividade 
desenvolvida no estabelecimento, sendo: 

- Classe 1 - Residencias e comercios, industrias 
e servigos, que utilizem ou explorem materiais e 
ou mercadorias de alto ponto de fulgor (s61idos 
comuns): fndice 1 (urn); 

- Classe 2 - Comercios, industrias e servigos, 
que explorem materiais e/ou mercadorias de 
baixo ponto de fulgor ( derivados de petrol eo e 
explosives): fndice 2 (dois). 

- A taxa a que se refere o item 1.3. sera 
cobrada ate o limite de 100 UPF/PR. 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE 
OPERAM NA AREA DE SEGURANQA E Na entrega do 

1.4. 
PREVENQAO CONTRA INCENDIO, PANICO Certificado de 
EXPLOSOES Credenciamen 

Formula para calculo da taxa: to anual. 

I = 30%UPF/PR x(1 0 x fr) 
1.4.1. 1- Valor da taxa expresso em unidade 

monetaria; 

fr - Coeficiente variavel em fungao da 
complexidade, determinado de acordo com a 
atividade desenvolvida no estabelecimento, 
sen do: 

- Classe 1 - venda de equipamentos: fndice 1 
(urn); 

- Classe 2 - venda, instalagao e manutengao de 
equipamentos: fndice 3 (tres). 

- Classe 3 - fabricagao, venda, instalagao e 
manutengao de equipamentos: fndice 5 (cinco). 

TAXA ANUAL DE VISTORIA, SEGURANQA E 
PREVENQAO CONTRA INCENDIO, PANICO E Anual. 
EXPLOSAO 

2. 



2.1. 

2.1.1. 

VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS, INDUSTRIAlS, PRESTADORES 
DE SERVIQOS E EDIFfCIOS COM MAIS DE 
TRES PAVIMENTOS 

Formula para calculo da taxa: 

I= 30%UPF/PR x{5 + u::Ai X Zi) X fr} 

I -Valor da taxa expresso em unidade 
monetaria; 

Ai - Area do im6vel em m2 a ser vistoriada; 

sen do: 

A1 - areas ate 200 m2
; 

A2- areas excedentes a 200m2
, ate 5.000 m2

; 

A3- areas excedentes a 5.000 m2
· 

Zi - Coeficiente variavel em func;ao da area; 

Sen do: 

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 func;ao do risco de 
incendio, determinado de acordo com a atividade 
desenvolvida no estabelecimento, sendo: 

- Classe 1 - Residencias e similares com alto 
ponte de fulgor (s61idos comuns): fndice 0,5 
(ponto cinco); 

- Classe 2 - Comercios, industrias e servic;os, 
que utilizem ou explorem materiais e ou 
mercadorias de alto ponte de fulgor (s61idos 
comuns): fndice 1 (urn); 

- Classe 3 - Comercios, industrias e servic;os, 
que explorem materiais e/ou mercadorias de 
baixo ponte de fulgor ( derivados de petrol eo e 
explosives): fndice 2 (dois). 

A taxa a que se refere o item 2.1 sera 
cobrada ate o limite de 100 UPF/PR. 
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2.2. 

2.2.1. 

VISTORIA EM RECIPIENTES UTILIZADOS PARA 
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS 

Formula para calculo da taxa: 

I = 2% UPF/PR x (1 + Vr x fr) 

I= Valor da taxa sera expressa em reais 

Vr- Volume de referenda sendo: 

Volume ate 1,00 m3
- Vr = 1; 

Volume maior que 1,00 m3 e menor que 10m3
-

Vr = 100; 

Volume igual ou maior que 10 m3
- Vr = 200. 

fr - Coeficiente varia vel em fungao da classe do 
produto, sendo: 

Classe 1 - explosives: fndice 1 ,0; 
Classe 2 - gases: fndice 0,9; 
Classe 3- lfquidos inflamaveis: fndice 0,9; 
Classe 4 - s61idos inflamaveis; substancias 
sujeitas a combustao expontanea; substancias 
que, em contato com a agua emitem gases 
inflamaveis: fndice 0,9; 
Classe 5 - substancias oxidantes; per6xidos 
organicos: fndice 0,8; 
Classe 6 - substancias t6xicas; substancias 
infectantes: fndice 0,7; 
Classe 7- materiais radioativos: fndice 1 ,0,; 
Classe 8 - substancias corrosivas: fndice 0,6; 
Classe 9 - substancias e artigos perigosos 
diversos: fndice 0,5. 
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ANEXO "B" 

LEGISLA9AO PADRONIZADA PARA IMPLANTA9AO DO FUNREBOM 
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PROJETO DE LEI N° ___ _ 

SUMULA: Cria a Taxa de Servigos de Bombeiros. 

A CAMARA MUNICIPAL DE ....................................... . 
APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - Fica criada a TAXA DE COMBATE A INCENDIO a ser cobrada pela 
Fazenda Publica Municipal, sobre os servigos decorrentes da atividade de combate 
a incendio, especfficos e divisfveis prestados ao contribuinte, ou postos a sua 
disposigao, 

Art. 2°- Os servigos mencionados no artigo 1°. compreendem: 

I - Potencialmente, quando, sendo de utilizagao compuls6ria, sejam postos 
a disposigao do contribuinte mediante atividades administrativas em 
efetivo funcionamento; 

II - Especfficos, quando possam ser destacados em unidades aut6nomas de 
intervengao, de utilidade ou de necessidade publica. 

Art. 3°- 0 contribuinte da taxa e o proprietario, o titular do domfnio util ou possuidor 
a qualquer tftulo de im6veis urbanos existentes no municipio. 

Art. 4°- Esta taxa sera dividida em fungao da carga de incendio instalada no im6vel, 
no perfmetro urbane e devida anualmente de acordo com a tabela anexa, que fica 
fazendo parte integrante da presente Lei. 

Paragrafo unico - Para fins de calculo da carga de incendio, adota-se a NBR -
Norma Brasileira Regulamentadora da ABNT - Associagao Brasileira de Normas 
Tecnicas, numero 14.432, de janeiro de 2000, ou outra que venha a substituf-la. 

Art. 5° - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposig6es em contrario. 

PAQO MUNICIPAL, __ de ______ de 20 __ 

PREFEITO MUNICIPAL 



ANEXOI 

TABELA PARA COBRANCA DA TAXA DE COMBATE A INCENDIOS 

TIPO DE UTILIZACAO 

1. RESIDENCIAL 

2. COMERCIO/SERVIQO 

3. INDUSTRIAL 

4. OUTROS TIPOS DE 
UTILIZAQAO 
NAO ESPECIFICADOS 

Tipo 1 - ate 45 Gigajaule ..................... 10% URM. 
Tipo 2- > 45 ate 90 Gigajaule .............. 15% URM. 
Tipo 3- > 90 Gigajaule ...................... 20% URM. 

Tipo 1 -ate 50 Gigajaule ................... 15% URM. 
Tipo 2- >50 ate 500 Gigajaule .......... 20% URM. 
Tipo 3- > 500 Gigajaule ..................... 25% URM. 

Tipo 1 -ate 75 Gigajaule .................. 20% URM. 
Tipo 2- > 75 ate 750 Gigajaule ......... 25% URM. 
Tipo 3- > 750 Gigajaule .................... 30% URM. 

Tipo 1 -ate 50 Gigajaule .................. 15% URM. 
Tipo 2- >50 ate 500 Gigajaule ......... 20%URM. 
Tipo 3- > 500 Gigajaule .................... 25% URM. 
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PROJETO DE LEI N°. _____ _ 

SUMULA: CRIA 0 FUNDO MUNICIPAL DE 
REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE ............................ . 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A CAMARA MUNICIPAL DE ............................ APROVOU, E 
EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1°- Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO 
CORPO DE BOMBEIROS DA POLfCIA MILITAR DO PARANA, sediado em 
....................... , Estado do Parana, com a finalidade de prover recursos para 
reequipamento, material permanente, estudos e projetos tecnicos de preven9ao e 
combate a incendio, aquisi9ao de im6veis, constru9ao e amplia9ao de instala96es e 
despesas de administra9ao e manuten9ao. 

PARAGRAFO UNICO - 0 Fundo de Reequipamento de que trata este artigo 
sera identificado pela sigla FUNREBOM. 

Art. 2°- 0 FUNREBOM sera constitufdo de: 

a) Receitas integralmente arrecadadas pela Taxa de Servi9os de 
Bombeiros, prevista na legisla9ao tributaria do municipio; 

b) Auxflios, subven96es ou doa96es estaduais, federais ou privadas, 
dota96es or9amentarias e creditos adicionais que venham a ser autorizados por Lei 
e atribufdos a Fra9ao do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana, sediada 
em ............................... .. 

c) Recursos decorrentes de aliena9ao de material, bens ou 
equipamentos considerados inservfveis; 

d) Quaisquer outras rendas relacionadas com a ativa9ao da Fra9ao 
do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana sediada em 

e) Recursos advindos da co-participa9ao de municfpios limftrofes ou 
nao de .............................. , ajustada em convenio que regule a instala9ao, amplia9ao 
e presta9ao de servi9os da Fra9ao do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do 
Parana, no municipio; 

f) Juras bancarios e rendas de capital provenientes da imobiliza9ao 
ou amplia9ao do FUNREBOM. 

Art. 3°- Os recursos constitutivos do FUNDO, serao obrigatoriamente, 
depositados mensalmente na oficial do municipio, em conta especial sob a 
denomina9ao de FUNDO MUNICIPAL DE REEQ_UIPAMENTO DO CORPO DE 
BOMBEIROS DA POLfCIA MILITAR DO PARANA, que sera movimentada pelo 
Conselho Diretor do mencionado Fundo. 
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Art. 4°- 0 FUNREBOM sera administrado por urn Conselho Diretor, 
composto pelo: 

a) Prefeito Municipal, seu Presidente nato; 
b) Comandante da Fragao do Corpo de Bombeiros no Municipio, 

como Vice-Presidente; 

membra. 

c) Urn membra designado pela Camara Municipal; 
d) Urn membra da comunidade; 
e) Urn membra representante das Associ a goes de Bairros; 
f) Dois membros representantes de Associag6es Comunitarias; 
g) Chefe do Departamento da Administragao, como membra; 
h) Chefe do Departamento de Viagao e Obras Publicas, como 

Art. 5°- 0 FUNREBOM, tera ainda, urn seNigo administrative, responsavel 
pela administragao, contabilidade, controle e movimentagao de recursos financeiros 
e sera composto pelo: 

a) Secretario Municipal da Fazenda; 
b) De urn Tesoureiro; 
c) De urn Secretario; 
d) De urn Contabilista. 

PARAGRAFO 1 o - 0 Tesoureiro, o Secretario e o Contabilista serao 
designados entre os seNidores municipais que possuam atividades ou capacitagao 
funcional relacionadas as fungoes. 0 seNigo administrative contara com o 
assessoramento dos 6rgaos pr6prios da Administragao municipal. 

Art. 6° - 0 Poder Executive fixara, em Decreta, a competencia dos membros 
do Conselho Diretor e dos componentes do seNigo administrative do FUNREBOM. 

Art. 7°- 0 FUNREBOM e dotado de autonomia financeira com escrituragao 
contabil propria desvinculada de qualquer entidade. 

Art. 8°- Na constituigao do FUNREBOM, obseNar-se-a o disposto nos 
Artigos 71 a 74 da Lei no 4320, de 17 de margo de 1964. 

Art. go - Contra a conta bancaria de que trata o Artigo 3° da Lei, somente 
serao admitidos saques mediante cheques assinados pelo Presidente do Conselho 
Diretor, Secretario da Fazenda ou pelo Tesoureiro, designado por Decreta do Poder 
Executive. 

Art. 10 - Na aplicagao dos recursos do Fun do Municipal de Reequipamento 
do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana sediado no municipio, sera feita 
a prestagao de contas nos prazos e na forma da legislagao vigente. 

Art. 11 - Os bens adquiridos pelo FUNREBOM, serao destinados ao uso da 
Fragao do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana, sediado no municipio e 
incorporados ao patrim6nio municipal. 

Art. 12 - Para fazer face as despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder 
Executive, no ano de 2003, autorizado a abrir no referido exerclcio, no orgamento 
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vigente, urn Credito Adicional Especial de R$ _____ ,00 (.---mil reais), a 
ser classificado na dotagao orgamentaria. 

Art. 13 - 0 Chefe do Poder Executivo Municipal, dentro de 60 (sessenta) dias, 
mediante Decreto, regulamentara a presente Lei. 

Art. 14 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposig6es em contrario. 

PAQO MUNICIPAL, __ de ______ de 2 __ 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI No. ______ _ 

SUMULA: AUTORIZA 0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A FIRMAR CONVENIO COM 0 ESTADO DO PARANA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

A CAMARA MUNICIPAL DE ............................. , ESTADO DO 
PARANA, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 o - Fica o Chefe do Poder Executive Municipal autorizado a firmar 
convenio com o Estado do Parana, visando a adequagao, reequipamento e a 
instalagao de uma Fragao do Corpo de bombeiros da Polfcia militar do Parana, no 
mun1c1p1o de .................................. . 

Art. 2° - 0 Convenio a que se refere o artigo 1 o somente pod era ser firmado, 
ap6s previa aprovagao dos seus termos pela Camara Municipal. 

Art. 3° - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposig6es em contrario. 

PAQO MUNICIPAL,_ de ____ de 2 __ 

PREFEITO MUNICIPAL 


