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APELAÇÃO. EXECUÇÃO  FISCAL.  TAXA  DE
COLETA  DE  RESÍDUOS.   EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  NÃO  INTERPOSIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO  DOS  CÁLCULOS.
IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL.
PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO
APELO  ARGUIDA  NAS  CONTRARRAZÕES
RECURSAIS. RECURSO ADEQUADO E CABÍVEL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL PÚBLICO SITUADO
NO  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA.  PREVISÃO
LEGAL  TRIBUTÁRIA,  A  PARTIR  DA VIGÊNCIA
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 41/2006.
COBRANÇA  ANTERIOR.  IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO  SUMULADO  DESTE
SODALÍCIO.  REFORMA DA DECISÃO PRIMEVA.
APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO.
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- A decisão que põe fim à fase de execução, com a
determinação  de  homologação  dos  cálculos  e
expedição do precatório, deve ser combatida através
de apelação,  não merecendo,  assim,  acolhimento  a
prefacial  de  não  conhecimento  do  inconformismo
arguida nas contrarrazões recursais.

-  Consoante  linha  jurisprudencial  uniformizada  na
Corte  de  Justiça  da  Paraíba,  emerge  o  seguinte
entendimento  sumulado:  “É  ilegal  a  cobrança  da
TCR -  Taxa  de  Coleta  de  Resíduos  sobre  imóveis
públicos  situados  no  município  de  João  Pessoa,
relativa  ao  período  anterior  à  vigência  da  LC
Municipal  nº  41/2006,  por  ausência  de  previsão
legal”. 

-  A cobrança  de  Taxa  de  Coleta  de  Resíduos  no
presente  caso,  torna-se  ilegal,  pois  relativa  ao
exercício  financeiro  de  1999,  isto  é,  anterior  à
vigência da menciona norma municipal.

- O art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil,
permite ao relator dar provimento monocrático a
recurso,  quando a  sentença  combatida  contraria
súmula de Tribunal Superior. 

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO  interposta pelo  Município
de João Pessoa contra decisão de fl. 24, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de
Executivos  Fiscais  da Capital,  que homologou os cálculos  de fl.  18,  nos  autos  da
Execução Fiscal ajuizada em face do Estado da Paraíba, nos seguintes termos:
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ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO OS CÁLCULOS
DE FLS. 18, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos,  determinando,  consequentemente,  na forma
do que determina o art. 100 da CF/88 e a Resolução
nº  20/2006  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba,  seja  expedido  o  respectivo  precatório,  na
forma requerida.

Em suas razões,  fls.  28/34, o recorrente pugna pela
reforma da decisão, argumentando, em síntese, a deficiência da Lei Municipal que
não traz a hipótese de incidência da taxa de coleta  de resíduos sobre os prédios
públicos, requerendo, por tal motivo, a nulidade da CDA - Certidão de Dívida Ativa.
Por fim, requer o provimento do apelo e, por consequência, extinta a execução em
face da ilegalidade da cobrança indevida.

Devidamente intimado, o Município de João Pessoa
ofertou  contrarrazões,  fls.  37/42,  alegando,  em  preliminar,  a  existência  de  erro
grosseiro,  visto  que  o  insurgente  interpôs  apelação  para  combater  decisão
interlocutória, motivo pelo qual pleiteia o não conhecimento do recurso. Com relação
ao mérito, assegura ser constitucional a taxa de coleta de resíduos, devendo, assim,
ser ratificada a decisão, em todos os seus termos. 

A Procuradoria de Justiça, fls. 49/51, através da Dra.
Marilene de Lima Campos de Carvalho, não opinou quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO
 
A  princípio  analiso  a  preliminar  de  não

conhecimento do  apelo,  arguida  nas  contrarrazões  recursais  oferecidas  pelo
Município de João Pessoa.

Com efeito,  a  Municipalidade  alega  que  a  decisão
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impugnada tem natureza interlocutória, motivo pelo qual o presente recurso seria via
inadequada.

Observa-se, contudo, que o expediente combatido se
trata de sentença, pois, o Julgador entendeu pela exigibilidade da CDA - Certidão de
Dívida  Ativa,  em  questão,  determinando,  assim,  a  homologação  do  crédito  e  a
expedição do respectivo precatório, pondo fim à execução.

A propósito, não destoa a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.  EXECUÇÃO.  LIQUIDAÇÃO
DE  SENTENÇA.  HOMOLOGAÇÃO  DE
CÁLCULOS.  RECURSO  CABÍVEL.  APELAÇÃO.
PRECEDENTES.  ART.  475-H  DO  CÓDIGO  CIVIL.
LEI  Nº  11.232/05.  INAPLICABILIDADE.  I-  Esta  c.
Corte  firmou  o  entendimento  de  que  o  recurso
cabível contra decisão de homologação de cálculos é,
em  regra,  a  apelação,  admitindo-se,  ainda,  a
interposição de agravo de instrumento por aplicação
do princípio da fungibilidade. Precedentes. 
II- Não se aplica ao caso o art. 475-H do Código de
Processo  Civil,  acrescentado  pela  Lei  nº  11.232/05,
vez que não estava em vigor à época da interposição
da  apelação  pelo  ora  agravado.  Agravo  regimental
desprovido.  (STJ,  AgRg  no  REsp  825.690/RJ  –  Rel.
Min. Félix Fischer – DJ: 04/06/2007).

O entendimento,  recente,  deste  Sodalício,  comunga
com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.
DECISÃO QUE PÕE FIM À FASE DE EXECUÇÃO.
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NATUREZA  DE  SENTENÇA.  APELAÇÃO.
RECURSO  ADEQUADO  E  CABÍVEL.
PREENCHIMENTO  DOS  PRESSUSPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  MÉRITO.  TAXA
DE  COLETA  DE  RESÍDUO  SOBRE  IMÓVEIS
PÚBLICOS  SITUADOS  NO  MUNICÍPIO  JOÃO
PESSOA.  PREVISÃO  LEGAL  TRIBUTÁRIA,  A
PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL  N.  41/2006.  ANTERIOR.
ILEGALIDADE.  ENTENDIMENTO  SUMULADO
DO TJPB. REFORMA DA DECISÃO. ARTIGO 557, §
1º-A, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. 
Nos termos do ordenamento jurídico-processual em
vigência, a decisão que põe fim à fase de execução,
com a determinação de homologação dos cálculos e
expedição do Precatório ou RPV, deve ser combatida
através de apelação, dada a sua natureza de sentença,
razão pela qual o apelo em apreço deve ser conhecido
e decido por esta Corte de Justiça.
  Consoante linha jurisprudencial  uniformizada da
Egrégia  Corte  de  Justiça  da  Paraíba,  emerge  o
seguinte entendimento sumulado: É ilegal a cobrança
da TCR  Taxa de Coleta de Resíduos sobre imóveis
públicos  situados  no  município  de  João  Pessoa,
relativa  ao  período  anterior  à  vigência  da  LC
Municipal nº 41/2006, por ausência de previsão legal.
Logo,  in  casu,  é  de  se  reconhecer  a  ilegalidade  da
cobrança da respectiva taxa, pois relativa ao exercício
financeiro  de  2005,  isto  é,  anterior  à  vigência  da
menciona norma municipal.
Nos  termos  do  entendimento  consagrado  no  art.
557,  §1º-A,  do  Código  de  Processo  Civil,  “Se  a
decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
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Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator  poderá  dar  provimento  ao  recurso”.  (TJPB,
AC 0729777-65.2007.815.2001, Rel. Des. João Alves da
Silva, julgado em 12/01/2015) - sublinhei.

Desta feita, sem maiores delongas, rejeito a prefacial
de não conhecimento do recurso.

Com relação ao mérito,  registro que a controvérsia
em questão versa acerca da possibilidade de incidência da taxa sobre serviços de
coleta de resíduo, no âmbito do Município de João Pessoa, quando o imóvel a ser
tributado pertence ao Poder Público Estadual.

Cumpre destacar  que este  Tribunal  de  Justiça,  por
meio  do  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  de  nº  2001205-
85.2013.815.0000, da relatoria do Desembargador João Alves da Silva, uniformizou o
entendimento no sentido de ser permitida a cobrança da TCR – Taxa de Coleta de
Resíduos sobre prédios públicos localizados no Município de João Pessoa a partir da
vigência da Lei Complementar Municipal nº 41/2006, tendo em vista a ausência de
previsão  legal  acerca  da  referida  tributação  em  momento  anterior  à  edição  da
respectiva norma.

Assim sendo, esta Corte de Justiça decidiu, naquela
oportunidade e à unanimidade, pela edição do seguinte enunciado sumular;

É  ilegal  a  cobrança  da  TCR  –  Taxa  de  Coleta  de
Resíduos  sobre  imóveis  públicos  situados  no
município  de  João  pessoa,  relativa  ao  período
anterior à vigência da LC Municipal nº 41/2006, por
ausência de previsão legal.

In  casu,  constata-se  da  Certidão  da  Dívida  Ativa
acostada  à  fl.  05,  que a  cobrança  da  Taxa de  Coleta  de  Resíduos tem como fato
gerador o exercício do ano de 1999, porquanto anterior à Legislação Complementar
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Municipal de nº 41/06, vigente a partir do ano de 2007, sendo, portanto, tal cobrança
ilegal.

Convém registrar, ainda, a título de ilustração, que
anterior à mencionada norma, vigia a Lei Complementar n. 16/98, a qual, por sua
vez, não fazia previsão da  incidência da respectiva taxa sobre os imóveis públicos,
motivo pelo qual a edilidade na tentativa de assegurar o direito de cobrança, defende
o uso da analogia e da adoção de uma interpretação extensiva ao caso, o que não é
possível. Nesse sentido, destaco precedente deste Egrégio Tribunal, vejamos:

[...]  PROCESSUAL  CIVIL  –  Execução  Fiscal  –
Apelação cível – Taxa de Coleta de Resíduos – Imóvel
Público  –  Ausência  de  previsão  legal  –  Ofensa  ao
princípio da legalidade e tipicidade – Provimento. -
Sob pena de afrontas aos princípios da legalidade e
tipicidade  tributárias,  deve  ser  afastada  qualquer
interpretação aos  ditames da Lei  Complementar  nº
16/98 que conduza à extensão da base de cálculo da
Taxa  de  Coleta  de  Resíduos,  de  forma  a  incluir
categorias não especificadas pelo Legislador. 
A cobrança da TCR em relação aos prédios públicos
implicaria  ofensa  aos  princípios  da  legalidade
tributária e da tipicidade,  uma vez que somente se
admite  a  criação  de  tributo  através  de  lei,  a  qual
define, de modo taxativo, os elementos necessários à
tributação,  vedada  a  interpretação  extensiva  ou  a
analogia”.  (TJPB,  AC  nº  200.2012.075357-5/001,  Rel.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  Convocado  para
substituir o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, 2ª C. Cível, j. 05/11/2013).

Deve,  assim,  ser  reconhecida  a  ilegalidade  da
cobrança da taxa de coleta de resíduos sobre o imóvel público em questão, tendo em
vista  que,  como  dito,  o  fato  gerador  do  tributo  é  anterior  à  vigência  da  Lei
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Complementar nº 41/2006, devendo, portanto, ser modificada a decisão de origem e,
como consequência, ser julgado improcedente o pedido inicial.

Por fim, o art.  557,  §  1º-A, do Código de Processo
Civil, possibilita ao relator dar provimento a recurso quando a sentença estiver em
confronto com súmula de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
NÃO CONHECIMENTO DO APELO E, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO,  para o fim específico de julgar improcedente o pleito
contido na exordial.

P. I.

João Pessoa, 29 de abril de 2015.

                                                        Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador
                                 Relator
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