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Isenção da Taxa de Fiscalização e Utilização dos Serviços Públicos - TFUSP 

 

A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, no exercício de sua atribuição de 

orientação aos gestores públicos estaduais, e em decorrência da identificação de pagamento 

indevido de Taxa ao DETRAN, vem, por meio desse informe, esclarecer o seguinte: 
 

A Taxa de Fiscalização e Utilização de Serviços Públicos – TFUSP do Estado de Pernambuco 

foi instituída pela Lei Estadual Nº 7.550 de 20 de dezembro de 1977 e é devida em razão do exercício 

regular do poder de polícia e da utilização efetiva e potencial de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
 

De acordo com o artigo 3º da Lei Estadual 7.550/77, e alterações, que trata das hipóteses de 

isenção da Taxa de Fiscalização e Utilização de Serviços Públicos – TFUSP, a Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional do Estado, inclusive seus Fundos, bem como as Empresas  Públicas 

Estatais Dependentes quando praticarem atos de seu interesse que se constituírem em fato gerador 

da TFUSP estão isentos do pagamento da mesma. 
 

Não é razoável que o Estado venha exigir de si mesmo a cobrança da taxa, uma vez que não 

poderá figurar na condição de credor e devedor de uma mesma obrigação que por ele fora instituída. 
 

Dessa forma, não é legítima a cobrança realizada pelo DETRAN, de taxa de fiscalização aos 

órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado, inclusive seus Fundos, bem 

como das Empresas Públicas Estatais Dependentes; assim como também são ilegítimas as 

cobranças realizadas, a título de TFUSP, a qualquer desses órgãos e entidades. 
 

Nesta oportunidade, esta SCGE anexa a este Boletim o Informativo nº05/2006, que à época 

de sua elaboração, fora divulgado para conhecimento de toda a Administração Pública Estadual. 
 

Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à disposição para maiores 

esclarecimentos. 


