
BREVE ANOTAÇÃO
SOBRE O CONCEITO DE TAXA (1)

GLÓRIA TEIXEIRA (2) / JOÃO FÉLIX NOGUEIRA (3)

Os lugares de estacionamento situados em parques de estacionamento
ou em zonas contíguas a vias públicas integram o domínio viário munici-
pal pelo que constituem domínio público municipal. Ora, em regra, a
afectação de bens do domínio público municipal a particulares é realizada
mediante o pagamento de uma taxa.

A possibilidade de obtenção de receitas coactivas tem constituído
constante prerrogativa do poder local em Portugal. Sem entrar pelo campo
da análise histórica, assiste-se a um paralelismo entre a reivindicação da
autonomia local e a reivindicação da autonomia financeira. Pelo que o
regime actualmente existente, em termos de autonomia tributária local é
devedor da luta envidada em sede de autonomia local. Ou, por outras pala-
vras, o regime de autonomia financeiro-tributária das autarquias locais
assume-se como um dos pilares essenciais de uma verdadeira autonomia
local.

De facto, a autonomia local seria posta em causa (se não mesmo
desapareceria) no caso de as autarquias estarem dependentes, para a rea-
lização das suas atribuições e competências, de verbas disponibilizadas
pela administração central.

É no quadro assim traçado que se deve compreender o particular cui-
dado com que o legislador constituinte regulou a autonomia financeira dos
municípios e, por conseguinte, o seu poder tributário. Assim, pari passu

(1) O trabalho de investigação que aqui se publica surge no âmbito de um projecto
de investigação mais amplo, solicitado ao CIJE Centro de Investigação Jurídico-Económica
pela Câmara Municipal do Porto.

(2) Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
(3) Colaborador de investigação do C.I.J.E.
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com o reconhecimento da autarquia local (cfr. art. 235.º da Constituição),
foi especificamente prevista a autonomia financeiro-tributária, no n.º 1 do
art. 238.º da Constituição (4). Estabelece-se ainda o exclusivo da gestão das
receitas provenientes da exploração de bens próprios e a existência efectiva
de poderes tributários (5). Tais poderes, nos termos da parte final do n.º 4
do art. 238.º, são exercidos nos termos previstos da lei.

Acresce que, nos termos da alínea e) do n.º 2 do art. 53.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, compete à Assembleia Municipal, sob pro-
posta da Câmara, estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e fixar
os respectivos quantitativos.

A lei que actualmente comporta a disciplina desses poderes tributários
é a Lei da Finanças Locais (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto). Nesta se rea-
firma que aos municípios cabem os poderes tributários conferidos por lei,
nomeadamente a impostos a cuja receita tenham direito (6).

Seguidamente dispõem as alíneas c) e d) do art. 16.º que “consti-
tuem receitas dos municípios: (...) o produto da cobrança de taxas
por licenças concedidas pelo município; (...) o produto da cobrança de
taxas, tarifas e preços resultantes da prestação de serviços pelos muni-
cípios”.

Sendo ponto assente a possibilidade de as autarquias locais cobrarem
taxas por diversas situações, as quais devem constar de lei, resta indagar
se o caso vertente se enquadra numa dessas situações. Ora dispõe clara-
mente a alínea g) do art. 19.º da Lei de Finanças Locais que “os municí-
pios podem cobrar taxas por: (...) estacionamento de veículos em par-
ques ou outros locais a esse fim destinados”.

Disto decorre que, quer em abstracto, quer em concreto, pode o Muni-
cípio do Porto cobrar taxas pela afectação exclusiva a particulares da uti-
lização de lugares de estacionamento em banda situados em domínio viá-
rio municipal.

Um dos traços estruturantes da figura da taxa consiste no carácter
bilateral. A taxa tem de corresponder sempre a uma contra-prestação em
relação a uma determinada prestação do ente público.

Este carácter de bilateralidade tem de estar presente aquando da
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(4) O qual proclama, muito simplesmente, que “as autarquias locais têm patrimó-
nio e finanças próprios”.

(5) Cfr. n.os 3 e 4 do art. 238.º da Constituição.
(6) Cfr. n.º 1 do art. 4.º da Lei das Finanças Locais.
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concreta fixação do valor da taxa. Como bem tem salientado o Tribunal
Constitucional, tem de resultar uma conexão entre o montante da taxa
e a prestação que lhe corresponde. Assim, o principal índice a ter
em conta, na fixação desse montante, deve ser a prestação pública.
Essa bilateralidade é normalmente estabelecida com base em dois cri-
térios:

— o critério da cobertura de custos — de acordo com o qual os
custos da actividade pública individualizada devem recair, no todo
ou em parte, sobre particulares que dela beneficiem;

— o critério da equivalência ou do ganho privado — o qual propõe
que a determinação do quantum deve ser associada à vantagem
pecuniária que a actividade pública representa para o particular, indi-
vidualmente considerado.

A opção por um destes critérios não é totalmente livre ou arbitrária.
Isto porque, consoante o caso em análise, existe um critério no qual esse
vínculo de correspectividade é mais perfeitamente conservado. Assim, e
pelo menos de modo tendencial, são estabelecidas regras de aplicação dos
critérios.

O primeiro crivo consiste na observância do interesse predominante
aquando da prestação realizada pelo ente público. Nos casos em que o inte-
resse público seja prevalecente, a taxa deve ser fixada de acordo com o cri-
tério da cobertura dos custos. Nos outros casos, em que avulte o interesse
individual na existência dessa prestação, deve ser seguido o critério da
equivalência ou do ganho privado.

O segundo crivo consiste na análise da natureza da prestação pública.
Assim, nos casos de taxas devidas pela provocação de custos, deverá ser
seguido o critério da cobertura de custos; nos outros casos, o da equiva-
lência ou do ganho privado.

Uma possibilidade a considerar é, ainda, a de atender a ambos os cri-
térios, encontrando um montante contraprestacional que considere simul-
taneamente os custos e as vantagens proporcionadas.

No caso da determinação dos montantes contraprestacionais relativos
aos espaços das bandas de estacionamento, e dado a prevalência do inte-
resse individual sobre o interesse público, deve ser dada prevalência ao cri-
tério da equivalência ou do ganho privado. No mesmo sentido apontaria
a aplicação do segundo crivo: na verdade, os custos na construção desses
espaços já foram incorridos por parte da autarquia local pelo que a acti-
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vidade do particular, em tentar obter um uso exclusivo desses espaços,
não implica que a autarquia incorra em custos (7).

O ganho privado será coincidente com a utilidade que o particular
retira com o aparcamento de uma viatura num local determinado, tendo a
garantia que o local não é utilizado por qualquer outra pessoa estando,
por conseguinte, permanentemente afecto às suas necessidades. Assim
deve ser tido em conta, inter alia, o valor que idêntica utilidade repre-
senta em termos do mercado privado, i.e., o que é que um particular, em
zona com semelhante localização, necessita de pagar para poder usufruir
de um lugar de estacionamento ao ar livre.

Importa ainda, e no contexto de fixação do valor da taxa, referir o prin-
cípio da proporcionalidade. A ideia de proporcionalidade (também por
alguns denominada como proibição do excesso) tem vindo a ser subli-
nhada como baliza do comportamento estadual no quadro de um estado de
Direito Democrático.

Este princípio geral tem vindo a ser solicitado com particular acuidade
no que ao regime jurídico das taxas concerne, nomeadamente por parte do
Tribunal Constitucional.

De facto, e já por várias vezes salientou o Tribunal Constitucional que, inde-
pendentemente do quadro no qual os poderes tributários das autarquias podem
ser exercidos, sempre se terá de observar o princípio da proporcionalidade.

Isto porque, e como é por várias vezes salientado, não é possível, por
vezes, estabelecer com precisão o montante dos custos (para efeitos de
aplicação do critério da cobertura de custos) ou do benefício individuali-
zado na esfera jurídica do particular (para efeitos de aplicação do princí-
pio da equivalência). Do que decorre uma certa margem de acção por
parte do ente público em causa.

Não obstante tal indefinição, não é possível estabelecer como taxas
montantes demasiado elevados ou exageradamente reduzidos, em fase da
prestação pública. Também não será admissível que na determinação do
seu montante, sejam tidos em conta elementos estranhos à referida prestação,
de entre os quais se destaque o rendimento dos cidadãos (8).
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(7) Serão ainda de atender, se bem que a título meramente adicional, argumentos de
ordem prática. Assim, torna-se bastante complicado, nestes casos, proceder a uma verda-
deira destrinça dos custos incorridos na “construção” daqueles espaços.

(8) Isso consistiria num trânsito, metodologicamente inadmissível no âmbito das
taxas, do princípio da bilateralidade para uma ideia de capacidade contributiva. Inadmis-
sível, porque isso redundaria na transmutação da taxa em imposto.
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Assim, e numa tentativa de exposição de uma regra geral, a projecção
do princípio da proporcionalidade no caso das taxas reclama que, na fixa-
ção da mesma, o montante da vantagem ou dos custos não sejam mani-
festamente excedidos (9) (10).

No caso concreto, e partindo da preferência (acima justificada) de
aplicação do critério do ganho privado, será inadmissível, por violação do
princípio da proporcionalidade, um montante manifestamente abaixo ou
acima do que é indicado pelo estudo do ganho privado.

Note-se, porém, que proporcionalidade não significa estrita corres-
pectividade. Assim, não será desproporcional, em nosso entender, a fixa-
ção do valor da taxa num valor abaixo do estritamente resultante do preço
de mercado, no sentido de induzir a uma ocupação total dos espaços (pro-
movendo, consequentemente, ganhos em eficiência).
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(9) Neste mesmo sentido registe-se a posição do Tribunal Constitucional, o qual
tem entendido que “não basta uma qualquer desproporção entre a quantia a pagar e o valor
do serviço prestado, para que ao tributo falte o carácter sinalagmático. Será ainda neces-
sário que essa desproporção seja manifesta e comprometa, de modo inequívoco, a cor-
respectividade pressuposta na relação sinalagmática” — cfr. Acórdão n.º 115/2002, proferido
no âmbito do processo 567/00 (disponível em <http://www.dgsi.pt>).

(10) No Acórdão n.º 357/99 (disponível em <http://www.dgsi.pt>), o Tribunal Cons-
titucional utiliza a noção de “desproporção intolerável”. Em ambos os casos, o significado
é o mesmo.
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