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1. Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica para elaboração de opinativo 

versando sobre isenção de taxas cobradas pela corporação, em especial as taxas de análise 

de projetos e inspeções técnicas. 

  

2. É o brevíssimo relato. Segue parecer. 

 

3. Inicialmente, importante conceituar tributo, que segundo definição do art. 3º 

do Código Tributário Nacional, é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

 

4.  O tributo, por sua vez, possui três espécies, quais sejam: imposto, taxa e 

contribuição de melhoria. Sendo importante conceituar os dois primeiros, os quais podem gerar 

dúvida quanto sua aplicação dentro da corporação. 

 

3. O conceito de taxa encontra-se encartado no artigo 145, inciso II, da 

Constituição Federal, e de acordo com o referido dispositivo, taxa é a espécie de tributo 
cobrado em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à 

sua disposição. 

 

4. Já o conceito de imposto é “toda obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. 

Portanto pela definição literal de imposto percebemos que o mesmo não se aplica ao Corpo de 

Bombeiros,  vez que para exigência de qualquer tipo de tributo pela corporação, necessário se 

faz a prestação de uma atividade estatal. 

 

5. A Constituição Federal apresenta algumas hipóteses de não incidência 

tributária, e instituiu as imunidades tributárias, ou seja, determinados entes serão imunes ao 
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pagamento de impostos, vejamos: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

 

7. Conforme vislumbramos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios são imunes ao pagamento de impostos, pelo princípio da imunidade recíproca. No 

entanto, a Magna Carta nada menciona sobre imunidades para taxas, portanto os mesmos 

somente farão jus a isenção de taxas se lei especifica disciplinar a matéria. 

 
4. No que concerne à isenção de taxas, no mesmo diploma legal, assevera que 

qualquer isenção somente poderá ser concedida mediante lei específica que discipline o 

assunto. 

 

5. Nesse prisma, para que haja isenção de taxas cobradas pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás, revela-se necessário lei especifica que trate do tema. 

 

6. Pois bem. Em âmbito estadual, o diploma legal que versa sobre tributos é a 

Lei Estadual n. 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado 

de Goiás. Assim, toda e qualquer isenção de taxas devidas ao Estado de Goiás deverá estar 

disciplinada na sobredita lei.  

 
7. Ao trazer a lume o tema em discussão, o art. 116, II, do Código Tributário 

Estadual (CTE) apresenta rol taxativo de atos sujeitos à isenção de taxas de serviços 

estaduais, senão vejamos: 
 

Art. 116. São isentos: 

I - da Taxa Judiciária: 

(...) 

II - da Taxa de Serviços Estaduais; 

a) os atos pertinentes à vida funcional dos servidores públicos estaduais; 
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b) os atos e papéis que se relacionarem com instalação e manutenção de 

caixas escolares; 

c) os alvarás para porte de arma solicitados por autoridades e servidores 

estaduais, em razão do exercício de suas funções; 

d) os atos judiciais de qualquer natureza; 

e) os atos praticados para fins eleitorais e militares; 

f) os atos praticados em favor de entidades filantrópicas, de 

instituições públicas pertencentes a administração direta, suas 
autarquias e fundações; 

g) todo e qualquer ato ou documento solicitado às repartições estaduais, 

para instauração de processo de defesa ou de interesse ou direito imediato 

do Estado; 

h) os atos e documentos relacionados com pessoas reconhecidamente 

pobres; 

i) o licenciamento anual de veículo apreendido, nos termos do Código de 

Trânsito Brasileiro, e arrematado em hasta pública, quando a data prevista 

para a realização do licenciamento ocorrer no período compreendido entre a 

data de sua apreensão e a de sua arrematação. 

j) as edificações de uso exclusivamente residencial, no que se refere à 
incidência da TSE pela utilização potencial do serviço de extinção de 

incêndios. (Dispositivo a ser inserido no CTE, face a vigência da Lei 

Estadual n. 17.488/11). 

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo poderá instituir outras 

isenções ou reduções do valor da TSE, especialmente quanto à taxa 

incidente sobre a utilização de vias edificadas e conservadas pelo Poder 

Público Estadual. 

 
9. Sob esse prisma, a nosso sentir as solicitações de isenção de taxas 

protocoladas junto a corporação devem ser analisadas à luz do art. 116 da Lei Estadual n. 

11.651/91 e, para que haja a concessão do pleito, necessário se faz o perfeito amoldamento do 

pedido às normas tributárias ali esculpidas.  

 

10. Assim, seria temerário discriminar expressamente todos os órgãos e 

entidades que fazem jus à isenção de taxas cobradas pela corporação, posto que são 

inúmeros e, além disso, o Estado tem legitimidade plena para propor a qualquer tempo a 

criação e extinção de instituições públicas da Administração Direta, bem como autarquias e 

fundações, o que definitivamente inviabilizaria a elaboração de lista especificando todas as 

instituições a serem contempladas com as isenções previstas no Código Tributário do Estado 

de Goiás. 
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11. Sendo assim, no caso de ser a solicitante pertencente a esfera da 

administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Goiás, poderá cada unidade 

administrativa desta corporação analisar se estão contidas na Lei 17.257 de 25 de janeiro de 

2011, que dispõe sobre a organização administrativa do poder executivo e dá outras 

providências em seu art. 3° inciso I e II e Art. 4° inciso I, e no caso de ser instituição pública de 

outro ente da federação necessário será verificar se a solicitante compõe a administração 

direta, autárquica e fundacional. 

 

12. Atente-se que o CTE não menciona sobre a aplicação de isenção de taxa a 

empresa pública e a sociedade de economia mista, portanto quando tratar-se dessas entidades 

da administração indireta não será possível a concessão da isenção. (Ex.Petrobras, Caixa 

Econômica, Banco do Brasil, Celg, Saneago, Agehab, Goiás Fomento, Metrobus, Iquego, etc.)  

 

13. Quanto às entidades filantrópicas, necessário se faz verificar seu ato 

constitutivo. Orientamos pedir os seguintes documentos: reconhecimento de utilidade pública 

federal e estadual ou do Distrito Federal; Estatutos, Ata de assembléia, Regimento ou outro 

instrumento hábil (Portaria, Decisão, etc.), Declaração que exerce atividade sem fins lucrativos 

e Certificado de Fins Filantrópicos. 

 

15. Referente a isenção de taxa às pessoas reconhecidamente pobres, temos 

que estas devem ter o nome previamente incluído no Cadastro único para programas sociais, o 

CADÚNICO, do governo federal, vez que este é o instrumento hábil de comprovação de ser 

pessoa pobre em todo o território brasileiro. 

 

16. Depreende-se do art. 116, inciso II, alínea “j” do Código Tributário Estadual, 

que a isenção de taxa para as edificações residenciais somente se aplica para a taxa de 

incêndio. 

 

17. Outro caso apresentado que não haverá cobrança de taxa, será na abertura, 

inscrição de microempresa e empresa de pequeno porte, porém não se trata de isenção de 

taxa, e sim aplicação de taxa zero, e somente para inscrição originária. 

 

18. Pois com o advento da lei complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, 

da qual institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estas 

passaram a ter tratamento diferenciado, com concessão de diversos benefícios, dentre os 

quais redução a zero das taxas relativas a abertura, inscrição, alvará e licença, vejamos: 
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Art. 4º  Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e 

entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 

(três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de 

registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto 

devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais 

membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, 

de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 

processo, da perspectiva do usuário.  

§ 1º O processo de abertura, registro, alteração e baixa do 

Microempreendedor Individual (MEI) de que trata o art. 18-A desta Lei 

Complementar, bem como qualquer exigência para o início de seu 

funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, 

preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor na forma a ser 

disciplinada pelo CGSIM, observado o seguinte:  

§ 2o  (REVOGADO)  

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, 

emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, 

ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto 

nos §§ 1º e 2º deste artigo. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009.) 

19. Por todo o exposto, recomendamos a todas as unidades adotarem as 

medidas aqui expendidas para análise de cada pedido de isenção,. 

 
 ASSESSORIA JURÍDICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 09 de dias do mês de julho de 2012. 
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