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EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO  DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE COLETA DE 
RESÍDUOS. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS 
DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE. RECURSO 
DESPROVIDO. 

− “Não existindo expressa previsão legal para a 
incidência da TCR, em relação aos prédios públicos, 
a sua cobrança implicaria ofensa aos Princípios da 
Legalidade Tributária e da Tipicidade, pois somente 
se admite a criação de tributo através de lei, a qual 
defina, de modo taxativo, os elementos necessários 
à tributação, vedada a interpretação extensiva ou a 
analogia.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por  unanimidade, DESPROVER O RECURSO APELATÓRIO, nos 
termos do voto da Relatora e da certidão de julgamento de fl. 111.

                                                        RELATÓRIORELATÓRIO

O Município de João Pessoa propôs Execução Fiscal em 

desfavor da Cagepa Cia de Águas e Esgotos da Paraíba, com o objetivo de 

receber o valor de R$ 7.181,28 (sete mil, cento e oitenta e um reais e vinte e 

oito centavos), representado pela CDA nº 2002/054114.



O Juízo a quo acolheu  a  Exceção  de  Pré-Executividade 

intentada  pela  Cagepa,  extinguindo  a  Execução  Fiscal,  reconhecendo  a 

imunidade tributária recíproca à Exequente

Foi apresentado recurso de Apelação pelo Município, pugnando 

pela reforma integral da sentença e o reconhecimento de que a dívida é 

devida, a fim de dar continuidade à Execução Fiscal. 

Contrarrazões de fls. 88/91.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não  se 

manifestou sobre o mérito (fls. 98/100).

É o relatório. 

                               VOTO

Preliminarmente, é de se observar a constitucionalidade da 

Taxa de Coleta de Resíduos, quando cobrada em razão dos serviços públicos 

de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos 

provenientes de imóveis, desde que dissociada da cobrança de outros 

serviços. Esse vem sendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Veja-

se: 

“Agravo regimental no agravo de instrumento. 
Tributário. Taxa de remoção de lixo. 
Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas nºs 282 e 
356 desta corte. 1. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal firmou-se no sentido da 
constitucionalidade das taxas cobradas em razão dos 
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou 
destinação de lixo ou resíduos provenientes de 
imóveis (RE nº 576.321-QO, Relator o Ministro Ricardo 
Lewandowski, Plenário, DJe de 13/2/09). 2. 
Impossibilidade do exame de questões que não foram 
objeto de análise e debate prévios pelo Tribunal a 
quo. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 do 
Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não 
provido. (STF, AI 650768 AgR-segundo / SP - SÃO 
PAULO, Rel.  Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 
Turma, DJe-091 DIVULG 09-05-2012 PUBLIC 10-05-
2012).” 

No mais, é importante lembrar que os princípios da legalidade 



tributária e da tipicidade cerrada, somente admitem a criação de tributo por 

meio de lei e esta deve trazer, de forma taxativa, os elementos necessários à 

tributação, inclusive quanto aos critérios de sua quantificação, sendo vedada a 

interpretação extensiva ou analógica. Esses princípios estão explícitos na 

Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, nos artigos 150, I e 9º, 

respectivamente.

Por outro lado, as Leis Complementares nº 16/98 e nº 45/2007 

não tratam da hipótese de incidência da Taxa de Coleta e Resíduos (TCR) aos 

prédios públicos.

Desse modo, não havendo previsão legal para a incidência da 

TCR  em relação aos imóveis públicos e, para evitar ofensa aos princípios 

acima referidos, a sua cobrança não deve ser efetivada.

Nesse sentido, o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba 

editou a Súmula nº 46, que assim dispõe:

É ilegal a cobrança de TCR – taxa de coleta de resíduos 
sobre imóveis públicos situados no Município de João 
Pessoa, relativa ao período anterior a vigência da Lei 
Municipal nº 41/2006, por ausência de previsão legal. 
Súmula editada por força da decisão prolatada nos autos 
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 
2001205-85.2013.815.0000.

Assim, como as Leis Complementares nº 16/98 e nº 45/2007 

não permitem a cobrança da TCR aos prédios públicos, o débito não é devido.

Feitas essas considerações, DESPROVEJO O RECURSO.
É o voto.
Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do julgamento, além da 
relatora, Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza 
convocada para substituir o Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque e José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 



João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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