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RESUMO 

Analise da Aplicagao da Taxa de Seguranga Preventiva - TSP na Policia Militar do 
Parana. Tern por objetivo verificar os conflitos hermeneuticos em torno do dever estatal de 
preservagao da ordem publica e as realizag6es de eventos com fins lucrativos, que exijam 
ou necessitem do emprego de efetivo da Polfcia Militar, analisando a aplicabilidade da Taxa 
de Seguranga Preventiva e seus reflexes na ordem juridica. Estuda-se os conceitos 
doutrinarios, bases legais, jurisprudencias e pareceres juridicos capazes de definir a 
atuagao da Policia Militar no conflito entre o interesse publico e o particular. Para tanto 
busca trilhar os principios constitucionais, dentre eles o da legalidade, explora-se toda a 
legislagao pertinente, para verificar a correta aplicagao da Taxa de Seguranga Preventiva. 
Tal inovagao traz beneficios com o aumento de recursos para reequipamento da Policia 
Militar por meio do Fundo de Modernizagao da Policia Militar- FUM PM, que foi criado pela 
Lei n.0 10.236, de 28 de dezembro de 1992. No entanto legislag6es semelhantes que foram 
instituidas em outros Estados da Federagao, para taxar o servigo prestado pela Policia 
Militar em eventos, ja foram suspensas por liminar ou ja teve decisao final, suspendo em 
definitive a aplicagao. Sob o argumento de que Seguranga Publica com base no artigo 144 
da Constituigao Federal deve ser mantida por impostos e nao por taxas. No Parana, o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou agao direta de 
inconstitucionalidade- ADIN - 3717, sob os mesmos argumentos que foram utilizados para 
suspensao da Lei no Estado do Para. A Policia Militar, ap6s a liminar suspendendo a Lei no 
Para, por meio de parecer da Primeira Segao do Estado Maior, de 7 de abril de 2000, foi 
orientada a manter a cobranga, uma vez que administrativamente nao poderia suspender a 
cobranga, somente com norma do Legislative Estadual ou em razao de uma decisao judicial. 
Por analise da Procuradoria Geral do Estado de 12 de novembro de 1999, vislumbrando os 
questionamentos legais da Lei Estadual n° 10.236, entende que a Lei n.0 10.236 pode ser 
cobrada, mas precisa ser alterada, para que a Taxa seja instituida pelo poder de policia e 
nao mais como taxa de servigo. Alheio a possiveis mudangas que venha sofrer a Lei 
Estadual, os jogos de futebol foram isentos, assim como as exposig6es-feiras, com a 
aprovagao da Lei n.0 12.023, de 14 de janeiro de 1998, e Lei n.0 14.354, de primeiro de abril 
de 2004. Conforme orientagao pelo parecer da Primeira Segao do Estado Maior da 
Corporagao, deve-se manter o devido recolhimento da Taxa de Seguranga Preventiva, ate 
que haja manifestagao judicial, quanto a sua constitucionalidade. Conclui-se por uma 
imediata revisao e possivel alteragao da Lei n.0 10.236, para que de acordo com o parecer 
da Procuradoria Geral do Estado, esta nao venha a ser inquinada de inconstitucionalidade. 

Palavras-chave: Taxa de Seguranga Preventiva- TSP. 



ABSTRACT 

Analysis of the Prevention Security Rate implementation - in the Military Police of Parana. Its 
purpose is to verify the hermeneutic conflicts around the state duty to preserve public order 
and the achievements of events for profit, which require or necessitate the employment of 
military police force, examining the applicability of the Prevention Security Rate and its 
effects on law. It studies the doctrinal concepts, legal basis, jurisprudence and legal opinions 
which may define the role of the military police in the conflict between public and private 
interests. This search treads constitutional principles, among them the legality, it explores all 
relevant legislation, to verify the correct application rate of Prevention Security Rate. This 
innovation benefits with increased resources for retrofitting of the Military Police through the 
Fund for the Modernization of Military Police - FUMPM, which was created by Law No. 
10,236 of December 28th, 1992. Similar laws have been instituted in other states of the 
federation, to rate the service provided by the military police at events, they have been 
suspended by an injunction or they have had the final decision, suspended in the final 
application. Under the argument that public security based on Article 144 of the Constitution 
must be maintained by taxes rather than fees. In Parana, the Federal Council of the Brazilian 
Bar Association filed a direct action of unconstitutionality - ADIN - 3717, under the same 
arguments that were used to suspend the law in the State of Para. Military Police, after the 
injunction suspending the law in Para through the opinion of the First Section of the General 
Staff of April ih, 2000, it was advised to maintain the collection, since it could not 
administratively be suspended, only to rule the State Legislature or by reason of a judicial 
decision. For analysis of the State Attorney General of November 12th, 1999, overlooking the 
legal challenges of the State Law No. 10,236, believes that Law No. 10,236 may be charged, 
but needs to be changed, then the rate is set by the power of police and not as service 
charge. Unrelated to possible changes that will suffer the State Law, soccer games were 
released, as well as exhibitions, fairs, with the approval of Law No. 12,023 of January 14th, 
1998 and Law No. 14,354 of April 1st, 2004. As instructed by the opinion of the First Section 
of the General Staff of the Corporation, must be maintained the collection Prevention 
Security Rate, until there is judicial expression, concerning its constitutionality. It follows by 
an immediate review and possible amendment of Law No. 10,236, for which according to the 
opinion of the State Attorney General, this will not be vitiated by unconstitutionality. 

Keywords: Preventive Security Rate. 
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1 INTRODUCAO 

A PoHcia Militar do Estado do Parana, por ter competencia Constitucional 

para executar o policiamento preventivo e a preservagao da ordem publica, vern 

atendendo cada vez mais demandas de servigos com caracteristicas distintas como 

shows musicais, festas populares, competigoes esportivas, feiras agropecuarias, 

dentre outras. 

Assim, com a finalidade de atender a essa demanda, emprega efetivos 

policiais militares em escalas extraordinarias para fazer frente a quantidade de 

pessoas que alguns eventos atraem por sua envergadura e seu contexto. 

Buscando disciplinar a aplicagao desses efetivos, bern como de meios 

materiais, notadamente em grandes eventos, foi instituida a Lei Estadual n.0 10.236, 

de 28 de dezembro de 1992, Taxa de Seguranga Preventiva - TSP com a finalidade 

de viabilizar recursos financeiros para o Fundo de Modernizagao da PoHcia Militar 

FUMPM, criado de acordo com o artigo 16, da referida Lei, alem de adotar outras 

providencias relacionadas com a iniciativa. 

Com essa Lei do Estado do Parana, operou-se uma verdadeira revolugao 

na doutrina de seguranga publica, ao fazer desta uma fonte de renda para os seus 

cofres e servindo como modelo em muitas iniciativas legislativas para outros Estados 

da Federagao. 

Por outro lado, conforme discorre Wilson Odirley Valla 1, tal fato vern 

provocando debates e conflitos e agoes judiciais dizendo da nao aplicabilidade e 

cabimento dessa Lei, pois sua aplicagao consiste em onerar urn servigo publico 

essencial, cujo monop61io estatal deve ser canalizado para a defesa do Estado e das 

instituigoes democraticas, como condigao fundamental para atingir o bern comum, 

contrariando normas expressas da Constituigao Federal, C6digo Tributario Nacional, 

de decisoes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, e outros dispositivos do 

ordenamento juridico vigente, mediante a instituigao de taxa. 

Sendo atribuigao do Estado, por sua PoHcia Militar, o policiamento 

preventivo e a preservagao da ordem publica, cabe-lhe garanti-la nos cotidianos 

casos de eventos, como espetaculos artisticos e, especialmente esportivos. 

1 Cultura Policial Militar- TSP- Taxa de Seguran9a Preventiva. Acessado em 25 de outubro de 2009. 
Sitio- Intranet PMPR, http://1 0.4 7.1.19/cultura/vallarrSPreventiva.html#item6. 
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0 que se busca com esse estudo e melhorar o entendimento quanto a algumas 

particularidades, quando da presta<;ao de servi<;os, alguns eventos adquirem 

importancia e caracterfsticas que os diferenciam e que muitas vezes nao ocorrem 

por acaso, exigindo planejamento, programa<;ao e antecipa<;ao por quem os 

executa. 

Como no caso de ocorrer dois ou mais eventos no mesmo momento, 

podendo levar o Comandante da area em priorizar os locais de policiamento em 

detrimento da popula<;ao. 

E se ocorrer a falta de policiamento, tendo o solicitante pago a taxa? E se 

nao houver o devido recolhimento da taxa, mas ocorrer o policiamento? E quando o 

evento nao busca somente atrair ao publico, visando somente a busca do lucro, com 

a comercializa<;ao de produtos vinculados ao mesmo, ganhos com espa<;os -

loca<;ao, ganhos com patrocinadores? E quando o solicitante aufere lucro vendendo 

urn servi<;o privado, mas se utiliza do servi<;o da Policia Militar? 

Ha posicionamentos administrativos e jurfdicos controversos o que leva a 

nao-padroniza<;ao de procedimentos, merecendo uma analise cientffica capaz de 

apontar alternativas a Corpora<;ao. 

Evitando assim nao s6 o descumprimento da norma juridica, mas eventual 

responsabiliza<;ao tributaria de autoridades policiais militares ou, ainda a 

responsabilidade do Estado por omissao na presta<;ao do servi<;o de preserva<;ao da 

ordem publica em casos de danos decorrentes de quebra da ordem publica. 

Ciente do acima exposto sera feita analise, procurando sanar a seguinte 

questao: qual a aplicabilidade da Taxa de Seguran<;a Preventiva para a Policia 

Militar do Parana. 

Em uma breve analise da Taxa de Seguran<;a Preventiva se vislumbra que a 

norma carece de aprimoramento, sob a 6tica da legalidade e da doutrina de 

emprego da for<;a policial. 

Este estudo pretende trazer subsidios que evidenciem a aplicabilidade 

dessa norma juridica na atividade na Policia Militar do Parana, bern como sua 

melhoria, buscando uma contextualiza<;ao quando das a<;oes de ilegalidade e 

inconstitucionalidade na aplica<;ao da referida taxa em eventos em que haja 

aglomera<;ao de pessoas. Especificamente sera previsto o confronto entre fontes de 

informa<;ao a realizar o levantamento hist6rico dos eventos, para fundamentar 

legalmente a tese defendida. 



13 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Demonstrar a importancia das mudangas ocorridas com o advento da Lei 

Estadual n.0 10.236, Taxa de Seguranga Preventiva - TSP, bern como analisar a 

realidade, a respeito deste novo regime juridico, suas implicagoes legais e 

operacionais na cobranga da Taxa de Seguranga Preventiva para a Policia Militar do 

Parana. 

1.2 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Verificar os principios constitucionais, em especial os direitos e garantias 

individuais delimitando seus principios norteadores, as prerrogativas do exercicio da 

fungao do policial militar estadual, dentre outros: 

a) ldentificar a legislagao que regula a aplicagao da Taxa de Seguranga 

Preventiva. 

b) Relacionar a Taxa de Seguranga Preventiva com a Constituigao e os 

direitos e garantias fundamentais. 

c) Avaliar a aplicagao da Taxa de Seguranga Preventiva diante da 

atribuigao da Policia Militar no contexto da seguranga publica. 

d) Verificar as Agoes Diretas de lnconstitucionalidade. 

e) Levantar a aplicagao da Taxa de Seguranga Preventiva em outros 

Estados e seus desdobramentos. 

f) Analisar as inovagoes trazidas e o aumento dos recursos, para 

discussao de urn tema importante como a seguranga publica. 
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2 METODOLOGIA 

0 presente estudo esta centrado inicialmente na leitura cientrfica da 

bibliografia e doutrina buscando conceituar seus princfpios basicos do emprego do 

policiamento, bern como amparo legal, que auxiliaram no entendimento do que seja 

a Taxa de Segurancta Preventiva, determinante sobre as questoes que envolvem 

obras relacionadas ao tema, as quais compreendem livros, artigos e revistas. 

Tambem se valeu de uma pesquisa documental, utilizando informactoes 

colhidas por meio de pesquisa de dados existentes, com procedimento da analise do 

material do estudo, buscando levantamentos dos dados e informactoes da legislactao 

pertinente. 

Utilizou-se pesquisa bibliografica e jurisprudencial para verificar a aplicactao 

da Taxa de Segurancta Preventiva em outros Estados, em comparativo a existente e 

em vigor no Estado do Parana. 

Buscou-se tambem por intermedio de sumulas, pareceres, jurisprudencia e 

doutrinas, analisar a legalidade na aplicactao da Lei Estadual n.0 10.282, Taxa de 

SeguranC{a Preventiva. 

Utilizou-se o metodo de pesquisa documental, por meio da consulta de 

documentos disponibilizados e num primeiro momento se empreendeu esforctos no 

intuito de resgatar a bibliografia sobre o assunto, realizou-se a coleta de documentos 

textuais como: legislactoes atualizadas, doutrinas pertinentes e publicactoes de 

carater tecnico que fazem parte direta ou indiretamente do tema central ora 

estudado, a fim de identificar possfveis mudanctas ocorridas nos procedimentos 

administrativos apresentados no presente estudo. 
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3 REVISAO DA LITERATURA 

Neste capitulo serao abordados alguns conceitos, necessaries para 

esclarecimento e entendimento no decorrer do estudo do tema. 

3.1 A CONSTITUI<;AO E OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAlS 

Os direitos fundamentais sao aqueles oriundos da propria condigao humana 

e que estao previstos na Constituigao Federal, os quais nao podem ser alterados ou 

abo lidos. 

A lei derivada da Constituigao regula as relagoes das pessoas que vivem 

em sociedade e o Estado tern o dever de amparar e proteger todas as pessoas, 

sejam brasileiros ou estrangeiros residentes ou de passagem. Assim, 

constitucionalmente o Estado deve garantir a todos o direito a vida, a liberdade, a 
igualdade, a seguranga, a propriedade. 

A caracteristica essencial primordial desses direitos individuais e a 

inviolabilidade. 

Artigo 5° da CF- Todos sao iguais perante a lei, sem distin9ao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
Pals a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguran9a e a propriedade nos termos seguintes: 

os preceitos constitucionais devem ser os mais abrangentes, principal mente 

no tocante aos direitos e garantias individuais. 

Na ligao de Moraes (2003, p. 60) diz os direitos e garantias individuais e 

coletivos descritos na Constituigao Federal no seu artigo 5° nao podem ser utilizados 

como urn verdadeiro escudo protetivo da pratica de atividades ilicitas, nem 

tampouco como argumento para afastamento ou diminuigao da responsabilidade 

civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagragao ao desrespeito a 

urn verdadeiro Estado de Direito. 

3.2 SEGURAN<;A PUBLICA 

A seguranga publica vern sendo buscada desde os prim6rdios da 

civilizagao. Trata-se de urn conceito proprio a estrutura dos Estados. 
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A seguranga nao deve ser tratada apenas como medidas de vigilancia e 

repressiva, mas sim como urn sistema que age de forma integrada e racionalizada 

envolvendo instrumento de coagao, justiga, defesa dos direitos, saude e social. 

Ao conceituar seguranga publica, Placido e Silva (2003, p. 740) diz ser o 

afastamento, por meio de organizagoes pr6prias, de todo perigo, ou de todo mal, 

que possa afetar a ordem publica, em prejufzo da vida, da liberdade, ou dos direitos 

de propriedade do cidadao. A seguranga publica, assim, limita as liberdades 

individuais, estabelecendo que a liberdade de cada cidadao, mesmo em fazer aquila 

que a lei nao lhe veda, nao pode ir alem da liberdade assegurada aos demais, 

ofendendo-a. 

Artigo 144 da Constituiyao Federal - A seguranya publica, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservayao da 
ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: I - polfcia federal; II - polfcia rodoviaria federal; II - polfcia 
ferroviaria federal; IV - polfcias civis; V - polfcias militares e corpos de 
bombeiros militares. 

Sendo assim, todos sao responsaveis pela Seguranga Publica e devem agir 

no sentido de assegurar a ordem publica. Dessa forma se ocorrer alguma falha na 

prevengao de todos os responsaveis, ocorrerao os crimes que devem ser prevenidos 

pelos 6rgaos de seguranga. 

A seguranga apresenta dais aspectos importantes, ou seja, duas formas de 

conceituagao e demonstragao, de acordo com Wilson Odirley Valla (1999, p. 97), a 

seguranga pode ser entendida como aquela situagao, proporcionada ao indivfduo, 

consciente de que nenhum direito seu, atual ou em expectativa, lhe sera negado, 

pela ausencia de risco, isto e, pela seguranga objetiva, pela crenga do indivfduo na 

ausencia de risco - seguranga subjetiva. 

Assim a seguranga publica e entendida conforme Moreira Neto citado por 

Valla (1999, p. 7) como: 

0 conjunto de processos politicos e jurfdicos destinados a garantir a ordem 
publica na convivencia de homens em sociedade. Esta implfcito no conceito: 
1) o valor garantido - 0 QUE, no caso, a convivencia pacifica; 2) o autor da 
garantia- QUEM, eo Estado, detendo o monop61io do uso da forya; 3) o 
risco - CONTRA 0 QUE, como sendo o antivalor, isto e, a perturbayao 
potencial ou efetiva da ordem publica; 4) a modalidade de poder como fator 
de garantia - COM 0 QUE, pelo exercfcio do poder de polfcia em quatro 
modalidades ou fases: a ordem de polfcia; o consentimento de polfcia; a 
fiscalizayao de polfcia e a san9ao de polfcia. 



17 

Dessa forma, seguranc;a publica nao abrange os encargos e deveres 

referentes as poHcias, mas de uma complexa ac;ao desempenhada pelo Poder 

Publico e conjuntamente a sociedade que e atendida. Especialmente quando a 

constituic;ao fala da responsabilidade de todos. 

3.3 ORDEM PUBLICA 

Por interpretac;ao de ordem publica temos como o conjunto dos principios 

fundamentais e subjacentes ao sistema juridico, os quais se prevalecem sabre as 

convenc;oes privadas. Tais principios sao de dificil enumerac;ao ou explanac;ao, 

tendo em vista que a noc;ao de ordem publica e mutavel com o passar do tempo. 

0 Estado proporciona atraves da seguranc;a publica a preservac;ao da 

ordem publica, onde diante de qualquer especie de violac;ao, o Estado age atraves 

dos seus orgaos responsaveis a retomada de sua preservac;ao, agindo atraves de 

ac;oes coativas a fim de coibir quaisquer ameac;as a convivencia pacifica em 

sociedade. 

E func;ao estatal realizada com a finalidade de proteger a cidadania, 

prevenindo e controlando a criminalidade e a violencia, efetivas ou potenciais, bern 

como garantindo o exercicio da cidadania. 

No regulamento para as PoHcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 

do Brasil, Decreta n.0 88.777, de 30 de setembro de 1983, conceitua ordem publica 

como sendo o conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento juridico da 

Nac;ao, tendo por escopo regular as relac;oes sociais de todos os niveis no interesse 

publico, estabelecendo urn clima de convivencia harmoniosa e pacifica, fiscalizado 

pelo poder de poHcia, e constituindo uma situac;ao ou condic;ao que conduza ao bern 

comum. Ja no artigo 2°, item 27, do referido Decreta conceitua policiamento 

ostensivo como sendo "ac;ao policial, exclusiva das PoHcias Militares, em cujo 

emprego o homem ou a frac;ao de tropa engajados sejam identificados de relance, 

quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenc;ao da 

ordem publica" e "Perturbac;ao da ordem: abrange todos os tipos de ac;ao, inclusive 

as decorrentes de calamidade publica que, por sua natureza, origem, amplitude e 

potencial possam vir a comprometer, na esfera estadual, o exercicio dos poderes 
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constitufdos, o cumprimento das leis e a manutenc;ao da ordem publica, ameac;ando 

a populac;ao e propriedades publicas e prjvadas". E por manutenc;ao da ordem 

publica como sendo "o exercfcio dinamico do Poder de Policia, no campo da 

seguranc;a publica, manifestado por atuac;oes predominantemente ostensivas, 

visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem publica". 

De Placido e Silva (1963, p. 1101) em seu dicionario jurfdico diz entender-se 

por ordem publica a "situac;ao e o estado de legalidade normal, em que as 

autoridades exercem suas precfpuas atribuic;oes e os cidadaos as respeitam e 

acatam, sem constrangimento ou protesto". Assim conforme o autor ordem publica 

"nao se confunde com a ordem jurfdica, embora seja uma consequencia desta e 

tenha sua existencia formal justa mente del a derivada". 

No dizer de Lazzarini (1999, p. 52), muitos juristas, entretanto, observam 

que a expressao ordem publica tern definic;ao vaga e ampla, e varia no tempo e no 

espac;o, sendo mais facil a sua percepc;ao na vida social. Constituir-se-ia assim 

pelas condic;oes mfnimas necessarias a uma conveniente vida social, a saber: 

seguranc;a publica, salubridade publica e tranquilidade publica. 

Nas lic;oes extrafdas da leitura da obra do mestre Alvaro Lazzarini, Estudos 

de Direito Administrativo, paginas 54 a 67, temos que a Constituic;ao Cidada de 1988 

substituiu a expressao "manutenc;ao da ordem" por "preservac;ao da ordem" que teria 

o objetivo de se garantir a repressao criminal imediata e nao s6 as ac;oes 

preventivas. Como foi firmado pela doutrina o conceito de polfcia administrativa, que 

nao inclufa a repressao imediata, criou o paradigma de que as ac;oes policiais 

imediatas ao cometimento do crime seriam atividades de polfcia judiciaria. 

Tais entendimentos levaram a uma grande contradic;ao, pois a doutrina 

entendia que as polfcias militares cabia, num conceito puramente preventivo, a 

"manutenc;ao da ordem", mas no dia-a-dia, ap6s a ocorrencia de uma infrac;ao penal, 

prendia os infratores e os conduzia a delegacia para a atuac;ao das polfcias civis. Ja 

a nova expressao "preservac;ao da ordem" e mais ampla e contempla as ac;oes 

repressivas chamadas pela doutrina de "repressao criminal imediata". 
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3.4 PODER DE POLICIA 

As prerrogativas dos entes publicos, principalmente no que diz respeito com 

sua atividade administrativa, tendentes a limitarem as liberdades individuais e 

coletivas e interferirem na definic;ao dos direitos do particular. 

Assim, o que se busca e justamente a definic;ao deste conteudo, sua 

conceituac;ao exata dos contornos deste poder de policia, em especial naquilo que 

se refere aos seus limites de exercicio e o exercfcio de seus entes. 

No dizer de Cretella (1961, p. 19), o elemento basico e indispensavel para o 

desenvolvimento da personalidade humana e a seguranc;a publica voltada a 
preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio. 

A estas prerrogativas de interferencia no ambito da atividade do agente 

privadas ou particular, entao, e que se convenciona denominar poder de policia. No 

dizer de Medauar (1995, p. 89 a 96), que em essencia, poder de policia e a atividade 

da Administrac;ao que impoe limite a direitos e liberdades. 

Para Di Pietro (2003, p. 111) o poder de policia e a atividade do Estado 

consistente em limitar o exercfcio dos direitos individuais em beneffcio do interesse 

publico. 

Os direitos individuais sofrem limitac;oes e nao ha incompatibilidade entre os 

direitos individuais e os limites a eles impastos pelo poder de policia do Estado, pois 

a seguranc;a publica tern suas ac;oes legitimadas pelo poder de policia, que e a 

autoridade de fiscalizac;ao e interferencia na vida e no patrimonio das pessoas. 

Tal poder vai alem do poder da policia, configurando o poder do Estado, 

enquanto Administrac;ao Publica em geral, de policiar a sociedade e o individuo 

almejando a ordem publica. Ressalte-se que o poder de policia nao e monopolizado 

pelos 6rgaos de seguranc;a publica. 

0 poder de polfcia (police power), em seu sentido amplo, compreende urn 
sistema total de regulamentagao interna, pelo qual o Estado busca nao s6 
preservar a ordem publica, senao tambem estabelecer para a vida de 
relagoes dos cidadaos aquelas regras de boa conduta e de boa vizinhanga 
que se supoem necessarias para evitar conflito de direitos e para garantir a 
cada urn o gozo ininterrupto de seu proprio direito, ate onde for 
razoavelmente compativel com o direito dos demais. (MEIRELLES, 2007, 
p. 132) 
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0 C6digo Tributario Nacional, em seu artigo 78, define o poder de polfcia 

como sendo: 

A atividade da administra9ao publica que, limitando ou disciplinando direito, 
interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou absten9ao de fato, em 
razao do interesse publico concernente a seguran9a, a higiene, a ordem, 
aos costumes, a disciplina da produ9ao e do mercado, ao exercfcio de 
atividades economicas dependentes de concessao ou autoriza9ao do 
Poder Publico, a tranquilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos. 

Para Moraes (2007, p. 79), ao discorrer sobre o tema diz que o poder de 

polfcia e a faculdade concedida a Administra<;ao Publica para restringir e condicionar 

o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais, em beneffcio da 

coletividade ou do proprio Estado, em busca da preserva<;ao da ordem publica e do 

estabelecimento de regras de conduta necessarias e suficientes para evitar conflitos 

e compatibilizar direitos. 

3.5 SERVICO PUBLICO 

A Constitui<;ao de 1988 colocou o Estado, tendo em vista a desigualdade 

social, para desempenhar atividades ao cidadao, de forma a prestar-lhe os servi<;os 

e nao depender apenas do mercado para prover suas necessidades, utilidades que 

o mesmo precisa para viver dignamente. 

0 artigo 175, da Constitui<;ao Federal, diz que compete ao poder publico a 

presta<;ao dos servi<;os publicos. A Constitui<;ao Federal apresenta urn complexo de 

atribui<;oes a administra<;ao publica, caracterizando certas atividades como servi<;os 

publicos e retirando da esfera economica que e de domfnio dos particulares. 

0 conceito de servi<;o publico tern sofrido mudan<;as atraves do tempo. As 

primeiras no<;oes de Servi<;o Publico surgiram na Fran<;a com a Escola de Servi<;o 

Publico e consideravam que o servi<;o publico abrangia todas as fun<;oes do Estado. 

No Brasil, Masagao (1960, p. 287) adota este entendimento, dizendo que o 

servi<;o publico e "toda atividade que o Estado exerce para cumprir os seus fins". 

lnclui-se af a atividade judiciaria, administrativa e tambem legislativa. 

Para Meirelles (2003, p. 319), o servi<;o publico envolve a atividade prestada 

pela Administra<;ao e nao pelo Estado, ficando exclufdas as atividades jurisdicionais 

e legislativas. 
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Assim, para Meirelles (2003, p. 319) o servir;o publico e todo aquele 

prestado pela Administrar;ao ou por seus delegados, sob normas e controles 

estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundarias da coletividade ou 

simples conveniencias do Estado. 

As atividades que caracterizam o servir;o publico vao variar conforme o povo 

e a epoca. Nao caracteriza o servigo publico apenas as atividades de carater vital, 

tambem nao e atividade em si, que o caracteriza. A determinar;ao de servigo publico 

esta na vontade do Estado que diz ser a atividade servir;o publico, permitindo a sua 

excer;ao direta ou indireta. 

3.5.1 Caracterfsticas do servigo publico 

0 servigo publico difere dos servigos prestados pelas empresas privadas ou 

pelos prestadores autonomos, tendo em vista que esta subordinado ao interesse 

coletivo, assim urn interesse maior que o interesse individual. 

0 Estado analisando par criterios juridicos, tecnicos e economicos, define e 

estabelece quais servigos deverao ser publicos ou de utilidade publica, e ainda se 

estes servigos serao prestados diretamente pela estrutura oficial ou se serao 

delegados a terceiros. 

Conforme Di Pietro (2003, p. 727) e o Estado, par meio da lei, que escolhe 

quais as atividades que, em determinado momenta, sao consideradas servigos 

publicos; no direito brasileiro, alem da lei ordinaria, a propria Constituigao faz essa 

indicar;ao nos artigos 21, incisos X, XI, XII, XV e XXIII, e 25, § 2°, alterados, 

respectivamente, pelas Emendas Constitucionais 8 e 5, de 1995. Dessa forma 

prossegue a renomada administrativista que em virtude do ordenamento juridico se 

exclui a possibilidade de distinguir-se, mediante criterios objetivos, o servigo publico 

da atividade privada; esta permanecera como tal enquanto o Estado nao a assumir 

como propria. 

Evidentemente alguns servigos nao poderao ser delegados ou repassados a 

terceiros pela sua complexidade e especificidade ou vincular;ao direta com a 

administrar;ao publica. 
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Entretanto, alguns tipos de servi<;os nao devem ser prestados diretamente 

pelo Estado e, por consequencia, sao transferidos a iniciativa privada, contudo, 

obedecendo a limita<;oes e certas condi<;oes legais. 

Os servi<;os publicos, propriamente ditos, sao aqueles prestados 

diretamente a comunidade pela Administra<;ao depois de definida a sua 

essencialidade e necessidade. 

0 saudoso Meirelles (2003, p. 321) classifica o servi<;o publico em proprio e 

impr6prio. Sendo impr6prio o que nao constituem atividades publicas tfpicas mas os 

denomina de servi<;os publicos autorizados, e servi<;os publicos pr6prios sao 

aqueles que se relacionam intimamente com as atribui<;oes do Poder Publico 

(seguran<;a, policia, higiene e saude publicas) e para a execu<;ao dos quais a 

Administra<;ao usa de sua supremacia sabre os administrados. Por esta razao s6 

devem ser prestados por 6rgaos ou entidades publicas, sem delega<;ao a 

particulares. 

Assim sao privativos do Poder Publico, ou seja, s6 a Administra<;ao Publica 

deve presta-los. Por exemplo, a preserva<;ao da saude publica e os servi<;os de 

policia. 

3.5.2 Servi<;o Publico Especffico e Divisive! 

Os servi<;os publicos, nao somente os essenciais se subdividem em dois 

grandes grupos, segundo Meirelles (2003, p. 320 a 323). 0 primeiro grupo esta os 

servi<;os publicos prestados de forma abstrata, difusa, ou seja, toda coletividade, 

sem particulariza<;ao ou individualiza<;ao da presta<;ao, sao chamados uti universi de 

utiliza<;ao ou utilidade universal. Sao eles, a educa<;ao, a saude publica, a ilumina<;ao 

publica, a seguran<;a publica, a limpeza publica, coleta de lixo, cal<;amento e outros, 

sendo esses servi<;os sao indelegaveis, prestados tao somente pelo Estado, serao 

remunerados por via necessariamente tributaria. 

Existem servi<;os cuja presta<;ao e especifica, mensuravel, individual, ou 

seja, se manifesta de forma concreta ao usuario, o que gerara urn direito subjetivo 

de presta<;ao. A presta<;ao desses servi<;os nao sera realizada de forma igual para 

todos os usuarios, que poderao utiliza-los em momentos diversos de acordo com a 

necessidade de cada urn. Sao servi<;os como energia eletrica, telefonia, gas, agua 

encanada e transporte coletivo. Eles sao especificos, que significa dizer que sao 
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prestados de uma forma autonoma, destacada e sao tambem divisfveis, em que o 

uso efetivo ou potencial pode ser aferido individualmente. Estes servic;os serao 

remunerados por taxas de servic;os, que diferem das taxas de policia, ou por tarifas, 

tambem chamadas de prec;os, ja que este tipo de servic;o publico pode ser objeto de 

delegac;ao. 

Conforme exemplifica Machado (2002, p. 377) que embora as definic;oes 

destes servic;os publicos estejam contidas em dispositivos separados no C6digo 

Tributario Nacional, artigo 79, e incisos II e Ill, trata-se de duas definic;oes 

inseparaveis, no sentido de que urn servic;o nao pode ser divisive! se nao for 

especifico. 

Os servic;os gerais ou indivisfveis, como a defesa do territ6rio, a seguranc;a 

publica sao custeados com a receita de impostos e nao de taxas de servic;o 

conforme ensina Amaro (2002, p. 34 ), pois configuram atividades que o Estado 

desenvolve em atenc;ao a toda a coletividade, sem visar a este ou aquele indivfduo. 

0 servic;o publico que caracteriza o fato gerador da taxa tern de ser relativo 

ao contribuinte desta e nao a coletividade em geral, permitindo que se verifique o 

vinculo entre o sujeito passivo do tributo e os servic;os, assim o C6digo Tributario 

Nacional afirma que o servic;o tern de ser especifico e divisive!. 

0 Supremo Tribunal Federal tern decidido reiteradamente pela 

inconstitucionalidade de taxas cobradas pelo servic;o de iluminac;ao publica por 

diversos municipios, em func;ao de o servic;o ser inespecifico, nao mensuravel, 

indivisivel e insuscetfvel de utilizac;ao separadamente pelos usuarios. 

De acordo com o C6digo Tributario Nacional: 

Artigo 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 o poder de policia, ou a 
utiliza(fao, efetiva ou potencial, de servi9o publico especffico e divisive!, 
prestado ao contribuinte ou posto a sua disposi(faO. Artigo 79 - Os servi9os 
publicos a que se refere o Artigo 77 consideram-se: I - utilizados pelo 
contribuinte: a) efetivamente, quando por ele usufruidos a qualquer titulo; 
b) potencialmente, quando, sendo de utiliza(fao compuls6ria, sejam postos 
a sua disposi9ao mediante atividade administrativa em efetivo 
funcionamento; II- especificos, quando possam ser destacados em unidade 
autonomas de interven9ao, de utilidade ou de necessidade publicas; Ill -
divisiveis, quando suscetiveis de utiliza(fao, separadamente, por partes de 
cada urn dos seus usuaries. 
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No direito brasileiro somente pode ser objeto de concessao ou permissao o 

servi9o publico especffico e divisfvel que, quando efetivamente prestado ao usuario, 

seja por este remunerado mediante pagamento de tarifa. 

3.5.3 Servi9o publico uti singuli 

0 mestre Meirelles (2003, p. 322) define como servi9o uti singuli ou individual 
aquele que tern usuarios determinados e utiliza9ao particular e mensuravel. Para 
tanto leciona. 

Servi9os uti singuli ou individuais sao os que tern usuanos 
determinados e utiliza9ao particular e mensuravel para cada destinatario, 
como ocorre como telefone, a agua e a energia eh~trica domiciliares. Esses 
servi9os, desde que implantados, geram direito subjetivo a sua obten9ao 
para todos os administrados que se encontrem na area de sua presta9ao ou 
fornecimento e satisfa9am as exigencias regulamentares. Sao sempre 
servi9os de utiliza9ao individual, facultativa e mensuravel, pelo que devem 
ser remunerados por taxa (tributo} ou tarifa (pre9o publico}, e nao por 
impasto. 

Defini9ao que tambem e ratificada por Carrazza {2006, p. 506): 

Os servi9os publicos especfficos, tambem chamados singulares, sao os 
prestados uti singuli. Referem-se a uma pessoa ou a urn numero 
determinado (ou, pelo menos, determinavel} de pessoas. Sao de utiliza9ao 
individual e mensuravel. Gozam, portanto, de divisibilidade, e dizer, da 
possibilidade de avaliar-se a utiliza9ao efetiva ou potencial, individualmente 
considerada. E o caso dos servi9os de telefone, de transporte coletivo, de 
fornecimento domiciliar de agua potavel, de gas, de energia eletrica etc. 
Estes, sim, podem ser custeados por meio de taxas de servi90. 

De forma diferente, mas nao diversa das defini96es acima esposadas, 

Amaro (2006, p. 30) refere-se aos servi9os uti singu/i, porem sem usar desse 

vocabulo ao mencionar as taxas: 

As taxas sao tributos cujo fato gerador e configurado por uma atua9ao 
estatal especffica, referfvel ao contribuinte, que pode consistir: a} no 
exercfcio regular do poder de polfcia; ou b) na presta9ao ao contribuinte, ou 
coloca9ao a disposi9ao deste, de servi9o publico especffico e divisfvel (CF, 
art. 145, II; CTN, art. 77}. Como se ve, o fato gerador da taxa nao e urn fato 
do contribuinte, mas urn fato do Estado. 0 Estado exerce determinada 
atividade e, por isso, cobra a taxa da pessoa a quem aproveita aquela 
atividade. As diversas teorias sabre as taxas ora sublinham a existencia de 
urn beneffcio ou vantagem para o contribuinte, dando a elas urn carater 
contraprestacional, ora as veem como reembolso do custo da atua9ao 
estatal, ora as caracterizam meramente como tributo ligado a atua9ao 
especffica do Estado, abstrafdas eventuais vantagens que possam ser 
frufdas pelo contribuinte. 
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Servi<;os uti singuli sao OS que geram direito objetivo a sua obten<;ao para 

todos os destinatarios que se encontrem na area de sua presta<;ao ou fornecimento 

e satisfa<;am as exigencias regulamentares. 0 nao pagamento do servi<;o gera a 

suspensao dos servi<;os facultativos, remunerados por taxa. 

3.5.4 Servi<;o publico uti universi 

0 servi<;o uti universi e definido por Meirelles (2003, p. 322) como sendo 

aquele que nao tern usuarios determinados e se destinam a coletividade e assim o 

diz: 

Servic;os uti universi ou gerais: sao aqueles que a Administrac;ao presta 
sem ter usuarios determinados, para atender a coletividade no seu todo, 
como os de policia, iluminac;ao publica, calc;amento, e outros dessa 
especie. Esses servic;os satisfazem indiscriminadamente a populagao, sem 
que se erijam em direito subjetivo de qualquer administrado a sua obtengao 
para o seu domicflio, para a sua rua ou para o seu bairro. Estes servigos 
sao indivisfveis, isto e, nao mensuraveis na sua utilizac;ao. Daf por que, 
normalmente, os servigos uti universi devem ser mantidos por imposto 
(tributo geral) e nao por taxa ou tarifa, que e remuneragao mensuravel e 
proporcional ao uso individual do servigo. 

Os servi<;os publicos, conforme ensina Carrazza: 

Dividem-se em gerais e especfficos. Os servigos publicos gerais, ditos 
tambem universais, sao os prestados uti universi, isto e, indistintamente a 
todos os cidadaos. Eles alcangam a comunidade, como urn todo 
considerada, beneficiando numero indeterminado (ou pelo menos 
indeterminavel) de pessoas. E o caso dos servigos de iluminagao publica, 
de seguran9a publica, de diplomacia, de defesa externa do Pafs, etc. 
Todos eles nao podem ser custeados, no Brasil, por meio de taxas, mas, 
sim, das receitas gerais do Estado, representadas, basicamente, pelos 
impostos ... (CARRAZZA, 2006, p. 505). 

Apesar de nao se referir especificamente ao vocabulo uti universi, Amaro 

(2006, p. 30), corrobora as defini<;oes acima, afirmando que: 

0 fato gerador do imposto e uma situa9ao (por exemplo, a aquisi9ao de 
renda, presta9ao de servigos, etc.) que nao supoe nem se conecta com 
nenhuma atividade do Estado especificamente dirigida ao contribuinte. Ou 
seja, para exigir imposto de certo indivfduo, nao e preciso que o Estado lhe 
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preste alga determinado. A atuac;ao do Estado dirigida a prover o bem 
comum beneficia o contribuinte, mas este frui das utilidades que o Estado 
fornece porque e membra da comunidade e nao por ser contribuinte. Se o 
fato gerador do impasto nao e um ato do Estado, ele deve configurar uma 
situac;ao a qual o contribuinte se vincula. 0 legislador deve escolher 
determinadas situac;oes materiais (por exemplo, aquisic;ao de renda) 
evidenciadoras de capacidade contributiva, tipificando-as como fatos 
geradores da obrigac;ao tributaria. As pessoas que se vinculam a essas 
situac;oes (por exemplo, as pessoas que adquirem renda) assumem o dever 
juridico de pagar o impasto em favor do Estado. 

Servic;os uti universi sao em regra remunerados por impasto em 

virtude de serem indivisiveis os seus usuarios. 

3.6 TAXA 

0 tributo e a obrigac;ao imposta aos individuos e pessoas juridicas de 

recolher valores ao Estado. Vulgarmente chamado por impasto, embora 

tecnicamente este seja mera especie dentre as modalidades de tributos. 

Excluidos do conceito de tributo estao todas as obrigac;oes que resultem de 

aplicac;ao de pena ou sanc;ao, os tributos sempre sao obrigac;6es que resultam de 

urn fato regular ocorrido. 

Na doutrina temos que taxa sao tributos que incidem sabre urn fato gerador 

e que sao aplicados em contraprestac;ao a esse fato gerador, ou seja, a taxa e a 

contrapartida ou contraprestac;ao que o contribuinte paga em razao de urn servic;o 

publico que lhe e prestado ou lhe e posto a sua disposic;ao. Alem da contrapartida de 

urn servic;o publico prestado ou posto a disposic;ao, as taxas tambem estao 

relacionadas ao poder de policia da administrac;ao, englobando fiscalizac;oes e 

licenciamentos em geral. 

A Constituic;ao Federal preve a instituic;ao de taxas, em razao do exercicio 

do poder de policia: 

Artigo 145. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao 
instituir os seguintes tributos: I- impastos; II- taxas, em razao do exercfcio 
do poder de policia ou pela utilizac;ao, efetiva ou potencial, de servic;os 
publicos especfficos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposic;ao. (CF, 1988). 

Na Constituic;ao do Estado do Parana tambem se ve a seguinte previsao, 

em relac;ao a instituic;ao de taxas: 
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Artigo 129. Compete ao Estado instituir: I - Impastos previstos na 
Constitui9ao Federal; II - taxas, em razao do exercfcio do poder de polfcia 
ou pela utiliza9ao, efetiva ou potencial, de servi9os publicos especfficos e 
divisfveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposi9ao. (CE, 1989). 

0 dicionario da lingua portuguesa Aurelio, Ferreira (1986 p. 1456) nos traz 

como definigao de taxa sendo a contribuigao por urn servigo publico especificado, 

feito em favor de urn determinado individuo, e que s6 e exigivel depois de 

efetivamente prestado, no que se diferencia do impasto. 

Encontramos tambem a definigao de taxa no inciso II, do artigo 145, da 

Constituigao Federal: 

Artigo 145. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios poderao 
instituir os seguintes tributes: I- impastos; II- taxas, em razao do exercfcio 
do poder de polfcia ou pela utiliza9ao, efetiva ou potencial, de servi9os 
publicos especfficos e divisfveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposi9ao. {CF 1988) 

E no C6digo Tributario Nacional traz o conceito legal de taxa em seu artigo 

77, paragrafo unico: 

As taxas cobradas pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
atribui96es, tern como fato gerador o exercfcio regular do poder de polfcia, 
ou a utiliza9ao, efetiva ou potencial, de servi9o publico especffico e divisive! 
ou pelos Municfpios, no ambito de suas respectivas, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposi9ao. Paragrafo Onico. A taxa nao pode 
ter base de calculo ou fato gerador identicos aos que correspondam a 
impastos nem ser calculada em fun9ao do capital das empresas. 

Taxas de policia e de servigos, artigo 145, inciso II, da Constituigao Federal, 

sao tributos vinculados a atuagao estatal: exercicio do poder de policia ou prestagao 

de servigo publico especifico e divisive!. Basta que o servigo publico esteja a 
disposigao do contribuinte para o surgimento da obrigagao tributaria, por ser 

compuls6ria sua utilizagao. A Constituigao Federal veda que se utilize para a taxa a 

base de calculo propria de impastos, conforme paragrafo 2° do artigo 145 da 

Constituigao Federal. 

Assim como nos ensina Harada (2004, p. 316 a 317) que a taxa e urn tributo 

que surge da atuagao estatal diretamente dirigida ao contribuinte, quer pelo 

exercicio do poder de policia, quer pela prestagao efetiva ou potencial de urn servigo 
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publico especffico e divisfvel, cuja base de calculo difere, necessariamente, da de 

qualquer imposto. Ainda que, no plano pn3-jurfdico, quando o legislador esta para 

criar a taxa, a ideia de contrapresta9ao tenha motivado sua institui9ao legal. Tal 

no9ao deve desaparecer assim que introduza no ordenamento jurfdico positivo. 0 

m6vel da atua9ao do Estado nao e o recebimento da remunera9ao, mas a presta9ao 

do servi9o publico ou o exercfcio dos direitos individuais e de propriedade, na defesa 

do bern comum. 

0 fato gerador da taxa nao e urn fato do contribuinte, mas urn fato do 

Estado. 0 Estado exerce determinada atividade e, por isso, cobra taxa da pessoa a 

quem aproveita aquela atividade. A taxa possui urn carater contraprestacional, pois 

existe nela urn beneffcio ou vantagem para o contribuinte. 

3.7 FATO GERADOR 

0 C6digo Tributario Nacional e a doutrina brasileira empregam a expressao 

fato gerador para designar assim a situa9ao definida em lei como a sua ocorrencia 

no plano concreto, ou seja, e a situa9ao definida em lei como necessaria e suficiente 

a sua ocorrencia (artigo 114 do C6digo Tributario Nacional). lsto e, fato gerador e a 

descri9ao pela lei de urn fato abstrato que, uma vez acontecido na realidade, 

constitui a obriga9ao tributaria. 

Da obriga9ao tributaria, fato jurfdico, constitui-se em urn criterio, urn fndice 

ou urn indfcio para aferi9ao da capacidade economica ou contributiva dos sujeitos 

aos quais se atribui. Em outras palavras, em sua essencia o fato gerador e urn fato 

economico com efeito jurfdico. 

Entretanto, o que e interessante frisar na dic98.0 de Paulsen (2000, p. 330) 

que a identifica9ao da natureza juridica especifica do tributo e muito importante 

porque define o regime jurfdico aplicavel, portanto, qualquer manifesta9ao concreta 

da capacidade economica das pessoas, observada pelo legislador tributario que a 

ele atribui a obriga9ao tributaria quando se verificar a sua ocorrencia. 

0 tributarista Harada (2004, p. 448) diz que se costuma definir o fato 

gerador como uma situa9ao abstrata, descrita na lei, a qual, uma vez ocorrida em 

concreto enseja o nascimento da obriga9ao tributaria. Logo, essa expressao fato 
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gerador pode ser entendida em dois pianos: no plano abstrato da norma descritiva 

do ato ou do fato e no plano da concretizac;ao daquele ato ou fato descrito. 
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4 COMPETENCIA PARA LEGISLAR 

A Constitui<;ao Federal de 1988 destinou urn capitulo especffico que trata 

da materia relativa a seguran<;a publica. No Titulo V, artigo 144, consagra o dever do 

Estado, bern como o direito e a responsabilidade de todos nas questoes relativas a 

essa garantia, demonstrando que o exercicio voltado em prol da preserva<;ao da 

ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, realizadas pelos 

6rgaos responsaveis, buscam uma intera<;ao estatal e comunidade. 

A preven<;ao e o controle das manifesta<;oes da violencia, garantindo o 

exercfcio da cidadania, bern maior tutelado pelo sistema democratico. 

Na Constitui<;ao Federal observa-se que o Estado Federado e o responsavel 

pela defini<;ao da competencia expressa nas atividades da Polfcia Militar e nas 

legisla<;oes infraconstitucionais, as quais reservam a Uniao capacidade de legislar 

em algumas areas. 

Como ensinamento, Neto (1998, p. 76) diz que cabe ao Estado a garantia 

da Seguran<;a Publica, ja que tomou a si o monop61io do uso da for<;a na sociedade 

e e, pois, o responsavel pela Ordem Publica. 

Referindo-se a ordem publica Neto (1998, p. 78) enfatiza que a no<;ao de 

ordem publica ultrapassa os textos de lei que a organizaram porque esta 

preocupa<;ao permanente assume a face cotidiana da vida. Fixa-la num texto seria 

desnatura-la, suprimf-la. 

Na li<;ao de Moraes (2005, p. 1764) diz ser dever do Estado a seguran<;a 

publica, sem, contudo, reprimir-se abusiva e inconstitucionalmente a livre 

manifesta<;ao de pensamento, ou seja e eminentemente estatal o servi<;o que presta. 

Nos devidos termos a Constitui<;ao de 1988, atraves do seu artigo 144 

caput, estabeleceu urn sistema nacional, enumerando 6rgaos e atribui<;oes para sua 

execu<;ao, a despeito de ter expressado que a seguran<;a publica e dever do estado, 

direito e responsabilidade de todos. 

Ao tratar da organiza<;ao da seguran<;a publica, Silva ( 1997, p. 711) 

preleciona que ha uma reparti<;ao de competencias nessa materia entre a Uniao e os 

Estados, de tal sorte que o princfpio que rege e o de que o problema da seguran<;a 

publica e de competencia e responsabilidade de cada unidade da Federa<;ao, tendo 
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em vista as peculiaridades regionais e o fortalecimento do principia federativo, como, 

alias, e da tradigao do sistema brasileiro. 

Assim, propoe e explica Silva (1997, p. 712) que a Constituigao Federal 

atribui as policiais federais, competencia na materia, logo se ve que sao atribuigoes 

em campo e questoes delimitadas e devida e estritamente enumeradas, de maneira 

que, afastadas essas areas especificadas, a seguranga publica e de competencia da 

organizagao policial dos Estados, na forma prevista no art. 144, §§ 4°, 5° e 6°. 

Conforme salienta Silva (1997, p. 712) que cabe, pois, aos Estados 

organizar a seguranga publica. Tanto e de sua responsabilidade primaria o exercicio 

dessa atividade que, se nao a cumprir devidamente, podera haver ocasiao de 

intervengao federal por termo a grave comprometimento da ordem publica. 

Ao comentar sobre as policias estaduais Silva (1997, p. 713) diz que as 

normas gerais mencionadas nos artigos 22, inciso XXI e 24, inciso XVI, 

respectivamente sobre as policias militares e as policias civis, sobre a organizagao, 

efetivos, material belico, garantias, convocagao e mobilizagao, se subordinam a 

essas normas gerais, sem qualquer justificativa, a nao ser meros interesses 

corporativos que fizeram introduzir tal dispositivo na Constituigao. 

Com isso, estabeleceu expressamente a Constituigao Federal no artigo 144, 

e pelos incisos e paragrafos, definiu quais os 6rgaos responsaveis, enumerando-os, 

designando as atribuigoes especificas para cada 6rgao, obtendo as policias militares 

exclusividade constitucional para o exercicio da policia ostensiva de preservagao da 

ordem publica ressalvada o patrulhamento rodoviario e ferroviario, nas rodovias e 

ferrovias federais. Bern como, atraves do § 7°, estabeleceu que lei federal 

disciplinasse a organizagao e funcionamento, de modo a obter a eficiencia das 

respectivas atribuigoes. 

De acordo com os ensinamentos do Coronel PM RR Wilson Odirley Valla2 

ao citar o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, leciona que eximidas as 

reservas federais, pode o Estado-Membro legislar sobre Seguranga Publica, tais 

como o controle dos servigos de seguranga privada, ressalvadas ainda, as excegoes 

previstas pela Lei n.0 7.102, de 20 de junho de 1983, normas que impegam a 

violagao da ordem publica, fixando parametros para a organizagao e funcionamento 

2 Cultura Policial Militar- TSP- Taxa de Seguranc;a Preventiva. Acessado em 25 de outubro de 2009. 
Sitio - Intranet PMPR, http://1 0.4 7 .1.19/cultura/valla/TSPreventiva.html#item6. 
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das guardas municipais, organiza<;ao da polfcia judiciaria e normas para o seu 

funcionamento, segundo o que dispoe o inciso XVI do artigo 13 da Constitui<;ao 

Estadual, normas para o planejamento e controle operacional da polfcia de 

preserva<;ao da ordem publica, na area da seguran<;a publica; normas para a 

seguran<;a em atividades publicas em geral, instru<;oes para instala<;ao de 

manuten<;ao de sistemas de alarmes em organiza<;oes policiais, e assim por diante. 

A consecu<;ao das missoes desempenhadas pela Polfcia Militar na area de 

seguran<;a publica tern que, obrigatoriamente, encontrar respaldo no ordenamento 

juridico vigente, pais suas atividades, quase sempre, delimitam o gozo dos 

interesses individuais dos cidadaos. Para justificar a legalidade das suas a<;oes, os 

atos decorrentes da atividade policial militar no tocante a preserva<;ao da ordem, 

bern como sua manuten<;ao deriva de os poderes institucionais que irao legitimar 

todas as medidas administrativas que executar. 

A polfcia preventiva, que em regra geral e uma polfcia administrativa; 

merece aten<;ao especial por parte da legisla<;ao, pais assegura a liberdade e os 

direitos essenciais do homem. No ensinamento de Lazzarini (1999, p. 205) diz que 

para prevenir eficazmente a pratica delitual, o 6rgao policial tern de recorrer a meios 

as vezes imprevisiveis, que se oponham com extrema mobilidade e sensibilidade 

aos expedientes cogitados pelos meliantes. lndependentemente dos expedientes 

utilizados pelo Policial Militar em sua atua<;ao, suas a<;oes serao sempre urn ato 

administrativo, devendo obedecer sempre a requisitos legais. 
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5 ATRIBUI«;OES ESPECiFICAS DA POLiCIA MILITAR 

As policias militares, 6rgaos de seguran<fa publica mais antigos do pafs, tern 

como fun<fao tfpica a atua<fao enquanto policia ostensiva e de preserva(fao da ordem 

publica. Aos corpos de bombeiros militares, por sua vez, ficam afetas atividades 

mais pertinentes a defesa civil, incluindo o combate a calamidades e aQoes de 

resgate e salvamento de pessoas. 

Artigo 144, § 5° - As polfcias militares cabem a policia ostensiva e a 
preserva9ao da ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem 
das atribui96es definidas em lei, incumbe a execuC{ao de atividades de 
defesa civil. 

A atribui<fao da Policia Militar do Parana na ConstituiQao Federal foi 

colocada acima, mas tambem e delimitada na Constitui<fao Estadual em seu artigo 

46 e 48: 

Artigo 46 - A Seguran9a Publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida, para a preserva9ao da ordem 
publica e incolumidade das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 
6rgaos: I - Policia Civil; II - Policia Militar; Ill - Policia Cientifica. (lnciso 
acrescentado pel a Emend a Constitucional n° 10/2001 - CE) Paragrafo 
unico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia Militar. (Paragrafo 
acrescentado pel a Emend a Constitucional n° 10/2001 - CE) Artigo 48 - A 
Policia Militar, for9a estadual, institui9ao permanente e regular, organizada 
com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia ostensiva, a 
preserva9ao da ordem publica, a execu9ao de atividades de defesa civil, 
preven9ao e combate a incemdio, buscas, salvamentos e socorros publicos, 
o policiamento de transito urbana e rodoviario, o policiamento ferroviario, 
de florestas e de mananciais, alem de outras formas e fun96es definidas 
em lei. 

Em 1969, entra em vigor o Decreta-lei n.0 667, de 2 de julho de 1969, que 

estabelece a competencia modificada na atual ConstituiQao, pois foi substitufda a 

palavra manuten<faO da Ordem Publica, pois assim constava na ConstituiQao em 

vigor a epoca. Tal conceito foi modificado na atual ConstituiQao, pois foi substituida a 

palavra manutenQao por preservaQao, que tern sentido mais amplo, como ja foi 

discorrido anteriormente no trabalho. Como o decreta em nada conflitou com a atual 

Constituic;ao, foi entao por ela recepcionado e traz a competencia da Policia Militar em 

seu capitulo primeiro: 



34 

Artigo 3° - lnstituidas para a manuten9ao da ordem publica e seguran9a 
interna nos estados, nos territories e no Distrito Federal, compete as 
policias militares, no ambito de suas respectivas jurisdi96es: a) executar 
com exclusividade, ressaltadas as peculiaridades das For9as Armadas, o 
policiamento ostensive, fardado, planejado pela autoridade competente, a 
fim de assegurar o cumprimento da lei, a manuten9ao da ordem publica e o 
exercfcio dos poderes constitufdos; b) atuar de maneira preventiva, como 
for9a de dissuasao, em locais ou areas especfficas, onde se presuma ser 
possfvel a perturba9ao da ordem; 

Em ambito estadual, a Lei Estadual n.0 6774 de 8 de janeiro 1976 dispos 

sobre a organizac;ao basica da Polfcia Militar do Estado do Parana: 

Artigo 1°. A Polfcia Militar do Estado do Parana- PMPR, considerada for9a 
auxiliar, reserva do Exercito, organizada com base na hierarquia e na 
disciplina, em conformidade com as disposi96es do Decreta-Lei n.0 667, de 
2 de julho de 1969, destina-se a manuten9ao da ordem publica na area do 
Estado do Parana. Artigo 2°. Compete a Polfcia Militar: I - executar, com 
exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares as For9as Armadas, o 
policiamento ostensive, fardado, planejado pelas autoridades policiais 
competentes, conceituadas na legisla9ao federal pertinente, a fim de 
assegurar o cumprimento da Lei, a manuten9ao da ordem publica e o 
exercfcio dos poderes constitufdos; II - atuar de maneira preventiva, como 
for9a de dissuasao, em locais ou areas especfficas, onde se presuma ser 
possfvel a perturba9ao da ordem; Ill - atuar de maneira repressiva, em 
caso de perturba9ao da ordem, precedendo o eventual emprego das 
For9as Armadas; IV - atender a convoca9ao do Governo Federal em caso 
de guerra externa, ou para prevenir ou reprimir grave subversao da ordem, 
ou amea9a de sua irrup9ao, subordinando-se ao Comando da sa Regiao 
Militar, para emprego em suas atribui96es especfficas de Policia Militar e 
como participants da defesa territorial; 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, bem como o de 
busca e salvamento, prestando socorros em caso de afogamento, 
inunda96es, desabamentos, acidentes em geral, catastrofes e calamidades 
publicas. 

0 Decreta Federal n.0 88.777 (R-200), de 30 de setembro de 1983, aprovou 

o regulamento para as Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares de todo o 

Brasil e trouxe os principios e normas para a aplicac;ao do Decreta-lei n.0 667: 

Artigo 2° - Para efeito do Decreta-lei n° 667... sao estabelecidos os 
seguintes conceitos: 14) Grave Perturba9ao ou Subversao da Ordem -
Corresponds a todos os tipos de a9ao, inclusive as decorrentes de 
calamidade publica, que por sua, natureza, origem, amplitude, potencial e 
vulto: a) superem a capacidade de condu9ao das medidas preventivas e 
repressivas tom ad as pelos Governos Estaduais; b) sejam de natureza tal 
que, a criteria do Governo Federal, possam vir a comprometer a 
integridade nacional, o livre funcionamento de poderes constitufdos, a lei, a 
ordem e a pratica das institui96es; c) impliquem na realiza9ao de 
opera96es militares. 19) Manuten9ao da Ordem Publica - E o exercfcio 
dinamico do poder de polfcia, no campo da seguran9a publica, manifestado 
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por atuagoes predominantemente ostensiva, visando a prevenir, dissuadir, 
coibir ou reprimir eventos que violem a ordem publica. 21) Ordem Publica
Conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento juridico da 
Nagao, tendo por escopo regular as relagoes sociais de todos os niveis, do 
interesse publico, estabelecendo urn clima de convivencia harmoniosa e 
pacifica, fiscalizado pelo poder de policia, e constituindo uma situagao ou 
condigao que conduza ao bern comum. 25) Perturbagao da Ordem -
Abrange todos os tipos de a9ao, inclusive as decorrentes de calamidade 
publica que, por sua natureza, origem, amplitude e potencial possam vir a 
comprometer, na esfera estadual, o exercicio dos poderes constituidos, o 
cumprimento das leis e a manuten9ao da ordem publica, ameagando a 
popula9ao e propriedades publicas e privadas. 27) Policiamento Ostensivo 
- A9ao policial, exclusiva das Policias Militares, em cujo emprego o homem 
ou a fra9ao de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela 
farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutengao da 
ordem publica. 

Dentre as legislagoes federais infraconstitucionais, visualiza-se o Decreto-Lei 

n.0 667, de 02 de julho de 1969, que delineou como competencia das Policias 

Militares, a execugao com exclusividade, do policiamento ostensivo fardado, 

planejado pelas autoridades competentes, a fim de assegurar o cumprimento da Lei, 

a manutengao da ordem publica e o exercicio dos poderes constituidos. 
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6 TAXA DE SEGURAN~A PREVENTIVA- TSP 

6.1 INSTITUI<;AO DA LEI ESTADUAL N° 10.236- TSP 

A Lei Estadual n.0 10.236, de 28 de dezembro de 1992, institui a cobranga 

da Taxa de Seguranga Preventiva por policiamento ostensivo preventivo, bern como 

no seu bojo criou o Fundo de Modernizagao da Polfcia Militar - FUMPM e outras 

fontes de arrecadagao. 

6.2 A TSP NO PARANA 

Os 6rgaos de Seguranga Publica desenvolvem continuamente, por meio de 

seus setores competentes, estudos destinados a proporcionar maior seguranga ao 

cidadao. Assim, e que a Polfcia Militar do Parana tern como urn dos seus objetivos 

principais melhorar, cada vez mais, a qualidade dos servigos prestados a populagao 

paranaense. No entanto, a realidade economica nacional impoe a administragao 

publica a priorizagao e direcionamento de recursos orgamentarios para tentar sanar 

os multiplos problemas sociais existentes; e a seguranga publica, ate bern pouco 

tempo, infelizmente, jamais recebera tratamento prioritario. 

Com isso, pode-se imaginar as dificuldades da Corporagao para cumprir 

seus objetivos. Ocorreu a necessidade de se buscar uma forma de obter recursos 

financeiros para possibilitar a melhoria dos servigos de seguranga, sem diminuir 

recursos orgamentarios destinados a outras necessidades basicas (habitagao, 

saude, educagao, etc.) da nossa populagao. 

Desse contexto, decorreu a Lei Estadual n.0 10.236, de 28 de dezembro de 

1992, instituindo a Taxa de Seguranga Preventiva e o Fundo de Modernizagao da 

Polfcia Militar do Parana - FUMPM, antigas aspiragoes dos profissionais de 

seguranga publica, concretizadas pelo trabalho de oficiais da Primeira Segao do 

Estado-Maior - Polfcia Militar do Parana e pela inequfvoca sensibilidade e 

responsabilidade publica demonstrada pelos Poderes Executivos e Legislativos 

Estaduais. 

0 carater inovador desses instrumentos legais trouxe consigo algumas 

duvidas por ocasiao de sua efetiva aplicagao sejam pelo aspecto negativo de que se 

reveste todo e qualquer tipo de tributo, seja pela inexperiencia no trato de questoes 
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afetas ao direito tributario, fato absolutamente incomum para a Policia Militar do 

Parana ao Iongo de mais de urn seculo de existencia. Por outro lado, com o advento 

da Lei Estadual n.0 10.236, a institui<;ao policial militar paranaense assume em tese 

a condi<;ao de 6rgao estatal de direito publico interno capaz de gerar receita por 

meio da cobran<;a da Taxa de Seguran<;a Preventiva- TSP por servi<;os prestados. 

0 que vern se confirmando pelo montante de recursos arrecadado (media 

de quatrocentos mil rea is por a no) 3 ao Iongo dos a nos, que possibilita prover 

recursos para reequipamento, material permanents, equipamentos operacionais e 

outras despesas de capital, da Pollcia Militar do Parana. 

No entanto ha necessidade que a Lei seja regulamentada, para que possa 

se constituir em credito tributario, conforme parecer 114 de 1997, da Procuradoria 

Geral do Estado (A Lei n° 3.471, de 03 de maio de 1994, regulamentou o FUMPM). 

6.3 FUNDAMENTA9AO LEGAL DA TSP- PR 

A seguran<;a publica e desenvolvida por Corpora<;oes onde continuamente 

seus administradores buscam atraves de estudos desenvolvidos por setores 

competentes, estudos esses destinados a proporcionar maior seguran<;a a 
sociedade. 

Assim, em decorrencia dessas necessidades a Policia Militar do Parana -

PMPR, buscando melhorar e aprimorar seu atendimento a popula<;ao, tendo em 

vista as dificuldades or<;amentarias e de pessoal, buscou priorizar e redirecionar 

seus recursos para fazer frente aos problemas de seguran<;a publica, o que levou a 

implementar estudos pela Primeira Se<;ao do Estado-Maior da PMPR, tendo como 

proposta a cria<;ao de uma Lei. 

Sendo instituida ap6s urn trabalho de convencimento junto aos poderes 

Executivos e Legislativos Estaduais pelo comando da Corpora<;ao Estadual. A Lei 

Estadual introduziu no ordenamento juridico paranaense a Taxa de Seguran<;a 

Preventiva e criou o Fundo de Moderniza<;ao da Policia Militar do Parana. 

3 Fonte: Fundo de Moderniza9ao da Polfcia Militar, em 22 de outubro de 2009. 
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Tais instrumentos legais devido seu carater inovador levou a Corpora~ao a 

uma reflexao quanto a efetiva aplica~ao da Lei Estadual, sobejando seus aspectos 

negativos e positivos quanto a sua viabiliza~ao. 

Assim buscaram-se sua contextualiza~ao no Direito Constitucional, os 

dispositivos legais que embasam a institui<;ao da Taxa de Seguran<;a 

Preventiva: 

Constitui<;ao Federal - 1988 
Artigo 145 - A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os municfpios 
poderao instituir os seguintes tributes: I- impastos; II- taxas, em razao do 
exercfcio do poder de polfcia ou pela utiliza<;ao, efetiva ou potencial, de 
servi<;os publicos especfficos e divisfveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposi<;ao. 
Constitui<;ao do Estado do Parana - 1989 
Artigo. 129. Compete ao Estado instituir: I - Impastos previstos na 
Constitui<;ao Federal; II- taxas, em razao do exercfcio do poder de polfcia 
ou pela utiliza<;ao, efetiva ou potencial, de servi<;os publicos especfficos e 
divisfveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposi<;ao. 

No Direito Tributario, iniciando-se pelo conceito, conforme expressa o C6digo 

Tributario Nacional - CTN, Lei n.0 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu Artigo 

3°: tributo e toda presta~ao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que nao constitua san~ao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

Assim enquanto o impasto e tributo cuja obriga~ao tern por fato gerador uma 

situa~ao independents de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao 

contribuinte, artigo 16 do C6digo Nacional Tributario, sendo a taxa urn tributo cuja 

obriga~ao tern por fato gerador o exercicio regular do poder de polfcia, ou utiliza~ao, 

efetiva ou potencial, de servi~o publico especifico e divisive! prestado ao contribuinte 

ou posto a sua disposi~ao, artigo 77 do C6digo Nacional Tributario. 

6.4 COBRANCA DA TSP NO PARANA 

Demonstrado o embasamento constitucional e esclarecidos os aspectos 

basicos tributarios, passa-se a analise Lei Estadual 10.236, que instituiu a Taxa de 

Seguran~a Preventiva -TSP e o Fundo de Moderniza~ao da Policia Militar do Parana 

- FUMPM. 
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lnicialmente, a propria Lei e o primeiro requisito cumprido, pois e vedado 

aos entes publicos exigir tributo sem lei que o estabelega artigo 150, I, CF. E a 

obediemcia ao principia da legalidade, urn dos que devem orientar as atividades do 

Estado e dos 6rgaos que o integram. 

Ao instituir a Taxa de Seguranga Preventiva, a Lei Estadual, no seu artigo 

1°, menciona os dispositivos constitucionais que lhe dao supedaneo e sabre os quais 

ja se discorreu: 

Artigo 1°- Fica instituida a Taxa de Seguran9a Preventiva (TSP), com base 
no inciso II do Art. 145 da Constituictao Federal e inciso II do artigo 129 da 
Constituictao Estadual. 

A lei define no artigo 2° o fato gerador da Taxa, requisito basico de qualquer 

especie tributaria, qual seja: 

Artigo 2° A Taxa de Seguran9a Preventiva (TSP) tern como fato gerador a 
utilizactao pelo contribuinte, de servi90 especffico e divisfvel prestado pelos 
6rgaos da administractao Policial Militar ou a colocactao desse servi9o a 
disposi9ao do contribuinte cujas atividades exigem do Poder Publico 
Estadual Vigilancia, visando a preserva9ao da seguran9a e da ordem 
publica. 

0 sujeito ativo e o poder tributante (Estado) que prestou o servigo e o sujeito 

passivo e o contribuinte que, recorrendo ao poder tributante, movimentou os 6rgaos 

da administragao publica em seu favorecimento, conforme se verifica no artigo 3° da 

Lei: 

Artigo 3° - Contribuinte da Taxa de Seguran9a Preventiva e toda pessoa 
ffsica ou jurfdica que solicitar a presta9ao do servi9o publico ou a pratica do 
ato decorrente da atividade do poder de polfcia, ou ainda quem for o 
beneficiario direto do servi9o ou ato. 

No que tange a base de calculo e a aliquota, preve o artigo 4°: 

Artigo. 4o A base de calculo da TSP e o custo do servi90 quantificado em 
Unidade Padrao Fiscal do Parana (UPFPR) e o seu valor corresponde a 
percentual daquela unidade, apurado mediante a aplica9ao das alfquotas 
pr6prias. 

Quanta as aliquotas propriamente ditas, o artigo 5° da lei especifica que 

constarao de tabela anexa, de acordo com o tipo de servigo prestado. 

Pelo Anexo da Lei Estadual n.0 10.236 - tabela para calculo da Taxa de 

Seguranga Preventiva - estao especificados os servigos operacionais e os atos de 
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servi<fos administrativos da Corpora<fao, sujeitos ao pagamento do referido tribute, 

enumerados pela ordem: 

1. Atos relatives ao Servi9o operacional em geral, tendo como parametres o 
homem/hora e homem/mes. 

2. Servi9os relatives, a seguran9a preventiva por homem/hora. 
3. Seguran9a Fisica de Estabelecimentos Bancarios da Administra9ao direta 

e indireta do Estado, Funda96es, Autarquias, Prestadores de Servi9os, 
Industria e Comercio. 

4. Seguran9a Preventiva a Eventos Esportivos e de Lazer (Shows, Rodeios, 
Circos, Parques de Diversoes e outros similares) COM COBRAN<;A DE 
INGRESSO. 

5. Preven9ao com equipamentos de alarmes, rastreamento ou similares. 
6. Atos/Servivos Prestados pela Administra9ao Policiai-Militar. 
7. Certidoes diversas, por folha. 
8. C6pias (Xerox) autenticadas por folha. 
9. Atestados diversos. 
10. Diarias/Permanencia de veiculos apreendidos, nas unidades policiais

militares, ap6s notificado o proprietario. 
11. lnscri9ao em Cursos de Formavao, por aluno. 
12. lnscri9ao em Curso de Atualizayao, Treinamento e Prepare de Publico 

Externo. 
13. Exame Psicotecnico. 
14. Expedi9ao de Certificados e Documentos Diversos ao Publico Externo. 
15. Fotografias. 

Em outros dispositivos, a lei trata do pagamento (artigo 6°), da fiscaliza<fao, 

do cumprimento da obriga<fao tributaria (artigo 7°), do atendimento ao principia da 

comodidade do contribuinte (artigo 8°) e trata ainda de outros procedimentos 

administrativos (do artigo go ao artigo 15°) e dos casas de isen<fao ( artigo 22°). 

Com essas disposi96es ficam preenchidos em tese todos os requisites 

indispensaveis a institui<faO do tribute considerado - TSP, quais sejam: criado por lei 

definidos o fato gerador, os sujeitos ativo e passive, a base de calculo e a aliquota, 

atendendo-se plenamente as orienta96es de carater cientifico-doutrinario emanadas 

do direito tributario. 

E se ocorrer a falta de policiamento, tendo o solicitante pago a taxa? 

De acordo com o artigo 12 da Lei 10.236/92, reza que: 

A TSP somente sera devolvida, ap6s paga na forma legal, se for recusada 
a prestayao do serviyo ou a pratica do ato pretendido pelo contribuinte. 
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E nas normas para cobran<;a da Taxa Seguran<;a Preventiva, Nota de 

lnstru<;ao n.0 001 da 1a Se<;ao da Policia Militar do Parana, de primeiro de janeiro de 

1994, item 5, prescri<;oes diversas letra "d" prescreve: 

A devoluc;ao da TSP, somente ocorrera se for recusada a prestac;ao do 
servic;o ou a pratica do ato pretendido pelo contribuinte. 

E se nao houver o devido recolhimento da taxa, mas ocorrer o 

policiamento? 

De acordo com as normas para cobranc;a da Taxa Seguranc;a Preventiva, 

Nota de lnstru<;ao n.0 001 da primeira se<;ao da Policia Militar do Parana, de primeiro 

de janeiro de 1994, item 5 prescri<;Oes diversas letra "e" prescreve: 

0 efetivo s6 pode ser aplicado nos eventos sujeitos a Taxa de Seguranc;a 
Preventiva, desde que haja a previa comprovac;ao do recolhimento da TSP 
atraves de GR-2. 

Mas caso haja a necessidade ou venha ocorrer o policiamento, tendo em 

vista o que prescreve as normas para cobran<;a da Taxa Seguranc;a Preventiva, 

Nota de lnstru<;ao n° 001 da 1 a se<;ao da Poll cia Militar do Parana, de primeiro de 

janeiro de 1994, item 3.2.1, letra "b": 

Cumpre observar que nao h8 obrigatoriedade de atendimento a esses 
eventos, pois a prioridade e atender OS servic;os de interesse publiCO, no 
entanto esses eventos podem tornar-se prioritarios quando por sua 
natureza e dimensao representem risco para a seguranc;a publica. 
Portanto, ao se fazer o reconhecimento, deve-se considerar o potencial de 
risco que o evento/atividade representa, nao s6 para a comunidade como 
tambem para o proprio efetivo a ser empregado. 

Portanto podera ser atendido o evento e a cobran<;a ser feita posteriormente 

por intermedio da Procuradoria Geral do Estado. 

E devera ainda ser observado os Art. 9° e 11° da Lei 10.236 (Multa e 

Procedimento administrative fiscal) 

E quando o evento nao busca somente atrair ao publico, visando tao 

somente a busca do lucro, com a comercializa~ao de produtos vinculados ao 

mesmo, ganhos com espa~os - loca~ao, ganhos com patrocinadores? 
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As normas para cobran9a da Taxa Seguran9a Preventiva, Nota de lnstru9ao 

n.0 001 da primeira se9ao da Polfcia Militar Parana, de primeiro de janeiro de 1994, 

item 3.2.1, letra "a" Triagem das Solicita96es prescreve: 

Consiste em separar, prioritariamente, os servi9os de interesse publico, que 
constituem-se em obriga9ao do Estado, dos servi9os para atender 
eventos/atividades cuja realiza9ao gera Iuera aos seus promotores, 
caracterizando urn atendimento personalizado. Estes ultimos e que estarao 
sujeitos a cobran9a da Taxa de Seguran9a Preventiva -TSP. 

Verifica-se que e justamente estes eventos, que ap6s prioritariamente 

serem separados dos servi9os de interesse publico, estao sujeitos a cobran9a da 

Taxa Seguran9a Preventiva. 

E quando o solicitante aufere lucro vendendo urn servic;o privado, mas 

se utiliza do servic;o da Policia Militar? 

Como ja visto anteriormente, nao ha obrigatoriedade de atendimento a 

esses eventos, pois a prioridade e atender os servi90s de interesse publico, mas sao 

estes que plenamente se enquadram na cobran9a da Taxa de Seguran98 

Preventiva. 

6.5 MOTIVOS PARA A GERA<;AO DA COBRAN<;A DA TAXA SEGURAN<;A 

PREVENTIVA 

Este trabalho tera como enfoque, apesar do largo rol de tributos instituidos 

pela Constitui9ao da Republica, apenas do impasto e das taxas, enfatizando essas 

ultimas, objeto principal desse estudo. 

Como urn dos tipos de tributo, pode-se citar primeiramente o impasto que, 

conforme dispoe a Constitui~o Federal: 

Artigo 145, § 1°- Sempre que possivel, os impastos terao carater pessoal e 
serao graduados segundo a capacidade economica do contribuinte, 
facultado a administra98o tributaria, especialmente para conferir efetividade 
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos 
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termos da lei, o patrim6nio, os rendimentos e as atividades econ6micas do 
contribuinte. 

Os impastos, em regra, sao para atender os servic;os uti universi, ou seja, 

para atender a coletividade como urn todo. Deverao ser prestados pela 

administrac;ao sem ter usuarios determinados e sem vinculac;ao previa de sua 

destinac;ao. Entretanto poderao ser utilizados para custear a propria administrac;ao. 

0 C6digo Tributario Nacional traz em seu bojo a definic;ao de impasto, 

conforme o artigo 16- Impasto eo tributo cuja obrigac;ao tern por fato gerador uma 

situac;ao independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao 

contribuinte. 

Na exemplificac;ao de Carlos (2006, p. 50), citando Wladimir Passos de 

Freitas, traz o ensinamento de que o conceito doutrinario sabre o tema nao e dos 

melhores, tern o merito de caracterizar o impasto em relac;ao a taxa e a contribuic;ao 

de melhoria, as duas outras especies de receita tributaria. 

Estabelece que seu fato gerador seja uma situac;ao independente de 

qualquer atividade estatal especffica, relacionada com o contribuinte, indica a nao

vinculac;ao da receita. 

Porem, o carater de que o impasto seria para custear os chamados servic;os 

publicos indivisfveis encontra discordancia de alguns autores, como cita Carrazza 

(2006, p. 496): 

Nao e por outro motivo que muitos autores ressaltaram que os impastos 
servem para custear os servigos publicos indivisfveis, destinados 
indistintamente a toda a coletividade e, nesta medida, usufrufveis uti civis 
{seguranga publica, defesa nacional, iluminagao publica, etc.). Esta 
colocagao, alem de nao ser jurfdica, nem sempre e correta, ja que, de uns 
tempos a esta parte, servigos publicos divisfveis, considerados 
fundamentais ao desenvolvimento da coletividade, estao sendo prestados a 
pregos mfnimos, como fito de torna-los acessfveis a todos. Para cobrir-lhes 
os custos tem-se recorrido a outras entradas, dentre as quais merecem 
destaque as provenientes dos impastos. 

A taxa diferentemente do impasto, e urn tributo vinculado a prestac;ao de urn 

servic;o uti singuli, pelo poder publico, sendo este servic;o efetivamente utilizado pelo 

contribuinte, que sera identificado ou identificavel, ou potencial, ou seja, colocado a 

sua disposic;ao, mesmo que nao efetivamente utilizado. 

Em artigo publicado na Revista Forc;a Policial o articulista Botelho (1998, p. 

73 a 101) co menta que a taxa so mente pode ser arrecadada para custear o gasto 
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com o exercfcio regular do poder de pollcia ou com os servi~os publicos de sua 

respectiva atribui~ao, especfficos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos, 

efetivamente, a sua disposi~ao. 

0 paragrafo segundo do artigo 145, da Constitui~ao Federal estabelece que 

as taxas nao poderao ter como base de calculo propria de impastos. 

0 C6digo Tributario Nacional trouxe o conceito legal de taxa em seu artigo 

77, paragrafo unico: 

As taxas cobradas pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 
pelos Municipios, no ambito de suas respectivas atribuic;oes, tern como fato 
gerador o exercicio regular do poder de policia, ou a utilizac;ao, efetiva ou 
potencial, de servic;o publico especifico e divisive!, prestado ao contribuinte 
ou posto a sua disposic;ao. Paragrafo unico. A taxa nao pode ter base de 
calculo ou fato gerador identicos aos que correspondam a imposto nem ser 
calculada em func;ao do capital das empresas. 

A condi~ao fundamental e a vincula~ao a uma atividade estatal especffica 

relativa ao contribuinte e que seria, portanto, urn tributo contraprestacional devido 

pelo contribuinte ao Estado pelo servi~o prestado, ou pela vantagem que lhe 

proporciona. 

Segundo Baleeiro (1985, p. 326) diz ao discorrer sabre o tema que a taxa eo 

tributo cobrado de alguem que se utiliza de servi~o publico especial e divisfvel, de 

carater administrativo ou jurisdicional, ou tern a sua disposi~ao, e ainda quando 

provoca em seu beneffcio, ou por ato seu as quais decorrem despesas especiais 

dos cofres publicos. 

0 professor Rosa Junior (1985, p. 228) entende que ha a possibilidade de 

cobran~a de taxa para o exercfcio do poder de polfcia4
: 

Para que a taxa possa ser cobrada com base no poder de policia deve 
atender ao seguinte: a) que tenha urn carater contraprestacional, para 
distingui-la do imposto, eis que o exercicio do poder de policia, em si e por 
si, nao constitui fato gerador da taxa, e a prestac;ao de urn servic;o 
relacionado ao citado poder e que configura o fato gerador do tribute; b) 
que o poder de policia seja exercido de forma regular, considerando-se 
como tal, nos termos do art. 78 do CTN, aquele que for 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. 

4 Artigo 78 do CTN - Considera-se poder de policia 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 exercicio de atividades economicas dependentes de concessao ou 
autorizac;ao do Poder Publico, a tranqOilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. 
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Para Carrazza (2006, p. 509), a hip6tese de incidencia das taxas s6 pode se 

erigir de dois fatos: a presta<;ao de servi<;o publico ou do exercfcio do poder de 

polfcia. Assim afirma que a taxa de servi<;o, e o tipo de tributo que tern por hip6tese 

de incidencia uma presta<;ao de servi<;o publico diretamente referido a alguem, e a 

taxa de polfcia, que tern como hip6tese de incidencia o exercfcio do chamado poder 

de polfcia5
, diretamente referido ao contribuinte. 

As taxas, pais, no Brasil, podem ser de policia e de servigo, nos precisos 
termos do art. 145, II, da CF ("A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municipios poderao instituir os seguintes tributos: taxas, em razao do 
exercicio do poder de policia ou pela utilizagao, efetiva ou potencial, de 
servigos publicos especificos e divisfveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposigao"). Notamos que o servigo publico que rende ensejo 
a criagao da taxa de servigo nao precisa, necessariamente, ser usufruido 
pelo contribuinte. Nao. Basta que exista e seja posto a sua disposigao. Dai 
podermos dizer que, ao contrario do que ocorre noutros paises, existem (ou 
podem existir}, no Brasil, as taxas de servigo fruido e as taxas de servigo 
frufvel. A simples disponibilidade do servigo publico abre espago a 
tributagao por meio de taxa de servigo. (CARRAZZA, p. 509} 

Entende o jurista tributario Amaro (2006, p. 301) que as taxas sao tributos 

cujo fato gerador e configurado por uma atua<;ao estatal especffica, referfvel ao 

contribuinte, que pode consistir: 

a) no exerc1c1o regular do poder de polfcia; ou b) na prestagao ao 
contribuinte, ou colocagao a sua disposigao deste, de servigo publico 
especifico e divisive! (CF, art. 145, II; CTN, art. 77). Como se ve, o fato 
gerador da taxa nao e urn fato do contribuinte, mas urn fato do Estado. 0 
Estado exerce determinada atividade e, por isso, cobra a taxa da pessoa a 
quem aproveita aquela atividade. As diversas teorias sabre as taxas ora 
sublinham a existencia de urn beneficia ou vantagem para o contribuinte, 
dando a elas urn carater contraprestacional, ora as veem como reembolso 
do custo da atuagao estatal, ora as caracterizam meramente como tributo 
ligado a atuagao especifica do Estado, abstraidas eventuais vantagens que 
possam ser fruidas pelo contribuinte. 0 que esta assente e que, se as 
atividades gerais do Estado devem ser financiadas como os impastos, 
arrecadados de toda a coletividade, ha outras atividades estatais que, dada 
sua divisibilidade e referibilidade a urn indivfduo ou a urn grupo de 
indivfduos determinavel, podem (e, numa perspectiva de justiga fiscal, 
devem) ser financiadas por tributos pagos pelos individuos a que essas 
atividades estatais se dirigem. A implementagao dessa ideia levou a 

5 Carrazza, citando Celso Antonio Bandeira de Mello, define poder de policia como o "conjunto de 
normas que impoe limites ao livre desfrute dos direitos a liberdade e a propriedade das pessoas". Ou 
em seu proprio dizer "poder de policia e a faculdade que o Estado tern de, dentro dos limites 
constitucionais, baixar regras de nfvel legal ou infralegal, para disciplinar o exercicio dos direitos a 
liberdade e a propriedade das pessoas, compatibilizando-o como bern comum". 
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criac;ao, a par dos impastos, de outras especies de tributo (de que as taxas 
sao o exemplo mais expressive), que se diferenciam pela circunstancias de 
se atrelarem a determinadas manifestac;oes da atuac;ao estatal, que 
condicionam e legitimam tais exac;oes. 

Assevera ainda com essa conceituac;ao e classificac;ao das taxas Carvalho 

(2007, p. 389): 

Taxas sao tributos que se caracterizam por apresentarem, na hip6tese da 
norma, a descric;ao de um fato revelador de uma atividade estatal, direta e 
especificamente dirigida ao contribuinte. Nissa diferem dos impastos, e a 
analise de suas bases de calculo devera exibir, forc;osamente, a medida da 
intensidade da participac;ao do Estado. Acaso o legislador mencione a 
existencia de taxa, mas eleja base de calculo mensurado de fato estranho a 
qualquer atividade do Poder Publico, entao a especie tributaria sera outra, 
naturalmente um impasto. 

Considerados os limites constitucionais e legais, pode-se afirmar que o fato 

gerador das taxas, assim preleciona o eminente professor Ataliba (1995, p. 67) que 

a hip6tese de incidencia da taxa e uma atuac;ao estatal diretamente (imediatamente) 

referida ao obrigado pessoa que vai ser posta como sujeito passivo da relac;ao 

obrigacional que tern a taxa por objeto. 

Assim, de maneira bastante simplista, pode-se entender que o fato gerador 

da obrigac;ao tributaria referente as taxas reside na questao da utilizac;ao (mesmo 

que potencial) do servic;o publico especifico e divisive!. Especifico, segundo o 

entendimento esposado no C6digo Tributario Nacional no seu artigo 79, II, quando 

possam ser destacados em unidades autonomas de intervenc;ao, de utilidade ou de 

necessidade publicas, ou seja, e especifico o servic;o prestado ou posto a disposic;ao 

do particular, desde que se possa identificar com precisao o fim a que se destina. 

Divisive!, quando suscetivel de utilizac;ao, separadamente, por parte de cada urn de 

seus usuarios. 

Enquanto o criteria de especificidade do servic;o enfoca a realizac;ao 

propriamente dita do servic;o, a divisibilidade e criteria que se refere ao destinatario 

desse servic;o, distinguindo-se assim, as chamadas atividades estatais ministradas 

uti singuli - prestados em considerac;ao direta e imediata de pessoa determinada, em 

relac;ao a qual, em cada caso, a atividade publica vern a ser especialmente exercida 

e uti universi - prestadas em considerac;ao direta e imediata da propria comunidade, 

sendo estas remuneradas pelo orc;amento publico, e somente aquelas pelas taxas. 
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0 fato gerador das taxas deve ser tal que, correspondendo a uma 

determinada atividade eminentemente estatal, compreendida essa tambem como as 

que o ente publico elege, pela via legal, como pr6prias de sua competencia, seja 

prestada a sociedade ou em determinados casas pasta a sua disposic;ao, de forma 

especrtica e divisive!. 

Em artigo doutrinario o Coronel PM RR Wilson Odirley Valla6 diz que se 

devem destacar nesse ponto, as duras criticas apresentadas pela doutrina 

tradicional quanta a determinac;ao do que venha a ser a chamada atividade 

eminentemente estatal, pelo fato da sua definic;ao representar verdadeiro tormento 

para os doutrinadores da materia. 

E conclui o brilhante oficial que apesar de insegura a presente 

conceituac;ao, entende que no campo fenomenico acaba a contrario sensu, por gerar 

uma maior seguranc;a juridica que aquela pregada pela doutrina tradicional, uma vez 

que a instituic;ao do fato gerador das taxas encontra-se limitada, constitucionalmente 

no artigo 145, II e § 2°, diminuindo-se, com isso, sensivelmente o poder 

discricionario do Estado no ataque ao patrimonio dos particulares. 

Em sintese, entende-se que o fato gerador das taxas deve, inicialmente, 

compreender a realizac;ao de uma atividade eminentemente estatal, especifica e 

divisive!, voltada a realizac;ao das fungoes do Estado no fornecimento de condic;oes 

necessarias a manutenc;ao da vida, da sociedade e dos individuos, conforme as 

disposic;oes e competencias trac;adas na Constituic;ao Federal. 

Na lic;ao de Harada (2004, p. 448) o fato gerador como uma situac;ao 

abstrata, descrita na lei, a qual, uma vez ocorrida em concreto enseja o nascimento 

da obrigac;ao tributaria. Entende o eminente professor que essa expressao fato 

gerador pode ser entendida de duas formas, a primeira no plano abstrato da norma 

descritiva do ato ou do fato e a segunda no plano da concretizac;ao daquele ato ou 

fato descrito. 

A Lei Estadual que instituiu a Taxa de Seguranc;a Preventiva - TSP traz 

como fato gerador, de acordo com o artigo 2° da lei, o seguinte tear: 

Art. 2° A taxa de seguran<;a preventiva - TSP, tern como fato gerador a 
utiliza<;ao pelo contribuinte, de servi<;o especifico e divisive! prestado pelos 

6 Cultura Policial Militar- TSP- Taxa de Seguran<;a Preventiva. Acessado em 25 de outubro de 2009. 
Sitio - Intranet PMPR, http://1 0.4 7 .1.19/cultura/valla/TSPreventiva.html#item6. 
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6rgaos da administractao Policial Militar ou a colocactao desse servicto a 
disposictao do contribuinte cujas atividades exigem do Poder Publico 
Estadual Vigilancia, visando a preservactao da segurancta e da ordem 
publica. 

Procurou amparar-se a referida Lei Estadual na Constituic;ao Federal, onde, 

no Artigo 145, consta que a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 

poderao instituir os seguintes tributos - impastos, taxas, em razao do exerclcio do 

poder de poHcia ou pela utilizac;ao, efetiva ou potencial, de servic;os publicos 

especlficos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposic;ao. 

0 Codigo Tributario Nacional, instituido pela Lei n.0 5.172, de 25 de outubro 

de 1966, esclarece alguns termos utilizados na citada norma legal, para que se 

possa conhecer o seu real sentido. 

Dispoe o artigo 79 do Codigo Tributario Nacional que os servic;os publicos a 

que se refere o artigo 77 quando especificos, ou seja, que possam ser destacados 

em unidades autonomas de intervenc;ao, de utilidade ou de necessidade publicas e 

divisiveis, quando suscetrveis de utilizac;ao, separadamente, por parte de cada urn 

dos seus usuarios. 

lnterpretando o texto legal, o professor Oliveira (1976, p. 161 ), diz que sao 

servic;os publicos especlficos aqueles de que o particular tira alguma vantagem. 

Objetivam o interesse pessoal ou de grupos que deles se utilizam em beneficia 

proprio. Sao divisiveis OS que puderem ser prestados, individualmente, isto e, sao 

destacados das atividades gerais do Estado para servir ao particular. Permitem a 

repartic;ao do uso. 

Corrobora com tal assertiva o doutrinador patrio lves Gandra da Silva 

Martins, Professor Emerita da Universidade Mackenzie, nas areas de Direito 

Economico e de Direito Constitucional, ao dizer em Parecer7 sobre a Taxa de 

Controle e Fiscalizac;ao Ambiental - TCFA. Sobre a constitucionalidade de sua 

lnstituic;ao que a propria taxa pelo exerclcio do poder de poHcia destina-se a 

remunerar servic;o que beneficia seu pagador, nada obstante tal beneficia ser 

indireto e nao direto, como ocorre nas taxas por servic;os publicos especlficos e 

divisiveis. 0 exerclcio do poder de poHcia Jato sensu e urn servic;o publico prestado 

pelo ente tributante, a quem e facultado ressarcir-se pela especie tributaria 

7 Parecer sabre a Taxa de Controle e Fiscalizactao Ambiental- TCFA, acessado em 29 de outubro de 
2009. Sitio- http://www.planalto.gov.br/ccivii_03/revista/rev_21/artigos/art_ives.htm,_ 
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denominada taxa. Tal ressarcimento vincula-sa ao custo operacional do servicto 

prestado, em face de cobrancta superior ao mesmo, embora de dificil quantificactao, 

implicar imposictao de especie tributaria diversa da rotulada de taxa, eventualmente 

nao enquadravel na competencia residual da Uniao para criar impastos. 

A taxa criada no Estado do Parana busca como referencia o fato gerador de 

taxas, segundo o dizer do artigo 145 da Constituictao Federal e o artigo 77 do C6digo 

Tributario Nacional - o exercfcio regular do poder de polfcia. 

Buscou-se como referencia o exercicio regular do poder de polfcia, pois 

pensou que para esse fim, e o que se manifesta atraves da permissao ou da 

concessao, nao por meio da atividade de policia ostensiva. Portanto, pode-se 

entender em tese que as particularidades e especificidades dos eventos que visam 

basicamente o Iuera se enquadram nas caracteristicas pretendidas pelo legislador 

estadual no fato gerador de taxas, ou seja, o servicto especffico, voltado a eventos 

com a finalidade eminentemente lucrativos. E divisiveis, destacado da totalidade do 

efetivo empregado pasta a disposictao de uma pessoa ou a urn numero determinado 

ou determinavel de pessoas, portanto servicto de utilizactao individual e mensuravel 

(dividido por homem e por hora), munidos do atributo de divisibilidade. 

Sendo o calculo como exemplo e realizado PM vezes horas trabalha vezes 

a alfquota (0, 14) vezes o valor da unidade de fiscal de referenda do Parana e ao 

final o resultado8
• 

6.6 TRAJETORIA DA TSP NO PARANA 

0 emprego de policiais militares em eventos lucrativos tern constituido urn 

verdadeiro problema, embora possa ser justificado pelo interesse publico que, 

paralelamente a interesses privados, esta presents nessas ocasioes. 

Causa do interesse da Corporactao Policial Militar e a concentractao de 

grande publico e o consequents risco a que estao expostas as pessoas que 

convergem a essas aglomeractoes, tanto nas redondezas dos locais em que 

ocorrem, quanta no seu interior. 

8 Exemplificando o calculo de 2 dais homens por 6 horas de trabalho: 2 (Homens) X 6 (Horas) X 0,14 
(Aiiquota) X 58,18 (UPFPR) = R$ 97,7 4. 
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Alem de toda a dificuldade e os riscos previamente avaliados se faz 

necessaria o emprego de urn grande contigente policial militar, tendo em vista que 

as Unidades Operacionais nao tern e nem podem manter uma reserva de recursos 

humanos e materiais para esse tipo de evento, pois a demanda da sociedade pelos 

seus servigos e muito maior de que a sua capacidade de resposta, tendo muitas 

vezes de elencar prioridades. 

Com a finalidade de buscar uma solugao plausivel somado a varios outros 

fatores motivou a busca de uma compensagao ao Estado com o emprego da 

Corporagao Policial Militar nos eventos de finalidades eminentemente lucrativos. 

Dessa visao entendeu-se que uma pequena parcela da sociedade presente 

nesses locais de eventos, sao diretamente beneficiados pela presenga da Policia 

Militar, bern como os promotores dos eventos, embora exercendo uma atividade de 

natureza publica, a Corporagao Policial Militar esta deixando de empregar seus 

efetivos e materiais para urn evento ou eventos e nao a comunidade como urn todo. 

Assim, o Estado do Parana, criou a Lei Estadual n.0 10.236, de 28 de 

dezembro de 1992, que, entre outras providencias, instituiu a Taxa de Seguranga 

Preventiva- TSP, a ser paga, segundo seu artigo 2°, em virtude da utilizagao, pelo 

contribuinte, de servigo especifico e divisive!, prestado pelos 6rgaos da 

Administragao ou a colocagao desse servigo a disposigao do contribuinte cujas 

atividades exijam do Poder Publico Estadual vigilancia, visando a preservagao da 

seguranga e da ordem publica. 

A Lei paranaense, que e do anode 1992, foi copiada pela Policia Militar do 

Estado do Para e aprovada por aquele Estado, sendo a mesma suspensa por liminar 

do Supremo Tribunal Federal em 05 de maio de 1999, com agao ajuizada pelo 

Conselho Federal da OAB. 

0 Estado do Ceara tambem copiou a mesma lei paranaense que Ia e a Lei 

Estadual n.0 13.084, de 29 de dezembro de 2000, mas o Partido Comunista do 

Brasil, atraves da Agao Direta de lnconstitucionalidade - ADIN n.0 2424-8, 

suspendeu, junto ao Supremo Tribunal Federal, os efeitos da aludida lei. 

Com a decisao do Supremo Tribunal Federal, a Policia Militar consultou a 

Procuradoria-Geral do Estado do Parana, indagando como ficava a situagao da Lei 

Paranaense, tendo a Procuradoria em parecer, exarado em 12 de dezembro de 

1999, aconselhado que a Policia Militar do Parana buscasse as vias legislativas para 

alterar de imediato a aludida lei, afirmando que: 
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0 servi9o publico, que M de ser especifico e divisive!, nao se enquadra na 
cobran9a de taxa de seguran9a preventiva. Primeiro porque o sujeito 
passivo (promovente do evento) nao se beneficia diretamente dos servi9os 
de seguran9a, que e dirigido a todos os participantes e a toda coletividade. 
Segundo porque como servi9o publico a seguran9a publica e dever do 
Estado, ja que deve ser prestada a todos os cidadaos, indistintamente. A 
Seguran9a tratada na Lei Estadual em analise e aquela comum, que e 
prestada de qualquer forma, todos os dias, em todos os eventos, que 
reunam duas ou dez mil pessoas, e aquela seguran9a que nao exige 
efetivo especial, que nao e especifica e divisive! (porque e generalizada). 
Esta seguran9a publica, enquanto servi9o publico, nao pode ser objeto de 
cobran9a de taxa de servi9o. Foi em razao disso e por outros argumentos 
que talvez venham a ser aduzidos na decisao do merito da Adin 
inicialmente referida, que o STF ja suspendeu os efeitos da Lei no Estado 
do Para, muito similar a nossa Lei Estadual que instituiu a mesma taxa, 
com a mesma hip6tese de incidencia, mesmo sujeito passivo. Mas, a taxa 
de policia, conforme exposto, podera ser cobrada, porque a inten9ao nao e 
cobrar o tributo pela seguran9a publica (que e dever do Estado, como sao 
todos os demais servi9os prestados, especialmente no tocante a Saude, a 
Ordem Publica, a Higiene), a inten9ao e restringir, fiscalizar, prestar uma 
seguran9a diferenciada a uma atividade que importe em perigo a ordem, a 
seguran9a da coletividade como urn todo e principalmente daquelas 
pessoas que se reunem em eventos de qualquer natureza (esportivos, 
religiosos, politicos, etc.). Opina, portanto, pela imediata altera9ao da lei 
Estadual 10.236/92, ante a possibilidade de vir a ser inquinada de 
inconstitucional, como ocorreu com a Lei paraense, para que a taxa seja 
instituida pelo poder de policia e nao mais como taxa de servi9o. 

A Federa~ao Paranaense de Futebol rebelou-se contra o pagamento da 

aludida taxa e ocorreu a "bancada da bola" na Assembleia Legislativa do Parana, 

conseguindo aprovar a Lei Estadual n.0 12.023, de 14 de janeiro de 1998, retirando 

da Lei Estadual n.0 10.236, a expressao futebol, numa flagrante discrimina~ao as 

demais modalidades esportivas e outros eventos que ficaram a propria sorte. 

Mesmo aprovada a Lei Estadual n.0 12.023, a Federa~ao Paranaense de 

Futebol precisou oficiar a Polfcia Militar, solicitando abolir a Taxa Seguran~a 

Preventiva, tendo em vista liminar do Supremo Tribunal Federal que mandou 

suspender os efeitos da Lei do Estado do Para, identica a do Parana, por entender 

ser a mesma ilegal. 

Os clubes de futebol resolveram nao pagar a Taxa Seguran~a Preventiva, 

com isto o Comandante-Geral da Polfcia Militar do Parana solicitou a Procuradoria 

Geral do Estado - PGE, a cobran~a judicial dos debitos pendentes. Naquela 

oportunidade a PGE aventou a impossibilidade da cobran~a por nao haver decreta 

de regulamenta~ao. 

Em parecer da Primeira Se~ao do Estado Maior da PMPR, datado de 07 de 

abril de 2000, acerca de altera~ao na Lei Estadual referente a Taxa de Seguran~a 
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Preventiva, teve como impulso a existencia de liminar suspendendo os efeitos de 

parte da Lei Estadual n.0 6010, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Para, 

tratando de Taxa de Seguranga, similar a Taxa de Seguranga Preventiva instituida 

no Estado do Parana, pela Lei Estadual n.0 10.236, de 28 de dezembro de 1992. 

Sendo que a Agao Direta de lnconstitucionalidade contra a Lei do Estado do Para foi 

deferida e suspendeu sua vigencia ate o julgamento do merito. 

Ap6s analise pela Primeira Segao da PMPR, foi elaborado urn parecer com 

as seguintes conclusoes: 

Ha de se questionar da conveniemcia na manuten9ao de uma lei agora 
esvaziada de seu principal conteudo, que consistia na incidencia da taxa 
sabre eventos futebolisticos, em decorrencia da Lei 12.023, de 14 de janeiro 
de 1998. 0 remanescente da lei, ah~m de uma aparente 
inconstitucionalidade, exaustivamente tratada nos pareceres da PGE, 
guarda o inconveniente de ser antipatica ao contribuinte.Ja quanta as taxas 
de expediente alem do fato de pouco representar em termos financeiros, 
encontra os obstaculos legais ja citados quanta a gratuidade. Outro fato a 
ser considerado eo parecer 114/97 da PGE, no qual ela se manifesta pela 
impossibilidade em constituir o credito tributario decorrente da TSP, por 
inexistir regulamenta(fao quanta ao lan9amento e ao processo executive, 
vista que ate o momenta nao existe Decreta regulamentando a Lei em 
questao. 

Foram elaboradas as seguintes propostas no parecer pela Primeira Segao 

do Estado Maior da Policia Militar do Parana, em sintese: 

18 
- revoga(fao no que diz respeito a manuten9ao da Taxa de Seguran9a 

Preventiva (TSP), mantendo-se as disposi96es que dizem respeito ao 
Fundo de Moderniza(fao da Policia militar- FUM PM. za -Manuten(fao da lei 
nos termos atuais, ate que haja manifesta9ao judicial quanta a sua 
constitucionalidade ou nao. lsto por iniciativa de quem se julgar prejudicado 
por ela, pois mesmo que ocorra a declara(fao de inconstitucionalidade da 
Lei 6.01 0, do Estado do Para, isto nao faria coisa julgada quanta a Lei 
10.236 do Estado do Parana. Em se adotando essa za proposta, ha que se 
considerar a possibilidade de que no futuro o Estado do Parana venha a 
arcar com a devolu<fao dos valores indevidamente recebidos. Se isso 
ocorrer, o responsavel pela restitui9ao do indebito seria o FUMPM, e para 
tal se utilizaria os fundos que dispusesse. Em nao havendo, 
subsidiariamente o Tesouro do Estado responderia pelo devido. 38

- De que 
o Exmo. Sr. Cmt. Geral nao suspenda a cobran9a de qualquer das taxas 
previstas na Lei 1 0.236, ja que qualquer ato expedido por essa autoridade 
seria um ato administrative, sem competencia para alterar uma norma 
nascida no legislative, que s6 pode ser alterada por outra do mesmo nfvel, 
ou em razao de uma decisao judicial. 

Buscando tambem a isengao da cobranga da taxa foi elaborado o Projeto de 

Lei Estadual n.0 242/2003, propondo alteragao no artigo 8°, § 2° da referida lei, 
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isentando do pagamento da Taxa de Seguranc;a Preventiva as exposic;oes-feiras, o 

qual foi protocolado na Assembleia Legislativa do Parana, sendo aprovada com a 

Lei Estadual n.0 14.354, em primeiro de abril de 2004. 

Ficando assim, alem das isenc;oes ja previstas na Lei conforme artigo 8°, 

paragrafo 2°, isentos tambem a seguranc;a preventiva nos jogos de futebol e as 

exposic;oes-feiras. 

Em 27 de margo de 2006, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, ajuizou Ac;ao Direta de lnconstitucionalidade- ADIN n.0 3717, com pedido de 

liminar, contra a Lei Estadual n.0 10.236, de 28 de dezembro de 1992, que instituiu a 

Taxa de Seguranc;a Preventiva, pedindo que seja suspensa liminarmente a integra 

da Lei paranaense n.0 10.236, e ao final seja declarada a inconstitucionalidade da 

integra da lei paranaense. Atualmente se encontra concluso com o relator Ministro 

do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, desde 11 de dezembro de 2008, 

estando pendente de julgamento. 

Nao existe ainda Decreta regulamentando a Lei Estadual n.0 10.236, o que 

de acordo com o Parecer 114 de 1997, da Procuradoria Geral do Estado, 

impossibilita a constituic;ao credito tributario decorrente da referida Lei, deixando ao 

judiciario decidir por iniciativa de quem se julgar prejudicado. 

Em que pese os questionamentos da Lei, uma vez que nao existe lei 

revogando e nao foi julgada Ac;ao Direta de lnconstitucionalidade, nao ha que se 

falar em deixar de aplicar a Lei Estadual n.0 10.236, cabendo a quem deve cumprir 

fazer os devidos recolhimentos da taxa, independente da necessidade de alterac;oes 

ou aprimoramento. 
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7 AS ACOES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADES 

0 primeiro Estado a ter a taxa de seguran<;a questionada foi o Estado do 

Para no ano de 1999, por meio de A<;ao direta de inconstitucionalidade, ADIN 1.942-

2 a<;ao esta requerida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e 

ap6s analise do Supremo Tribunal Federal, houve a concessao de medida liminar, 

suspendendo ate decisao final, a execu<;ao e aplicabilidade da Lei n.0 6.01 0, de 27 

de dezembro de 1996. 

No estado do Ceara, assim como no Para, foi impetrada A<;ao direta de 

lnconstitucionalidade, ADIN- 2.424-8 pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, e a 

Lei n.0 13.084, 29 de dezembro de 2000, sob a alega<;ao de que a atividade e 

indivisfvel, e devida a todos os cidadaos da coletividade e que nao pode vir a ser 

especificada para cada contribuinte, que para tanto paga impostos. 0 Supremo 

Tribunal Federal julgou procedente a A<;ao, e deferiu liminar em 07 de junho de 

2002, suspendendo a Lei ate julgamento final da a<;ao. Em primeiro de abril de 2004, 

em decisao final, o Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a a<;ao contra a Lei 

n.0 13.084, de 29 de dezembro de 2000, do Estado do Ceara. 

No Parana, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ajuizou 

A<;ao direta de inconstitucionalidade- ADIN n.0 3717 com pedido de liminar, em 27 

de mar<;o de 2006, contra a Lei n.0 10.236, de 28 de dezembro de 1992, que instituiu 

a Taxa de Seguran<;a Preventiva no Estado, pedindo que seja suspensa 

liminarmente a Integra da Lei Paranaense n° 10.236, e ao final seja declarada a 

inconstitucionalidade da Integra da lei paranaense. Atualmente se encontra concluso 

com o relator Ministro Celso de Mello, desde 11 de dezembro de 2008, estando 

pendente de julgamento. 

A alega<;ao para a inconstitucionalidade das leis dos referidos estados sao 

em face do artigo 144, caput, inciso V, e paragrafo 5°, da Constitui<;ao Federal, 

sendo a seguran<;a publica dever do estado e direito e responsabilidade de todos, 

exercida para a preserva<;ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 

patrimonio, atraves, entre outras, da polfcia militar, essa atividade do Estado 

segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal s6 pode ser sustentada pelos 

impostos, e nao por taxa, se for solicitada por particular para a sua seguran<;a ou 

para a de terceiros, a tftulo preventivo, ainda quando essa necessidade decorra de 

evento aberto ao publico. 



55 

7.1 0 ENTENDIMENTO DA JUSTI<;A QUANTO A APLICA<;AO DA TSP 

0 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil interpos a ADIN n.0 

1.942-2, a fim de atacar a constitucionalidade da Lei n.0 6.010/96 do Estado do Para, 

que instituiu a taxa de seguranga naquele Estado, que assim dispoe: 

Art. 1°- Fica instituida a Taxa de Seguram;a, com base no art. 217, inciso II 
da Constitui9ao Estadual, que sera devida e arrecadada, nos termos desta 
Lei. Art. 2° - A Taxa de Seguran9a tern como fato gerador a efetiva ou 
potencial utiliza9ao, par pessoa determinada, de qualquer ato decorrente 
do exercicio do Poder de Policia, servi9o ou atividade policial -militar, 
inclusive policiamento preventivo, prestados OU pastas a disposiyaO do 
contribuinte par qualquer dos 6rgaos do Sistema de Seguran9a Publica 
(art. 3° da Lei n° 5.944/96), exceto o Departamento de Transito do Estado 
do Para- DETRAN-PA. 

0 Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de liminar, a 

inconstitucionalidade do art. 2° e tabela V, da referida Lei, entendendo ser incabfvel 

a cobranga de taxa para a prestagao de servigo de seguranga publica, pois se trata 

de dever constitucional do Estado atraves das polfcias militares, sendo que tal 

atividade deve ser sustentada pelos impastos e nao por taxa, como se pode ver na 

ementa da decisao proferida: 

Ementa: A9ao direta de inconstitucionalidade. Art. 2° e Tabela V, ambos da 
Lei 6.01 0, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Para. Medida 
Liminar. - Em face do artigo 144, "caput", inciso V e paragrafo 5°, da 
Constitui9ao, sendo a seguran9a publica, dever do Estado e direito de 
todos, exercida para a preserva9ao da ordem publica e da incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, atraves, entre outras, da policia militar, essa 
atividade do Estado s6 pode ser sustentada pelos impastos, e nao par taxa, 
se for solicitada par particular para a sua seguran9a ou para a de terceiros, 
a titulo preventivo, ainda quando essa necessidade decorra de evento 
aberto ao publico.- Ademais, o fato gerador da taxa em questao nao 
caracteriza sequer taxa em razao do exercicio do poder de policia, mas 
taxa pela utiliza9ao, efetiva ou potencial, de servi9os publicos especificos e 
divisiveis, o que, em exame compativel com pedido de liminar, nao e 
admissivel em se tratando de seguran9a publica.- Ocorrencia do requisito 
da conveniencia para a concessao da liminar. Pedido de liminar deferido, 
para suspender a eficacia "ex nunc" e ate final julgamento da presente 
a9ao, da expressao "servi9o ou atividade policial - militar, inclusive 
policiamento preventivo" do art. 2°, bern como da Tabela V, ambos da Lei 
6.01 0, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Para. (STF ADI 1.942-2) 

0 Partido Comunista do Brasil - PC do B, do estado do Ceara, assim como 

no Para, impetrou Agao direta de lnconstitucionalidade, ADIN n.0 2.424-8 contra a lei 

13.084, 29 de dezembro de 2000, sob a alegagao de que a atividade e indivisfvel, e 
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devida a todos os cidadaos da coletividade e que nao pode vir a ser especificada 

para cada contribuinte, que para tanto paga impastos. A Lei que instituiu a taxa de 

seguranga no Ceara, assim dispoe: 

Art. 2° Ficam criadas: I -as Taxas de Exercfcio do Poder de Policia pelos 
6rgaos de Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania, tendo como fatos 
geradores, o exercfcio do poder de polfcia pelos 6rgaos de seguran9a 
publica e defesa da cidadania em rela9ao ao contribuinte, conforme 
discriminado no Anexo Unico desta Lei; e, II - as Taxas de Servi9os 
Prestados pelos 6rgaos de Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania, 
tendo como fatos geradores, a utiliza9ao, efetiva ou potencial, de servi9os 
publicos, especificos e divisfveis, discriminados no Anexo Unico desta Lei, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposi9ao pelos 6rgaos de 
seguran9a publica e defesa da cidadania. 

0 Supremo Tribunal Federal, em 7 de junho de 2002, julgou procedente a 

Agao, e deferiu medida liminar para suspendeu a Lei, ate julgamento final da agao, 

conforme decisao abaixo: 

Decisao Plenaria da Liminar 
0 Tribunal, por unanimidade, deferiu a medida liminar para suspender , ate 
o julgamento final da a9ao direta de inconstitucionalidade, a eficacia do 
artigo 002 °, incisos 001 e Oil ; dos artigos 003 °, 004 °, 005 °, 006 °, 007 °, 
008 °, 009 °, 010,011 e 012; e do inciso 001 do artigo 013, todos da Lei n° 
13084 , de 29 de dezembro de 2000 , do Estado do Ceara. Votou o 
Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurelio. Ausentes, justificadamente, o 
Senhor Ministro Celso de Mello, e, neste julgamento, o Senhor Ministro 
Nelson Jobim.- Plenario, 06.03.2002.- Ac6rdao, OJ 07.06.2002. 

Em primeiro de abril de 2004, em decisao final, o Supremo Tribunal Federal 

por unanimidade, julgou procedente a agao contra a Lei n.0 13.084, de 29 de 

dezembro de 2000, do Estado do Ceara, conforme ementa abaixo: 

Ementa: A9ao direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. 2. lncisos I e 
II do art. 2° da Lei n.0 13.084/2000, do Estado do Ceara, e dos arts. 3° a 12, 
do inciso I, do art.13,bem como do Anexo Unico da referida Lei, que cria a 
"Taxa de Servi9os Prestados pelos 6rgaos de Seguran9a Publica e Defesa 
da Cidadania". 3. Alega9ao de que a atividade e indivisfvel, devida a todos 
os cidadaos da coletividade e que nao pode vir a ser especificada para cada 
contribuinte, que para tanto paga impastos. 4. Precedente da Corte que 
concedeu a liminar, dada a relevancia da argOi9ao em causa. Adotada a 
fundamenta9ao acolhida pela Corte no julgamento de materia similar, na 
ADIN 1942-2/PA. 5. Liminar deferida e suspensa, ate o julgamento final da 
a9ao, com efeitos ex nunc, a vigencia dos incisos I e II do art. 2°, da Lei n.0 

13.084/2000, do Estado do Ceara, e, em consequencia, dos arts. 3° a 12; 
inciso 1 do art. 13, bern como do Anexo Unico da referida Lei estadual. A9ao 
Direta de lnconstitucionalidade. 2. Lei no 13.084, de 29.12.2000, do Estado 
do Ceara. lnstitui9ao de taxa de servi9os prestados por 6rgaos de 
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Seguranga Publica. 3. Atividade que somente pode ser sustentada por 
impostos. Precedentes. 4. Agao julgada procedente 

Verifica-se que o entendimento da Justic;a nas ac;oes de 

inconstitucionalidade e pelo deferimento, entende o Supremo Tribunal Federal, que 

nao se pode conceber a instituic;ao de Taxas ainda que tenha por fundamento o 

poder de polfcia exercido por 6rgaos da administrac;ao na noc;ao de seguranc;a 

publica, reiterando que a seguranc;a publica, dever do estado, direito e 

responsabilidade de todos, exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 

incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves, entre outras, da polfcia militar, 

essa atividade do Estado s6 pode ser sustentada pelos impastos, e nao por taxas. 

7.2 AS MUDANQAS LEGISLATIVAS PERTINENTES 

7 .2.1 Alterac;ao da legislac;ao para cobranc;a da taxa 

A Lei Estadual n.0 1 0.236 TSP em seu artigo 2° define o fato gerador da 

Taxa, requisite basico de qualquer especie tributaria, qual seja: 

Artigo 2° A Taxa de Seguranga Preventiva - TSP tern como fato gerador a 
utilizagao pelo contribuinte, de servigo especffico e divislvel prestado pelos 
6rgaos da administragao Policial Militar ou a colocagao desse servigo a 
disposigao do contribuinte cujas atividades exigem do Poder Publico 
Estadual Vigilancia, visando a preservagao da seguranga e da ordem 
publica. 

Pode-se constatar que no fato gerador da taxa nao e em decorrencia do 

poder de polfcia, o que em tese enseja a falta de constitucionalidade da Lei, embora 

os questionamentos em relac;ao as inconstitucionalidades das taxas cobradas em 

outros Estados, conforme ja referenciados, pelo Superior Tribunal Federal, 

independe de ser em decorrencia do poder de polfcia, e pela Seguranc;a Publica, de 

acordo com o caput do Artigo 144 da Constituic;ao Federal, que nao deva ser 

cobrada por taxas, por ser esta ja mantida por impastos; mas discussao a parte, o 

que se pretende e apresentar as poss!veis mudanc;as necessarias a possibilitar a 

cobranc;a da Taxa, de forma a atender os preceitos legais, ou seja, cumprir o 



58 

principia da legalidade. Nesse sentido encontramos em exemplos como o da Lei do 

Estado de Sao Paulo, que traz em seu artigo primeiro: 

Artigo 1.0
- A Taxa de Fiscaliza<;ao e Servi<;os Diversos e devida em virtude 

da utiliza<;ao de servi<;o publico ou em razao do exercicio do poder de 
polfcia, na conformidade das tabelas anexas a esta lei. 

A renomada administrativista Di Pietro (2002, p. 39), em sua obra intitulado 

Direito Administrativo, ratifica tal entendimento quanta ao poder de polfcia, e urn 

ato de administrac;ao, na tentativa de regular, disciplinar as atividades individuais 

(lazer, transportes, seguranc;a, higiene, entre outros) em prol do coletivo, para isso 

havera uma remunerac;ao que se dara mediante taxa. 

Assim o Poder de Polfcia e a atividade do Estado consistente em limitar o 

exercicio dos direitos individuais em beneficia do interesse publico. Esse interesse 

publico diz respeito aos mais variados setores da sociedade, tais como seguranc;a, 

moral, saude, meio ambiente, defesa do consumidor, patrimonio cultural, 

propriedade. 

Poder de polfcia trata-se do poder para sancionar, regular, disciplinar o 

exercicio dos interesses individuais. Exemplificando: a atividade economica e livre, 

sendo que a Constituic;ao Federal inclusive determina que nao pode haver 

cerceamento de atividade economica. 

Para que possam disciplinar estas atividades, devera haver o exercicio 

regular do poder de polfcia e cobrar uma taxa por isso, pois o empreendedor que ira 

se beneficiar obter Iuera, nao tern por que onerar toda a coletividade por este poder 

de polfcia. Esse poder, o qual sera exercido sabre a atividade, devera ser cobrado 

do proprietario. 

Em parecer da Advocacia Geral da uniao de 24 de fevereiro de 2003, em 

ADIN, do Estado do Para, em relac;ao Taxa Seguranc;a Preventiva, manifesta-se da 

seguinte forma: 

Nao importa que o servi<;o seja de interesse geral, como a seguran<;a 
publica. A incidencia da taxa torna-se possivel toda vez que se acha 
presente o elemento de conexao entre o exercicio do poder de polfcia geral 
(uti universi) e a atividade do contribuinte que se aproveita particularmente 
desse exercicio (uti singuli), fazendo com que haja uma contrapresta<;ao 
imediata e especifica em beneficia do obrigado (tribute vinculado a uma 
atua<;ao estatal referida ao contribuinte). 
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Em parecer n.0 247, de 12 de novembro de 1999, a Procuradoria Geral do 

Estado, se manifestou em relagao ao poder de Policia, relatando: 

Nesse passo, nao e qualquer poder de policia que autoriza a cobran9a de 
taxa, mas somente aquele correspondente a uma atividade estatal 
fiscalizadora, restritiva. A causa da taxa de policia e ato de policia, a 
atividade da Administra9ao Publica relacionada com o contribuinte. Logo, o 
policiamento de rotina, aquele policiamento comum, nao justifica a 
existencia da taxa de poder de polfcia nos estabelecimentos, e preciso mais 
do que isso, e preciso que haja necessidade de restringir a realizaQao do 
evento ou da reuniao de pessoas, quer por horarios pre-determinados, 
negativa de autoriza9ao para sua realizaQao no dia e hora pretendidos por 
motivo justificado, quer prestando uma seguran9a diferenciada, especffica 
ante a natureza do evento a ser realizado. 

E ao final conclui o parecer: 

Opina, portanto pela imediata alteraQao da Lei estadual 10.236/92, ante a 
possibilidade de vir a ser inquinada de inconstitucionalidade, como ocorreu 
com a Lei Paraense, para que a taxa seja institufda pelo poder de policia e 
nao mais como taxa de serviQo. 

Assim fica evidenciado que a Lei n.0 10.236 de 28 de dezembro de 1992 

precisa ser alterada e aprimorada, para sua correta aplicagao, no ambito da Policia 

Militar. 

Quanto aos anexos da Lei n.0 10.236/92, conforme tabela (anexa) e 
necessaria uma ampla revisao para possiveis alteragoes, se atentando ao que pode 

ser cobrado e o que caberia a Policia Militar executar, definindo se e servigo ou 

atividade da Policia Militar, como por exemplo, os itens 1.2 PREVENQAO COM 

EQUIPAMENTOS DE ALARME, RASTREAMENTO OU SIMILARES, 1.2.1 POR 

EMPRESAS DE COMERCIO DE JOIAS, PEDRAS OU METAlS PRECIOSOS, seria 

competencia da Policia Militar, fiscalizar a instalagao e o funcionamento? E continua 

com os itens 1.2.2 POR EMPRESAS FORNECEDORAS OU INSTALADORAS DE 

ALARMES RESIDENCIAIS, 1.2.3 POR EMPRESAS FORNECEDORAS OU 

INSTALADORAS DE ALARMES PARA VEICULOS. 

E quanto ao item 2 - dos anexos, ATOS/SERVIQOS PRESTADOS PELA 

ADMINISTRAQAO POLICIAL MILITAR, deve-se analisar e excluir os itens que 

impedem a cobranga por forga do artigo 5°, inciso XXXIV, letra "b" da Constituigao 

Federal, regulamentado pela Lei n.0 9.051, de 18 de maio de 1995, que dispoe sobre 
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a expedigao de certidoes para a defesa de direitos e esclarecimentos de situac;oes, 

em seus artigos 1 o e 2° assim dis poem: 

Constituic;ao Federal 
Art. 5°, XXXIV - sao a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: b) a obtenc;ao de certidoes em repartic;oes publicas, 
para defesa de direitos e esclarecimentos de situac;oes de interesse 
pessoal. 

Lei n.0 9.051, de 18 de maio de 1995 
Artigo 1 ° as certidoes para a defesa de direitos e esclarecimentos de 
situac;oes, requeridas aos 6rgaos da Administrac;ao centralizada ou 
autarquica, as empresas publicas, as sociedades de economia mista e as 
fundac;oes publicas da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municfpios, deverao ser expedidas no prazo improrrogavel de 15 (quinze) 
dias, contado do registro do pedido no 6rgao expedidor. Artigo 2° nos 
requerimentos que objetivam a obtenc;ao das certidoes a que se refere esta 
Lei, deverao os interessados fazer constar esclarecimentos relatives aos 
fins e razoes do pedido. 

Ocorre que a falta de adequada regulamentac;ao para essa atividade nao 

pode servir de pretexto para o seu descumprimento, buscando os ensinamentos da 

Major Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, em monografia apresentada para 

conclusao do CAO (Curso de Aperfeigoamento de Oficiais) explica que: 

0 policial-militar, neste caso, podera ser processado e julgado pela conduta 
dolosa, ao deixar de cobrar a taxa fora dos casos de isenc;ao, 
voluntariamente, ou cobra-la em valor inferior ao determinado na lei. A 
conduta culposa ocorre quando deixa de recolher os valores por negligemcia 
ou imprudencia, por nao conhecer as formalidades legais, tendo o dever de 
conhece-las em razao de sua func;ao. A conduta podera repercutir nos art. 
319 (prevaricac;ao) e 324 do CPM (inobservancia de lei,regulamento ou 
instruc;ao). 

A necessidade de reformulac;ao da lei e premente, seja no sentido da 

revogagao ou na reformulagao dos seus artigos, em razao de sua ja referida 

inconstitucionalidade, bern como a regulamentac;ao de forma a atender os preceitos 

legais vigentes. 
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8 A TAXA DE SEGURANCA PREVENTIVA EM OUTROS EST ADOS 

8.1 TAXA DE SEGURANQA PREVENTIVA EM SAO PAULO 

A Taxa no Estado de Sao Paulo foi institulda pela Lei n.0 7.645, de 23 de 

dezembro de 1991, e traz em seu artigo primeiro: 

Artigo 1°- A Taxa de Fiscaliza<;ao e Servi<;os Diversos e devida em virtude 
da utiliza<;ao de servi<;o publico ou em razao do exercfcio do poder de 
polfcia, na conformidade das tabelas anexas a esta Lei. 

Diferentemente das demais leis, a paulista nao foi tao ampla e limitou a 

cobran9a da taxa, no caso de efetiva utiliza9ao de servi9os da Polfcia Militar, 

conforme dispoe o seu artigo 1° que remete a tabela A, somente "nos casas de 

solicita9ao de policiamento ostensivo preventivo efetuado em espetaculos artlsticos, 

culturais, desportivos e outros desde que realizados em ambiente fechado ou em 

area isolada, aberta ou nao, mas com finalidade lucrativa". Tal situa9ao se diferencia 

do julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do fato, uma vez que 

prestado dessa forma, a cobran9a da taxa deixa de ser pelo servi9o uti universi e 

passa a ser pela presta9ao do servi9o uti singuli, ou seja, para satisfazer os 

interesses particulares daquele que solicita o servi9o para seu evento particular e 

com fins lucrativos. 

8.2 A TAXA DE SEGURANQA PREVENTIVA NO DISTRITO FEDERAL 

A Taxa de seguran9a no Distrito Federal, Lei Estadual n.0 1.732, de 27 de 

outubro de 1997, esta sendo contestada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, a entidade impetrou A9ao Direta de lnconstitucionalidade no 

Supremo Tribunal Federal, segundo o presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Rubens Aprobato Machado, a cobran9a da Taxa e inconstitucional porque 

privatiza a atividade de seguran9a publica, que e direito de todos, limitando sua 

abrangemcia apenas aqueles que paguem por ela. 

A Ordem dos Advogados do Brasil questiona a Integra da Lei n.0 1.732, de 

27 de outubro de 1997, do Distrito Federal, e a Integra do Decreta n.0 19.972, de 30 

de dezembro de 1998, tambem do Distrito Federal. A Lei e o Decreta que a 
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regulamenta definem como fato gerador da Taxa a presta9ao de servictos, em 

eventos de fins lucrativos e promocionais, pela Policia Militar, Corpo de Bombeiros 

Militar e Departamento de Transito e condicionam sua realizactao ao pagamento 

antecipado da taxa. Fixam, ainda, a forma de calculo e a destinactao dos recursos 

dela provenientes. 

Taxa nao pode remunerar servictos de segurancta. que pela sua natureza nao 

sao nem especificos nem divisiveis, enfatiza a a9ao. De acordo com a Ordem dos 

Advogados do Brasil, o proprio Supremo criou jurisprudemcia sobre o tema ao definir 

que as atividades de segurancta somente podem ser retribuidas por meio de 

impastos. A fixactao do montante do tributo, por meio de ato sem hierarquia de lei e a 

fixactao do valor da taxa por ato do Executivo sao tambem contestados na a9ao. 

8.3 A TAXA DE SEGURANQA PREVENTIVA EM MINAS GERAIS 

A lei que instituiu a taxa de segurancta em Minas Gerais foi a Lei n.0 12.032, 

de 21 de dezembro de 1995, com as alteract6es da Lei Estadual n° 12.425, de 27 de 

dezembro 1996, a Taxa de Segurancta Publica- TSP, conforms disposto no artigo 

113, da Lei n.0 6.763, 21 de dezembro de 1975, e e devida: 

I - Pela utilizactao de servictos especificos e divisiveis, prestados pelo Estado 

em 6rgaos de sua administractao ou colocados a disposictao de pessoas fisicas ou 

juridicas cujas atividades exijam do poder publico estadual permanents vigilancia 

policial ou administrativa, visando a preservactao da segurancta. da tranquilidade, da 

ordem, dos costumes e das garantias oferecidas ao direito de propriedade; 

II - Em razao de evento de qualquer natureza que envolva reuniao ou 

aglomeractao de pessoas e demande a presencta de forcta policial, realizado no 

ambito de Estado; 

Ill - Pela realizactao de servictos prestados pelo Corpo de Bombeiros da 

Policia Militar de Minas Gerais, quando o interesse particular predominar sobre o 

interesse publico. 

Mediante o recolhimento da Taxa Segurancta Publica, o contribuinte - pessoa 

fisica ou juridica - solicitara o servicto policial-militar, que e entendido, para fins desta 

lnstructao, como servicto operacional de policia ostensiva. 
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8.4 A TAXA DE SEGURANQA PREVENTIVA NO CEARA 

No Estado do Ceara, a taxa de seguran<;a foi implantada pela Lei Estadual 

n.0 13.084, de 29 de dezembro de 2000, tendo em seu artigo segundo a defini<;ao do 

fato gerador bern como a presta<;ao do servi<;o ao contribuinte: 

Artigo 2° - Ficam criadas: I - as Taxas de Exercfcio do Poder de Polfcia 
pelos 6rgaos de Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania, tendo como 
fatos geradores, o exercfcio do poder de polfcia pelos 6rgaos de seguran9a 
publica e defesa da cidadania em rela9ao ao contribuinte, conforme 
discriminado no Anexo Unico desta Lei; e, II - as Taxas de Servi9os 
Prestados pelos 6rgaos de Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania, 
tendo como fatos geradores, a utiliza9ao, efetiva ou potencial, de servi9os 
publicos, especfficos e divisfveis, discriminados no Anexo Unico desta Lei, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposi9ao pelos 6rgaos de 
seguran9a publica e defesa da cidadania. 

Mas no estado do Ceara, foi impetrada A<;ao direta de lnconstitucionalidade, 

ADIN n.0 2.424-8, e a Lei n.0 13.084, 29 de dezembro de 2000, sob a alega<;ao de 

que a atividade e indivislvel, e devida a todos os cidadaos da coletividade e que nao 

pode vir a ser especificada para cada contribuinte, que para tanto paga impostos. 0 

Supremo Tribunal Federal julgou procedente a A<;ao, e deferiu liminar em 07 de 

junho de 2002, suspendendo a Lei ate julgamento final da a<;ao. Em primeiro de abril 

de 2004, em decisao final, o Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a a<;ao 

em Sessao Plenaria por unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, contra a Lei n.0 13.084, de 29 de dezembro de 2000, do 

Estado do Ceara. 

8.5 A TAXA Dl SEGURANQA PREVENTIVA NO PARA 

I 

i 

0 Con~elho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil interpos a ADIN n.0 

I 

1.942-2, a fim de atacar a constitucionalidade da Lei n.0 6.01 0, de 27 de dezembro 
I 

de 1996 do Estado do Para, que instituiu a taxa de seguran<;a naquele Estado, tendo 

em seu artigo Jegundo a defini<;ao do fato gerador bern como a presta<;ao do servi<;o 
I 

ao contribuinte:i 
I 

I Art. 1°- Fica institufda a Taxa de Seguran9a, com base no art. 217, inciso II 
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da Constituic;ao Estadual, que sera devida e arrecadada, nos termos desta 
Lei. Art. 2° - A Taxa de Seguranc;a tern como fato gerador a efetiva ou 
potencial utilizac;ao, por pessoa determinada, de qualquer ato decorrente 
do exercicio do Poder de Policia, servic;o ou atividade policial -militar, 
inclusive policiamento preventive, prestados ou postos a disposic;ao do 
contribuinte por qualquer dos 6rgaos do Sistema de Seguranc;a Publica 
(art. 3° da Lei n° 5.944/96), exceto o Departamento de Transite do Estado 
do Para- DETRAN-PA. 

0 Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de liminar, a 

inconstitucionalidade do artigo 2° e tabela V, da referida lei, entendendo ser incabivel 

a cobrancta de taxa para a prestactao de servicto de segurancta publica, pais se trata 

de dever constitucional do Estado atraves das policias militares, sendo que tal 

atividade deve ser sustentada pelos impastos e nao por taxa, como se pode ver na 

ementa da decisao proferida: 

Ementa: A9ao direta de inconstitucionalidade. Art. 2° e Tabela V, ambos da Lei 
6.01 0, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Para. Medida Liminar. Em 
face do artigo 144, "caput", incise V e paragrafo 5°, da Constitui9ao, sendo a 
seguran9a publica, dever do Estado e direito de todos, exercida para a 
preserva9ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, 
atraves, entre outras, da polfcia militar, essa atividade do Estado s6 pode ser 
sustentada pelos impastos, e nao por taxa, se for solicitada par particular para 
a sua seguran9a ou para a de terceiros, a titulo preventive, ainda quando essa 
necessidade decorra de evento aberto ao publico. Ademais, o fato gerador da 
taxa em questao nao caracteriza sequer taxa em razao do exercicio do poder 
de polfcia, mas taxa pela utiliza9ao, efetiva ou potencial, de servi9os publicos 
especificos e divisfveis, o que, em exame compatfvel com pedido de liminar, 
nao e admissfvel em se tratando de seguran9a publica. - Ocorrencia do 
requisite da conveniencia para a concessao da liminar. Pedido de liminar 
deferido, para suspender a eficacia "ex nunc" e ate final julgamento da presente 
a9ao, da expressao "servi9o ou atividade policial - militar inclusive policiamento 
preventive" do art. 2°, bem como da Tabela V, ambos da Lei 6.010, de 27 de 
dezembro de 1996, do Estado do Para. (STF - ADI 1.942-2) 

Observa-se que todas as decisoes foram contrarias ao entendimento da 

modalidade de contraprestactao pelo exercicio do poder de policia, mesmo as 

decisoes judiciais que suspenderam as Leis Estaduais, ou mesmo as act6es que ja 

foram julgadas, nao ha como preservar o modelo proposto. Nota-se que no 

entendimento judicial nao se pode conceber a instituictao de taxa que tenha por 

fundamento o poder de policia exercido por 6rgao da administractao compreendido 

na noctao de segurancta publica. 
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9 CONCLUSAO 

Retomando as abordagens iniciais dos conceitos inseridos dentro do 

presente estudo, passou-se pelos direitos e garantias fundamentais, onde o Estado 

tern o dever de amparar e proteger todas as pessoas que vivem em sociedade. 0 

Estado deve garantir a todos o direito a vida, a liberdade, a igualdade, a segurancta, 

e a propriedade, direitos estes que estao garantidos na Constituictao Federal: 

Artigo 5° da CF- Todos sao iguais perante a lei, sem distinc;ao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguranc;a e a propriedade nos termos seguintes: 

Para o foco das discussoes a Segurancta Publica, e urn dos direitos que vern 

sendo buscados desde os prim6rdios da civilizactao. Conceituada por Placido e 

Silva, diz ser o afastamento, por meio de organizactoes pr6prias, de todo perigo, ou 

de todo mal, que possa afetar a ordem publica, em prejuizo da vida, da liberdade, ou 

dos direitos de propriedade do cidadao. A segurancta publica, assim, limita as 

liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada cidadao, mesmo em 

fazer aquilo que a lei nao lhe veda, nao pode ir alem da liberdade assegurada aos 

demais, ofendendo-a. 

Na Constituictao Federal o verbete Segurancta Publica e encontrado no 

artigo 144, caput A segurancta publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 

. de todos, e exercida para a preservactao da ordem publica e da incolumidade das 

pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: inserido no Capitulo Ill Da 

Segurancta Publica, do Titulo V Da defesa do Estado e das instituictoes 

democraticas. Nota-se que segurancta publica e, portanto, atividade desenvolvida 

por 6rgaos do Poder Executivo, direcionados a preservactao da ordem publica. 

Dessa forma segurancta publica, nao abrange os encargos e deveres 

referentes as policias, mas de uma complexa actao desempenhada pelo Poder 

Publico e conjuntamente a sociedade que e atendida. Especialmente quando a 

Constituictao fala da responsabilidade de todos. 

0 Estado proporciona atraves da segurancta publica a preservactao da 

ordem publica, onde diante de qualquer especie de violactao o Estado age atraves 

dos seus orgaos responsaveis a retomada de sua preservactao, agindo atraves de 
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a<;oes coativas a tim de coibir quaisquer amea<;as a convivencia pacifica em 

sociedade. 

Com o objetivo de nao ser somente uma constitui<;ao moderna, mas 

atualizada, a Constitui<;ao Cidada de 1988 substituiu a expressao "manuten<;ao da 

ordem" por "preserva<;ao da ordem" que teria o objetivo de se garantir a repressao 

criminal imediata e nao s6 as a<;oes preventivas. Como foi firmado pela doutrina o 

conceito de polfcia administrativa, que nao incluia a repressao imediata, criou o 

paradigma de que as a<;oes policiais imediatas ao cometimento do crime seriam 

atividades de polfcia judiciaria. 

A seguran<;a publica tern suas a<;oes legitimadas pelo poder de polfcia, que 

e a autoriza<;ao de fiscaliza<;ao e interferencia na vida e no patrimonio das pessoas. 

Tal poder vai alem do poder da polfcia, configurando o poder do Estado, enquanto 

Administra<;ao Publica em geral, de policiar a sociedade e o individuo almejando a 

ordem publica. Ressalte-se que o poder de polfcia nao e monopolizado pelos 6rgaos 

de seguran<;a publica. 

Sendo urn direito de todos, a seguran<;a publica esta inserida dentro dos 

servi<;os publicos, ou seja, e privativa do Poder Publico, e s6 a Administra<;ao 

Publica deve presta-la. 

Servindo-se ainda dos conceitos elencados ao Iongo do estudo para 

entendimento do tema, temos em rela<;ao ao termo Taxa que sao tributos que 

incidem sabre urn fato gerador e que sao aplicados em contrapresta<;ao a esse fato 

gerador, ou seja, a taxa e a contrapartida ou contrapresta<;ao que o contribuinte 

pago em razao de urn servi<;o publico que lhe e prestado ou lhe e posto a sua 

disposi<;ao. Alem da contrapartida de urn servi<;o publico prestado ou posto a 
disposi<;ao, as taxas tambem estao relacionadas ao poder de polfcia da 

administra<;ao, englobando fiscaliza<;oes e licenciamentos em geral. 

Da analise que se buscou fazer na presente pesquisa foi realizada no intuito 

de observar a aplicabilidade da Taxa de Seguran<;a Preventiva na Polfcia Militar do 

Parana, observando o objetivo geral e aos objetivos especificos inicialmente 

tra<;ados no projeto de pesquisa, dentre eles a avalia<;ao da aplica<;ao da Taxa de 

Seguran<;a Preventiva diante da atribui<;ao da Polfcia Militar do Parana no contexto 

da Seguran<;a Publica. 

Dentro deste contexto buscou-se responder o primeiro questionamento de 

quando ocorrer a falta de policiamento tendo o solicitante pago a Taxa de Seguran<;a 



67 

Preventiva, a qual foi observado no contexto da Lei sua orientac;ao quando ao direito 

de devoluc;ao do tributo. No segundo questionamento buscou responder se nao 

houver o recolhimento da taxa, mas ocorrer o policiamento preventive no evento, 

sendo previsto na Lei que o tributo devera ser recolhido antes da prestac;ao do 

servic;o ou pratica do ato, sendo facultada ao administrador a cobranc;a a posteriori. 

Nos demais questionamentos onde o contribuinte em evento que aufere 

Iuera tao somente, vendendo urn servic;o privado, mas se utilizando do servic;o 

publico da Policia Militar, observa-se que a Lei nao faz referencia, mas o 

administrador devera sobejar o interesse publico (coletividade) sabre o interesse 

privado, e a potencialidades de riscos decorrentes de tais eventos, pois as pessoas 

que ali se aglomeram potencializam os fatores de risco a vida, a integridade ffsica, 

ao patrimonio, cabendo nesses casas ao Estado atraves dos orgaos de seguranc;a 

publica o dever de preservar a ordem publica. 

Tais analises nao foram observadas a ilegalidade da lei ou sua 

inconstitucionalidade, pais nao cabe ao agente publico essa exegese, e sim que ele 

tern o dever de cobrar o tributo estando vinculado a esta func;ao. Logo, ele nao pode, 

diante do fato gerador, deixar de cobrar o tributo, tao pouco podera cobrar acima ou 

abaixo de seu valor. Nao e ato discricionario e nao pode agir por sua vontade, o 

agente publico tera que lanc;ar o valor do tributo. 

Ainda tratando de Seguranc;a Publica, dentro da competencia para legislar, 

verifica-se que de acordo com o art. 144, §§ 4°, so e 6°, que cabe aos Estados a 

organizac;ao policial. Tanto e de sua responsabilidade primaria o exercfcio dessa 

atividade que, se nao a cumprir devidamente, podera haver ocasiao de intervenc;ao 

federal por termo a grave comprometimento da ordem publica. 

No campo das atribuic;oes especificas da Policia Militar do Parana, esta 

inserido no Artigo 144, paragrafo so da Constituic;ao Federal e nos artigos 46 e 48 da 

Constituic;ao do Estado do Parana, com regulamentac;ao pelas normas 

infraconstitucionais, Decreta-Lei 667, de 2 de julho de 1969, que Reorganiza as 

Policias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territ6rios e 

do Distrito Federal, e da outras providencias, e Decreta n.0 88.777, de 30 de 

setembro de 1983, Aprova o regulamento para as policias militares e corpos de 

bombeiros militares (R-200), Lei Estadual n.0 6.774, de 8 de janeiro de 1976, Lei de 

Organizac;ao Basica da Policia Militar do Parana. 
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A Policia Militar do Parana, por ter competencia Constitucional para 

executar o policiamento preventivo e a preservagao da ordem publica, e atribuigao 

como ja vista anteriormente, atende cada vez mais demandas de servigos como 

shows musicais, festas populares, competigoes esportivas, feiras agropecuarias, 

dentre outras. 

Diante da demanda, emprega efetivos policiais militares em escalas 

extraordinarias para fazer frente a quantidade de pessoas que alguns eventos 

atraem por sua envergadura e seu contexto. 

Buscando disciplinar a aplicagao desses efetivos, bern como de meios 

materiais, com a atengao principalmente em grandes eventos, foi instituida a Lei 

Estadual n.0 10.236, de 28 de dezembro de 1992, Taxa de Seguranga Preventiva

TSP, com a finalidade de viabilizar recursos financeiros para o Fundo de 

Modernizagao da Policia Militar- FUMPM, criado de acordo com o artigo 16, da 

referida Lei. 

Com a relagao a efetiva aplicagao da Lei Estadual n.0 10.236, verificando 

seus aspectos negativos e positivos, quanta a viabilizagao buscou-se sua 

fundamentagao legal, no direito Constitucional, Constituigao Federal Artigo 145 e 

Constituigao Estadual Artigo 129, e no Direito Tributario conforme expressa o C6digo 

Tributario Nacional, em seu artigo 3° - tributo e toda prestagao pecuniaria 

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

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

plenamente vinculada. 

Conclui-se, a partir desta definigao, que tributo e uma obrigagao legal, 

decorrente de lei, o qual nao se constitui em sangao por ato ilfcito e que tern por 

sujeito ativo, credor, normal mente, uma pessoa (Estado) e por sujeito passivo, o 

devedor, sendo qualquer pessoa, apontada na lei, cobrada mediante atividade 

administrativa vinculada. 

Na visao de Harada (2004, p. 313), em sua obra intitulada Direito Financeiro 

e Tributario, tributos sao prestagoes pecuniarias compuls6rias, que o Estado exige 

de seus suditos em virtude do seu poder de imperio. 

Ja o tributarista Amaro (2006, p. 25), em sua obra intitulada Direito 

Tributario Brasileiro, tributo e toda prestagao pecuniaria nao sancionat6ria de ato 

ilicito, instituida em lei e devida ao Estado ou a entidades nao estatais de fins de 

interesse publico. 
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A obriga(faO tributaria nao e voluntaria, pois decorre do imperio da lei, 0 

contribuinte e obrigado a pagar. Se a obriga(fao nao for compuls6ria, ou seja, se ela 

for facultativa, nao sera de natureza tributaria. Ainda, o tributo nao pode ser 

instituido mediante decreta, ou por qualquer portaria, pois o mesmo somente podera 

ser instituido por lei. 

0 fato gerador da taxa e sempre uma atividade especifica, relativa ao 

contribuinte. Resulta clara do texto constitucional que a atividade estatal especifica, 

relativa ao contribuinte, a qual se vincula a instituigao da taxa, podendo ser o 

exercicio do poder de policia, ou a prestagao de servigos ou colocagao destes a 
disposigao do contribuinte. 

A Constituigao Federal adota esse criteria, ao relacionar as taxas ao 

exercicio do poder de policia e a execugao de servigo publico divisive!, permitindo 

diferencia-las dos impastos, os quais nao estao vinculados a nenhuma atuagao 

estatal divisive!. 

Assim o fato gerador da taxa nao e urn fato meramente do contribuinte, mas 

urn fato do Estado. Pois o Estado desenvolve determinada atividade, que em 

decorrencia disso, cobra taxa de quem aproveita daquela atividade. Desta forma a 

taxa possui urn carater contraprestacional, pois existe nela urn beneficia, uma 

vantagem para o contribuinte. 

Com o fito de analisar a aplicabilidade da Taxa de Seguranga Preventiva na 

Policia Militar do Parana, verificou-se que a inovagao possibilitou a melhoria dos 

servigos de seguranga, sem diminuir recursos orgamentarios destinados a outras 

necessidades basicas (habitagao, saude, educagao, e outras) da populagao. 

lnovagao que foi concretizada ap6s estudo da Primeira Segao do Estado

Maior da Policia Militar do Parana, e convencimento junto aos poderes Executivo e 

Legislative Estadual, pelo Comando da Corporagao. 

No entanto o carater inovador desses instrumentos legais trouxe consigo 

algumas duvidas por ocasiao de sua efetiva aplicagao seja pelo aspecto negativo de 

que se reveste todo e qualquer tipo de tributo, seja pela inexperiencia no trato de 

questoes afetas ao direito tributario, fato absolutamente incomum para a Policia 

Militar do Parana ao Iongo de mais de urn seculo de existencia. Por outro lado, com 

o advento da Lei Estadual n.0 10.236, a instituigao policial militar paranaense 

assume em tese a condigao de 6rgao estatal de direito publico interno capaz de 
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gerar receita por meio da cobranc;a da Taxa de Seguranc;a Preventiva - TSP por 

servic;os prestados. 

A lei paranaense buscou atender em tese, as exigencias e embasamento 

legal, como se ve nos aspectos da cobranc;a, e nos motivos para a gerac;ao da 

cobranc;a da Taxa de Seguranc;a Preventiva no decorrer do estudo da Lei. 

A Lei Estadual estabelece que o contribuinte, ao utilizar servic;o especffico 

prestado pelos 6rgaos da Administrac;ao Policial Militar, deve pagar a Taxa de 

Seguranc;a Preventiva e que os recursos decorrentes da cobranc;a serao destinados 

ao Fundo de Modernizac;ao de Polfcia Militar, que tern finalidade de adquirir novos 

equipamentos operacionais e outras despesas de capital. 

Desde a sua criac;ao a Taxa de Seguranc;a Preventiva, sofreu algumas 

mudanc;as legislativas, devido ao conflito de interesses que tal tributo causa 

principalmente nos grandes eventos, jogos de futebol, festas e exposic;oes feiras. 

Contextualizando temporalmente a cobranc;a da Taxa de Seguranc;a 

Preventiva no Parana, logo ap6s sua criac;ao, a Polfcia Militar como 6rgao do Estado 

prestador do servic;o ao dar cumprimento quando diante do fato gerador, tendo em 

vista a solicitac;oes de policiamento para partidas de futebol do Campeonato 

Paranaense, solicitou o pagamento do tributo. A Federac;ao Paranaense de Futebol 

como · agente recebedor do servic;o prestado pela Policia Militar, se posicionou 

contrariamente ao pagamento da Taxa de Seguranc;a Preventiva em jogos de 

futebol, e consegue ap6s algum tempo junto a Assembleia Legislativa do Parana, 

aprovar a Lei Estadual n.0 12.023, de 14 de janeiro de 1998, retirando da Lei 

Estadual n.0 10.236, a expressao futebol, isentando assim tal prestac;ao de servic;o. 

Diante de tal situac;ao mesma com a lei aprovada a Federac;ao Paranaense 

oficiou a Polfcia Militar, solicitando a abolic;ao da Taxa Seguranc;a Preventiva. Os 

clubes de futebol deixaram de pagar a Taxa Seguranc;a Preventiva, e o Comandante 

Geral da Polfcia Militar solicitou a Procuradoria Geral do Estado, a cobranc;a judicial 

dos debitos pendentes. A Procuradoria Geral do Estado informou a impossibilidade 

da cobranc;a por nao haver decreto de regulamentac;ao. 

Como havia liminar do Supremo Tribunal Federal, suspendo a cobranc;a da 

Taxa de Seguranc;a Preventiva, no Estado do Para, tratando de tributo, nos mesmos 

termos, da Lei Estadual n.0 10.236, de 28 de dezembro de 1992, o Comandante 

Geral em exercfcio solicitou a Procuradoria Geral do Estadual, orientac;ao em 

relac;ao a decisao do Supremo Tribunal Federal e a solicitac;ao de abolic;ao da Taxa 
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pela Federac;ao Paranaense de Futebol, a Procuradoria Geral do Estado se 

manifestou, como segue: 

0 servi9o publico, que ha de ser especifico e divisive!, nao se enquadra na 
cobran9a de taxa de seguran9a preventiva. Primeiro porque o sujeito 
passivo (promovente do evento) nao se beneficia diretamente dos servi9os 
de seguran9a, que e dirigido a todos os participantes e a toda coletividade. 
Segundo porque como servi9o publico a seguran9a publica e dever do 
Estado, ja que deve ser prestada a todos os cidadaos, indistintamente. A 
Seguran9a tratada na Lei Estadual em analise e aquela comum, que e 
prestada de qualquer forma, todos os dias, em todos os eventos, que 
reunam duas ou dez mil pessoas, e aquela seguran9a que nao exige 
efetivo especial, que nao e especlfica e divisive! (porque e generalizada). 
Esta seguran9a publica, enquanto servi9o publico, nao pode ser objeto de 
cobran9a de taxa de servi90. Foi em razao disso e por outros argumentos 
que talvez venham a ser aduzidos na decisao do merito da Adin 
inicialmente referida, que o STF ja suspendeu os efeitos da Lei no Estado 
do Para, muito similar a nossa Lei Estadual que instituiu a mesma taxa, 
com a mesma hip6tese de incidemcia, mesmo sujeito passivo. Mas, a taxa 
de pollcia, conforme exposto, podera ser cobrada, porque a inten9ao nao e 
cobrar o tributo pela seguran9a publica (que e dever do Estado, como sao 
todos os demais servi9os prestados, especialmente no tocante a Saude, a 
Ordem Publica, a Higiene), a inten9ao e restringir, fiscalizar, prestar uma 
seguran9a diferenciada a uma atividade que importe em perigo a ordem, a 
seguran9a da coletividade como urn todo e principalmente daquelas 
pessoas que se reunem em eventos de qualquer natureza (esportivos, 
religiosos, politicos, etc.). Opina, portanto, pela imediata altera9ao da lei 
Estadual 10.236/92, ante a possibilidade de vir a ser inquinada de 
inconstitucional, como ocorreu com a Lei paraense, para que a taxa seja 
instituida pelo poder de pollcia e nao mais como taxa de servi9o. 

Ainda no sentido de se orientar quanta a correta aplicabilidade e cobranc;a 

da Taxa Seguranc;a Preventiva na Policia Militar do Parana, a Primeira Sec;ao do 

Estado-Maior, em 7 Abril de 2000, ap6s analise elaborou parecer com as seguintes 

conclusoes: 

Ha de se questionar da conveniencia na manuten9ao de uma lei agora 
esvaziada de seu principal conteudo, que consistia na incidencia da taxa 
sabre eventos futebollsticos, em decorrencia da Lei 12.023, de 14 de janeiro 
de 1998. 0 remanescente da lei, alem de uma aparente 
inconstitucionalidade, exaustivamente tratada nos pareceres da PGE, 
guarda o inconveniente de ser antipatica ao contribuinte. Ja quanta as taxas 
de expediente alem do fato de pouco representar em termos financeiros, 
encontra os obstaculos legais ja citados quanta a gratuidade. Outro fato a 
ser considerado eo parecer 114/97 da PGE, no qual ela se manifesta pela 
impossibilidade em constituir o credito tributario decorrente da TSP, por 
inexistir regulamenta9ao quanta ao lan9amento e ao processo executivo, 
vista que ate o momenta nao existe Decreta regulamentando a Lei . em 
questao. 
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No parecer foram elaboradas as seguintes propostas pela Primeira Segao 

do Estado Maior da Policia Militar do Parana, em sintese: 

18 
- revogaCfaO no que diz respeito a manutenctao da Taxa de Seguran9a 

Preventiva -TSP, maritendo-se as disposi96es que dizem respeito ao Fundo 
de Modernizactao da Policia militar- FUMPM. 28

- Manutenctao da lei nos 
termos atuais, ate que haja manifestactao judicial quanta a sua 
constitucionalidade ou nao. lsto por iniciativa de quem se julgar prejudicado 
por ela, pais mesmo que ocorra a declaractao de inconstitucionalidade da 
Lei 6.01 0, do Estado do Para, isto nao faria coisa julgada quanta a Lei 
10.236 do Estado do Parana. Em se adotando essa 28 proposta, ha que se 
considerar a possibilidade de que no futuro o Estado do Parana venha a 
arcar com a devoluctao dos valores indevidamente recebidos. Se isso 
ocorrer, o responsavel pela restitui9ao do indebito seria o FUMPM, e para 
tal se utilizaria os fundos que dispusesse. Em nao havendo, 
subsidiariamente o Tesouro do Estado responderia pelo devido. 38

- De que 
o Exmo. Sr. Cmt. Geral nao suspenda a cobran9a de qualquer das taxas 
previstas na Lei 1 0.236, ja que qualquer ato expedido por essa autoridade 
seria urn ato administrative, sem competencia para alterar uma norma 
nascida no legislative, que s6 pode ser alterada por outra do mesmo nfvel, 
ou em razao de uma decisao judicial. 

Assim a orientagao tanto por parte da Procuradoria Geral do Estado, como 

da Primeira Segao e pela alteragao da Lei n.0 10.236, de 28 de dezembro de 1.992, 

para sua aplicagao, mas a Primeira Segao orienta ao Comando Geral, no sentido de 

nao suspender a cobranga de qualquer das taxas, previstas na Lei n.0 10.236, ja que 

qualquer ato expedido por essa autoridade seria urn ato administrativo, sem 

competencia para alterar uma norma nascida no legislativo, que s6 pode ser 

alterada por outra do mesmo nivel, ou em razao de decisao judicial. 

Alem da isengao do futebol, buscou-se tambem a isengao da cobranga da 

Taxa de Seguranga Preventiva nas exposigoes-feiras e foi aprovada com a Lei 

Estadual n.0 14.354, em primeiro de abril de 2004. 

Ficando assim, alem das isengoes ja previstas na Lei conforme artigo 8°, 

paragrafo 2°, isentos tambem a seguranga preventiva nos jogos de futebol e as 

exposigoes-feiras. 

No estado do Ceara, assim como no Para, foi impetrada Agao direta de 

lnconstitucionalidade- ADIN n.0 2.424-8, pelo Partido Comunista do Brasil, e a Lei 

n.0 13.084, 29 de dezembro de 2000, sob a alegagao de que a atividade e indivisivel, 

e devida a todos os cidadaos da coletividade e que nao pode vir a ser especificada 

para cada contribuinte, que para tanto paga impastos. 0 Supremo Tribunal Federal 

julgou procedente a Agao, e deferiu liminar em 7 de junho de 2002, suspendendo a 

Lei ate julgamento final da agao. Em primeiro de abril de 2004, em decisao final, o 
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Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a a<;ao contra a Lei n.0 13.084, de 29 

de dezembro de 2000, do Estado do Ceara. 

Em 27 de mar<;o de 2006, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, ajuizou A<;ao Direta de lnconstitucionalidade- ADIN n.0 3717, com pedido de 

liminar, contra a Lei Estadual n.0 10.236, de 28 de dezembro de 1992, que instituiu a 

Taxa de Seguran<;a Preventiva, pedindo que seja suspensa liminarmente a integra 

da Lei paranaense n.0 10236, e ao final seja declarada a inconstitucionalidade da 

Integra da lei paranaense. Atualmente se encontra concluso com o relator Ministro 

do Superior Tribunal Federal Celso de Mello, desde 11 de dezembro de 2008, 

estando pendente de julgamento. 

Em que pese o entendimento da justi<;a (STF), se posicionar pelo 

deferimento das A<;oes Diretas de lnconstitucionalidade - ADIN, alegando a 

impossibilidade de se impor taxas para serem cobradas pela Seguran<;a Publica, 

pode-se ver posicionamentos favoraveis a cobran<;a das taxas, como exemplo: 

Entende o jurista tributario Amaro (2006, p. 301) que as taxas sao tributos 

cujo fato gerador e configurado por uma atuagao estatal especifica, referivel ao 

contribuinte, que pode consistir: 

a} no exercfcio regular do poder de polfcia; ou b) na presta9ao ao 
contribuinte, ou coloca~tao a sua disposi~tao deste, de servi9o publico 
especffico e divisfvel (CF, art. 145, II; CTN, art. 77}. Como se ve, o fato 
gerador da taxa nao e urn fato do contribuinte, mas urn fato do Estado. 0 
Estado exerce determinada atividade e, por isso, cobra a taxa da pessoa a 
quem aproveita aquela atividade. As diversas teorias sobre as taxas ora 
sublinham a existencia de urn beneffcio ou vantagem para o contribuinte, 
dando a elas urn carc~ter contraprestacional, ora as veem como reembolso 
do custo da atua9ao estatal, ora as caracterizam meramente como tributo 
ligado a atua9ao especffica do Estado, abstrafdas eventuais vantagens que 
possam ser frufdas pelo contribuinte. 0 que esta assente e que, se as 
atividades gerais do Estado devem ser financiadas como os impastos, 
arrecadados de toda a coletividade, ha outras atividades estatais que, dada 
sua divisibilidade e referibilidade a urn indivfduo ou a urn grupo de 
indivfduos determinavel, podem (e, numa perspectiva de justi9a fiscal, 
devem} ser financiadas por tributos pagos pelos indivfduos a que essas 
atividades estatais se dirigem. A implementa~tao dessa ideia levou a 
cria9ao, a par dos impastos, de outras especies de tributo (de que as taxas 
sao o exemplo mais expressive}, que se diferenciam pelas circunstancias 
de se atrelarem a determinadas manifesta96es da atua9ao estatal, que 
condicionam e legitimam tais exa~toes. 

Assevera ainda com essa conceitua<;ao e classifica<;ao das taxas, Carvalho 

(2007, p. 389): 
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Taxas sao tributos que se caracterizam por apresentarem, na hip6tese da 
norma, a descri~tao de urn fato revelador de uma atividade estatal, direta e 
especificamente dirigida ao contribuinte. Nissa diferem dos impastos, e a 
analise de suas bases de calculo devera exibir, for~tosamente, a medida da 
intensidade da participayao do Estado. Acaso o legislador mencione a 
existencia de taxa, mas eleja base de calculo mensurado de fato estranho a 
qualquer atividade do Poder Publico, entao a especie tributaria sera outra, 
naturalmente urn impasto. 

Em parecer da Advocacia Geral da Uniao de 24 de fevereiro de 2003, em 

ADIN, do Estado do Para, em rela<;ao Taxa Seguran<;a Preventiva, manifesta-se da 

seguinte forma: 

Na importa que o servi90 seja de interesse geral, como a seguran9a 
publica. A incidencia da taxa torna-se possivel toda vez que se acha 
presente o elemento de conexao entre o exercfcio do poder de polfcia geral 
(uti universi) e a atividade do contribuinte que se aproveita particularmente 
desse exercfcio (uti singuli), fazendo com que haja uma contrapresta~tao 
imediata e especffica em beneficia do obrigado (tributo vinculado a uma 
atua~tao estatal referida ao contribuinte). 

Pelo exposto, para a aplicabilidade da Lei Estadual n.0 10.236, de 28 de 

dezembro de 1992, ve-se necessario que seja feita uma ampla revisao para 

possiveis altera<;6es dos anexos da Lei e para atender os preceitos legais, conforme 

parecer da PGE: 

Opina, portanto pel a imediata alterayao da Lei estadual 1 0.236/92, ante a 
possibilidade de vir a ser inquinada de inconstitucionalidade, como ocorreu 
com a Lei Paraense, para que a taxa seja instituida pelo poder de polfcia e 
nao mais como taxa de servi!fo. 

Pode-se concluir que a Taxa de Seguran<;a Preventiva - TSP instituida na 

Policia Militar do Parana, por intermedio da Lei n.0 10.236/92, carece de altera<;6es e 

aprimoramento, para sua aplica<;ao e para que nao venha sofrer interpela<fOes da 

justi<;a questionando a constitucionalidade da Lei. 

A<;ao Direta de lnconstitucionalidade ADIN n.0 3717 ajuizada contra a Lei n.0 

1 0.236, de 28 de dezembro de 1992, do Estado do Parana, nao foi julgada ainda, e 

sem liminar que suspenda a cobran<;a, a Lei permanece sendo aplicada, nao 

podendo deixar de ser devidamente cobrada administrativamente, somente 

ocorrendo em razao de altera<;ao da Lei ou decisao judicial. 
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ANEXO -A - Lei Estadual 10.236, Tabela e Norma. 



POLJCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA 

ESTADO-MAIOR -1A SECAO 

Publicado no DOE n.0 3.919, de 29 de dezembro de 1992. 

Alterada pela Lei n.0 12.023, de 14 de janeiro de 1998. 
Alterada pela Lei n.0 14.354, de 01 de abril de 2004 

lei: 

Lei nQ 10.236,,de 28 dez. 1992 

lnstitui a Taxa de Seguran~a Preventiva, cria o 
Fundo de Moderniza~ao da Policia Militar -
FUMPM e adota outras providencias. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Parana decretou e eu sanciono a seguinte 

Art. 12 Fica instituida a Taxa de Seguran~a Preventiva (TSP), com base no incise 
II do artigo 129 da Constitui9ao Estadual. 

Art. 22 A Taxa de Seguran9a Preventiva (TSP) tern como fato gerador a utiliza9ao, 
pelo contribuinte, de servi9o especifico e divisive!, prestado pelos 6rgaos da 
Administra9ao Policiai-Militar ou a coloca9ao desse servi9o a disposi9ao do contribuinte 
cujas atividades exijam do Poder Publico Estadual, vigilancia, visando a preserva9ao da 
seguran9a e da ordem publica. 

Art. 32 Contribuinte da Taxa de Seguran9a Preventiva (TSP) e toda pessoa fisica 
ou juridica que solicitar a presta9ao do servi9o publico ou a pratica do ato decorrente da 
atividade do poder de policia, ou ainda quem for o beneficiario direto do servi90 ou ato. 

Paragrafo unico. A Taxa de Seguran9a Preventiva e devida de forma anual, 
mensal ou unitaria de acordo com a natureza do ato, servi9o ou evento, ou ainda em 
fun9ao do potencial de risco a que estao expostas as atividades dos solicitantes dos 
servi9os policiais-militares. 

Art. 42 A base de calculo da TSP e o custo do servi9o quantificado em Unidade 
Padrao Fiscal do Parana (UPFPR) e o seu valor corresponde a percentual daquela 
unidade, apurado mediante a aplica9ao das aliquotas pr6prias. 

Art. 52 As aliquotas da TSP serao as constantes das tabelas anexas a esta lei. 

Art. 62 0 pagamento da TSP, sera efetuado antes de solicitada a presta9ao de 
servi9o ou da pratica do ato, sob exclusiva responsabilidade do contribuinte e, tratando-se 
de renova9ao, observadas as seguintes epocas: 

I - Quando a TSP for devida por mes, ate o quinto dia do periodo objeto da 
renova9ao; 

II - Quando a TSP for devida anualmente, ate 28 de fevereiro do 
financeiro objeto da renova9ao. Se exigida anualmente de contribuinte novo 

exercicio 
e a 



atividade publica nao coincidir com o ano civil, sera adotado o criteria proporcional de 
calculo referente aos meses restantes, iniciando-se pelo mes em que come9ou a ser 
exercido o poder de policia. 

Art. 7Q. A fiscaliza9ao do cumprimento da obriga9ao tributaria referente a TSP 
compete a Secretaria de Estado da Seguran9a Publica, na forma a ser estabelecida em 
Resolu9ao expedida pelo seu titular. 

Art. 8Q A TSP sera paga na reparti9ao arrecadadora do domidlio tributario do 
contribuinte ou na rede bancaria autorizada, atraves de documento de arrecada9ao de 
modelo oficial. 

§ 1 Q 0 agente encarregado de lavrar ato sujeito a incidencia da TSP deve exigir a 
apresenta9ao do comprovante de recolhimento do tributo. 

§ 2Q Sao isentos da TSP os atos e documentos relativos: 

I - as finalidades declaradas escolares, militares e eleitorais, polftico-partidarias e 
sindicais; 

II - a situa9ao funcional dos servidores publicos em geral, ativos ou inativos; e 

Ill - ao interesse de pessoas comprovadamente pobres; 

IV- a seguran9a preventiva dos jogos de futebol. (lnserido pela Lei n.0 12.023 de 
14 jan. 98)- as exposi96es - feiras (acrescido pela Lei 14.354 de 01/04/04) 

Art. gQ A falta de pagamento ensejara a aplica9ao de multa de 1 00% (cern por 
cento) sabre o valor da TSP, observadas as redu96es: 

I- a 40% (quarenta por cento) do seu valor quando o pagamento ocorrer ate 30 
(trinta) dias ap6s a notificayao do lan9amento; 

II - a 60% (sessenta por cento) do seu valor quando ap6s o prazo definido no 
'inciso I, o pagamento ocorrer ate o esgotamento do prazo de recurso se o notificado nao 
for revel; e 

Ill- a 80% (oitenta por cento) do seu valor quando o pagamento ocorrer ate 60 
(sessenta) dias, a contar da data em que o contribuinte revel deveria integrar a instancia 
com a reclamayao. 

Art. 10. Ficarao sujeitos a multa de valor igual a cern vezes o da TSP devida, os 
que: 

I - adulterarem ou falsificarem guia de recolhimento; ou 

II - com conhecimento do fato, conservarem guia de recolhimento adulterada ou 
falsificada; ou 

Ill - de qualquer forma contribuirem para a pratica de adultera9ao ou falsifica9ao. 

Art. 11. As normas relativas ao procedimento administrative fiscal para apura9ao de 
infra9ao, lan9amento de oficio e imposi9ao de multas concernentes a TSP, bern como a 
forma de inscri9ao dos correspondentes criterios tributaries em divida ativa do Estado e 



de sua cobranc;a, serao estabelecidos em Decreto do Poder Executive, observado, no que 
couber, o rito de instruc;ao contradit6ria estabelecido na lei organica do imposto a que se 
refere o Artigo 155, incise I, alinea "b" da Constituic;ao Federal. 

§ 1° Cabera em primeira instancia de deliberac;ao singular a revisao da legalidade 
do lanc;amento de oficio. 

§ 2°. 0 rito processual para a revisao em segunda instancia do lanc;amento de 
oficio obedecera o previsto pela Lei Complementar n° 1, de 2 de agosto de 1972. 

Art. 12. A TSP 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 TSP 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 do imposto a que se 
refere o Artigo 155, incise I, alinea "b" da Constituic;ao Federal. 

Art. 15. 0 termo inicial para calculo da correc;ao monetaria da TSP 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 infrac;ao. 

Art. 16. Fica criado o FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLJCIA MILITAR -
FUMPM- com a finalidade de prover recursos para reequipamento, material permanente, 
equipamentos operacionais e outras despesas de capital, excluidas as obras publicas, 
para a Policia Militar do Parana. 

Art. 17. 0 FUMPM sera, inicialmente, provide pelos recursos decorrentes da 
cobranc;a da Taxa de Seguranc;a Preventiva (TSP) instituida por esta lei. 

Paragrafo unico. Constituem, ainda, recursos do FUMPM: 

a) A parte dos recursos do FUNRESTRAN destinada a Policia Militar, conforme 
disposic;ao do § 3°, do art. 2°, do Decreto n° 1.852/72, alterado pelo de n° 7.526/91; 

b) lndenizac;oes por danos ou extravios de materiais e equipamentos pertencentes 
a PMPR; 

c) Auxilios, subvenc;oes ou doac;oes Federais, Estaduais, Municipais, oriundas de 
convenios, contratos ou ajustes celebrados com entidadesprivadas ou vinculadas ao 
Governo Federal, Estadual ou Municipal e seus 6rgaos; 

d) 0 produto da alienac;ao de equipamentos ou material inservivel ou obsolete; 

e) Juros bancarios e rendas de capital provenientes de imobilizac;ao e aplicac;ao do 
FUM PM; 

f) Outras rendas eventuais. 

Art. 18. 0 FUNDO DE MODERNIZA<;AO DA POLfCIA MILITAR- FUMPM -sera 
administrado por urn Conselho Diretor composto pelo Secretario da Seguranc;a Publica, 
como Presidente nato, tendo o Comandante Geral da Policia Militar, na qualidade de 
Vice-Presidente nato e como membros: o Chefe do Estado-Maior da PMPR, Diretor da 



DAL, Chefe da 4a Se<;ao, Chefe da 6a Se<;ao do Estado Maier, Consultor Juridico e urn 
representante da Secretaria da Fazenda. 

Art. 19. 0 FUNDO DE MODERNIZA<;AO DA POLiCIA MILITAR -FUMPM - e 
dotado de personalidade jurfdica e escritura<;ao contabil propria. 

Art. 20. Da aplica<;ao dos recursos do FUMPM sera feita a presta<;ao de contas nos 
prazos e na forma da legisla<;ao pertinente. 

Art. 21. Dentro de 90 (noventa) dias o Poder Executive baixara decreta de 
regulamenta<;ao do Fundo de que trata o art. 16 desta lei. 

Art. 22. Ficam isentas do pagamento da Taxa de Seguran<;a Preventiva (TSP) as 
atividades realizadas por clubes de esporte amador e as que tenham finalidade, 
comprovadamente, filantr6pica. 

Art. 23. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica<;ao, com eficiencia a partir 
de 12 de janeiro de 1993. 

PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 28 de dezembro de 1992. 

MARIO PEREIRA 
Governador do Estado em Exercfcio 

Heron Arzua 
Secretario de Estado da Fazenda 

Jose Moacir Favetti 
Secretario de Estado da Seguran<;a Publica 

Este texto nao substitui o publicado no Diario Oficial do Estado n.0 3.919, de 29 dez. 1992. 



ANEXO A lei NQ 10.236 

TABELA PARA CALCULO DA TSP 

BASE DE CALCULO 

UPFPR VIGENTE 

N° DE 
ORDEM ESPECIFICACAO DO SERVICO IATO A 

REALIZAR 
1 ATOS RELATIVOS AO SERVIQO 

OPERACIONAL EM GERAL 

N° DE 

1.1. SERVICOS RELATIVOS A SEGURANCA 
PREVENTIVA POR HOMEM I HORA 

1.1.1. SEGURANCA FiSICA DE 
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS, DA 
ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO 
EST ADO, FUNDACOES I AUTARQUIAS, 
PRESTADORES DE SERVICOS, INDUSTRIA E 
COMERCIO. 

horas 

mes 

.1 Policial Militar 16 (seis) horas 

.1 Policial Militar I 8 (oito) horas 

.1 Policial Militar 112 (doze) horas 

.1 Policial Militar 116 (dezesseis) horas 

.1 Policial Militar 124 (vinte e quatro) 

.1 Policial Militar 16 (seis) horas I mes 

.1 Policial Militar 18 (oito) horas I mes 

.1 Policial Militar 112 (doze) horas I mes 

.1 Policial Militar 116 (dezesseis) horas I 

.1 Policial Militar 124 (vinte e quatro) 
horas I mes 
1.1.2. SEGURANCA PREVENTIVA A 
EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 
(Futebol, Shows, Ex:posi96es Feiras(suprimido 
pela Lei n° 14.354 de 01104104), Rodeios, Circos, 
Parques de Diversoes e Outros Similares) COM 
COBRANCA DE INGRESSO . 

. 2 Policiais Militares 16 (seis) horas 

.4 Policiais Militares 16 (seis) horas 

.6 Policiais Militares 16 (seis) horas 
.8 Policiais Militares 16 (seis) horas 

ORDEM ESPECIFICACAO DO SERVICO I ATO A 
REALIZAR 

I .1 0 Policiais Militares 16 (seis) horas 
.20 Policiais Militares 16 (seis) horas 
.30 Policiais Militares 16 (seis) horas 
.40 Policiais Militares 16 (seis) horas 
.50 Policiais Militares 16 {seis) horas 

ALIQUOTA S 
ANUAL MENSAL POR VEZ 

IDIA 
UN I DADE 

25,2 
33,6 
50,4 
67,2 

100,8 

I 
ALIQUOT AS 

0,14 

0,84 
1,12 
1,68 
2,24 
3,36 

1,68 
3,36 
5,04 
6,72 

ANUAL MENSAL POR VEZ 
IDIA 

UN I DADE 
8,40 

16,80 
25,17 
33,60 
42,00 



.60 Policiais Militares 16 (seis) horas 50,40 

.70 Policiais Militares 16 (seis) horas 58,80 

.80 Policiais Militares 16 (seis) horas 67,20 

.90 Policiais Militares 16 (seis) horas 75,60 

.1 00 Policiais Militares 16 (seis) horas 84,00 

.150 Policiais Militares I 6 (seis) horas 126,00 

.200 Policiais Militares 16 (seis) horas 168,00 

.250 Policiais Militares 16 (seis) horas 210,00 

.300 Policiais Militares I 6 (seis) horas 252,00 

.350 Policiais Militares 16 (seis) horas 294,00 

.400 Policiais Militares 16 (seis) horas 
1.2. PREVENQAO COM EQUIPAMENTOS DE 

336,00 

ALARME, RASTREAMENTO OU SIMILARES. 
1.2.1. POR EMPRESAS DE COMERCIO DE 

JOIAS, PEDRAS OU METAlS PRECIOSOS 
1.2.2. POR EMPRESAS FORNECEDORAS 

OU INSTALADO-RAS DE ALARMES 
RESIDENCIAIS 

1.2.3. POR EMPRESAS FORNECEDORAS 5,00 
OU INSTALADO-RAS DE ALARMES PARA 
VEfCULOS 1,00 

1.2.4. POR ALARME INSTALADO EM 
ORGANIZAQOES POLI-CIAIS MILITARES 0,70 4,00 

1.2.5. POR CHAMADA INDEVIDA, 
DECORRENTE DE ACIO-NAMENTO 2,00 
ACIDENTAL DE ALARME BANCARIO 

0,03 
ATOS I SERVIQOS PREST ADOS PELA 0,02 

2 ADMINISTRAQAO POLICIAL MILITAR 0,05 
2.1. CERTIDOES DIVERSAS, POR FOLHA 
2.2. COPIAS (XEROX) AUTENTICADAS (POR 
FOLHA) 0,13 
2.3. A TEST ADOS DIVERSOS 
2.4. DIARIAS I PERMANENCIA DE VEfCULOS 

1,20 

APREENDI-DOS, NAS UNIDADES POLICIAIS 1,50 
MILITARES, APOS NOTIFI-CADO 0 0,60 
PROPRIETARIO 
2.5. INSCRIQAO EM CURSOS DE FORMAQAO 
(PORALUNO) 0,30 
2.6. INSCRIQAO EM CURSO DE 
ATUALIZAQAO, TREINA-MENTO E PREPARO 0,08 
DE PUBLICO EXTERNO 0,05 
2.7. EXAME PSICOTECNICO 0,25 
2.8. EXPEDIQAO DE CERTIFICADOS E 
DOCUMENTOS DI-VERSOS AO PUBLICO 

0,15 

EXTERNO 
2.9. FOTOGRAFIAS 

. Legend ad as e autenticadas 10 x 19 (1 a via) 

. demais c6pias, por unidade 

. amplia96es fotograficas (1 8 via) 

. demais vias, por unidade 



91 

ANEXO- B- ADINS DOS EST ADOS DO PARANA, PARAE CEARA. 



PMPR 
EM 

POLiCIA MILITAR DO PARANA 
ESTADO MAIOR 

18 SECAO 

CURITIBA, PR, 18 JAN 94 

1a SECAO 
NOTA DE INSTRUCAO N° 001/94 

NORMAS PARA COBRANCA DA TAXA DE SEGURANCA PREVENTIVA (TSP) 

1. FINALIDADE: 

Estabelecer as normas e procedimentos a serem tomadas pelas OPM/OBM por 
ocasiao da cobran<;a da TSP, nos termos definidos pela Lei n° 10.236, de 28 de 
Dezembro de 1992. 

2. REFERENCIA: 

a. Constitui<;ao Federal (Art 145, II); 

b. Constitui<;ao Estadual (Art 129, II); e 

c. Lei Estadual n° 10.236, de 28 Dez 92 (lnstitui a TSP). 

3. EXECUCAO: 

3.1. ESCLARECIMENTO: 

a. Taxa de Seguran~a Preventiva (TSP): e uma especie tributaria a que 
se sujeita a pessoa fisica ou juridica que solicita os servi<;os ou atos da 
Administra<;ao Policial Militar previstos em lei. lmplica na necessaria 
realiza<;ao do servi<;o ou ato, como contrapresta<;ao ao recolhimento 
da mesma. 

b. Fato Gerador: e a utiliza<;ao, pelo contribuinte, de servi<;o especifico e 
divisive!, prestado pelos 6rgaos da administra<;ao Policial Militar ou a 
coloca<;ao desse servi<;o a disposi<;ao do contribuinte cujas atividades 
exijam do Poder Publico Estadual vigilancia, visando a preserva<;ao da 
seguran<;a e da ordem publica. 

c. Contribuinte: e toda pessoa fisica ou juridica que solicitar a presta<;ao 
do servi<;o publico ou a pratica do ato decorrente da atividade do poder 
de policia, ou ainda quem for beneficiario direto do servi<;o ou ato. 

d. Base de Calculo: e o custo do servi<;o quantificado em Unidade 
Padrao Fiscal do Parana (UPFPR) e o seu valor corresponde a 
percentual daquela unidade, apurado mediante a aplica<;ao das 
ali quotas pr6prias (conforme tabelas anexas a Lei n° 1 0.236/92). 



-2-

POLiCIA MILITAR DO PARANA 
ESTADO MAIOR INTEGRADO 

18 SECAO 

e. A cobran~a da Taxa de Seguran~a Preventiva: e possivel nos 
pedidos de policiamento ou de qualquer ato da Administra9ao Policial 
Militar, previstos na Lei n° 10.236, de 28 de dezembro de 1992. 

3.2. PROCEDIMENTOS: 

Em principio, o usuario (contribuinte) deve ser orientado a solicitar os 
servi9os com a antecedencia minima de 06 (seis) dias uteis, para possibilitar a ado9ao 
das medidas decorrentes. 

Formalizada a solicita9ao do servi9o, serao adotados os seguintes 
proced imentos: 

3.2.1. DA SOLICITACAO A REALIZACAO DO SERVICO/ATO: 

a) Triagem das solicita~oes: consiste em separar, 
prioritariamente, os servi9os de interesse publico, que 
constituem-se em obriga9ao do Estado, dos servi9os para 
atender eventos/atividades cuja realiza9ao gera lucre aos seus 
promotores, caracterizando urn atendimento personalizado. 
Estes ultimos e que estarao sujeitos a cobran9a da Taxa de 
Seguran9a Preventiva (TSP). 

b) Defini~ao do Efetivo: separados os eventos/atividades sujeitos 
a cobran9a da Taxa de Seguran9a Preventiva (TSP), deve-se 
fazer o recolhimento do local do evento e definir o efetivo a ser 
empregado e o numero de horas de trabalho. Cumpre observar 
que nao ha obrigatoriedade de atendimento a esses eventos, 
pois a prioridade e atender os servi9os de interesse publico, no 
entanto esses eventos podem tornar-se prioritarios quando por 
sua natureza e dimensao representem risco para a seguran9a 
publica. Portanto, ao se fazer o reconhecimento, deve-se 
considerar o potencial de risco que o evento/atividade 
representa, nao s6 para a comunidade como tambem para o 
proprio efetivo a ser empregado. 

c) Defini~ao do Valor da TSP: uma vez definido o efetivo e o 
tempo de trabalho, define-se o valor da TSP a ser pago pelo 
contribuinte, com o uso da tabela anexa a Lei n° 10.236/92. 
Multiplica-se a aliquota correspondente pelo valor atualizado da 
Unidade Padrao Fiscal do Parana (UPFPR), obtendo-se o valor 
a ser pago em cruzeiros reais. Esse valor deve ser informado 
ao usuario (contribuinte) para que efetue o pagamento da Taxa, 
atraves de Guia de Recolhimento - GR-2 (instru96es no 
ANEXO 1), em agencia do BANESTADO ou qualquer outre 
banco autorizado apresentando a c6pia mecanicamente 
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autenticada pelo banco a OPM. 

d) Elabora~ao da Ordem de Servi~o: de posse da GR-2 
autenticada pelo banco, expede-se a Ordem de Servi9o para a 
realiza9ao do servi9o correspondente ou , simplesmente, 
realiza-se o ato solicitado. 

e) Realiza~ao do Servi~o/Ato: na data e hora aprazados 
executa-se o servi9o/ato solicitado como contrapresta9ao a taxa 
recolhida, encerrando o compromisso da instituiyao com o 
usuario (contribuinte). 

3.2.2. DO CONTROLE DOS SERVICOS E DA RECEITA: 

0 controle dos servi9os realizados e da receita obtida com a Taxa 
de Seguran9a Preventiva (TPS) deve ser realizado pelas Organiza96es Policiais e 
Bombeiros Militares, com vistas a acompanhar o retorno dos recursos por elas 
gerados, na forma prevista no Regulamento do Fundo de Moderniza9ao da PoHcia 
Militar (FUM PM). 

Para isso devem ser adotados os seguintes procedimentos de 
controle e acompanhamento: 

a) Registro dos Servi~os: devem ser relacionados, por ordem 
numerica e cronol6gica, os servi9os/atos realizados pela 
OPM/OBM como contrapresta9ao a TSP, o efetivo empregado 
e as horas trabalhadas. 

b) Acompanhamento da Receita: devem ser registradas, por 
ordem numerica e cronol6gica, as Guias de Recolhimento GR-2 
especificando as respectivas importancias recolhidas no Banco 
com o total arrecadado, ao final de cada mes. 

c) Cadastre de Contribuintes: os contribuintes, das respectivas 
areas de jurisdi9ao, devem ser cadastrados pelas OPM/OBM a 
nivellocal (Anexo Ill). 

Os primeiros procedimentos, especificados nas aHneas a) e b), 
devem ser cumpridos atraves de modelo proprio (Anexo II), o qual deve se 
encaminhado, ate o dia 05 (cinco) de cada mes, ao Conselho Diretor do FUMPM. 
C6pia desse documento deve ser mantida na Unidade de origem. 

4. ATRIBUICOES: 

4.1. DO COMANDANTE DA OPM/OBM: 
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Orientar os oficiais da OPM/08M, quanta a importancia do 
recolhimento da TSP; 

Supervisionar e determinar fiscaliza<;ao quanta ao efetivo, 
cumprimento das disposi<;oes desta Nl e a realiza<;ao dos 
servi<;os/atos resultantes da TSP; 

Encaminhar o relat6rio mensal ao FUM PM; 

Divulgar em 81 o rol de bens recebidos pela OPM, em decorrencia da 
TSP. 

4.2. DO OFICIAL P/1 OU 8/1 : 

Realizar a triagem das solicita<;oes; 

Prever e prover o efetivo necessaria a realiza<;ao do servi<;o; 

Organizar o cadastre de contribuintes, no ambito da OPM; e 

Apoiar o oficial P/3 quanta os demais procedimentos especificados 
sob o item 3.2.1. (da solicita~ao a realiza~ao do servi~o/ato). 

4.3. DO OFICIAL P/3 OU 8/3: 

Reconhecer o local definindo o efetivo necessaria e horas a serem 
trabalhadas; 

Definir o valor da TSP, informando ao usuario (contribuinte); 

Elaborar a Ordem de Servi<;o, ouvindo o oficial P/1 quanta a 
disponibilidade de efetivo, ap6s receber a GR-2 autenticada pelo 
Banco; 

Efetuar o preenchimento do relat6rio mensal (Anexo II) a ser 
remetido ao FUMPM. 

5. PRESCRICOES DIVERSAS: 

a) Deve haver permanente integra<;ao entre as atividades dos oficiais P/1 e 
P/3 ou 8/1 e 8/3, especialmente quanta ao adequado emprego do 
efetivo, com vistas a evitar excessiva carga horaria de trabalho; 

b) Quando o servi<;o realizado envolve efetivo de outra (s) Unidade (s), a 
OPM da area que comandar/coordenar os trabalhos devera: 
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b.1. Acrescer o efetivo da (s) outra (s) Unidade (s) ao seu , para efeito de 
expedir-se somente 01 (uma) GR-2 por evento atendido; 

b.2. Detalhar, no relat6rio/Taxa de Seguranc;a Preventiva (Anexo II), a 
unidade que a apoiou, o efetivo, horas trabalhadas, a aliquotas da 
UPFPR e o valor em cruzeiros reais, proporcionais a participac;ao 
desta na realizac;ao do servic;o. 

c) A (s) Unidade (s) que apoiou a OPM da area devera fazer registro proprio 
do apoio dado. Esse registro e para acompanhamento interne, nao deve 
ser encaminhado ao Conselho Diretor do FUM PM; 

d) A devoluc;ao da TSP, so mente ocorrera se for recusada a prestac;ao do 
servic;o ou a pratica do ato pretendido pelo contribuinte; 

e) 0 efetivo s6 pode ser aplicado nos eventos sujeitos a Taxa de Seguranc;a 
Preventiva, desde que haja a previa comprovac;ao do recolhimento da 
TSP atraves de GR-2. 

f) Deve-se observar com atenc;ao as Guias de Recolhimento GR-2 
preenchidas, face as exigencias da Lei n° 10.236/92 no artigo 8°, 
paragrafo 1 o e artigo 10 e seus incises. 

g) Os casos omissos devem ser dirimidos junto ao Conselho Diretor do 
FUM PM. 

ANEXO I 

INSTRU<;OES/PREENCHIMENTO DA GR-2 

1. REFERENCIA: SEFA/COORD. REC. EST. 

- Normas de Procedimento Fiscal n° 58/92; 

- Normas de Procedimento Fiscal n° 114/92; 

- Normas de Procedimento Fiscal n° 77/93; 

2. CONCEITOS E ESPECIFICA<;OES: 

2.1. GR-2: Guia de Recolhimento - Modele 2, e utilizada pelos contribuintes 
para pagamento de taxas e receitas diversas do Estado e encontrada em Livrarias e 
Papelarias com as seguintes caracteristicas: 
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GR-2 - 1 a Via - azul danubio; 
- 2a Via - vermelho vit6ria; 
- 3a Via - verde petr61eo. 

2.2. A GR-2 apresenta-se em 3 vias, sendo que cada uma tern urn destine a 

1 a Via - Agencia de Renda, para arquivo; 
2a Via - Contribuinte; 
3a Via - 6rgao interessado. Sera entregue pelo contribuinte. 

3. DO PREENCHIMENTO: 

3.1. A GR-2 e preenchida datilograficamente ou em letras de forma, pelo 
contribuinte, sem rasura ou emendas. Deve ser emitida uma GR-2 para cada c6digo de 
receita. 

3.2. OS CAMPOS: 

01 - C6digo do Banco arrecadador; 
02 - "Uso exclusive do processamento"; 
03 - Nome ou razao social do contribuinte; 
04 - N° CGC para pessoa jurldica ou n° do CPF para pessoa flsica; 
05 -lnformayoes complementares relativas ao tipo de recolhimento; 
06 - C6digo da receita , divulgado pela SEFA, especlficos para cada tipo 

de recolhimento. No caso da TSP-FUMPM e 207. 
07 - Valores relatives a cada c6digo de receita; 
21 - Somat6rio de valores lanyados; 
23 - Autenticayao mecanica do 6rgao arrecadador. 

3.3. RECEP<;AO: 

As GR-2 serao recolhidas nas agencias de Bancos Autorizados, 
ressalvadas as seguintes hip6teses de pagamento em repartiyao fazendaria: 

a) A localidade nao possuir agencia do Banco autorizado; 

b) Casas de paralisayao do atendimento bancario. 

3.4. AUTENTICA<;AO MECANICA: 

- As GR-2 serao autenticadas mecanicamente pelo 6rgao arrecadador, 
com impressa a direta nas 1 a e 2a vias, e por decalque a carbo no na 3a 
via. 

- 0 Banco arrecadador deve apor no verso das guias o carimbo 
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padronizado. 

- Se a Repartiyao Fazendaria nao possuir maquina autenticadora, a 
autenticayao mecanica sera substituida pela aposiyao de carimbo, 
atendendo a expressao: 

"Recebi CR$ ", seguida da 
identificayao completa (NOME, FUN<;Ao, RG) e assinatura do 
responsavel pelo recebimento. 

3.5. PREST ACAO DE CONT AS: 

- As OPMs/OBMs prestarao contas (informayoes) ao Conselho Diretor 
do FUMPM, atraves do Relat6riofTaxa de Seguranya Preventiva 
(Anexo I); 

- 0 6rgao arrecadador (Banco autorizado ou Repartiyao Fazendaria) 
utiliza os seguintes documentos: 

RGR-2: resumo da GR-2, utilizado para totalizar o movimento diario 
das Guias de Recolhimento modelo 2, por c6digo da Receita. 

RDR: 0 RDR (Resumo Diario da Receita) e de preenchimento 
obrigat6rio para as agencias arrecadadoras e para os postos Fiscais, 
devendo depositar o produto da arrecadayao com as 1 a vias das GR 
nas agencias do Banco do Estado do Parana, ate as 11 :00 horas do 
dia seguinte ao da arrecadayao. 

MIGUEL ARCANJO CAPRIOTTI, Cel QOBM 
Comandante Geral da PMPR 

ANEXOS: I - INSTRU<;OES/PREENCHIMENTO DA GR-2; 

II- RELATORIOfTAXA DE SEGURAN<;A PREVENTIVA; 

Ill - CADASTRO DE CONTRIBUINTES; 

IV- LEI N° 10.236/92. 
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divisive/, prestado pelos orgiios da Administraciio Policial

Militar ou a colocaciio desse servico a disposiciio do 

contribuinte cujas atividades exijam do Poder Publico 

Estadual vigillincia, visando a preservacao da seguranca e da 

ordem publica. 

Art. 3~ Contribuinte da Taxa de Seguranca Preventiva O'SPJ e 
toda pessoa flsica ou iuridica que solicitar a presta¢o do 

servico publico ou a pnitica do ato decorrente da atividade do 

poder de pollcia, ou ainda quem for o bene(lCitirio direto do 

servico ou ato. .-
Paragrafo unico. A Taxa de Seguranfa Preventiva e devida de 

forma anual, mensa/ ou unitaria de acordo com a natureza do 

ato, servif;o ou evento, ou ainda em funfiio do potencial de risco 

a que estiio expostas as atividades dos solicitantes dos servifOS

policiais-militares. 

Art. 4~ A base de ctilculo da TSP e o custo diJ servico 

quantificado em Unidade Padriio Fiscal do Parana (UPFPR) e 

o seu valor corresponde a percentual daquela unidade, apurado 

mediante a aplicafiio das aliquotas proprias. 

Art. 5~ As aliquotas da TSP seriio as cons/antes das tabelas 

anexo.s a esta lei 

Art. 6~ 0 pagamento da TSP, sera efetuado antes de solicitada 

a preslafiio de servifo ou da pratica do ato, sob exclusiva 
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SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO 

~=========~ i 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
Coordenadoria de 

Processamento lnicial 
26/04/2006 14:36 53416 

1111111 illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

0 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

serviyo publico dotado de personalidade juridica, regularnentado pefa Lei 8906, com sede no 

Edificio da Or~em dos Advogados, Setor de Autarquias Sui, Quadra 05, desta Capital, por 

meio de seu Presidente (doc. 01), vern, nos tennos do artigo 103, VII, da Constituiyao 

Federal, ajuizar 

a~ao direta de inconstitucionalidade, 
com pedido de liminar, 

contra a Lei paranaense D0 10236 (doc.02), de 28 de dezembro de 1992, que "lnstitui a 

Taxa de Seguranfa Preventiva, cria o Fundo de ModernizafaO da Policia Militar -

FUMPM e adota outras providencias", cuja redayao e a seguinte: 

"Art. 1~ Fica instituida a Taxa de Seguranca Preventiva ffSP). 

com base no inciso II do artigo 145 da Constituictio Federal e 

inciso II do artigo 129 da Constituictio Estadual. 

Art. 2~ A Taxa de" Seguranca Preventiva (TSP) tem como fato 

gerador a utilizacao, pe/o contribuinte. de servico especi[~eo e 

~ 
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responsabilldade do contribuinte e, tratando-se de renovar;iio, 

observadas as seguintes epocas: 

I - quando a TSP for devida por mes, ate o quinto dia do 

periodo objeto da renovar;iio; 

II- quando a TSP for devida anualmente, ate 28 de fevereiro do 

exercicio financeiro objeto da renovar;iio. Se exigida 

anualmente de contribuinte novo e a atividade publica niio 

coincidir com o ano civil, sera adotado o criterio proporcional 

de calculo referente aos meses restantes, iniciando-se pelo mes 

em que comer;ou a ser exercido o poder de policia. 

Art. 7~ A fiscalizar;iio do cumprimento da obrigar;iio tributaria 

referente a TSP compete a Secretaria de Estado da Seguranr;a 

Publica, na forma a ser estabelecida em Resolur;iio expedida 

pelo seu titular. 

Art. 8~ A TSP sera paga na repartir;iio arrecadadora do 

domicilio tri/Jutario do contribuinte ou na rede bancaria 

autorizada, atraves de documento de arrecadar;iio de modelo 

oficial. 

§ 1 ~ 0 agente encarregado de lavrar ato sujeito a incidencia da 

TSP deve exigir a apresentar;iio do comprovante de 

recolhimento do Tributo. 

§ 2~ Siio isentos da TSP os atos e documentos relativos: 

I - as finalidades declaradas escolares, militares e eleitorais, 

politico-partidarios e sindicais; 

II - a situar;iio funcional dos servidores publicos em geral, 

ativos ou inativos; e 
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III- ao interesse de pessoas comprovadamente pobres. 

Art. 9~ A falta de pagamento ensejara a aplica~iio de multa de 

100% (cem por cento) sobre o valor da TSP, observadas as 

redu~oes: 

I - a 40% (quarenta por cento) do seu valor quando o 

pagamento ocorrer ate 30 (trinta) dias apos a noti.fica~iio do 

lan~amento; 

II - a 60% (sessenta por cento) do seu valor quando apos o 

prazo definido no inciso /, o pagamento ocorrer ate o 

esgotamento do prazo de recurso se o noti.ficado niio for revel;_! 

III - a 80% (oitenta por cento) do seu valor quando o 

pagamento ocorrer ate 60 (sessenta) dias, a contar da data em 

que o contribuinte revel deveria integrar a instiincia com a 

reclama~iio. 

Art. 10. Ficariio sujeitos a multa de valor igual a cem vezes o da 

TSP devida, os que: 

I- adulterarem ou falsi.ficarem guia de recolhimento; ou 

II - com conhecimento do Jato, conservarem guia de 

reco/himento adulterada oufalsi.ficada; ou 

III - de qualquer forma contribuirem para a pratica de 

adultera~iio ou falsifica~iio. 

Art. 11. As normas relativas ao procedimento administrativo 

fiscal para apura~iio de infra~iio, lan~amento de oficio e 

imposi~iio de multas concernentes a TSP, bem como a forma de 

inscri~iio dos correspondentes creditos tributarios em divida 
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ativa do Estado e de sua cobran~a, seriio estabelecidos em 

Decreto do Poder Executivo, observado, no que couber, o · rito 

de instru~iio contraditoria estabelecido na lei organica do 

imposto a que se refere o Artigo 155, inciso /, alinea "b" da 

Constituiyiio Federal. 

§ 1 ~ Cabera em prime ira instdncia de delibera~iio singular a 

revisiio da lega/idade do lan~amento de ojlcio. 

§ 2~ 0 rito processual para a revisiio em segunda instancia do 

lan~amento de ojlcio obedecera o previsto pe/a Lei 

Complementar no 1, de 2 de agosto de 1972. 

Art. 12. A TSP somente sera devolvida, apos paga na forma 

legal, se for recusada a prestar;iio do servir;o ou a pratica do ato 

pretendido pelo contribuinte. 

Art. 13. A denuncia espontdnea, formalizada nos termos do art. 

138 do Codigo Tributario Nacional, excluira a responsabilidade 

por infrar;lio, exigindo-se, no ato da regularizar;iio, a/em da TSP 

devida, apenas a corre~iio monetaria e juros de mora. 

Art. 14. Na cobran~a da corre~iio monetaria dos creditos 

tributarios, seriio adotados os mesmos coeficientes para a 

atualiza~iio monetaria do imposto a que se refere o Artigo 155, 

inciso /, alinea "b" da Constitui~iio Federal. 

Art. 15. 0 termo inicial para calculo da correr;iio monetaria da 

TSP e das penalidades, bern como para contagem dos juros de 
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mora de 1% (um por cento) ao mes ntio capitalizaveis, sera o 

mes seguinte que ocorrer a infra~iio. 

Art. 16. Fica criado o FUNDO DE MODERNIZACAO DA 

POL/CIA MIL/TAR - FUMPM - com a jinalidade de prover 

recursos para reequipamento, material permanente, 

equipamentos operacionais e outras despesas de capital, 

exclufdas as obras publicas, para a Policia Militar do Parana. 

Art. 17. 0 FUMPM sera, inicialmente, provido pelos recursos 

decorrentes da cobranca da Taxa de Seguranca Preventiva 

(TSP) institulda por esta lei. 

Paragrafo unico. Constituem, aimla, recursos do FUMPM: 

a) parte dos recursos do FUNRESTRAN destinada a Polfcia 

Militar, conforme disposifilO do § 3~ do art. 2~ do Decreto n° 

1.852/72, alterado pe/o de n° 7.526/91; 

b) Indeniza~oes por danos ou extravios de materiais e 

equipamentos pertencentes a P MP R; 

c) Auxilios, subven~oes ou doa~oes Federais, Estaduais, 

Municipais, oriundas de convenios, contratos ou ajustes 

celebrados com entidades privadas ou vinculadas ao Governo 

Federal, Estadual ou Municipal e seus orgtios; 

d) 0 produto da aliena~tio de equipamentos ou material 

inservivel ou absoleto; 

e) Juros bancarios e rendas de capital provenientes de 

imobiliza~iio e aplica~tio do FUMP M; 

f) Outras rendas eventuais. 

.~ 
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Art. 18. 0 FUNDO. DE MODERNIZAf;AO DA POLiCIA 

MILITAR - FUMPM- sera administrado por um Conselho 

Diretor composto pelo Secretario da Seguranfa Publica, como 

Presidente nato, tendo o Comandante Geral da Policia Militar, 

na qualidade de Vice-Presidente nato e como membros: 0 

Chefe do Estado-Maior da PMPR, Diretor da DAL, Chefe da 40. 

Sefao, Chefe da 60. Sefao do Estado-Maior, Consultor Juridico 

e um representante da Secretaria da Fazenda. 

Art. 19. 0 FUNDO DE MODERNIZAf;AO DA POLiCIA 

MILIT AR - FUMP M - e dotado de personalidade juridica e 

escriturafao contabil propria. 

Art. 20. Da aplicafao dos recursos do FUMP M sera feita a 

prestafaO de contas nos prazos e na forma da legislafao 

pertinente. 

Art. 21. Dentro de 90 (noventa) dias o Poder Executivo baixara 

decreto de regulamenlafaO do Fundo de que !rata o art. 16 

desta lei. 

Art. 22. Ficam isentas do pagamento da Taxa de Seguranfa 

Preventiva (/'SP) as atividades realizadas por clubes de esporte 

amador e as que tenham finalidade, comprovadamente, 

· filantropica. 

Art. 23. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicafaO, 

com eficacia a partir de 1° de janeiro de 1993" 
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• 

AU QUOTAS 

POR VEZ ESPECIFICACAO DO SERVICO / ATO A 
REAUZAR ANUAL MENSAL I DIA 

ATOS RELATIVOS AO SERVICO 
OPERACIONAL EM GERAL 
f 
1.1. SERVI(OS RELATIVOS A SEGURAN\-A 
PREVENTIVA POR HOMEM I HORA 

l.l.l. SEGURAN(,:A FiSlCA DE 
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS, DA 
ADMINISTRACAO DIRETA E INDJRETA DO 
ESTADO, FUNDA(.OES I AUTARQUIAS, 
PRESTADORES DE SERVI~~OS, INDUsTRIA E 
COMERCIO. 

1 Policiul Militur I 6 (seis) horus 

1 Policinl Mllltar f ft (oito) horns 
1 Polidal Militur f 12 (doze) horas 

1 Policiul Militar f 16 (dezesseis) horas 

1 Poli!=ial Militnr I 24 (vinte e q~uatro) 
horus 

v 
/ It )· 

1 Policial Militar I 6 (seis) horuslmes- 25,2 · 
1 Polidal Militar { 8 (oito) horus/mes 33,6 

·1 Policiul Militar I 12 (doze) horaslmes 50,4 .. 

1 Policinl Militar ( 16 (dezesseis) 67,2 
horaslmes I ./ 
1 Policial Militar I 24 (vinte e quatro) v_· __ .. 
horaslmes / 100,8 

1.1.2. SEGURA~(.A PREVENTIVA A EVENTOS 1L:, · 
ESPORTIVOS E DE LASER (futebol, Shows, 
Exposi~;oes-Feiras, Rodeios, Cit·cos, Par<Jues 
de Diversoes e Outros Similares) COM 
COBRANCA DE INGRESSO. 

2 Policiais Militares I 6 (seis) horas .. 

4 Policiais Militares I 6 (seis) hon1s 

6 Policiais Militnres I 6 (seis) horas 

R Policiais Militares f 6_ (seis) honrs .. 
10 J'dliciais Militares I 6 (seis) horus 

20 Policiais Militares I 6 (seis) horus 

30 Policiais Militares I 6 (seis) horus 

........ --=-· 

UN I DAD 
E 

0,14 

lJ,H4 . 

1,12 
1,68. 

2,24 

3,36 

1,68 

3,36 
5,04 

6,72 

8,40 ~ 
16,80 II}' 

25,17 ( 
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· . 40 Policiais Militares I 6 (s~is) horas 

2 

50 l'olichlis Militares I 6 (seis) horas 
60 Po\iduis Militares I 6 (seis) ~orus 
70 Policiais Militares I 6 (seis) horas 

80 Policiuis Militares I 6 (seis) horas 
90 Policlnis Mllitares I 6 (seis) horas 

100 Polidais Militares I 6 (seis) horus 
150 Policiuis Militares I 6 (seis) horns 
200 Policiais Militares I 6 (seis) horus 

ft .•. ·· 250 Policiais Militares I 6 (seis) horus v 
· ·300 Policiais Militares'{ 6 (seis) horas 

350 Polidais Militilres I 6 (seis~ horas ·/, 
400 Polic.i.ais Mititares { 6 (seis) horas 

1.2. PREVENCAO COM EQUIPAMENTOS DE · 
ALARME, RASTREAMENTO OU SIMILARES 

,1.2.1. PUR EMPRESAS DE COMERCIO DE , 
JOIAS, PEDRAS OU METAlS PRECIOSOS . 5,00 l 

1.2.2. POR. EMPRESAS FORNECEDORAS OU 
INSTALADORAS DE ALARMES RESIDENCIAIS 

1.2.3. POR EMPRESAS FORNECEDORAS OU 

1,00 

INSTALADO-.RAS DE ALARMES ""PARA 
VEfCULOS 0,70 

1.2.4. POR ALARME INSTALADO EM 
ORGANIZACOES POLI·CIAIS MILITARES. 

1.2!5. POR CHAMADA INDEVIDA, 
DECORRENTE DE ACIONAMENTO 
ACIDENTAL DE ALARME BANcARIO 

ATOS/SERVICOS PRESTADOS PELA 
ADMINISTRA<).O POLICIAL MIUTAR 

2.1. CE~J"IDOES DIV~RSAS, POR FOLHA 
2.2. COPlAS (XEROXJ AUTENTICAOAS (POR 
FOLHA) 

2.3. ATESTAD'OS DIVERSO$ 

2.4. DIARIAS(PERMAN~NCJA DE VEfCULOS 
APREENDIDOS, NAS .UNIDADES POLICIAIS 
MILITARES, APOS' .NOTlFICADO 0 
PROPRIETARIO 

2.5. INSCRIC,)\0 EM CURSOS DE FORMACAO 

2.00 

I 

' 

42, 

50,40 l 

58,80 

67,20 
75,60 
84,00 

126,00. 

168,00 

210,00 
252,00 

294,00 

336,00 

4,00 

0.03 

0,02 

0,05 
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' '-2.6. INSCRICAO EM CURSO DE 

; 
~ ' : .. 

ATUALlZA<,:AO, TREINAMENTO E PREPARO - .::· . 

DE PUBLICO EXTERNO 
: 

2.7. EXAME PSJCOTECNICO 0,60 

i 2 .•. EXPEDI<,:AO DE CERTIFICADOS E 
DOCUMENT OS DIVERSOS AO PUBLICO 
EXTERNO 0,30 

2.9. FOTOGRAFIA~ 

• Legendadas e uutenticadas 10 x 19 (IB 
via) 0,80: 

• Demais capias, por unidade 0,05 
~ • Amplia~oes fotognificas (P via) 0,25 

. • Demais vias, por unidade. 
0,15 

As inconstitucionalidades 

0 diploma legal impugnado ofende o artigo 144, inciso V 

e panigrafo 5°, da Constitui~ao Federal, a par do artigo 145, II, tambem da CF, unia vez 

que nenhum dos dois preceitos da ensejo a sua edi~ao; verbis: 

"Art. 144. A seguranfa publica, dever do Est ado, dire ito e 

responsabilidade de todos, e exercida para a preservarao 

da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 

patrim6nio, atraves dos seguintes orgaos: 

. 

' 

< 

. 

.· 
"• 
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( ... ) 

V - policias militares e corpos de bombeiros militares. 

( ... ) 

"Art. 145. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municipios poderao instituir os seguintes tributos: 

(. .. ); 

II- taxas, em razao do exercicio do poder de policia ou pela 

utiliza~ao, efetiva ou potencial, de servi~os publicos especfjicos 

e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 

disposi~ao" 

Ao julgar a medida cautelar na A~ao Direta de 

lnconstitucionalidade 1942, na qual se impugnava norma do Estado do Para de semelhante 

conteudo, esse egregio Tribunal decidiu: 

ADI-MC 1942 I PA- PARA 

Relator: Min. MOREIRA ALVES 

"EMENTA: A~iio direta de inconstitucionalidade. Art. 2° e 

Tabela V, ambos da Lei 6.010, de 27 de dezembro de 1996, do 
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Estado do Para. Medida Liminar. - EM FACE DO ART/GO 

144, "CAPUT", INC/SO V E PAJUiGRAFO 5~ DA 

CONSTJTUICAO. SENDO A SEGURANCA PUBLICA. 

DEVER DO ESTADO E DIRE/TO DE TODOS, EXERCIDA 

PARA A PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA E DA 

INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMON/0, 

ATRAvES, ENTRE OUTRAS. DA POLiCIA MIL/TAR, 

ESSA ATIVIDADE DO ESTADO SO PODE SER 

SUSTENTADA PELOS IMPOSTOS, E NAO POR TAXA. SE 

FOR SOLJCITADA POR PARTICULAR PARA A SUA 

SEGURANCA OU PARA A DE TERCEIROS, A TiTULO 

PREVENTIVO, AINDA QUANDO ESSA NECESSIDADE 

DECORRA DE EVENTO ABERTO AO PUBLICO. -

Ademais, o .fato gerador da taxa em questao nao caracteriza 

sequer taxa em raziio do exercicio do poder de policia, mas taxa 

pe/a utiliza~iio, efetiva ou potencial. de servi~os publicos 

especijicos e divisiveis, o que, em exame compativel com pedido 

de liminar, niio e admissivel em se tratando de segura~a 

publica. - Ocorrencia do requisito da conveniencia para a 

concessiio da liminar. Pedido de liminar deferido, para 

suspender a ejicacia "ex nunc" e ate final julgamento da 

presente OfiiO, da expressiio "servifo ou atividade policial

militar, inclusive policiame~to preventivo" do artigo 2~ hem 

como da Tabela V. ambos da Lei 6.010, de 27 de dezembro de 

1996, do Est ado do Para." 
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Para o fim de atendimento das exigencias legais acerca da 

peti~ao inicial de a~oes diretas de inconstitucionalidade, calha destacar, em face de cada 

artigo da lei paranaense, o desacordo com as normas constitucionais ofendidas. 

Os artigos 1°, 2°, 3°, 4° e S0
, juntamente com a tabela anexa a 

lei, patenteiam que foi instituida taxa (art. 1 °), cujo fato gerador e 0 servi~o de vigilancia 

prestado de fato, ou potencialmente, pela Policia Militar, que tenha por fim preservar a 

seguran~a ou a ordem publica (art 2°); cabendo por tais servi~os pagar "toda pessoa flsica ou 

juridica que solicitar a prestar;ao do servir;o publico ou a pratica do ato decorrente da 

atividade do poder de policia, ou ainda quem for o benejiciario dire to do servir;o ou ato" (art. 

3°), sendo certo que os valores de tais servi~os corresponde, em tese, ao valor do servi~o 

prestado (art. 4°), segundo as aliquotas constantes "das tabelas anexas a esta lei". (art. S0
). 

_,. 

Tais servi~os, segundo as tabelas, sao cobrados tanto para a "seguranr;a f1Sica de 

estabelecimentos bancarios, da administraciio direta e indireta do Estado, 

Fundacoes/Autarquias (!! !), prestadores de servir;os, industria e comercio" (item 1.1.1 da 

Tabela), como para "seguranr;a preventiva a eventos esportivos e de lazer (futebol, Shows, 

Exposir;oes-Feiras, Rodeios, Circos, Parques de Diversoes e outros Simi/ares) com cobranr;a 

de ingresso ''(item 1.1.2 da Tabela), segundo o numero de homens e as horas trabalhadas, 

como ainda para ''prevenr;ao com equipamentos d_e alarme, rastreamento e simi/ares" (item 

1.2 da Tabela), segundo valores fixos. 

Tais dispositivos, data venia, a toda evidencia, privatizam a 

policia militar, exigindo do contribuinte que ja paga seus impostos, o pagamento de mais urn 

tributo, qual seja, a taxa ora impugnada. Isso em desacordo, ~ patente, com os artigos da 

Constitui~ao supra transcritos (art. 144, V e § 5° e art. 145, II) que nao pennitem, como 

salientado no precedente citado dessa egregia Corte, que se cobra taxa pela atividade policial. 

E pois evidente a inconstitucionalidade dos artigos 1°, 2°, 3°, 4° 

e 5°, da Lei paranaense 10236, bern como os itens 1.1 e 1.2, com todos os seus subitens (que 

nada mais fazem senao detalhar tais itens), da tabela que acompanha a lei. 
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Definida a inconstitucionalidade de tais preceitos legais, os 

quais constituem, sem duvida alguma, o nucleo da norma legal, devedlo ser declarados 

inconstitucionais, sem margem para duvidas, os artigos 6° (que trata do pagamento da taxa), 

7° (que trata da fiscali~ao do cumprimento da obriga9ao tributaria referente a taxa), 8° (que 

tratada da forma como a taxa deveni ser paga), 9° (que trata de multas pelo atraso no 

pagamento da taxa), 10 (que trata da multa incidente na hip6tese de nao ser fraudado o 

pagamento da taxa), II (que trata de nonnas relativas ao procedimento fiscal de apur39ao de 

infra9ao, lan9amento de oficio e imposi9ao de multas concernentes a taxa), 12 (que trata de 

hip6teses de devoluyao da taxa), 13 (que trata de denuncia espontanea em rela9ao a taxa), 14 

(que trata da correyao monetiria da taxa), 15 (que trata de termo inicial para calculo de 

corre9ao monetiria da taxa, das penalidades e juros) e 22 (que trata de hip6tese de isenyao da 

taxa). Sem os inconstitucionais artigos 1°, 2°, 3°, 4° e S0 e itens da tabela 1.1. e 1.2., nenhum 

dos dispositivos ora indicados (do artigo 6° ao 15 e 22) seria editado, nem mesmo os itens da 

2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2,5, 2.6, 2.7, 2.8, e 2.9 da tabela, posto que 6rlaos restariam dos comandos 

que definem elementos essenciais a instituiyaO de tributos Gustamente OS artigos 1° ao S0
), 

merecendo assim serem todos eies declarados inconstitucionais, nos tennos de liyao de 

Cooley, reproduzidas por Lucio Bittencourt, 0 Controle Jurisilicional das Lei, 1 a ed., pag. 

126 (cf. RTJ, vol. 69, p. 643) : 

"Quando, portanto, uma parte da lei e inconstitucional, esse 

jato niio autoriza os tribunais a declarar ineficaz a parte 

restante - that fact does not authorize the courts the remainder 

void also - a menos que todas as prescrifoes sejam conexas, 

dependentes uma da outra, atuando para o mesmo jim, ou de 

tal modo associadas no sentido, que se deve legitimamente 

presumir que o legislador nao adotaria uma desacompanhada 

de outra - the legislature would not have passed one without 

other". 



• • 

i 

w~ k o~4 ~ 'PJJ~ 
?&~-0· d}rekaf 

9B1'0AtiW. - ~. @ 

E com a declara~ao de inconstitucionalidade dos artigos 1° a 15 

e 22, tambem caem por terra os artigos 16 e 17 da mesma lei, relativos ao Fundo de 

Moderniza~ao da Policia Militar- FUMPM, posto que, nos termos de seu artigo 17, seus 

recursos decorrem, essencialmente, daquilo que e percebido em razio da cobran~a da 

inconstitucional taxa. Fundado nessa "inconstitucionalidade por arrasto ", dai, alem dos 

artigos 16 e 17, deverao tambem ser expurgados do ordenamento juridico os artigos 18 a 21 e 

23, posto que perdem sentido sem a existencia do Fundo. 

Em conclusao, portanto, ante a inconstitucionalidade da 

cobran9a da taxa para remunerar atividades policiais, toda a lei paranaense impugnada devera 

ser declarada inconstitucional. 

A liminar 

Impoe se a concessao de medida liminar para o fim de ser 

expurgada imediatamente do ordenamento juridico a lei impugnada, uma vez que e certo que 

a seguran9a publica, ja custeada por impostos e dever do estado, nao pode ser fato gerador de 

tributo, condicionandO-Se 0 direito da populayaO a vida, a propriedade e a Seguranya ao 

pagamento da exa~tao. 

0 pedido 

Por todo o exposto, pede o autor seja suspensa liminarmente a 

integra da Lei paranaense n° 10236, de 28 de dezembro de 1992. 

Pede, ao final, seja declarada a inconstitucionalidade da integra 

da Lei paranaense no l 0236, de 28 de dezembro de 1992. 
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Requer seja citado o Advogado-Geral da Uniao, nos tennos do 

artigo 103, § 3°, da Constitui9ao Federal, para defender o ato impugnado, na Pra9a dos Tres 

Poderes, Palacio do Planalto, Anexo N, em Brasilia, Distrito Federal. 

Requer, outrossim, sejam oficiados o Govemador eo Presidente 

da Assembleia Legislativa do Estado do Parana para prestarem infonna9oes no prazo legal. 

Protesta pela produ9ao de provas porventura admitidas (art. 9°, 

§§ 1° e 3° da Lei 9.868). 

Da a causa o valor de mil reais. 

Brasilia, 27 de mar~o de 2006. 

l~ ~ello Martins 
OABDF6541 
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0 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, serviyo publico dotado de personalidade juridica, regulamentado 

pela Lei 8906, com sede no Edificio da Ordem dos Advogados, Setor 

de Autarquias Sui, Quadra 05, desta Capital, vern: nos tennos do artigo 

103, Vll, da Constituiyao Federal~ ajuizar 

ayao direta de inconstitucionalidade, 
'com pedido de.liminar, 

contra o artigo 2° e Tabela V, da Lei 6.010, de 27 de setembro de 1996, 

do Estado do Para. ·\ ,.. 

Os comandos. nonnativos (artigo e Tabela) 

apontados como ofendid~s detem a seguinte redayao: 

art 2 o "A Taxa de Segu':an~a tem colflo jato 

....... 
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gerador a efetiva ou potencial uti/iza~lio, _por 

pessoa determinada, de qualquer ato decorrente 

do poder de policia, servifo ou atividade policial

militar, inclusive policiamento preventivo. 

prestados OU pOS(OS a dispoSifliO do contribuinte 

por qualquer dos orgaos do Sistema de Seguranfa 

Publica (art. 3 o da Lei 5.944/96), exceto o 

Departamento de Trdnsito do Estado do Para -

DETRAN-PA. " 

Tabela inconstitucional da Lei 6.010- Tabela V 

NATUREZA VALOR 

UFIR 

TABELA-V(HO~NQ 

5 -ATOS RELATIVOS A 
, 

POLICIA MILITAR 

5.1- SERVICOS ESPECIAIS DE 

SEGURANCA Ate 6,o 

A autoriza~ao legal, ora _impugnada, conferindo ao 

Poder PUblico a possibilidade de realizar servi~os especiais de 

seguran~a e, por tais servi~os, cobrar taxa, e inconstitucional, em face 

do que prescreve o artigo 144, eaput, inciso V e ainda paragrafo soda 
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Constitui~a:o Federal. Verbis: 

3 

"A seguran~a publica, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, e exercida para a 

preserva~iio da ordem publica e da incolumidade 

das pessoas e do patrimonio, atraves dos 

seguintes orgiios: 

V- policias militares ... " 

(. . .) 

"§ 5° - As policias militares cabem a policia 

ostensiva e a preserva~iio da ordem pUblica" 

A cobran~a de taxa para a realiza~ao de servi~os 

especiais de segur~~ privatiza a polfcia, dando-lhe fei~ao de servi~o 

de seguran~a privada; afasta-a, em verdade, de sua fun~ao 

constitucional de 6rgao de seguran~a publica, de seguran~a coletiva. A 

atividade de policiamento preventive tern, por destina9ao 

constitucional, · voca¢o abrangente, publica, insuscetivel de ser 

particularizada. Nao se pode destinar para alguns pagantes o servi~. 

Permitir que alguns paguem por policiamento, 

obtendo-o entao, quebra o principia isonomico, privilegia os abastados 

em detrimento dos menos favorecidos. V aloriza a vida da elite e 

desvaloriza a da classe baixa, em ofensa ao artigo 5°, caput, . da 

Constitui~o Federal, o qual, a par de tutelar o direito a igualdade, 
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tutela 0 direito a vida. 

A pretensao de privatiza~ao da atividade policial 

preventiva no Estado do Para viola ainda o artigo 22, incisos I, XXI, 

XXVID, e o artigo 144, § 7a, da Constitui~ao, dos quais decorre ser 

federal a comperencia para legislar acerca de empresas privadas de 

seguran~a. E que:. na medida em que se cria, por lei estadual, urn 

servi~o publico de seguran~a privada, invade-se a competencia federal 

para legislar sobre a materia. 

A inconstitucionalidade, portanto, ocorre a) porque 

a policia militar nao pode ser privatizada, realizando servi~os para uns, 

e nao outros, em troca de remunera~ao; b) porque prestar o Estado 

servi~os para os pagantes, em detrimento dos nao pagantes, importa 

quebrar o principio · republicano da isonomia e valorizar a vida de uns 

em prejuizo da de outros; e c) porque, ao ser criada por lei estadual 

empresa privada de seguran~a, ofendeu-se a competencia federal para 

legislar acerca desse tema. 

Liminar 

A inconstitucionalidade flagrante e o risco de ver

se configurado o caos nos servi~os publicos de seguran~a publica no 

Estado do Para estao a clamar a conc~ssao da liminar. Com efeito, a 

retirada de policiais dos logradouros publicos para destina-los a 
seguran~a particular cria inseguran~a sena e grave para OS cidacJ!os 

naquele Estado setentrional residentes. 0 j3. ineficiente policiamento D2J 
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deteriora, e patrimonio e vida dos nao pagantes pelo sernyo de 

policiamento expoem-se a perigos ainda mais acentuados. 

Pedido 

Por todo o exposto, pede o autor seja suspensa 

liminarmente a-eficacia do artigo 2° e Tabela V da Lei 6.010, de 27 de 

setembro de 1996, do Estado do Para. 

Pede, ao final, consolidando-se os efeitos da 

liminar, seja dec~arada a inconstitucionalidade do artigo 2° e Tabela V 

da ~i 6.010, de 27 de setembro de 1996, do Estado do Para. 

Pede ainda a cita9ao do Advogado-Geral da Uniao, 

com endere9o ·na Pra9a dos Tres Poderes, Palacio do Planalto, Anexo 

IV, desta Capital, bern como sejam oficiados o Governador e o 

Presidente da Assembleia Legislativa do Para para prestarem 

informa9oes no prazo legal. 

Da a causa o valor de R$ 1000,00 

Brasilia, 31 de outubro de 1998. 
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·~ LEI N' 6.007 , DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 

Altera dispositivos da Lei n° 5.674, de 21 de 
outubro de 1991, que dispOe sabre o Fundo de 
Desenvolvimento EconOmico do &h•do do 
Para. 

A ASSEMBL~IA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA eotal\li e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art 1° Ficam altarados os incisos I e II do art. 2°, o caput do art. sa e seu 
li 2•. o csput do art. SO., seu inciso I e §§ 2° e 4° eo csput do art. 10; incluklo a §5° 
do art. 9" a excluklos o inciso Ill do art 9° e o pan\grafo Onico do art. 10 da Lei n° 5.674, 
de 21 de outubro de1991, que pasaam a vigorar com as seguintes reda~a: 

·An.2° ........................................................................................................... . 

I - financiamento ao setor pUblico, para elab~o de planes 
e diretrizes de deoenvolvimento e exeCU\)Ao de projetoo de lnlfa.eotrutura 
econ6mica 8 social; 

U- fmanciamento ao aetor privado. desmado a apoiar os agentes 
econ6micoa CUios proietos estejam integrados ao desenvolvimento econOmico 
do Eatado. atraves de empr6stimo. 

Art. fi6 0 BANPARA 6 excluoivo deposil8rio do& recuiSOO do FOE ·e 
agente fin8nceiro do Fundo quanto aos financiamentos ao l8tOr prtvado: 

§ 1• ............................................................................................................... . 

§ :ZO Do · ~ pno.- polo BANPARA, na cond~o de agenle 
llnanceilo do FOE, nos opera¢eo de que 1ra18 o lnclso II do art. 2° desla Lei, 
serlo rerYWnenldoe e debitadoa na conta do benefici111rio, de .:ordo com oa 
cril*rioo eotabelocidos peto Sistema Financello. · 

Art. II' 0 llnanc:iamonto is--procluWu do selor privado destinar
..a. prel8t8nclalmenle, is micro«npnosaa, omp,_ de - pono, mini e 
peq- produloroo rurals, a~ e ooopenllivaa que eotejam onvolvldoo 
em programas de desenvotvlmenlo econem&co do Estado e atendam aoa 
segWitea requ~. no que couber: 

I· o capital social perterlc:a a pessoas flsicas~ ou nao no Pals: 

11- .................................................................................................................. .. 

111-poosuom~tec:nicaedegeatao: 

IV· - oontnoriem aa normas de ~·oo meio amblente: 

§ 1" ................................................................................................................ . 

§ :ZO As c:ooperatlvas lntegnodaa ·por pequonos age- econ6micoa -· 
contemplodas com aM dez ""'- do total do& """''""" do Fundo. 

§ 3• 

§ 4° Oa limiles, juroa, Indices de ~. taxas de assistencia 
Mcnic:a. prazos de cortndo e ~. born como o risco relatlvo ao 
llnanc:iomento de que lnlla" Hie ortigo, ser1o pmpookle peto BANPARA e = ~ ~..:. ~~~~~ do Conoetho de Dooenvotvlmento 

§ s• a.-o oe tratar de rn6dluegra.-.....,_, seu .-men1o 
fica - • ap~ prftia do Conselho de Desenvolvknento 
Econ6mic:o do Eslado. . . 

Art. 10. Aa IOiicita¢es de recursoo do FOE aerao oncaminhadas 
• SEPlAN •• qual cabera a coonle~o de aMiiae e da ~o do& projelos." 

Art. r. Esta Let entra em vigor na data de sua publica~o. 

::::.=.:w. ~·00. 
~ 

SIMAO ROBISON OLIVEIRA JATENE 
- ............ de Eatldo de Plane;amenro e COordena9Jo Geral 

.::~·.Jn::.,H .... 
L E I n• •. ooa , de 27 de dezembro de 1996. 

DispOe sabre a concessao de pensAo especial em 
favor da Senhora MARIA DAS DORES DE LIMA 
DIAS. viUva do ex-Daputado DARIO VELOSO DE 
OLIVEIRA DIAS. 

seguinte Lei: A ASSEMBL~IA LEGISLATIVA 00 EST ADO DO PARA <istatul e eu oanciono a 

Art. 1a Fica concedida pensao especial, mensal e vitallcia em favor da Senhora 
MARIA DAS DORES DE LIMA DIAS, viuva do ex-Deputado DARIO vELOSO DE OLIVEIRA 

~~~~~~~:!~e ~1=:~~ os relevantes servi9os prestados pelo falecido Parfamentar, no cen.trio 

enquanlo for ~:~~~~:~~ 8~~~~s~d~~~v~T~~o b=~e~:ri!~la este artigo somente sera devido 

Art. 2a 0 valor da pensao ora concedida e de R$ 300 00 (lrezentos reais) nao 
podendo ser ac~mulada com quaJquer outra pensao concedida p~lo Estado, devend~ ser 
~~~~:~~~: p~~ic~~~:v.~e;~~~~=:s.e epoca em que forem majorados os vencimefltos dos 

Art.':!- As despesos deconentos do pagamento da pensao oopec:ill,...,... no 
artigo 1° correrlo i conta dos recursos flnancelros do E&tada. · 

Art. 4' Esta Letertra em vigor na data de sua publ~. 

=00-==·F-; 
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L E I n• •· oot , de 21 de dezembro de 1996. 

Reoonhece de utilldado pUblico pano o 
Estado do Parjo a "Sociodada S1o llroz". 

A ASSEMB~IA LEGISLATIVA DO EST ADO DO PARA estatui a au
a aeguinte Lei: 

Art. 1° Flea reconheclda de utUidade pUblica para o Estado do ~ a 
- Benefic:ente Slo Braz. 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ • ._- • 

d~omconb'llrlo. \ 

PAlACIO DO GOVERNO, · de atzem~~ 1996. 

\' i 

I~""=" ·' , , 
/LM GABRf€1 /? "''tiC 10,; « · 6 

L El N" •.no , DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 

lnstltui a Taxa de s.uu- pete 
preotao;Ao de servi9oo pUbla. ou 
-oopec:llic:as.-do 
- do poder de pollcia pel< 6rllfool 
do s-... de Seguranp Pllbllca, a d6 
....... ptOVidtnciao. 

A ASSEMB~IA LEGISIATIVA DO ESTADO DO PARA oolldui a au 

-. segulnta let: 

Art. 1° Foca lnBtitulda a Taxa de~ com b- no art. 217, inclso II 
cia Conatilui9lo .,_ual, que--. amoc:aclade, - ..,,_- Lei. 

Art. 2" A Taxa de Seguranp tam como falo gerador a efetiva ou potencilll 
por peaaoa determlnade, de quotquor 810-dO """""cio dO Poder de 

IOnli;o ou - pollclal-mlltar, Inclusive pollclamento p-7 __. 
i ~ do oontribuinle por qualquer do& 6rglos do"SiStema de 

Segunn(:a PUblica (art. 3" da Lei n" 5.944198), - o Dopa- de T- do 
Ellldo dO Pad~· DETRAH-PA. 

Art. 3" 0 COiltribulnta de Taxa de Seguran911, • toda peaaoa llslca ou 
jurldica que motivor a pres~ do se~ ptlblico, na lonna do diapoe> no art. :ZO 
-Lei. 

Plrigrafo unico. R...,..- redprooamonte pela obriga\>10 do Clildilo da 
·.Taxa de Seguranp, ah!m doo demaia _,.- IOIIdilrioe, na forma da ~ 
tributiria e fiscal em vigor, "~a : 

- 1 - aa pessoas que tenham Interesse comum na aitua9IO que constitua o 
lato ge<ador da ~ principal: 

II - o servldor p.:.bltco, lnduaNe o agente de oficio, que prestar o ~. 
realizar as atfvktades ou fonnallzar o ato pressupoltO do fato gerador, sem o pagamento 
da taxa, na forma como ora estatulda. 

Art -i0 SAo isentos da taxa oa atos e documentos relativos, excluliYamente: 

a) a finalidades eacolares, mllltares e eleltorais..;, ... -.' 

b) Ill situa~o.fun~l dos servidores p~icos, ativoa ou inativos; 

c) its Empresas PUbllcas &taduais e Sociedades de Economia Misla nas 
quais o Estado seja ackJnlsta majorittlrio; 

d) ao interesse de pessoas pobres, na forma da lei. 

§ 1° 0 reconhecimento da isenyto compete eo tj(ular do 6rgAo do Sistema 
de Segura~ Pllbfica vinculado til pnUica do ato, Ill realizaQAo da alividade ou Ill 
==o8~:190· mediante requerimento do inteleasado, acompanhado de prova da 

§ 2fJ 0 reconhecimento da ise~ ficari expresso em documento hibil do 
q~al. urn~ via sera imediataR_lente. en~mi~hada iA Secretaria de Estado de Segura~ 
PUbliCa, JUntamente com cOp1a da JUStfficativa de que houver decorrido a leenyto. Do fato 
sera dada ciencia ao interessado, mediante a entrega de uma via deste mesmo 
documento de reconhecimento da isen~o. contra recibo nets prtlpria aposto. 

Art. 5" A Taxa de Segura~ sera exigida em conformidade com o 
estabelecido no regulamento desta Lei, observados os limiles maximos fixados nas 
tabelas anexas. 

Art. 6° A fiscalizacao do cumprimento da obriga~Ao tributaria, objeto desta 
Lei, e de respo!"lsabilidade, dentro das atividades e servh;os que lhes competem, des 
6rgiios do Sistema de Seguranva PUblica yjnculados A prtltica do ato. a realizayao da 
ativ.idade ou a prestaoAo de servic;o que decorrer o falo gerador da Taxa de Seguran93. 

- .... 
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,., :l~htt-111'. 110 qur couber o& clfsposl41vot cont/dos neSia (: ... llub Re~1 : C~;n.~Elh!.(..w ll.icfnte ~.(..wz- l1 - Aptkah. 4 G'lli>JUbt:a d1. ci.,.....u. lll.llXD ,., ual.ot c:i! R$ IDD,OQ 
teem o\t!4i-t.l, aplkarb. con~~ Wt.t. 51, dt l.i.-i Co!pb,·· 
112ntmt E-6tld.dt nil' 'ZS/94, p!l4 ttiD d161!1!uliri4 do6 P'14W6 uta· 
rrlic.idD6mReg(l!fntolntew.~ 

,. fl'l'llfet•'••aul.rmenlo dr.r. S~os Aui!Nres io Ttlbunll • rcsptcltm Q!ci~ : ~. lh:u'l~ 

•••ndl" CAPITuLO N 

OISPO!iU;t:IES GtF.!AiS I: mANSI'T0RIAS 
1loA. C~ Tritnmllt enc:•minhuil il An:embtl!:ia Legislative, trimellral e 
~ lt'\iolono de ~un aliyidiidts fi•1s e. no priT.o de tene!Mt (00) din da 

~;;~~A~ ~r::~~- ~:~~ri:,:e ::n~~~~ ~~~::~::~~:- PfOIIOsiiS 
ao~o d,.IPideJt"U interent.f'reWivot. 

POf'\ilmtutoanual. 1 

df!k-rtledrr~P>Iriles 

'""1''""''". " 

No~ lvtlnus t~IJ'btokt:ido• thl lllr. o Tr/bunctl pod~:ri criAr 
dft~hnados ll al.lliU • .b ltfl ut,eieio df' 1;u1111< fun~'6es, junto 

: dl>\o Pl<drre~ <f(' fstado. Pem ~orno t:omratllr firma, 
tffiGUdi!.orliiF 

11111/l!llilfuliiiii.O 
drt:I$.'1CI dn Plfon,,IO 

c.:~~o~" j.ntvislgr. url>lf! filii~ scrtio 11ubordi~do!i • 

M. "!12 Us ordtn•dolt!: de dnpeus das Ofgtas M allmintstralj:lo direta. 
bem tamo (1$ dinocntcs diiS rntidadts a &dminidralj:.lo indlret;~, fundalj:6es e 
quai~I!Uf.t UtVIdotes rtspan~>IW:IJ por alas de qut' rt~sut:e dupesa pUblel na 
n!Pto1 ntadu•l. rt!melerlo ao Tribun.ll, por soltedRij:lo do '"'len&rio, cOpia das sun 
d&c61ta('6eo• de tendnnenlol • lifo Hns . 

§ 1· 0 dtscum~o~rimento dt obriga~•~~ "labeleckf• nnte artigo, no pra;~o 
ftudo. onseJ•r.a " apkl\'.l_r. dft mullt n• forma reglrnent.al pelo Pllnarto, qut 
manter;a em tlf,ltk) o «:onlcudo d•t. lfeclilllij:Gt=s Jfiresentada\1 e poder• solcitar 
••clir.elm•ntos CIUO tnttndtr convei'IN!Iila sob,. a vtril~lo .,atrlmonlaJ des 
declimntn. 

. ~ 2" 0 lttDI~ assegt.,ildo no PII'IIJI'Ifo llllarlor podtrl ser cancttado por 
drc:ndo do Plenllrto, em proceno no qual iquc oomprowtcle enriqueoimento ilicito 
poe eotcMo lrrtptMr da ~~~~ J)Qblea. 

~ :\"A qttl!!bra cte stgtlo wm '"'orilatlo del rten•ri• constitui infr1910 
fllltt:lon•IPt•ttlWino~fotmactatel 

M 273. Os ltiY!r;os Cle exanw • s.Udc, de inlerene do TrillunM. setiG 
cu:ml1ados tM!Iil Secrrllltia de Eshtdo de Sa(ldt: Plit:llica, na forma dat leit 
\119f.11Cn 

Puilgralo tmlto. A rrnidtncil do Tribunal. wisaltdo ao ISendimento de seu~ 
~<r.Mdi\J(IE, podtrA tumar ar.ordo dt eoapera~aa cam a Srcr.taria de t.atado ft 
r..wde. Pvhlr.~. !HI qur. no.tpC"itt 1. 

I · cuttee:nlo de k:en~a uude da at6 '"~nll C60) dial. 
~vrn•u•hleh pl)l ittlfliiJH'rleoclu; 

11-·&I'II~AMilllt-tllldD; 

Ill • ~11M m6clic:o de ins~Ao dr s.ucte. p&ra lin• de inw"idura de 
SCI'Aitut tm c.ugo du pttnilfttlltll.r. oSti:No. 

M. 11-4 Os &In' rr.~M.ts a ~ur. dt naturw.a n:seM:III legthw.nte 
aulori;uo"u s~do, ncne ctlflltcr, examinado~ pclo Tribunal, que podcr,, • \Ut1 
d;n •h·u~us\r~6r.s cflmibol' rtteebk!lti. lkotmnlrt.ar inap~11 na forma tlt:tl.e 
Regime-nla. 

M. ,,!,_ () lrlburtalpedlt.t ftrmll' aeordo' de coo,eraqlo corn es1rlbunMI 
da Conlilll da Untlo, do IHIIrllo Fedatal, dol Elfildcls 1 dol Mullclpioc. e com 
or;Knim!cos. r11c~is e inle~nacMifllis ipdos • Mea io conlr* extemo, " ..
SIKio r•gulldM pHI Pr.n.rto mtdlanla m~lo. 

M. 110. Oa Consthtintl .,.....Idol lerto at mewnas hot~rlrill a 
Cont~lwirot aflbwoa e, ...,- comp .. cenm H Snaht, terlo 11Mftlo em 
.. 111"15)MtlaldtUpdopcll~. 

P•igr•lo IHUt:e. Not IIIUntOJ ........ el e de ala irtdlflfio, 1 cril~riD do 
Pitn•rio ou da Pretldlnela. o Cantellm IPOiM:Ido podari sar coll'o9Caft ,.., 
opin11. 

Art. ::m N• vat• de COftt;INhs. a 1trern pnMda paiD GMmadGP do 
t111do, na lorml do dhipoato no art. 11t lila Condltutdo Eatadual, 1 prlmelra, 
C41nlorrnt a.tatM!Itct I Lti Of)lnkll, w• entre Auclllorn IMic:ICiol em iltl 

tripic:c, tlflkl Tribune!, seaunla ll$ crit.rios de antigOidade: e meHc;imenlo 
eOI'II'Iff!lt~>nc:ste rl•!llmanlo. 

Ati. ;a&. Na ,.r1e edt=ml Clo teliflcio-stcte do Tl'ttlunal, em "aar de 
dt"l'llfCtll", ~r.r'n ha~te1nl11, ditn.mtnle, ., ftandeiras lkt Hllllil, do E lfiado do 
Polrt c. do T~l. obtCIMdas •• nlnftal conatanles. da 'cvls~ .. ,.clfica. 

M. ~19. Ot procer.~;o!; em wrw scrio lljjt.tlladot 1cas dlspotilivos deste 
Reaimenl:lt. 

f 1' us praeeu" dt prMtaqllo • tllftliiCiill de 11ont1S at• o IIII'Ciclo de 
lflfl;\, "~"' jfl rslivttt.m dittrillttllfos aos Auditar", dMrl., tl!f au1 instruqlo 
loi"Of:tc!OIIIII lt1t:11111d~ nu ptllO ell tiC cbs a cDnt.- do lnlclc, dit vtgfncla delft 
Rt~tt. rrorroaMipelo Plrnfiio, t'ZC:C!JI\lionibtt.nte, reritl••alpertodo. 

§ 2~ Os protlliSOii re8cktnldos nos Nlsos do MI. tot. somente ser1o 
611trlbu~a5 ac.c: A&ldllftroli. para ralat6do e prapoa~o de decldo par ncrMo, ap6& 
ICV .. , da lligOncoia Hsle RegifMnto, P'"Of'OII*weis pekl Plentrio, 
tiCf'pcitJM•non&o.porlaualpertodo. 

I 3' Os proc:essos cle presta~;to e tornada de c;ant11, mtsmo "'' nerofcios 
antetiCKel. ao ptc-.utt. que ainU No ltonham sldo dlllribuldos 101 Audkorn, 
....-•o "apt*' 8(.ttl diepo1itivot dHie Rqimenlo. 

A.l.280. Osii.Wii mlndatos tnlc6Mos.m21 dljanalrod• ttUIIriooMU 
ltnnlno no dta 30 dtjiMiro dl- 1SII5. 

M i'81. Nc.s CMOS ominn, apkar·sc4 tubtidllrilmente 1 cite 
"•~o o COdigo de f'rocesso CMi e 1 lftis~h refe11nto ao TrihiNIJ c1e 
Contuct•Uullo. 

M. 2Ct. Este Retimento tfllr1 em ., na dU do •u• pubica9lo no 
lltario Ok..t cto hltdo. rewag-alll$ •• di'posi\:Oes em oontrirlo, em especial n 
Ala" n"li. :)'1. dr 18 d• nowombnl dl \VU. 22. H 31 d• outubro da ltsl e 23. dt 
30 de;~ de lito, rn,eclivlmentc, e as"'*"' re:lll:ivn a mllt!ril 
r&Pnfnl•l. como rMsntCJ eonlilan~es. 

Plenirio Cetflldteiro EMil 10 MtaTNi, em Sen:lo EtJtcill de 8 * m•~ 
dt-111&4 

F.LIAS NAIF DAIREI HMouc;HS 
Precidcnle 

MAHlJ6I. AIT<ES 
.... M 

~VA ANIJA;"kQ~ PINHEIRO 
J09f: MARIA DE J.2E'VEOO 8ARbO£A 

U.IIRO D" 8EL~M SAillll. 
LUCIVAL l:lf. bAmOti BARUALHO 

I i Wt~lf" No f<Jiilnl lnt-orpOJ•dn •~ E.mrndas dll F(rfonna Regimental 
afltP'lflfiWII.J~ Ptbs fllllo~. Sr!l. Conseheiros EVA ANil~RSEN PINHEIRO 
(rrr'lldf'nlc) ,. NRION LUIZ TEIXEIRA Cl-lAVf:8. r.onsubsllfK!ifld11t no 
/\Hin';>3,dr lldPdtlembtc.d~19tiG. 

TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICIPIOS 

.~:t.S.ll(;-~i ~,_ •• ~...-:;·,, ~ M.1::.96 

f~ ..... -.-~~- t!' ~~11:-'1·•,\i 

~~~~.1.-..- : sr•:r.1••,1 .~· f,ilf"~t~;tl,• M P't.-~t"lt:t":tt 1-hnid~ rfJ:I &>.f6n 
·,,;o,_\:,:lo .:~ ~·:,; ~~~. ;'t~u:;;-t.~ ('~11': a lg~<.'j!l r'.c ftro1~.f11r QL'Id~!ltlg.t· 

1£~ N' 5.039, '*' 10,1!.16 
i'Ju:a-MO ,.g. 960650-00 
Otigem : ln6tlrutD dt Pltwidil'f!~ Sxiat dD ~.(pic de M!d.icitiitdia 
~ : TQII:J!I) Jdi..ti.vo 4. CmtMto tt!! 003{95, ~can Mvtli CrutD de 

ll>m!tg>. 
ll2:~ : Con6eifte.iiJ:O lJiitt.iD FWI:O 
~.i~ :AblliM.juntat4.1!2~tii.U.ptt~I:K!Co:lntLI.6p:wz.~Cl#l-

ftu<t4 • ....-
~N'5.043,ct1!.1!.16 
Pltm!o.sonSl954293-06 

'""'""d" A!ooo!l&.6 ~ '*' 5<= 

::· .... I,· 1 ~ ~: '~ .~ 7 

Or.~ :PIIf6e.itulta~dzl.inoi!.i!!.OdtlAjuJru. 

M-¥mtD : Pitt~ M cOIU'.a.6 dl! 1994 
Rr&to\ : Coo<W.thr.t.w JJi«io F~ 
U!c.i-&i'o : l- PoMceo\ PW.vio ,:e.ta.~j 

n-lbltiiJ/r.oO'ldtm:io'td::tdl!~.tt~.PJ114a.prmta.u~ 
&1 CO'I.ta "&!no& /oWr.U".lhmimidrd!' 

_;'.,Fn·::u~~ 

l£!lX1I;iO,. 5.055, '*' 1!.1!.16 
P:tm!Man!! 967192-00 
l>t-ig2m : Cinvra. Jt.t.icipzl dl! T fZfi-N;u. 
~ : Ri~d.;Oz-t. 1!2-& Da/% e 09/96, fli! ailutimn a unune_. do6 

Wl'l2l:ldou:6, 

lll!.fato.t :Cc:ml!lh?.iJtOIAi.tt.ioF~ 
!Rciiio : C4la.6t1ID rrlrpdo. tftmimidt:d1o 

~ NQ 5.060, dl! 19.JV16 
IESDLff, 
l- ~IM: a~~ 2.498{90. d!- 20.11.90, q.12 dzt.e..'mlinru 

odz.-6e~do6ado&dol'ltoceMDn!! 9fJ38117-(J(), ~ti~ 
do ~ .Jonil ~!tltq lbbth, ch Ci?Jt.tai:W dl1 T01Jl? c* ~ CDnbid2M
dlmfa ):£(a Pottalt-ia nil '/.YJJ/9/J, de 'l.J.JJ.9D, ch S?cMta-'1-ia. d2 ~ 
cltP'<!o"""'"'Mmic.qD.!dtlld0.; 

n-~,I!III~Odz~ciJ-'1£6fllt.ido I 

P'tOC2-660 e. -6l2u pr:~~ -tegd.M, n:l4 «~ cir.l.U, .oclu~ve c.cm aJ~' 

IJ:e~6 wt6tantt-6 ~ uotD4 do6 Cm&lhl.iiW-l> l..DiJ.cio F~o ll ~-6 
Alo::ttta.-ta..~ 

~Nfl6.6#1,di!10.J'l.96 
~n'1965421-QO 

I..........W,~AWotiw.iNl 

Oligoo ' ~ E...W ct """""·""""" < Tienico. ct T"""" 
MoontD ' ""'"""'"''*'.,.,..,.do em..inio"' 019/96, """ """''*' -w. 

"fDI'dol-~ do pwjdD ''IWII<411igitmf ct r ....... 
lletatot ' Chl&lhe.iM l.odo.lino Pinto S.W. 

111ci.W '"""""'·,_ 
~ NQ 6.662, de 12.12.96 
~MR96UJ6J-OO 
,,.......,, "*'¥ u.c. dt L<iu-
Otigem '~A>ptJai>JOCI!l 
"-'to ' ~ '*'.,.,..,. '*' 1995 
~ :~~f.tm:o 
~ :l-l..ltgr.\~46~Wifa-61l~d~ 

c.iadorw...la"""""o-io.fual<4dt~..,€ 
....c~t .. mo.M~.~JqJtU.C.di!L<iuS.W.,~ .. 
-clt~di!Ri 11 ..... 760,541-millui., -
cmtD6 e ~e. lltW. mil, &tl!ooltD6 e. -6Wblt4 .uai-t. e. c..i.rl 
qmn(Ae~....-1; -

Ja)a~HI!!-6,663, dl! 12.12.96 ;~ .J:1 : ~4~-t 
Plla.f:MOrf1.950607-00 
lntl!~~.:e-MQ:/a..: '0-ia£ Tdna do4 S:vitD& Cahdo~ 
1)\(g?m : l~df! J'ltev.tti!n:i4do6.5eltV.idoo!~6M.inii:.ipt.c:6di! l!cnl.li!!l:•' 

doTocant.Ut6 
.~.~ : Pl!IZ-6tor_m, de: CO!tM"" 1994 
Rtla.tO'I : CCM!!t..th!-illo lai-"!cioflfal'f!o 
tl!ei&:io : 1 - .ldg111 -ill!tegd.M~& M pre~te-t. unta.l,_ ti? ~e4Xf'!Mhiti&:.tri 

th~V.iM!Tebrndo&S:zrtt.o6C'mtdo-&:~; 
II- Aplkmt. a O'tcitlJWo\a ch ae.e,;utrruili1 IKII.Gfo.'l lit R$500,0. 
[~lttc-6/Ji4i-t.),~.ict:W_t:on~ntCI104-ilci60411lJLI' 

d:t t.e.i ~nta'l E6tai4l tt2 'ZS/94. Unnimid:ldl! 

Jt/JIJ$0~6.664,dlz l'l.J2.96 
Pll:reeuorz'l953716-00 
In:Wie~: Jc~ R!.te..i~ ch Co&a. 
Ctl.igzm :Ftmo-~di?P'tl.!~t?AMi&tin:!ia~dz.sio.bl. 

do~ 
AMJnto : Jl;tt~ dtl: C'Cif.f& di! 199<1 
ll2:.ft:t.tc1l: :Cal~ l.oilfcio F~ 
....,.;;, ,.,gda-1.~ 

lliR.OO ~ 6.681. d2 12.12.96 
f'.otoc.euoit2 9Hi946-00 
lnt.I?Jtt?66adct: ~ IUbe-illo ch Sifut 
Oligoo '"""''"""''*'~cit ... ~.....,...,.'*' Botim 
~'~ 
ReiatoiJ: : Cml!l!.thf.ilto taillCio FJt:t:DrD 
111ci..,,.,., ....... ~ ; ;. ; :I·: 1 ~ :, ' : c;-! 

KiRoNJ NQ 6.61'1., de 12.12.96 
~t?MDtt2 966811~00 

lntl!u&!ah: &!l0ni/a. T-Wd::ldl! do~ 
Wgm ,,..~......,...,.'*'--.. 

MoontD '~ 
·RdattJ.t : C:rudhUw l.ai.t!l.~ F~~a~co 
....,.;;,,~~ 

(~.n.~.J89' 
IDITAL 01 CITA~AO- 107110 

0 TfiUaUHAL DE CONTAI DO IITADO 
DO PAM, por ••• Prtlllllonte 1'1lae a11lndo, cumprindo • 
dltpttlt no 1rt. 22$ Item I dt Rttim .. to, oilt ttrev .. lit 

,rlteflll ECIIt•l, ~~~~ .. ,. pulfllcalla "trft (01, Ytztl n1 priU 
tit (10) Cll11 nt •or•rte Oflci1l do Ettlclo•, o Dr. VICINTI 
JOlt CORRI!:A NITO, Preltllt, 1 Om dt ~111 ne prazo lit 
(15) \111111, IP.I I tHIMI puJiillcattt, lll'flllftlt tfaf .. a 1111 
autos do procallt n-". ltS/5oUII·I, .ut troll dl T•malll lit 
Contas lnlt .. rtdl n1 PREFIITUitA MUNICIPAL D• 
ILDORADO DO CAIIIAJAI, om f•c• llo condfllo SEPLAII 
fl•l.t/13, ...... , .... , ..... 13. 

•••• Ill. 11 •• fiZtllllltrt •• ' .... 

IVA ANOIIliiN PINHIIItO 
Presld1nte 

(.H~JC1 ~!C7Tw0: 

(.'Jias 19,2G e 30/12/96} 

GOVERNO DO EST ADO 
Poder Executivo 

LEI N° 6. ooo , DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 

Concede PensAo Especial 8 Senhora 
FLAMINIA GONCALVES SANTANA e a 
manor AGATHA GONCALVES SANTANA, e 
dB outras provi<hlncias. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAOO DO PARA estatui e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1" Fica concedida ll FLAMINIA GONCALVES SANTANA e AGATHA 
GONCALVES SANTANA, respectivamente, viUva e filha do doutor EPITACIO DASILVA 
SANTANA, Pensao correspondente ll remuneraot~o do cargo de Oeff"'lsor PUblico que 
ocupava a quando de seu falecimento, reajustl!lvel em iguais percentuais e nas mesmas 
epocas em que forem majorados os vencimentos dos integrantes da carreira de Defensor 
PUblM:o. . 

Art. 2° o beneficia previsto nesta Lei produzira efeitos financeiros a partir 
da data do falecimento do doutor EPITACIO DASILVA SANTANA. 

Art. 3° As despesas decorrentes do pagamento da Pensao. previstas 
nests Lei, correra.o a conta dos recursps financeiros do Estado. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9Ao. 

Art. 5° Revogal'l)-se as disposi~s em contr8rio. 

PAlACIODOGOVERNO, 2~ ~e\ze~de1996. 
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SEGUNDA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 1996 

. Art. 70."0 pagamento da taxa prevista nests Lei precederill a presta.;ao de 
serv'90 . ou a pnlltica do 1 ala de seguran~. sob a exclusive responsabilidade do 
contnbUinte e, tralanckHe de renov~o. ate o quinto dia do prOprio perlodo que a 
a lea nee. 

Art. SO 0 pagamento da taxa senl feito no Orgao arrecadador autorizado, 
atraves de documento de arrecada~o de modelo prOprio expedido pelo 6rgao Central do 
Sistema de Seguranoa PUblica, aprovado par seu Conselho SuperkJr. 

§ 1° 0 servidor encarregado de praticar ato sujeito a incld!ncia da taxa 
dave exigir a apresenta~ do comprovante de recolhimento do tributoi/7 

§ 20 0 pagamento da mutta, nos termos dos arts. 11 e 12 desta lei nAo 
exime o infrator da ~ de reparar oa danos resultantes da infrac;lo ne'm do 
cumprimento das demlll exigenciallegaia. 

PUblica • FIS~rt~1 ~=~~~':aa~~u::e~: ~~o de lnvestimento de Seguran911 

Par8grafo Unico. Os rec;:ursoa provides na forma deste artigo, ficarlo 
rigorosamente vinculados • receHa pr6pria e originiria do orgao do S~tema de 
Seguran~ PUblica prastador dos ~·· 

. Art. 10. A taxa somente senll devolvlda, ap6s paga na fonna legal, se nAo 
for concrettzada a prestaplo do aervi~, ou a pnlltica do ato pretendido pelo contribuinte, 
ou provado, atravft da Secnttaria de Estado de Seguran911 PUblica, o seu racolhimento 
indevido. 

Art. 11. Se por algum motivo vier a ser executado o sefVi9o ou satisfeito o 
ato pretendido pelo contribuinte, aem o pagamento da taxa, ao benefici6rio ou as demais 
pessoas tlpiflcadas no artigo 3° e aeu panigrafo senll aplicada multa de cem pot canto 
sabre o valor da taxa, sam prejufzo da tomada de DUtra& medkSas cabfveis. 

Art. 12. l""-ndente do procedlmento ctlminal, ficarto sujeitos * mul1a de 
valor igual att cem vezes o da tau devida, os que: 

I - adulterarem ou fallificarem gula de recolhimanto; 

II - no conttecimenlo do fato, conservarem guia de recolhimento adulterada 
ou falaificada; 

1 

Ill - de qualquer forma, dlreta ou indiretamente, contribulrem para a pr*tica 
de adultera(:lo ou fat&ifica91o de guiaa do bibuto. . 

Art. "13. o Poder Publico regulamental'll esta Lei no prazo de sessenta 
dial 

Art. 14. Ellllll.ei enlral'll em vigor na data de sua publ~o. 

Art. 15. Revogam-i !II;Ges da lei 5.055, de 16 de dezsmbro de 
1982,e-nonnaaemcon ·. 
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PAULO CELSO PINHEIRO SETTE cAMARA 
Socnl6riode-deSeguran;aPUblica ''ie/CIOl41C•C 

.UU:X0 DA LEI N' i. 010/K 

NAnJREZA 

TAIIELA·I 

I • A TOS RELA TIVOS AO SERVJt() DE 
IDEN11FICACAO £DE INVESTIGA(:AG 
1.1 AlllSTAOOS 
1.2CEDULAS 
1.3 CERTIOOESICONSULTAS 

.VALOR 
UFIR 

AIH,O 
A~l4,0 
A~7,0 

l 
_. __ ....;,·,,.lll~~!!liiA:I'ollll,_ _____ .:...-;.,.------'-""+---'"1-:-

r: .-; TOS RELATIVOS AO INSllWTG io«EDICO 
LEGAL 
2.11.AUOOS 
2.2 F.XAMES 
2.1 CERTIOOES 

TABELA-111 

3 - A TOS RELA TIVOS A POUCIA 
ADMINISTRA TIVA -
3.1 ALVARAS 
3.2 REGISTROS 
J.J VISTORIAS 
J.4l.ICEN<;AS 
3.5 CF.RTIOOES 
1.6 ATf.STADOS 

TA8El.A IV (\IORAIAUI.I\) 

4 -Arm; RJ-'J.A TIVOS As ACAIJEMIAS I>E 

\

I'OI.il"L\ 

~. ~ .~t~~~·~. li~~~~ ~~~~~;~:~>S: 
-II:! 1>1· NiVEI.IlE:!"(iRAll 
-1 1 11>1·. NiVEI. DE I" GRAll 

!.,~--

Aril50.0 
Altl65,0 
A~7,0 

Aft900,0 
AltiSO,O 
A~75,0 
A~ 150.0 

AtC7,0 
AtCJ,O 

AtC22.0 
AtC 2U.U 
Ate 18,0 
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NATUREZA VALOR 
UFIR 

T ABELA- V (HORA /PM) 

5 - ATOS RELATIVOS A POLICIA MILITAR 
5.1. SERVu;os £SPECIAlS DE SEOURANCA AtC6.0 

TABELA VI 

6- ATOS RELA TIVOS AO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR 
£DE DEFESA CIVIL' 
6.1 VISTORIAS (POR EDIFICACAO) 
6.2LAUOOS 

AtC45.0 
At< 75.0 

ArC 180.0 
..... 300,0 

6.3 ANALISE 
6.4LICEN<;A 

LEI N" 6.011 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 1996 . 
_, dilpoaltivoa do l.ei n' 5.530. de 13 
de janeiro de 1989. e d* oulras 
PIOVidlnclas. 

A ASSEMBLEIA LEGISIATIVA DO ESTADO DO PARA eslatui o au 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1' 0 art. 76 da Lei n• 5.530, do 13 de janeiro de 1989, passa a 
vigorar com a seguinta ~: 

'Art. 76 0 impasto, quando nlo pago no prazo regulamenlar, fical'll 
sujeito, almndaatua~de teuvalor....-.,, a actMcimol mora-.ode: 

I - no pagamento osponljneo e anlea do lnlcio do a~ liocoi: 

a) dois por oento. tres por canto e quatro por cento. respectivamente, 
ate trinta, sessenta a noventa dial de atraso: 

b) opll8 noven1a dial do-· alem do ari&cimo de qualro por cenlo 
a que se refere a allnea anterior. um por canto ao mAs, ate o limite maximo de 
cinqOentil por cento; 

11-quando exigldomedilnla ~ liocol, al6mdes ml.llaa 
cablveis: 

I 
a) um por Cento ao IlOilo noo ...,._ dolo anos de alraso; 

b) um e maio por cento oo meo ap6o dolo anos de atraso.' 

Art. 2• As muttu previsla no art. 78 dal.ei n• 5.530, de 13 de janeiro 
de 1989, flcam R!duzidu em - par cento, exceto noo c:a101 pr8'liotol no oeu 
indso V, em re~ oo qual a Rid~ oefjde trtn1a porcento. · 

Art. 3' Em caao de ~menta IObnl o valor qua docomor d.o 
R!d~o prevista no ll1lgo -· pododo ainda oer hlduzldas a mul(ao em 816 
oeoeenlaporcento,-quao~ lejll ~noouguinteopotlodoo: 

a) 816-dioo d8 pubiica910-. Lei: maio- por oen1o 

de~; 

b)at6_..dlood.o~o-Lei: meiad!lqOentaecincopor 

cento do R!d~o; 

c) 816 cento e Wolt dill!• cia ~-. Lei: maio cinqQenla por 
cen1o de R!d~o; 

d)at6 Clllllo e c:lnqQentJo dill de p~- Lei: mala qu-"'0 

dnco par cento de~-

§ 1' 0 pedido de pan>e~amen~o - oer odeqUadomontB lnootnoldo, 
com.tocioa oa-~ 6 -\)AD de_,--· .-rilmente 
._.ld-emganmlilo.-IUflclente. oimp-~--dod-
filcal total plil\di* e q......_ -·bern como •--- • quok(IW 
defesa ou ;......,atlmiMtnlllvo ou)ldlcialjj-- a --doajj ---
lnterpo&too. -- -- a 

. . s 2· ~~~~a;£ ...... ~ .............. u••1• 
=~~.~,!!1'.-..WoCondM· . . 
cobrad80. QCOfle< a -deVo~O do 

§ 3' Em quoque< hipOieM. nlo ~ qualque< titulo. no coso de 
lmposto • ..,.asc~mo e multaa alll8ll<oi!M'*' ret:QII1id 

parcelamento. l • • . 
8 

d6bi\CJI. conatituldos att a data 
§ 4' 0 di&posto IlOilo arttgoapl,......, - sua exig6ncia. 

. . dasla Lei em ~- ,_ em que .:'.sa olojeiD de parceiamenlo :J::." ou judicial, bam como- que I* joslajam 

anterior. a Ativa deveriser comunicada _por 
Art 4' A lnscri9A<' do d6blto na Dlvld <e<:Oihimenlo no prazo de lriniB 

escritO ao contribuinb,, pa~ q':'~ ao~:::Oajuizadl a cobra~ executiv~~rio 
dias. Somente ap6a o termlno_ . P , y&nor na data de sua publtc&910 no 

Art. 5• esta Lei entra em ·1:1 

Qfidaldci Estado. Art. 6" Revogam-ae~ as· i~ em conlolrio. 
· ~de1996. 

PAlACIO oo ooveRN ., d ~7::::.·- I 

~1Rr01~· Go>~:;? 
JORGE ALEX NUNESATHIAS t,J-~et-:1:~ .. :. •• • 

5ecretL'trio de Estado da Fazend• 
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LEI N" 1.012 , DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. "' 

Altera dispos~ivos da lei n• 5.530, de 13 
de janeiro de 1989, e dill outras 
providl!ncias. 

A ASSEMBL~IA LEGISLATIVA DO ESTAOO DO PARA eslalui e eu 
sanciono a seguinle Lei: · 

Art. 1• Os dispositivos da Lei n• 5.530, de 13 de janeiro de 1989, passam a 
vigorar com a seguinte red891o: 

"Art. 1• 0 Impasto sabre Opera¢es Relatives 8 Circu~A9 de Mercadorias e 
sobre PrestayOea de Servicos de Transparte lnterestadual e lntennuntcipal e 
de Comuni~o. ainda que as ope~ e presta~s se iniciem no 
exterior, tem coma lncidOncia: 

I - opa1"891)es relatives circula~t~o- de mercadorias, inclusive o 
fomecimento de alimen~o e bebidas em bares, reataurantaa e · 
estabelecimentos similares; 

II - presta¢oa de ~· de lransporle lnlerestaduale intennunicipal, por 
qualquer via, de pessoas, bens, mercadoriaa au valares; 

Ill - prestac;oes onerosas de sarvhjos de comunlcalflo, por qualq~ 
me;o, inclusive a gerac;ao, a emisslo, a reoeP91o, a transmisalo, a 
retranamiselo, a ~petlolo a a ampli8910 de comuniC891o de qualquer nature:za; 

rtf - fomeclri'tento de mercadorias corn presta9AO de . servl909 nAo 
compreendidoa na campetlncia tribubVia dos Munldpios; · 

V • fornecimento de mercadorias com presta~ de servl90s sujeitos ao 
lmpoolo Sobre Serv~. do compeltncia clos Municlplos, quando a lei 
complemental' aplic4vel expressamente o sujaitar Ill lncidlncia do Impasto 
esladual. 

§ r 0 impoalo incide tambem : 

I - sobre a entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa flsica 
ou juridica, ainda quando se tratar de bern dntlnado ao consume ou ativo 
pennanente ~ estabefe:cimento; •. i 

II - sabre o servi90 prestado no exterior ou cuja preatat;AO ee tenha iniciado 
no exterior; 

II - oobre a "'""'do, no lemt6rlo do Ealedo do Pan!, do pelr61eo, inctuaive 
lubrilicanles 0 combulllveis llquidoS 0 QOSOIOI dele dti'IYadOI, 8 de Onergie 
·-· q1111ndo n10 doo- t ~· ou • lndualrlll~. 
-..nteode-ro;ilel lnlerestaduoia. 

§ 2" A ca~ dolalo gerador i~ do neluleZII jurldiea de 
oper1191o que o conetitua. 

Art 2•. Conlidera-ee ocorrido o fato gerador do Impasto no momenta: 

I • da aalda de mercadoria de estabeJecimento de contribuinte, alnda que 
para outro eatabelacimento do meamo titular; 

II • do fomecimento de alirnenta9AO, bebidas e outraa mercadorias por 
qualquer estabelecimento, incluldos oa servit;os prastadoa; 

II · da transmisdo a terceiro de mercacloria depositada em armazem geral 
ou em depbsito fechado, no Estado do ParA: 

rv • da tranamtsslo de propriedade de mercadoria ou de titulo que a 
represents, quando a mercadoria nlo tiver transitado pelo estabelecimento 
trenamilente; 

V - do inlclo do pillS~ de seJVi;os de lran~porte inlerestadual e 
intermunicipal, por qu&lquar via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

VI- do alo final dolransporle iniciado no ~rior; 

VR .. das prest&90M onerosas de servi9QS de comunicalflo, fehas par 
qualquer meio, inclusive a gera;to, a emissao, a. recap~o. a transrnlulo, a 
retransmisalo, a repetlolo e a ampii119AD de comunica;lo de qualquer natureza; 

IX .. do detembara~ aduaneiro das mercadorias ou bens lmportadois do 

exterior. 

X. do recebimento, pelo destinatArlo, de seM,.o prestado no exterior, 

XI • da aquisicao, em ltcita9Jo p&:lblica, de mercadorias importadas do 
exterior, apreendidas ou abandonadas; 

XII • da entrada, no terri16rio do Estado, de lubrifiCBntes e combustlvei& 
liquidos e gasoaos derivados de ~tr6teo, ~undos de outro Estado, quando nao 
destinados a comercializa~Ao ou • 1ndustrlal~o; . 

XIII • da utilizaCflo, por contnbuinte, de ~ cuja presta~o se tenha 
iniciado em outro Estado e nao esteja vinculada oil ope~o ou presta~o 
subseqOente . 

§ 1• Na hip6tese do inciso VII. quando o serv~ for preslado. mediante 
pagamento em ficha, cartAo ou as_semelhados, considera-se oconiclo . o fato 
gerador do imposto quando do fomecunento deues ~ntos ao usuano. 

§ 2• Na hip6tese do inciso IX, ap6s o desembara;o acluan~iro, a entrega, 
pelo depositiirlo, de mercadoria ou bem lmportado do exterior dever6 se~ 
autorizada pelo Orglo responsilvel pelo seu de~. que ~o~nte se tara 
mediante a exibiCflo, do comprovante de pagamento. do mposto •ncidenle no ato 
do despacho aduaneiro, salvo disposi~o em contrano. 

. ~ 
SEGUNDA-FEIRA; 30 DE DEZEMBRO DE 1996 

§ 3• 0 Estado poden!l exigir o pagamento antecipado do imp~to. com a 
fixa9Ao, ae for o caso, do valor da opera~ ou da prasta91D subseqOente, a s8r 
efetuado palo proprio conlribuinle. 

Art. 15. A base de Clllculo do impoalo 6: 

I • na saki a de mercadoria prevista nos incisos I, 1t1 e IV do ert. 2•, o vator da 
ope~o: · 

II - na hip6tese do lnciso II do art. 2•, o vaJor da ~o. compreendendo 
mercadoria e Mrv~; 

Ill • na ~o de servi901 de transporte lnterestadual e intermunicipal e 
de comunica9lo, o p~ do servi90; 

lV • no fomecimento de que trata o inciso VIII do art. 2• : 

a) o valor da opera910, na hip6teae da llllnea •a• ; 

b) o Pr890 C0f!811le da mercadoria fomec::ida ou empregada, na hip6tese da 
allnea"b"; 

V ~ na hip6tele do inciso lX do art. 2•, a soma das aegulntea paroelas: 

a) o valor da l118fCOdoria ou bern- c1os documentoo de~. 
obaerwdo o dlapooto no aotigo 29; 

b) lmposlo de lmporta910; 

c) linpoalo oobfe Produlo& lndualriaizados; 

d) lmpoalo aobre 0~ de Clmblo; 

e) quaiaquerdeapesaa adUIIneiJU; 

·VI - na hlp61ese do lnclao X do art .. 2", o valor da PrHia910 do ~. 
acraacido, 18 for o Caeo, de lodoe 01 811C8fDC* r.I8Cianlldu. corn a aua utilzaplo; 

VII- no caao do lnclao XI do art. 2", o valor de ope"'91<>, acreocldo do volor 
.clos lmpOoloa de III1J>Orlal:lo o oobfe Produloo lndualriaizados e de lodeo 10 
cleOpeaas cobradaa ou dobltadao ao adqulnmle; 

VIII- no ~lese dolncloo XII do art. 2", o valor de ope~o de que deconwr 
a entrada; 

IX .. na hipOtese do inciso XJH do art 2•, o valor da preata;lo no Eltado de 
~· -

§ 1"1nlegra a base do Clllculo do impollo(; 

1- o rnontanle do prOprio impollo, conllllulndo o --'""> doslllquo mora 
lndlcol;lo para fino de conlrale; 

11-ovalorcorrespondenle a: 

a) seguros, juros e demais inportancias pagas, recebldas ou debitadaa, bern 
como deocontoo concadldoo aob condiQio; 

b) frele, caso o lranaporle aeja eleluado polo proprio remelenle ou por oua 
conta e ordem e seja cobrado em aeparado. 

§ 2• Nlo integra a base de cdllculo do impasto o montante do Impasto sobre 
Produtos lndustrializados, quando a operayao, realizada entre contribuintes e 
relallva a produlo dostinado 4 lndustrializa910 ou i comerdal~, configurlr 
fato gerad':"" de ambos os impasto.. 

§ 3• No caso do inclao IX, o imposto a pagar set6 o valor resuttante da 
apfi~ do pen:enlual equlvalenle 4 dilerenya enlre a allquota lnleme o a 
lnterestadual, eobre o valor ali prwlato. 

§ 4" Na hip61eae do§ 3" do art. 2", a base de Clllculo do Impasto 6 o valor 
da mercacloria ou da preat8910, acrescido de percentuaf de margem de Iuera, 
apllcando-se a regra do art. 39. 

Art. 19. Na falta do valor a que se referem os incisoa I e VIII do art. 15, a 
base de Clllculo do>imposlo 6: 

I - o pre90 corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista 
do roc::al da opera910 ou, na sua fatta, no ~~do atacadi&~ regional, caso o 
remehmte S8J8 produtor, 8Xb'atdr ou gtnloo~ inau~ tiw ~,,._,yrr, ~ .... • 

II • o PrettO FOB estebelecimento 1ncfuabial * vista, caso o remetente seja · 
Industrial; 

Ill .. o pret;a FOB esta"betecimento comen::ial Ill vista. na venda a outros 
comerciantes ou industriais, caso o remetente aeja comerciante . • 

§ 1• Para aplicaylodos i•cisos II e IH do f!!!PUI. adotar..se-i sucessivamente: 

I - o PJ"e9l efetivamente cobrado pekJ estabeleclmento remetente na 
operac;lo mala recente ; 

II - caso o remetente nao tenha efetuado venda de mercadoria, o pr~ 
corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado alacadista- do local da 
opera~ ou, na faftll deete, no mercado atacecrllla regional . 

§ 2• Na hipOtese do inciso Ill do cspu( se o estabelecimenlo remetente nlo 
etetuer vendas a outJ'bs comerclantes ou induabiaia ou, em qualquer caso, ie nlo 
houver mercadoria similar, a base de cibdo sent equivalente a setenta e cinco 
par cento do pre~ de venda corrente no varejo. 

Art. 20. Na salda de mercadoria para estab~imenlo localizado em outro 
Eslado, pertencente ao mesmo titular, a base de Clllculo do imposto e: 

I • o valor correspondenle a entrada mais recente da mercadoria; 

II- o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
materia-prima, material secundiirio, mlo-de-obra e acondicionamento; , 
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__ ...,ort.135,Vd11Can~-~~.--oomodlopootonoart. 
13dll Loi ri' 8.010, de 27, de __ bn> de 1996, 

DEC·RETA: 

Art. I' 0__., da T1101 de 8egumlo;or lntlilul!lo. pola Lei n• 8:010, de 27 
de-de1998, --.ododeacordooom...,_c:onlidaO..o.te Docnto. 

Art.-1" 0-daTIX8·de!ieguronlia6.-·-a. fllicaaujuridica. 
- I1KIIivw • ~-do~ plblloo11ocoriante do ......,c;o de podor de polloio. 
~ ... -..--.in_poli ____ _ 

Art. 3":AT-deSegurono;a, • ..,_...,_' oonaspouder6 
- --do··-derf'l1a s.-- .. _... -·-
----poloort.5'dlllei ... 8.01~. 

Art. 4' &aoCOIIIpetllnlftopono-o.....,.-.u;doobriga>io·1rib.utiria. =. :~,8.01CIII8 ... -- drgloo, . ......-do - de.Sou<nn91 

I·Pallc:ioCivll; 

11·1'allda-. 

Ill· Corpo de BomboiRIO Mllitar. 

Art. 5' 0 oontribulrle - --o ~ dll Tua no Orglo 
~~.~-=-:. ............ --e..-.. polo . . 

Art. 8' lndependelileonenle do ..-... lliminal·. de oulnll medidu 
cobl-. -tujelloo 6 mullo de ••lor lguolll6 com-o da- devkla, osque: 

I· ae Ulilizorom do aenri;o ae~ pm;o _....mo dll T~ de Saguront:a: 

11--.......ouflllllificllremgUiade...,.._; 

111-no-d·>f111o, oon-aguladeraoolhl--
oufatlfflcadll; 

adulterallo!~=·.!":':.:. indl""""'"""', oonlribu!rem para a pritica df 

M. .,. Ali receltas oriundas da ancadafj:lo das Taxas tte ~ 
conetituirlo ...anoa do FIM'tdo de lr1Wttirnento de Seguran~ P~icll .. FISP, Q.ljo crit6rio 
de pnMalo obadacer6 ao dioposto na Lei Ealadual rl' 5. 739, de 9 de lev""'ilo de 1993, 
com as alterapa que the foram introduzidas pela lei 6.016, de 30 de dezembr:g de 1996. 

' Art. SO Sf se adrnitini a devoluylo da Taxa de Seguranoa. ap6s seu · 
pagamento. naa aeiluintea hlp6teses: , 
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· . l·quendonlo-,potO--,..iador,o_.;oouaprjtic:adoalo 
..-ldopelo-; . . . 

... ~~-:::.::.--· ponnlo ·-~-de Segurono;a -· 

Art. G'&lellocnlolW-.. · . ""_ data<de. apublica~to. 
·PALACIO DO GOIIERHO, :do' 1 .-

.. . ' .. •.· . . 
. ... . 

.· . . -~ 

. . R . . 

. ' . . 
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TMBAI 
I• lrae ltii.Autae A 

S.i-CAiiMTIWIENTODE-JIIIIalcM•

~1.1·--------: ............ 
S.t% .. Par~auiBnlmcl 
J. u. Vlatlln* Ofllnlcl ·. 3.1 •• -en.,-_ .. __ _ 

· S.1.5 • CinecMI, tlltt0a.llidl6dolellmllnt · 

.U-ALV-
. 1.2.1 ·Agnlml.;&~s~·~ 
S.:U·.Apl~......,.. (Bxl, m6wlevollnla) 
1.2.1·ao.tal.d-*'ll's•llmi-
S.2.4 .. CUI decOmodoa 

• u~.5·ct&oo 
3.2.8 • ClutiM cam lland de tical 
.~awe.......-....~~- ........ ~· 
3.2.1··~-IMWII~ ...... _.quo ....... _(_,_ .... , 
3.2.10 & lndatrt. • oor'*'=lo - .... ~ ............. e-
COifOIIwse..--...... 
3.2.11·""*' . 

. 3.2. 12 .. JoQI8I Uclloa GlftNdoa • blngua 
3-.2.13 .. otk*!Ude conaertode"'"" 
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...... ·-·-"""-' S.S·ItEOIITRO 
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1.1.5 • CIWe GDRI ..... de the. .... enn.de fogo e alldMI de CDI..to .,..,.. :. 
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108,115 AIIUII 
1011,115 Anuel 
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··~ ~-
132,70 I~ 

·:· 
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OFiCIOS OU MEIMOI~t.IQO~" 
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1:::9:~==~ .... s.u---·-.,._..,._.., ........ ...__ .......... , 
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Utt·~.---

3.5 • CER11DODICOMIUL TAl 
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...so 
11,35 
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Pa • 4 • CADERNO 1 

D&CRETO N" l.tt7, DE u DE JANEIRO DE 1817. 

Declono - Titulo Dotlnltivo om 
_,. do MN«lEE. LADIS!AU DE 
AUIE~ 

0-do Eo- do Porli, uundo dol lllribul¢ee que lhe c:on1ere o 
ori.136,Vdo~~l.e 

Conoldeno- que o !.olen' oQO, ._noT-.. Santo Maria, Col6nia 
Sonto-do-· -plo do.S- -doPorli, oom 25 hedlm,--polo- NOt! BENTO'DA SILVA.- fol .....-em
roolizode polo ~Ticnloodo- doT..,.. do Pon1 ·ITERPA: 

~ que o Titulo Dotlnltivo ~ n' 28, Talon8rio 3 (Arq. 39), 
oxpadiclo om 10 de OUbJIJro do 1818, .. fo110r de MANDEL LADISI.AU DE ALMEIDA. 
- ao _,. Lo1e n' o430, oom *" de 25 --· nlo fol levado li IWQillro, 

=-~..:=-... ~~so::.~-:-~~ 
reopocliwamoo ... _ • flllo Cadilrlo do llrioo otlcio de c-de ~- ' 

Conoidenondo que o Olreito - ...- - a - de domini .. portir do NOpOdM> Algiolro lmoblll*lo; · ' 

~oclllpoolonoort. n.S2'doDecnllon'7.464171: 

~-. porllltimo, oo--poloa --do 
-de T.,.do Porli·ITERPA, no..,_ -n' 188715243, 

DECRETA: 

Art 1' Flea concolodo o Tllulo Oefinilivo Gntui!D n' 28, oxpadiclo om 10 de 
OUbJIJro de 1818, - fo.., de MANDEL LADISI.AU DE ALMEIDA. meranla ao LDte n' 
430, oom 25 -· locollzaclo no r....o..- Mlfllo, Coll!nla Sonto- do 
-·-Municipio de~. hoje lOb Juriodl9lo do Municipio de--
doPa.~ • . 

Art 2' 0 1-de T011'11e do - • ITERPA _,. •• provicMncln 
- • ~que eo-.,- oo aonprimonto do diopollo no or!lgo-. 

Art .Y' Eote - entro em vigor no - de ouo pullllca!;lo. 

' All 4• Revogam-u .. di 

CP97I0047191•1 

DECRETQ N" l.,e,DE ,31 DE JMBI., DE 1997. 

DedaJW. flllakSIIde de Tilulo Oefinltivo em nome dll 
REGINALDO OLIVEIRA 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA, usando dol alribui9(ieo que lhe 
do oonleridaa polo ort. 135, V do Cono~o Eoladual, e 

Conlfderando que a ComissAo Permanente de AMUse de Ooalmentos do 
lnstitulo de Tenu do Porli • ITERPA, ap6o exame de expediente regulannante prooesoodo 
noquiole Orglo, -.,. Relaklrio de AnOiiaa de Dacumentos n• 1.883, de 10 de agosto de 
1995, concluiu que a nrulo Definltlw de Venda de Terras ne 50, em nome de REGINALDO 
OLIVEIRA, relatlvo a uma •rea Hm denomina~o especial, localizllda na margem direlta do 
Rio Xlngu, no Mt.niclplo de Slo F•llx do Xingu, neola Eatado, oom 4.358 hed.eo, nlo fol 
~ Go-.o do Eo- do Porli, tratandCHe, por!onlxl, de cloaonanlxl· 

Considerando que compete ao Estado, na defesa de seu patrim6nio fundblirio e 
dol oltol int- da coletividllde, decloror a faloldade c1oo tHuloo emiticloo ,._.., 

DECRETA: 

Art. 1• E declarado falso o Tftuto Deftnltivo de Venda de Terras no 50, 
nofenonle • ...,. ._ oem denomlno~o aepecial, locaftzada no margem dl- do Rio 
Xingu, no Municipio de Slo F .. lx do Xingu, neola Eatado, com 4.358 hedlneo, cuja 
~. no dia 5 de delembro do 1962, em nome de REGINALDO OLIVEIRA, • 
fro--otribuldaaoGovomodoEatado. • 

Art 2' 0 lnotllula de Tamq do Parji • ITERPA adotarji Iii providtnclao 
oc-lmk*lillilllllrroll...,_n a judldoio quo oallzanom nacelllolirias eo cumprimento do diopoolxl no artigo -· 

DECRETO N" 1.11t,DE 31 DE J.uB:uo DE 1997. 

Declono- de TIIUo Detlnltlw am_,. de 
GREGORio I.NA DOS SAHTOB. 

0 OOIIIRIWlCII DO UTADO DO PARA, ......... _.._. quo ._. 
•-••1M.Vdo~-.. . •. . 

. . .. of ~ 
TERf;A·FEIRA, 4 DE FEVEREIRO Di; 1997 

ConsklenondO que' a Comlnlo Permanenle do AnOIIse do D~ do 
' 1..-de Tenu do Pm ·ITERPA, op6o axarne do expediente regula""'!f!fe'proceaaclo 

naquela Orglo, oonforma Ralat6rio de AnOUae de Documantoo n'1.884, de 10 de-do 
1885, oonc:lulu quo o T11u1o OafinitMI de vandeo de Temoo n' 16, em nome de GREGORIO 
LIMA DOS SANTOS, 111lotivo o uma *" 10111 danOminll\:lo eopec:ial, locollzode na ..._ 
-do Rio Xingu, no Municipio de Slo FMxdo Xlngu,....., Eotodo, com 4.358-.., 
nlo fol oxpadiclo polo Govemo do ~ do Ponl, -....... portonlo, de -
froudulenlo; 

C-que ........... Eatado, na -·do IOU potrim6nlofunditrioe 

dol o1to1 - do -· - a laloidada doo tilulos emitldol --· 
DECRETA: 

. Art 1' 1!: declorado lalso o Tllulo Oelinitiw> 'de Venda de Tenu n' 18, . .,._a uma·*" oem ~ OljiOCial, locollzada na margam dlreita do Rio 
Xingu, no Municipio de Slo F.UX do Xlngu, ...... Ellado, com 4.358 -.., oujo 
expodil;lo, no dia 5 do-de 1882, em-... de GREGORIO LIMA DOS SANTOS, · 
6-alrllxlldaaoGovemodoEatado. 

Ad. 2' 0 lnotituto de TOffU do Pn • ITERPA ad-.1 u pnNid6nciaa 
od--e judioialo que ae ._ .-ao cunprirnenlo do dilpooto no or1lgo ·-· 

Art Y' EoteDecnlloentro~-deouopul>liC891o. 
PAlACIO DO GOVERNO, de EL . ' de 1887. 

CP971CC.U1S'II-~ 

DECRETE> N" 2.ooo,DE 31 DE J......, DE 1997. 

·Declono-deTitulo~om-de 
JORGE AQUINO SOARES. 

0 GOVERNADOR 00 EST ADO DO PARA, ....- dea alril>ul9lao quo lhe alo-
polo 011. 136, v de Cono~ Eotoduol, • 

ConsDrondo qua 1 Cornloalcl Pennanente de Anilloe de Documantoa do 

=~-:-~~~~-:~~~a:':":".:= 
1888, ooncluiu que o Tllulo OelinltiYo de Venda de T..,.. n' 30, em noma de JORGE 
AQUINO SOARES, -a '""" no ... clenom"-" eapec:ial, localizacto no ...._, 
dlrellll do Rio Xingu, no Municipio de Slo F .. lx do Xingu, neola Eoledo, com 4.358 -... 
nlo fol expodldo palo Govemo do Eatado do Ponl, -· porllniD, de -_, 

Considerando qua compete ao Eatado. na dllfesa de 111u pabim6rrio ~ e 
doo o1to1 - do oolatividade, -... o loloidoda doo lltuloo -
lroudulantamanle, 

DECRETA: 

. Art. 1• E docfarlldo f8lso o Tftulo Definitivo de Venda de Terra. rf' 30, 
ll!felente a uma 61110 a.. denomln~ eopocial, localizado no margem dlreita do Rio 
Xingu, no Mt.niclpio de Slo F.UX do Xingu, - Eolaclo, com 4.358 haclereo, oujo 
expedi~. no dia 5 de demmbro de 1962, em nome de JORGE AQUINO SOARES, 6 
lraudulontamente alribulda oo Govemo do Eo-. 

Art 2' 0 lnstituto de TOITII do Pn ·'ITERPA odotarji ao pnNid6nciaa 
adminilllralivu e judlciaio qua oellzanom .-ao ....,primento do dlopoolxl no ortlgo 
11112rior. 

1887. 

tP971\1Dt.7167-5 

DECRETO-N" 2.oo1,DE 31 DE J......, DE 1997. 

Oec:lara - de Tllulo DelinltiiiO .. noma de 
AURELIANO NEVES AGUIAR. 

0 GOVERNADOR QO ESTAOO DO PARA, unndo du otrlbul¢eo quo._ 
alo conleridoo palo art 135, V de Conolftuil* Eotoduol, e 

Considerando qua a Comisllo Pennananta de An.dllise de Ooalnentol do · 
lnstilulo de Tam~~ do Porji - ITERPA, apclo exame de eXPOdiente regularmenta ~ 
noquela Orglo, oonforma Reloklrio de An6Hsa de lloc:urne.- n• Ullli, de 10 de agooiO do 
1995, concluiu que o Titulo definitive de Vendas de Tenas n• 78, em noma deAUREliANO 
NEVES AGUIAR,-reletivo a uma na oem denomi~ eapec:ial, locollzado no margem 
dl- do Rio Xlngu, no Municipio de Slo F .. lx do Xingu, neola Eotodo, oorn 4.358 -... 
nlo fol eXPOdiclo pelo Govema do Eolado do Panl. lnllondooae, portanto, de -
froudulenlxl: 

ConsktMando que compete ao Estado, na defesa de seu patrim6nfo fundiD e 
dos altos interesses da coletlvtdade, dectarar a falsida'de doa tltul01 emilklol 
fraudulentamente, 

DECRETA: 

Art. 1• E dec:lat.do falso o Tltuto Deflriitivo de Venda de Terra rr-: 
refer'enle a uma *- Mm'd~o.npecW.IocMDda,.. mlf'Qim~
XIngu, no Municipio de Slo F..UC do Xingu, ....., Eatado. com 4.358 

.ltJCPOdl;lo, no dia 5 de- de 1882, em noma de AURELIANO NEVES A 
hucU ...,, • .,llb'lbulcl8 .a Gowmo do Ell8do. 

• 

• 
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CERTIDAO 

Certifico que o Conselho Pleno do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sessao Plenaria realizada no 
dia 20 de outubro de 1998, apreciando o processo 4396/98/COP, decidiu, por 
unanimidade de votes, determinar o ajuizamento de a·~ao direta de 
inconstitucionalidade, perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, contra a Lei 
6.010, de 27 de setembro de 1996, do Estado do Para. E6A_ Patricia 
CareJ/i de Castro, Encarregada do Conselho Plano, preparei a presente certldao, que, 
nesta data, segue assinada. Brasilia, 17 d dezembro de 1998.--------------
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Con;;e:ho F t.J~.-' 
Co~~--···nE C,..,,. 0 ...... ,~,~L 

i.; Ln Ufh. 'vlu\.:1,1~1'• _ 

Ata da Sessao Ordinaria do Conselho Plenot1t~P:lla-DF,_\t_/_~1 j ~!~ ----do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil . • c5 4dV, 

Posse da Diretoria e dos Conselheiros Federais eleitos - 'jj:i~nio 1998/iooi"-- ;v:;;.r-~=-~Ole 
(1 76r S - 68• R ·- ) -. 1 ~·· 0 

. • eSS!lO - eumao .• 
1
_.:,. rc.crre$ g · fti:{:::\ .. 

c .;enl~ Apol'l Adm!nls • ··: ·1 · 

Data: 12 de fevereiro de 1998, 10:30 horas. cos Orglioa Coilii!~ ~", · }W ~ 
Local: Sede do Conselho Federal - Brasilia. · <:~b ... :~~:__e_:~· 
Presencas: do Presidente Emando Uchoa Lima, dos seguintes membros da Diretoria 
eleita para o trienio 1998/200 I: advogados Reginald a Oscar de Castro - Presidente, 
Urbano Vitalino de Melo Filho (PE)- Vice-Presidente, Carlos Augusto Tork de Oliveira 
(AP)- Secretario-Geral Adjunto e Roberto Antonio Busato (PR)- Diretor Tesoureiro e 
dos Conselheiros Maria do Socorro Lavocat Nunes e Roberto Ferreira Rosas (AC), 
Antonio Nabor Areias Bulhoes, Marcos Bernardes de Me11o e Romany Roland 
Cansanyao Mota (AL), Ezelaide Viegas da Costa Almeida, Jose Paiva de Souza Filho e 
Maria Domingas Gomes Laranjeira {AM), Guaracy da Silva Freitas e Paulo Jose da 
Silva Ramos (AP), Pedro Milton de Brito, Saul Venancio de Quadros Filho e Yon Yves 
Coelho Campinho (BA), Marcelo Vinicius Gouveia Martins, Marcos Antonio· Paiva 
Colares e Raimundo Bezerra Falcao (CE), Esdras Dantas de Souza, L~iz:Filipe Ribeiro 
Coelho e Marcelo Henriques Ribeiro de 01iveir~ (DF), Antonio Augusto Genelhu Junior 
e Luiz Antonio de Souza Basilio (ES), Edmar Lazaro Borges e Jose Porfirio Teles (GO), 
Carlos Sebastiao Silva Nina, Jose Brito de Souza e Jose Carlos Sousa Silva (MA), Joao 
Otavio de Noronha, Jose Murilo Proc6pio de Carvalho e Raimundo Candido Junior 
(MG), Ivan Szeligowski Ramos, Renata Cesar Vianna Gomes e Roberto Dias de 
Campos (MT), Clovis Cunha da Gama Malcher Filho, Eudiracy Alves da Silva e Sergio 
Alberto Frazao do Couto (P A), Airton Cordeiro, Jose Araujo Agra e Nadja biogenes 
Palitot (PB), Alberto de Paula Machado e Alfredo de Assis Gonyalves Neto (PR), Joao 
Humberto de Farias Martorelli e Jorge da Costa Pinto Neves (PE), Fides Angelica de 
Castro Velloso Mendes Ommatti, Joao Pedro Ayrimoraes Soares e Roberto Gonyalves 
de Freitas Filho (PI), Ester Kosovski (RJ), Adilson Gurgel de Ca~tro, Helio Xavier de 
Vasconcelos e Paulo Lopo Saraiva (RN), Jorge Santos Buchabqui, Nereu Lima e Pedro 
Luiz Fagundes Ruas (RS), Francisco Aquilau de Paula, Heitor Magalhaes Lopes e Odair 
Martini (RO), Antonieta Magalhaes Aguiar, Elena Natch Fortes e Helder Figueiredo 
Pereira (RR)~ Angelita Jose Barbieri e Fernando Carioni (SC), Clemente Cavasana, 
Marcelo Guimaraes da Rocha e Silva e Paulo Nimer (SP), Edson Ulisses de Melo, Jorge 
Aurelio Silva e Jose J\lvino Santos Filho (SE) e Ercilio Bezerra de Castro Filho, lvair 
M<niins do:; Samos Diniz e Sady Antonio Boessio Pigatto (TO). Ausencia justificad:1: 
do Cons. Sergio Zveiter (RJ), Secretario·Geral eleito para o trienio 1998-2001. As 10:30 
horas, ap6s convidar para compor a Mesa Diretora os membros da Diretoria eleita, os 
Membros Hononirios Vitalicios Jose Cavalcante Neves e Ophir Filgueiras Cavalcante eo 
jurista Evandro Lins e Silva, o Presidente Ernando Uchoa Lima declarou aberta a Sessao 
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S.Exa justificou a ausencia do Secretario-Geral elei1·o. Cons. Sergio Zveiter (RJ), em·:, .. ~ · ~q,'i 
transito para Brasilia e, em seguida, concedeu a palavra ao Secretario do Conselho Pleno ·. ~::. .. ttra\ · 
para a leitura da composictao da nova Diretoria e dos nomes dos Conselheiros que 
t.ambem seriam empossados e que, de pe, acompanharam e repetiram a leitura do 
compromisso legal previsto no art. 53 do Regula!llento Geral, feita pelo Presideme 
eleito, Reginaldo Oscar de Castro, que, ap6s, foi convidado para assinar o termo de 
posse e receber o diploma respective, das maos do Presidente Ernando Uchoa Lima. 
S.E~. em seguida, mediante chamada nominativa, por Delegacrao, convidou os 
Conselheiros Federais para a assinatura dos termos de posse e o recebimento de seus 
diplomas. Ap6s, 0 Presidente Ernando Uchoa. Lima decle1rou empossados. OS 

Conselheiros Federais presentes e a Diretoria assim composta: Presidente: Reginaldo 
Oscar de Castro, Vice-Presidente: Urbano Vitalino de Melo Filho, Secretario-Geral 
Adjunto: Carlos Augusto Tork de Oliveira e Diretor Tesoqreiro: Roberto Antonio 
Busato. S.Ex!, entao, transmitiu a Presidencia ao advogado Reginaldo Oscar de Castro, 
que saudou os presentes. 0 Presidente entregou o Diploma de Membro Honoraria 
Vitalicio ao Dr. Ernando Uchoa Lima e, ap6s convocar os presentes para a sessao 
plenaria vespertina e para o almoyo na Sede, encerrou a Sessao, as 11:30 horas, do que, 
para constar, eii, Carlos Augusto Tork de Oliveira, Secretario-Geral Ad]unto, mandei 
lavrar a presente ata, que, conferida, vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente, depois 
de aprovada pelo Conselho Plena do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
·Brasil. 
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. Presencas: do Presidente Reginaldo Oscar de Castro, do Vice-Presidente Urbano 
Vitalino de Melo Filho, do Secretario-Geral Sergio Zveiter, do Secretario-Geral Adjunto 

, Carlos Augusto J'ork de Oliveira, do Diretor Tesoureiro Roberto Antonio Busato, dos 
:. Conselheiros Roberto Ferreira Rosas e Maria do Socorro Lavccat Nunes (AC), Antonio 
. Nabor Areias Bulhoes, Marcos Bemardes de Mello e Romany Roland Cansanvao Mota 
. (AL), Ezelaide Viegas da Costa Almeida e Maria Domingas Gomes Laranjeira (AM), 
: Guaracy da Silva Freitas e Paulo Jose da Silva Ramos (AP), Pedro Milton de Brito, Saul 
!Venancio de Quadros Filho e Yon Yves Coelho Campinho (BA), Marcelo Vimcius 
Gouveia Martins, Marcos Antonio Paiva Colares e Raimundo Bezerra Falcao (CE), 
Esdras Dantas de Souza e Marcelo Henriques. Ribeiro de Oliveira (DF), Antonio 

. Augusto Genelhu Junior, Antonio Jose Ferreira Abikair e Luiz Antonio de Souza B11silio 
.(ES), Edmar Lazaro Borges e Jose Porfirio Teles (qG), Carlos Sebastiao Silva 'Nina, 
~Jose Brito de Souza e Jose Carlos Sousa Silva (MA), ioao Otavio de· Noro~ha,-~ Jose· 
· Murilo Procopio de ·Carvalho e Raimundo ·candida Junior (MG), Ivan Szeligowski 
Ramos, Renata Cesar Vianna Gomes e Roberto Dias de Campos (MT), Clovis Cunha da 

. Gama Matcher Filho e Eudiracy Alves da Silva (PA), Airton Cordeiro, Jose Araujo Agra 
e Nadja Diogenes Palitot (PB), Alberto de Paula Machado e Alfredo de Assis Gon~alves 
Neto (PR), Joao Humberto de Farias Martorelli e Jorge da Costa Pinto Neves (PE), 
Fides Angelica de Castro Vellos·o Mendes Ommatti, Joao Pedro Ayrimoraes Soares e 

, Roberto Gonc;:alves de Freitas Filho (PI), Ester Kosovski e Alfredo Jose ·aumachar l"ilho 
· (RJ), Adilson Gurgel de Castro, Helio Xavier de Vasconcelos e Paulo Lopo ·Sarahra 
.(RN), Jorge. Santos Buchabqui, Nereu Lima e Pedro Luiz Fagundes Ruas (RS), 
Francisco Aquilau de Paula, Heitor Magalhaes Lopes e Odair :vlurtini (RO), Antonieta 
Magalhaes Aguiar e Helder Figueiredo Pereira (RR), Angelita Jose Barbieri e Feniando 
Carioni (SC), Clemente Cavasana,_ Marcelo Guimaraes da Rocha e Silva e Paulo ~imer e ~ .. (SP). Edson Ulisses de Melo, Jorge Aurelio Silva e Jose Alvino Santos Filho C&E) e 

lo : Eroilio Bezerra de Castro Filho, Ivair Martins dos Santos Diniz e Sady Antonio Boessio 

I~~ · Pigatto (TO) e dos Membros Hononirios Vitalicios Jose Cavalcante Neves, Hermann 
I. ·\s:·~:;: b:1eta e Ophir Filgueiras Cavalcante. 0 Presid~nte veriticou o quorum legal, de· 
~~; acr•rdo com a iista de l'resen<;:as, e declarou aberta a Sessa a as i 4: I 0 horas, convidando II . 
,·· para compor a Mesa Direton\ os Membros Hononirios Vitalicios presentes. S.Ex~, entao, 
;· 

1.: convidou o Conselheiro Sergio Zveiter (RJ) para tamar posse no cargo de Secre!ario-
1. Geral do. Conselho Federal para o trienio 1998/2001 e o Cons. Antonio Jose Ferreira 
I;; Abikair ·(ES) para tamar posse no cargo de Conselheiro Federal, o que fizerarn S.ExH. r ' 
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em seguida, com a assinatura do termo especifico e a leitura do con-:;j;omisso pre~~p~ 0 i~: ~It~ 
art. 53 do Regulamento Geral. 0 Presidente, ap6s. submeteu a deliberayaO do PY~~~~-~-. t a g. 
as atas das Sessoes do mes de dezembro de 1997 ( l. 758'', 1759'' e 1760" Sessoes~.~ .r.· ...... ~~::,. ~.ot ... ~ 
declarando-as aprovadas com a retiflcar;:ao sugerida pelo Cons. Marcos Bemard~s de·-.. ... ::c:al · ~/ 
Mello (AL), no tocante as ausencias justiflcadas de S.Exa. Levou, em seguida, ao ··-.. -··--

.conhecimento do Conselho, o calendario das sess5es do anode 1998 (Fevereiro: 1<! e 2, 
Marr;.o: 9 e 10, Abril: 6 e 7, Maio: 11 e 12, Junho: 8 e 9, Agosto: 17 e 18, Seterribr~:r 14 
e 15, Outubro: 19 e 20, Novembro: 9 e 10 e Dezembro: 7 e 8), sem que houvesse 
qualquer objeyao do Plenario. Na parte reservada as comunicacoes do Presid(mte, 
S.Exl! levou ao conhecimento do Conselho a possibilidade do arquiteto Oscar Niemayer 
projetar a sede do Conselho Federal que seria constmida, obtendo do P1emirio; por 
aclamayao, aut_orizayao para desenvolver as tratativas nesse sentido. Na ordem do dia, o 
Presidente chamou ajulgamento os seguintes processos: (1) 4319/98/COP. ASSUNTO; 

, Eleiyoes. 1997. Resoluyao n!! 002/97, de 30/12/97, da Diretoria do Conselho Federal da 
.. OAB, ad referendum do Conselho Plena. RELATOR: Cons. Roberlo Ferreir~ Rosas 
· (AC). Ap6s a leitura do· relatorio e a manifesta9ao do Cons. Guaracy da Silva· Fteitas 
(AP), decidiu o Plemirio ·acolher, por unanimidade, o voto do Relator, referendando a 
Resoluyao sob analise e prorrogando a indicayao da Diretoria Provis6ria ate a pos$e da 

'i•! nova Diretoria a ser eleita pa~a o Conselho Seccional do Estado do Mato Grosso do Sui. 
~~~~ . (2) 4321198/COP. ASSUNTO: Pedido de ajuizamento de AD In. Custas Judiciais e :raxa 
I! Judiciaria. Minas Gerais. Expediente da OAB/MG (0(/GP/133/98). Protocolo 270/98. 
·· RELATOR: Cons. Paulo Lopo Saraiva (RN). Apes a Ieitura do relatorio decidiu o 
r: Plenario acolher o voto do Relator,. determinando o ajuizamento de ayao direta de 

~i'.i ,.inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, em face das Leis 12729 e 

e~-~·r~ 12732, ambas de 30/12/97, do Estado de Minas Gerais. No expediente, o Presidente 
· _concedeu a palavra aos seguintes Conselheiros: Jose Murilo Procopio de Carvalho il 
·; (MG), que solicitou, em nome da Delegayao mineira, o encaminhamento de oficio de r. 
.:! . congratular;.5es pelo aniversario do Membra Honoraria Vitalicio Alcina de Paula Salazar, 
f• ·ressaltando as suas qualidades de advogado e jurista de escol. 0 Plenario apro-v:ou a 
:l · indicar;.ao do l'vlembro H.ononl.rio Vitalicio Jose Cavalcante Neves. no sentido de que a 

homenagem fosse encampada pelo Conselho. Helio Xavie•· de Vasconcelos (RN), que 
solicitou o encaminhamento de ofi~io de pesar ao advogado Paulo Frassinetti.: pelo 
falecimento de sua esposa, Desembargadora Eliana Amorim. Fnmcisco Aquilau de 
Paula (RO), que propos metodologia de distribuir;.~o automatica dos processo~ aos 
Con:-.<..,;.~;ro~ relatores, .. , ..... aprovar;.ao do Presidente. Gu;lrary da Silva ·F1;eitas 
(AP), para comunicar a ele.icao do advogado Joao Luiz Dubee Pinaud para a Presidencia 
u~J tl.:;tiit<.~: uus Advogado:·: Brasileiros e dar as boas vindas ao Cons_ Paulo jose da 
Silv•• Ramos (AP), que agradeceu a homenagem. i\1;Jrcelo Hl~nriques Ribeiro de 
Oliveira (DF), que expressou voto de feliz e proficua gestao ao Presidente Regi\1aldo 
Oscar de Castro, primeiro representante da Delegayao do Distrito Federal a ocupar a 
Presidencia da casa, ap6s a transferen~ia da entid.~de para Brasilia. Fides Angelic:1 
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Ommatti (Pl), que solicitou rigor no controle de prazo para o julgamento de proc\~\l~~:~~-;~~ "'')Cb 

no Conselho Plena, manifestando, ainda, preocupar;.ao quanta a questao da definic;ao "'tl.fde:Jl • ,,~ 
competencia da Justiya Federal para julgar processes nos quais a OAB estivesse 
envolvida. Luiz Antonio de Souza Basilio (ES), que eomunicou a renovar;.ao da 
Delegar;.ao do Estado do Espirito Santo, desejando, tambem, sucesso a nova Diretoria, 
homenagem a qual associaram-se OS Cons. Jose Pprfirio Teles (GO) e Jvair Maliins 
dos Santos Diniz (TO). Ivan Szeligowski Ramos (MT), que propos o reencontro da 
Ordem com as aspirar;.oes da Classe. Guaracy da Silva Freitas (AP), que indagou a 
Mesa Diretora a situa'riio das eleiyoes no Conselho Seccional do Mato Grosso do Sui, 
obtendo do Presidente resposta no senti do . ·de que os recursos encaminhados ao 
Conselho Federal seriam apreciados pela 31 Camara. 0 Pr:esidente, entao, agradeceu a 
presenya de todos e, as 16:30 horas, declarou encerrada a Sessao, do que, para constar. 
eu, Sergio Zveiter, Secretirrio·Geral, mandei lavrar a presente ata, que, conferida, segue 
assinada por mim e pelo Sr. Presidente, depois de aprovada pelo Conselho Plena do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

5)J·', 
/..SERGIO ZVEITER 

.,...-' Secretario-Geral .... ' 

CART6RIO MftRCHfl RIH~S 

---~-

Dou f6. 
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+'-"~>4'-~'""- ... ·-···-·-
Titula · r·!:: ;cu:o Caetano F.iba:~ 

Sub~:~l: Gar ,,_!J ttl Curmo A. Rodrigues 
Marcelo riyt;;;~;edo Ribas 

Alessandr~ Fcru:ita da Silva 
Edlens Mim:el Pero!ra 

'. Eunice tie of;veim P:lchOCQ 
L(lci::t H~~er.::~ G(lme3 · 



A<;AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (Med. Liminar) 2424-8 

Origem 
CEARA 
Relator 
MINISTRO GILMAR MENDES 
Partes 
Requerente:PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PC do B ( CF 103, VIII) 
Requerido :GOVERNADOR DO EST ADO DO CEARA ASSEMBLEIA 
LEGISLA TIV A DO EST ADO DO CEARA 

Dispositivo Legal Questionado 

Art. 002 o, incisos ooi eon; arts. oo3 o ao 012 ; art. 013 , inciso ooi e Anexo unico da 
Lei Estadual no 13084, de 29 de dezembro de 2000. Lei Estadual no 13084, de 29 de 
dezembro de 2000 . Cria o Fundo Especial de Reaparelhamento dos Orgaos de 
Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania do Estado do Ceara - FUNDECI , institui as 
taxas de exercicio do poder de policia pelos 6rgaos de seguran9a publica e defesa da 
cidadania e as taxas de utiliza9ao de servi9os prestados pelos 6rgaos de seguran9a 
publica e defesa da cidadania e da outras providencias . Art. 002 o - Ficam criadas : OOI -
as Taxas de Exercicio do Poder de Policia pelos Orgaos de Seguran9a Publica e Defesa 
da Cidadania , tendo como fatos geradores , o exercicio do poder de policia pelos 6rgaos 
de seguran9a publica e defesa da cidadania em rela9ao ao contribuinte , conforme 
discriminado no Anexo Unico desta Lei ; e ' on - as Taxas de Servi90S Prestados pelos 
Orgaos de Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania , tendo como fatos geradores , a 
utiliza9ao , efetiva ou potencial , de servi9os publicos , especificos e divisiveis , 
discriminados no Anexo Unico desta Lei , prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposi9ao pelos 6rgaos de seguran9a publicae defesa da cidadania. § 001 o- Compete 
exclusivamente a Secretaria da Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania , a Policia 
Civil , a Policia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceara decidirem 
quanto a necessidade de o contribuinte utilizar , efetiva ou potencialmente , os servi9os 
publicos , especificos e divisiveis , discriminados no Anexo Unico desta Lei , 
determinando o efetivo a ser empregado , bern como o tempo de utiliza9ao e dimensao e 
abrangencia da area fisica envolvida no evento e outros aspectos da presta9ao . § 002 ° -
Os servi9os de seguran9a publica e defesa da cidadania, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposi9ao pelos 6rgaos de seguran9a publica e defesa da cidadania , tendo 
como fatos geradores as atividades e servi9os publicos especificos e divisiveis , 
indicados no Anexo Unico desta Lei , sao de utiliza9ao , efetiva ou potencial , 
obrigat6ria . § 003 o - Os valores das Taxas de que trata este artigo , correspondendo a 
cada fato gerador , sao os constantes do Anexo Unico desta Lei , levando-se em conta 
na sua fixa9ao a complexidade e o grau de dificuldade do respectivo ato , servi9o ou 
evento assim como o potencial de risco a que estao expostas as atividades do 
contribuinte, segundo criterios tecnicos especificos da atividade de seguran9a publica e 
defesa da cidadania . Art. 003 o - E contribuinte : OOI - da Taxas de Exercicio do Poder 
de Policia pelos Orgaos de Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania , de que trata o 
inciso OOI do artigo anterior , toda pessoa , fisica ou juridica , em rela9ao a quem e 
exercido diretamente o poder de policia pelos 6rgaos de seguran9a publica e defesa da 
cidadania , nas hip6teses indicadas no Anexo Unico desta Lei ; e , Oil - das Taxas de 
Servi9os Prestados pelos Orgaos de Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania , de que 



trata 0 inciso on do artigo anterior ' toda pessoa ' fisica ou juridica ' que utiliza ' efetiva 
ou potencialmente , servi9os publicos , especificos e divisiveis , discriminados no 
Anexo Unico desta Lei , prestados ou postos a sua disposi9ao pelos 6rgaos de seguran9a 
e defesa da cidadania . Art. 004 o - Sao isentos das Taxas de que trata o art. 002 o desta 
Lei : OOI - a Uniao , os Estados , o Distrito Federal e os Municipios , desde que , em 
situa9ao semelhante , haja reciprocidade de tratamento para como Estado do Ceara e 
seus 6rgaos de seguran9a publicae defesa da cidadania; Oil- as autarquias e funda9oes 
mantidas pela Uniao , Estado e Municipios , excetuando-se os eventos relacionados com 
a explora9ao de atividade econom1ca regidas pelas normas aplicaveis a 
empreendimentos privados ; III - os templos de qualquer culto , no que diz respeito ao 
patrimonio , a renda e os servi9os relacionados com as finalidades essenciais da 
entidade religiosa ; OIV - o patrimonio , a renda ou os servi9os dos partidos politicos , 
inclusive de suas funda9oes , das entidades sindicais dos trabalhadores , das institui9oes 
de assistencia social , sem fins lucrativos , e das institui9oes de educa9ao , que nao 
cobrem mensalidade de seus alunos ; OOV - os proprietarios e possuidores em rela9ao 
aos im6veis exclusivamente residenciais , que tenham area util inferior a 100 ( cern ) 
metros quadrados , nao compreendidos nessa hip6tese os im6veis disponibilizados para 
aluguem de temporada turistica ou semelhante e as unidades autonomas que constituam 
apartamentos de condominia em edifica9ao vertical ; OVI - os promotores de eventos de 
finalidade educativo- escolar , filantr6pica , civica , militar e politico-partidaria ; VII -
as autoridades e servidores publicos em rela9ao ao registro e ao porte de arma a que 
fazem jus em razao do exercicio de suas fun9oes ; VIII - as pessoas comprovadamente 
pobres , de acordo com certidao emitida pela Secretaria do Trabalho e A9ao Social . Art. 
005 ° - As Taxas de que tratam OS incisos OOI e on do art. 002 ° comportam 
recolhimento anual , mensal ou unitario , por evento , de acordo com a natureza do 
correspondente fato gerador . § 001 o - 0 valor e a periodicidade do recolhimento de 
cada Taxa de que trata este artigo sao os constantes do Anexo Unico desta Lei , onde se 
tern para cada Taxa indicada o correspondente valor em moeda corrente . § 002 o - 0 
recolhimento das Taxas indicadas no caput sera efetuado antes da atua9ao estatal 
correspondente , salvo disposi9ao em contrario . § 003 ° - Quando a Taxa for de 
recolhimento anual , este sera efetuado ate o ultimo dia util do mes de mar9o do ano em 
que ocorrer o fato gerador , sendo adotado o criterio da proporcionalidade referente aos 
meses restantes do ano , quando se tratar de contribuinte novo . § 004 o - Quando a Taxa 
for de recolhimento mensal , este sera efetuado ate o quinto dia do periodo considerado . 
§ 005 o - Ficam isentos das taxas previstas no Anexo Unico - Parte III , Tabela III , itens 
1.1 e 1.9 e seus subitens as microempresas e empresas de pequeno porte , conforme 
previsto na Lei n° 12539 , de 27 de dezembro de 1995 ., que lhes estabelece tratamento 
diferenciado , simplificado e favorecido . Art. 006 o - 0 recolhimento das Taxas de que 
tratam OS incisos 00I e Oil do art. 002 ° sera feito exclusivamente junto a rede autorizada 
, por meio do Documento de Arrecada9ao Estadual - DAE , de acordo com a legisla9ao 
especifica para o preenchimento e recolhimento dos tributos estaduais . Art. 007 ° - Para 
efeito do recolhimento das Taxas de que trata o art. 002 ° esta Lei considera-se 
autonomo cada estabelecimento do contribuinte . Art. 008 ° - Sera impedida a atividade 
do contribuinte , quando nao houver sido expedida a licen9a ou autoriza9ao de 
funcionamento exigivel ou quando esta perder sua validade , ate a devida regulariza9ao . 
Art. 009 o - A fiscaliza9ao quanto ao recolhimento das Taxas de que trata o art. 002 o 

desta Lei sera exercida pela Secretaria da Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania , 
pelos 6rgaos de seguran9a publica e defesa da cidadania , e pela Secretaria da Fazenda , 
observadas as disposi9oes regulamentares desta Lei . Art. 010 - As infra9oes aos 
dispositivos desta Lei e as respectivas penalidades aplicaveis aos contribuintes sao as 



seguintes: OOI - 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 % (hum por cento ) do valor devido , se o recolhimento for 
efetuado ate o trigesimo dia corrido ap6s o vencimento ; b) 1 0 % ( dez por cento ) do 
valor devido , se o recolhimento for efetuado ap6s o prazo previsto na alinea anterior , 
cumulando-se esse percentual a cada periodo de trinta dias , ate o limite de 50 % ( 
cinqilenta por cento ) do valor devido ; Oil - 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 adultera9ao ou falsifica9ao 
de documento de arrecada9ao , sem prejuizo da responsabilidade penal do infrator : 
multa de 500 % ( quinhentos por cento ) do valor devido ; OIV - quando for realizado 
evento esporadico , consistente em fato gerador das Taxas previstas no art. 002 ° desta 
Lei , a revelia ou sem autoriza9ao da Secretaria da Seguran9a Publica e Defesa da 
Cidadania : multa de 100 % ( cern por cento ) do valor devido ; OOV - quando o 
contribuinte , promotor de evento esporadico se recusar ao pagamento de qualquer das 
Taxas previstas no art. 002 o desta Lei : proibi9ao de realiza9ao do evento , ate que 
regularizada a situa9ao , sem prejufzo da multa aplicavel . Paragrafo tinico - 0 infrator 
tera o prazo de 10 ( dez ) dias para efetuar o recolhimento da taxa , acrescida dos juros 
de mora e da multa devidas , com a atualiza9ao monetaria cabivel . Art. 011 - As 
normas relativas a forma de inscri9ao na Divida Ativa do Estado , dos creditos 
tributaries correspondentes as Taxas indicadas no art. 002 ° desta Lei , e de sua cobran9a 
serao estabelecidas em Decreto do Poder Executive . Art. 012 - OS creditos do Fundo 
Especial de Reaparelhamento dos 6rgaos de Seguran9a Publica e Defesa da Cidadania 
do Estado do Ceara - FUNDECI , inscritos na divida ativa do Estado , quando 
resgatados , serao transferidos a credito do proprio Fundo . Art. 013 - Constituem 
receitas do Fundo Especial de Reaparelhamento dos 6rgaos de Seguran9a Publica e 
Defesa da Cidadania do Estado do Ceara - FUNDECI : OOI - as decorrentes da 
arrecada9ao das Taxas previstas no art. 002 o conforme o Anexo Unico desta Lei ; 

Fundamenta~ao Constitucional 

-Art. 144, caput, ONe OOV, §§ 004 o, 005 o, 006 o- Art. 145, Oil- Art. 157- Art. 
159 

Resultado da Liminar 

Deferida 

Decisao Plenaria da Liminar 

0 Tribunal , por unanimidade , deferiu a medida liminar para suspender , ate o 
julgamento final da a~ao direta de inconstitucionalidade, a eficacia do artigo 002 o, 
incisos 001 e Oil; dos artigos 003 o, 004 o, 005 o, 006 o, 007 o, 008 o, 009 o, 010, 011 e 
012 ; e do inciso 001 do artigo 013 , todos da Lei n° 13084 , de 29 de dezembro de 
2000, do Estado do Ceara. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurelio. 
Ausentes , justificadamente , o Senhor Ministro Celso de Mello , e , neste 
julgamento, o Senhor Ministro Nelson Jobim.- Plenario, 06.03.2002.- Acordao, 
DJ 07.06.2002 . 
Ac6rdao, DJ 07.06.2002. 
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0 Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a a((ilO, nos termos do voto do Relator. 
Votou o Presidente. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro 
Mauricio Correa, Presidente. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Nelson Jobim, 
Vice-Presidente.- Plemirio, 01.04.2004.- Ac6rdao, DJ 18.06.2004. 

Data de Julgamento Final 

Plemirio 

Data de Publica((ao da Decisao Final 
Ac6rdao, DJ 18.06.2004. 

Decisao Monocnitica da Liminar 

Decisao Monocratica Final 

Ementa 

A~ao direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. 2. Incisos I e II do art. 2° da 
Lei n. o 13.084/2000, do Estado do Ceara, e dos arts. 3° a 12, do inciso I, do art. 
13,bem como do Anexo Unico da referida Lei, que cria a "Taxa de Servi~os 
Prestados pelos orgaos de Seguran~a Publica e Defesa da Cidadania". 3. Alega~ao 
de que a atividade e indivisivel, devida a todos os cidadaos da coletividade e que 
nao pode vir a ser especificada para cada contribuinte, que para tanto paga 
impostos. 4. Precedente da Corte que concedeu a liminar, dada a relevancia da 
argiii~ao em causa. Adotada a fundamenta~ao acolhida pela Corte no julgamento 
de materia similar, na ADIN 1942-2/P A. 5. Liminar deferida e suspensa, ate o 
julgamento final da a~ao, com efeitos ex nunc, a vigencia dos incisos I e II do art. 
2°, da Lei n.0 13.084/2000, do Estado do Ceara, e, em conseqiiencia, dos arts. 3° a 
12; inciso I do art. 13, bern como do Anexo Unico da referida Lei estadual. A~ao 
Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei no 13.084, de 29.12.2000, do Estado do 
Ceara. Institui~ao de taxa de servi~os prestados por orgaos de Seguran~a Publica. 
3. Atividade que somente pode ser sustentada por impostos. Precedentes. 4. A~ao 
julgada procedente. 




