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APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO. 
TAXA  DE  COLETA  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS. 
INCIDÊNCIA  EM  RELAÇÃO  A  PRÉDIOS 
PÚBLICOS  ESTADUAIS.  LEI  COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL Nº 16/1998. AUSÊNCIA DE EXPRESSA 
PREVISÃO  LEGAL.  INOBSERVÂNCIA  AOS 
PRINCÍPIOS  DA  LEGALIDADE  E  TIPICIDADE 
TRIBUTÁRIAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
COBRANÇA.  TÍTULO  EXECUTIVO  INEXIGÍVEL. 
MATÉRIA  SUMULADA  NESTE  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO.
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- Nos termos do art. 150, I, da Carta Constitucional, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal  e 
aos Municípios “exigir ou aumentar tributo sem lei 
que o estabeleça.”.

- Consoante a Súmula nº 46 deste Tribunal de Justiça, 
“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”. 

-  Uma  vez  configurada,  por  falta  de  previsão 
normativa, a ilegalidade da cobrança da TCR - Taxa 
de Coleta de Resíduos em relação a prédios públicos, 
tem-se como inexigível o título executivo, devendo-
se, assim, ser mantida a sentença.

-  O art.  932,  IV,  "a",  do  novo  Código  de  Processo 
Civil, permite ao relator negar provimento a recurso 
que  for  contrário  a súmula  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  ou  do 
próprio tribunal.

Vistos.

Município de João Pessoa ajuizou  Execução Fiscal 
em  face  do  Estado  da  Paraíba,  visando  a  receber  débito  oriundo  do  não 
recolhimento,  no  exercício  de  2005,  da  Taxa  de  Coleta  de  Resíduos  Sólidos  no 
importe de R$ 1.460,28 (mil quatrocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), 
referente  a  imóvel  de  propriedade  do  promovido,  conforme  Certidão  da  Dívida 
Ativa nº 2006/353967.
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Citado, o Estado da Paraíba apresentou Exceção de 
Pré-executividade postulando a extinção do feito executivo, fls. 15/20, tendo o Juiz a  
quo indeferido  o  pleito  e  determinado  o  prosseguimento  da  execução,  conforme 
decisão de fls. 38/44.

Posteriormente, o promovido opôs nova Exceção de 
Pré-executividade, fls. 58/62, desta feita alegando a impossibilidade de cobrança da 
Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) sobre os imóveis públicos com fundamento na Lei 
Complementar Municipal nº 16/1998, conforme teor da Súmula 46 deste Tribunal de 
Justiça da Paraíba.

O Magistrado a quo acolheu o pedido e decretou a 
extinção do processo com resolução do mérito, consignando os seguintes termos, fls. 
72/73 e 73/V:

Assim  é  que,  considerando  o  mais  que  dos  autos 
consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie, 
ACOLHO  A  PRESENTE  OPOSIÇÃO,  para 
extinguir  o processo com resolução do mérito,  nos 
termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município de João Pessoa interpôs 
Apelação,  fls.  75/79,  alegando, em resumo, que a cobrança da Taxa de Coleta de 
Resíduos sobre os imóveis de propriedade do Estado da Paraíba está fundamentada 
na  Lei  Complementar  Municipal  nº  16/1998,  a  qual  não  faz  distinção  acerca  da 
natureza jurídica da pessoa que será cobrada. Argumenta, também, que o tributo em 
referência  está  ligado  diretamente  aos  resíduos  produzidos  e  não  a  pessoa  do 
contribuinte  e  que  os  imóveis  pertencentes  ao  promovido,  a  partir  de  uma 
interpretação extensiva, se enquadram na categoria descrita no item 3º, inciso II, do 
anexo II, da citada legislação municipal, ressaltando, ainda, que os contribuintes são 
considerados  de  forma  generalizada,  não  sendo  necessário,  em  razão  disso, 
especificar a natureza pública ou privada do contribuinte.
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Contrarrazões,  fls.  81/88,  requerendo a manutenção 
da sentença prolatada, ao fundamento de inexistir amparo legal para a cobrança da 
taxa em questão no que se refere aos prédios de sua propriedade.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do novo Código 
de Processo Civil,

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O  desate  da  controvérsia  reside  em  verificar  a 
possibilidade da cobrança,  pelo  Município  de João Pessoa,  da Taxa de Coleta  de 
Resíduos (TCR) sobre imóvel de propriedade do Estado da Paraíba.

Sem  maiores  delongas,  cumpre  destacar  que  este 
Tribunal  de  Justiça,  quando  do  julgamento  do  Incidente  de  Uniformização  de 
Jurisprudência de nº 2001205-85.2013.815.0000, sedimentou entendimento no sentido 
de ser permitida  a cobrança da Taxa de Coleta  de Resíduos (TCR) sobre prédios 
públicos localizados no Município de João Pessoa apenas a partir da vigência da Lei 
Complementar  Municipal  nº  41/2006,  porquanto,  antes  da  edição  da  respectiva 
norma, inexistia previsão legal acerca da referida tributação.

Por  força  do  referido  julgamento,  este  Sodalício 
editou a Súmula nº 46, prescrevendo o seguinte teor:

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.
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Na  hipótese  dos  autos,  conforme  a  Certidão  da 
Dívida  Ativa  nº  2006/353967,  fl.  05,  a  cobrança  da  taxa  de  coleta  de  resíduos 
questionada diz respeito ao exercício do ano de 2005, ou seja, é anterior à Legislação 
Complementar Municipal de nº 41/06, vigente a partir do ano de 2007.

Ora, sabe-se que a Taxa de Coleta de Resíduos - TCR 
foi criada por meio da Lei Complementar nº 16, de 29 de dezembro de 1998, que 
alterou os dispositivos da Lei Complementar nº 02, de 17 de dezembro de 1991, essa 
última instituidora do Código Tributário Municipal de João Pessoa.

Todavia, na primeira legislação mencionada, no que 
se  refere  a  imóveis  públicos,  inexiste  estrito  amparo  legal  para  o  cálculo  e 
consequente cobrança do tributo em discussão.

Nesse contexto, é importante relembrar o imperativo 
previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, segundo o qual o poder de tributar 
sujeita-se ao princípio da legalidade, o que implica asseverar que somente por meio 
de lei se pode definir o fato gerador, os sujeitos ativo e passivo, a base de cálculo, as 
alíquotas e os demais elementos essenciais do tributo. 

Da mesma forma, estabelece o art. 97, I, do Código 
Tributário Nacional, cuja transcrição não se dispensa:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

Logo,  se  a  Lei  Complementar  nº  16/98 não previu 
uma categoria adequada para a hipótese dos autos (imóvel com destinação pública), 
importa  observar  que  a  mencionada  omissão  terminou  por  ferir  os  princípios 
norteadores  da  legalidade  e  da  tipicidade  fechada,  que,  repita-se,  impõem que a 
norma tributária preveja taxativamente todos os elementos essenciais à configuração 
do  tributo,  sendo  incabível,  pois,  utilizar-se  da  analogia  ou  da  interpretação 
extensiva para enquadramento em quaisquer desses grupos.
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Nesse sentido, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
TAXA  DE  COLETA  DE  LIXO.  AUSÊNCIA  DE 
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NO TOCANTE A 
PRÉDIOS  PÚBLICOS.  INTERPRETAÇÃO 
EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE 
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE 
TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 
PRIMEIRO  GRAU.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURO.  Nos  termos  do  anexo  I  da  Lei 
complementar  municipal  nº 16/98,  o cálculo da  tcr. 
Taxa  de  coleta  de  resíduos  far-se-á  levando  em 
consideração,  dentre  outros  fatores,  o  fator  de 
utilização  do  imóvel,  subdividido  em  residencial, 
comercial,  serviço,  industrial  e  vazio  urbano.  Não 
tendo o anexo II  de referida  Lei  trazido,  dentre  as 
hipóteses  de  incidência  do  fator  de  utilização, 
categoria  relativa  a  imóveis  públicos,  ilegítima  a 
exação cobrada pelo município com relação a esses 
bens. Não se admite interpretação extensiva da Lei 
para enquadrar os prédios públicos na categoria de 
“imóveis comerciais sem produção de lixo orgânico”, 
sob  pena  de  afronta  ao  princípio  da  legalidade 
tributária, consagrado no art. 150, I, da CF e realçado 
no art. 97 do CTN. (TJPB; AC 200.2011.050334-5/001; 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João 
Alves da Silva; DJPB 02/05/2013; Pág. 21).

Diante  do  panorama apresentado,  conclui-se  que  a 
existência de previsão legal genérica acerca da possibilidade de instituição da taxa 
pelo ente municipal não se mostra suficiente para legitimar a cobrança da TCR - Taxa 
de Coleta de Resíduos -  aos prédios públicos, sendo ilegal a cobrança do tributo e, 
por consequência,  inexigível o título executivo.
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Sobre o tema:

EXECUÇÃO  FISCAL.  TAXA  DE  COLETA  DE 
RESÍDUOS  (TCR).  MUNICÍPIO  DE  JOÃO 
PESSOA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 
16/98.  INCIDÊNCIA  DO  TRIBUTO.  IMÓVEL 
PÚBLICO,  ENQUADRADO  PELO  EXEQUENTE 
NA  CATEGORIA  “COMERCIAL  SEM 
PRODUÇÃO  DE  LIXO  ORGÂNICO”. 
HOMOLOGAÇÃO  DOS  CÁLCULOS. 
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO 
SITUADO  NO  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA. 
TCR.  LC  Nº  16/98.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO 
ESPECÍFICA  DE  PRÉDIO  PÚBLICO.  PREVISÃO 
LEGAL TRIBUTÁRIA, A PARTIR DA VIGÊNCIA 
DA  LEI  COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  Nº 
41/2006.  COBRANÇA  ANTERIOR. 
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA Nº 46, DESTE 
TJPB.  REFORMA DA DECISÃO.  PROVIMENTO. 
Súmula nº 46 do TJPB: é ilegal a cobrança da TCR. 
Taxa  de  coleta  de  resíduos  sobre  imóveis  públicos 
situados  no  município  de  João  pessoa  relativa 
período  anterior  à  vigência  da  LC  municipal  nº 
41/2006, por ausência de previsão legal.  (TJPB; APL 
0032825-44.2005.815.2001;  Quarta  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da 
Fonseca Oliveira; DJPB 02/09/2015; Pág. 30) 

E,

PROCESSSUAL  CIVIL E TRIBUTÁRIO.  Apelação 
cível.  Execução  fiscal.  Município  de  João  pessoa. 
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CDA. Taxa de coleta de resíduo.  Prédio público do 
estado da Paraíba. Previsão legal tributária,  a partir 
da  vigência  da  Lei  complementar  municipal  n. 
41/2006. Cobrança de exercício anterior.  Ilegalidade. 
Entendimento  sumulado  do  TJPB.  Manutenção  da 
decisão.  Desprovimento.  Inexistindo  previsão  legal 
expressa de incidência da taxa de coleta de resíduos. 
TCR  relativa  aos  imóveis  públicos  na  Lei 
complementar  16/98,  correta  a  desconstituição  do 
crédito  tributário,  mormente  a  necessidade  de 
observância  aos  princípios  da  legalidade  e  da 
tipicidade tributárias. Súmula nº 46 do TJPB: “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”. 
(TJPB;  APL  0733183-94.2007.815.2001;  Segunda 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 01/12/2016; Pág. 11).

Por fim, nos termos 932, IV, "a", do novo Código de 
Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a 
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio 
tribunal.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO, para manter inalterada a sentença.

P. I.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Gustavo Leite Urquiza
  Juiz de Direito Convocado

       Relator
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