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EMENTA:  APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  TAXA  DE  COLETA  DE
RESÍDUOS SOBRE PRÉDIOS PÚBLICOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  RECURSO.  LEGALIDADE  DA  COBRANÇA  A
PARTIR DA VIGÊNCIA DA LC N. 41/2006, QUE NÃO LIMITA A DESTINAÇÃO
DOS  IMÓVEIS.  ABROGAÇÃO  DA LC  N.º  16/1998.  SÚMULA N.º  46,  DESTE
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PRELIMINARES  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA,
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DE NULIDADE
DA  CDA  ARGUIDAS  EM  SEDE  DE  CONTRARRAZÕES.  REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

À espécie tributária das taxas não se aplica o instituto da imunidade recíproca, o qual,
nos termos do exato enunciado consagrado no artigo 150, VI, a, da CF, limita-se aos
impostos que tenham por fato gerador, via de regra, o patrimônio, a renda ou serviços
inerentes  à  administração  pública.  A LC municipal  n.  41/2006,  ao  revogar  a  LC n.
16/1998, ampliou a incidência da TCR -  Taxa de coleta de resíduos - a duas categorias
de imóveis, residencial e não residencial, independentemente da destinação destes, razão
pela qual é legal a incidência da referida rubrica sobre imóveis públicos situados no
município  de  João  pessoa.  […]  (TJPB;  Rec.  2001205-85.2013.815.0000;  Tribunal
Pleno; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 30/04/2014; Pág. 16).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0041279-47.2004.815.2001, em que figuram como partes o Município de
João Pessoa e o Estado da Paraíba.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação,
rejeitadas as preliminares, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

O Município de João Pessoa  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 2.ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca desta Capital que, nos autos da
Execução  Fiscal  por  ele  ajuizada  contra  este  último,  acolheu  a  Exceção  de  Pré-



executividade  apresentada  pelo  Estado  da  Paraíba,  extinguindo  a  Execução  sem
resolução do mérito,  ao fundamento de inexistir  previsão legal para a  incidência da
TCR – Taxa de Coleta de Resíduos - em  relação aos prédios públicos e condenou  a
Edilidade ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

Em suas razões, f 159/168, alegou ser legítima a cobrança da TCR referente a
prédios  públicos,  como  o  ocupado  pelo  Apelado,  porquanto  a  Lei  Complementar
Municipal  n.°  16/98,  que  disciplina  tal  exigência,  prevê  a  sua  cobrança  de  forma
generalizada,  independente  de  ser  o  contribuinte  público  ou  privado,  estando  a
Edilidade  autorizada  a  promover  a  sua  interpretação  analógica  e  extensiva,  para
alcançar espécies de imóveis, como ocorreu no caso em tela, onde por meio do gênero
previsto  no  inciso  II,  item  3º,  do  Anexo  II,  da  norma  supramencionada  (prédio
comercial  sem  produção  de  lixo  orgânico),  pugnando,  ao  final,   pela  reforma  da
Sentença, para que seja dada continuidade ao trâmite normal da Execução Fiscal.

Contrarrazoando, f. 181/189, o  Estado da Paraíba repisou as preliminares de
irregularidade de representação processual do Apelante e de nulidade da CDA, por falta
de assinatura original, arguidas  em sede  de  Contestação  e  arguiu  sua  ilegitimidade
passiva, alegando, no mérito, que inexiste amparo legal para a cobrança, pelo Apelante,
da Taxa de Coleta de Resíduos referente aos prédios públicos, requerendo o
desprovimento do Recurso.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  se  configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Apelante, também,
não prospera, porquanto a Execução promovida pelo Município de João Pessoa foi dire-
cionada ao órgão do Governo do Estado da Paraíba, não havendo qualquer dúvida na
identificação do contribuinte, além de guardar pertinência subjetiva com os fatos e fun-
damentos deduzidos na inicial e com os documentos acostados aos autos,

No tocante à preliminar de defeito de representação processual do Ente Munici-
pal, não há que se falar em qualquer vício de representação, quando há nos autos procu-
ração outorgada pelo Prefeito Constitucional do Município a advogados, com poderes da
cláusula ad judicia para representar a Edilidade, tendo agido com acerto o Juízo ao rejei-
tar referida preliminar.

Em relação à preliminar de nulidade da CDA, por falta de assinatura original,
também, não merece acolhimento, porquanto a chancela mecânica não é mais do que a
reprodução da assinatura de próprio punho da autoridade competente, com resguardo
das características e da autenticidade por equipamentos especialmente destinados a esse
fim, conferindo, aos documentos, igual credibilidade atribuída aos subscritos manual-
mente,  consoante art.  2º,  §  7º,  da Lei  das Execuções Fiscais,  sendo,  portanto,  título
hábil, para aparelhar a execução fiscal.

Pelo exposto, rejeito as preliminares.



O cerne da controvérsia consiste em definir sobre a possibilidade de incidência
da Taxa de Coleta de Resíduos — TCR sobre prédio público, utilizado pelo Estado da
Paraíba, mostrando-se despicienda, portanto, a análise concernente à constitucionalidade
genérica da exação, vez que já declarada por este Tribunal, no julgamento da ADI n.°
888.1999.001.094-4, de relatoria do Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
publicado no DJ de 31/05/2001.

Este Tribunal de Justiça recentemente sumulou o entendimento de que é ilegal a
cobrança de 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 legal1.

Posto isso,  considerando que a taxa  cobrada se refere  ao  exercício  de 2003,
conforme  se  infere  da  CDA  de  f.  03,  conhecida  a  Apelação  e  rejeitadas  as
preliminares, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º
Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

1É 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.  (Súmula n.º 46, editada por força da decisão prolatada nos autos do
Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº.2001205-85.2013.815.0000  ,  julgado  em
28/04/2014, tendo as conclusões do Acórdão sido publicadas no DJ de 30/04/2014)


