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PRELIMINAR  DE  TEMPESTIVIDADE  DA
APELAÇÃO. ACOLHIDA.

- “Na  execução  fiscal,  qualquer  intimação  ao
representante  judicial  da  Fazenda  Pública  será  feita
pessoalmente”. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  TAXA
DE COLETA DE RESÍDUOS. MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA.  LEI  COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  N.
16/98.  INCIDÊNCIA  DO  TRIBUTO.
HOMOLOGAÇÃO  DOS  CÁLCULOS.
PROCEDÊNCIA. 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 n.º 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  n.º  41/2006,  por  ausência  de  previsão
legal.

Vistos e etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba



Apelação Cível nº 0052376-10.2005.815.2001

contra  Sentença  de  fl.  38,  que  homologou  os  cálculos  apresentados  pelo

Município de João Pessoa, por Sentença, determinando a expedição de RPV.

Irresignada, a Fazenda Estadual interpôs o presente Apelo fls.

42/52, suplicando, em suas razões, pela total reforma do julgado. Alegou, em

sede  de  preliminar,  que  houve  ausência  de  intimação  pessoal  da  Fazenda

Estadual acerca da Sentença, bem como a inexistência do trânsito em julgado,

uma vez que o prazo para recorrer somente é iniciado com a carga dos autos.

No  mérito,  pela  deficiência  da  Lei  Municipal  que  não  traz  a  hipótese  de

incidência para prédios públicos – Súmula 46 do TJPB.

Sem Contrarrazões (fl. 63).

É o relatório. 

DECIDO

Da Preliminar de Tempestividade da Apelação

É fato incontroverso, na jurisprudência dos nossos Tribunais, que

a intimação da Fazenda Pública, em processo de Execução Fiscal, é pessoal.

É assim que preceitua o art. 25 da LEF:

Art.  25  -  Na  execução  fiscal,  qualquer  intimação  ao
representante  judicial  da  Fazenda  Pública  será  feita
pessoalmente. 

In casu, a Fazenda Estadual não foi intimada, pessoalmente, da

Sentença  recorrida,  fato  esse  que,  sem  dúvida,  deve  ser  reputado  como

violador dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, o qual

deve ser resguardado durante todo o transcorrer da relação processual.

 

Dessa  forma,  considera-se  intimado  pessoalmente  o  Estado

quando este efetuou a carga do processo no dia 29/06/2017, começando a

partir do dia 30/06/2017 a fluir o prazo para recorrer.

Nesse sentido, acolho a preliminar para considerar tempestivo o
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Apelo interposto pela Fazenda Estadual.

Mérito

Considerando  que  o  Apelo  foi  interposto  contra  Sentença

publicada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, fl. 37, o juízo

de  admissibilidade  deve  ser  exercido  com  fundamento  nas  disposições

normativas  processuais  vigentes  até  então,  nos  termos  do  Enunciado

Administrativo nº. 02 do STJ, pelo que, presentes os requisitos exigidos pelo

Código revogado, dele conheço.

Verifica-se  que  o  cerne da  controvérsia  consiste  em definir  se

existe a possibilidade de incidência da Taxa de Coleta de Resíduos — TCR,

sobre prédio público, utilizado pelo Estado da Paraíba.

Analisando-se os elementos previstos na LC Municipal n.º 16/98,

aplicável ao caso, observa-se que não há previsão, dentre os sujeitos passivos

da exação, em relação aos prédios públicos.

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.

A cobrança  de  taxa  de  coleta  de  resíduos,  no  presente  caso,

torna-se ilegal, pois relativa ao exercício financeiro de 2001, isto é, anterior à

vigência da menciona norma municipal.

Diante  do  exposto,  PROVEJO  A  APELAÇÃO  CÍVEL para

reformar a Decisão recorrida e determinar a extinção da presente Execução

Fiscal.
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Publique-se.

Intimem-se.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
            Relator
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