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ACÓRDÃO
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RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Município de João Pessoa
PROCURADOR: Adelmar Azevedo Regis
APELADO : Santa Casa de Misericórdia da Paraíba 
ADVOGADO : 

EXECUÇÃO  FISCAL —  TCR  (TAXA DE  COLETA DE  RESÍDUOS)  —
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA — INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
— PROCEDÊNCIA NA ORIGEM — APELAÇÃO CÍVEL — IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA RELATIVA A IMPOSTOS, NÃO A TAXA – POSSIBILIDADE
DE COBRANÇA — ENTENDIMENTO PACÍFICO DA SÚMULA 46/2014
DO  TJPB  —  ACOLHIMENTO  —  REFORMA  DO  DECISUM  —
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. 

— 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”. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de João Pessoa contra
a sentença de fls. 17/20, proferida pelo Juízo da  1ª  Vara de Executivos Fiscais da Comarca da
Capital nos autos da  Ação de Execução Fiscal, que  julgou improcedente o pedido exordial  e
declarou  extinta  a  execução proposta,  com espeque  no art.  150,  VI,  “c”,  da  CF,  por  gozar  a
executada das prerrogativas contidas na Carta Magna vigente. 

O Município apelante, em suas razões de fls. 22/26, aduz que a imunidade
tributária inscrita no art. 150, VI, “c” da Carta Magna é relativa a impostos, e a Taxa de Coleta de
Resíduos,  como  o  próprio  nome  já  diz,  é  uma  taxa.  Argumenta  ainda,  que  a  Santa  Casa  de
Misericórdia da Paraíba está efetivamente utilizando os serviços de coleta, transporte e destinação
final  dos  resíduos  sólidos,  devendo,  assim,  adimplir  com  suas  obrigações,  dentro  dessas,  o
pagamento  da  TCR  cobrada.  Ao  final,  pugna  pelo  provimento  recursal  para  que  seja  dado
continuidade a execução fiscal em tela.



Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 32).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer
(fls.  38/39),  opinando  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem manifestação  de  mérito,  porquanto
ausente interesse que recomendasse a sua intervenção. 

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se  de  Execução  Fiscal,  visando  à  satisfação  de  crédito  tributário
alusivo ao não recolhimento da TCR – Taxa de Coleta de Resíduos, referente ao exercício de 2011
(CDA n.° 2012/109121 - fl. 3). No pólo passivo figura a Santa Casa de Misericórdia da Paraíba.

Ao apreciar a querela o magistrado singular, conforme dito alhures, julgou
improcedente o pedido exordial e declarou extinta a execução proposta, com espeque no art. 150,
VI, “c”,  da CF, por gozar a executada, ora apelada, das prerrogativas contidas na Carta Magna
vigente. 

Pois bem. 

A denominada  imunidade  tributária tem  como  fundamento  a  expressa
limitação ao poder de tributar consagrada no artigo 150, VI, da Constituição Federal. Afora as
demais garantias individuais do contribuinte lá delineadas, a norma imunizante consubstancia nítida
vedação à possibilidade de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços [...] das
instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 

Percebe-se, claramente, que o constituinte visou a garantir especial proteção
ao patrimônio, a renda ou serviços das instituições que denotam relevante valor social, desde que,
para tanto, seja observada a finalidade não lucrativa. 

In casu, evidente a finalidade não lucrativa da apelada, todavia, a discussão
reside na possibilidade, ou não, da cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) pelo Município
em face de instituição recorrida, não se discutindo a imunidade sobre impostos.

A imposição de taxa, como espécie tributária prevista constitucionalmente,
se dá em decorrência do exercício do poder de polícia ou em razão da utilização efetiva ou potencial
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte (art.
145, II, da Constituição Federal). 

A Lei  Complementar  Municipal  nº  41/2006,  que  dispõe  sobre  a  taxa  de
coleta de resíduos estabelece em seu art. 1º, o seguinte:

Art. 1º A Taxa de Coleta de Resíduos - TCR tem como fato gerador a utilização,
efetiva  ou  potencial,  do  serviço  público  municipal  de  coleta,  transporte  e
destinação final dos resíduos relativos a imóvel edificado, prestado ao contribuinte
ou posto à sua disposição. 

Parágrafo  único.  A  incidência  independe:  I  -  da  forma,  estrutura,  superfície,
destinação ou utilização do imóvel; II - do atendimento a quaisquer exigências
legais  ou  regulamentares  relativas  ao  uso  ou  aproveitamento  do  imóvel,  sem
prejuízo das penalidades cabíveis. 



Por outro lado, o art. 3º do mesmo diploma legal, estabelece que a TCR não
incide sobre os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos. Vejamos as hipóteses:

Art. 3º A TCR não incide sobre os serviços de coleta, transporte e destinação final
de resíduos: 
I - decorrentes de varrição; II - depositados em urnas de captação, recolhidos por
meio  de  polinguindastes;  III  -  removidos  de  imóveis  não  edificados;  IV  -
classificados como hospitalares ou industriais, segundo ato normativo específico
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; V - decorrentes de entulhos
e metralhas; VI - realizado em horário especial por solicitação do interessado; VII
- considerados como excedentes, nos termos do Regulamento. 

Parágrafo único. O serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos
descritos  nos  incisos  III  a  VII  será  considerado  especial  e  ficará  sujeito  à
cobrança de preço público. 

Exsurge dos autos, que a apelada não se desincumbiu de comprovar que se
encontra  inserida  em algumas  das  hipóteses  acima  elencadas,  utilizando  de  maneira  efetiva  e
potencial os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, razão pela qual
deve arcar com o pagamento da referida taxa.

Ademais,  não  há  nenhuma  imunidade  tributária  entre  os  entes  públicos
(imunidade recíproca) no que diz respeito às taxas, como pacificado pelo Pretório Excelso: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO
TRIBUTÁRIO.  ARTIGO  150,  INCISO  VI,  ALÍNEA “A”,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  IMUNIDADE  RECÍPROCA.  TAXAS.  INEXISTÊNCIA.  TAXA  DE
COLETA  DE  LIXO  DOMICILIAR.  SERVIÇOS  ESPECÍFICOS  E  DIVISÍVEIS.
CONSTITUCIONALIDADE.  ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA
DE IMPOSTOS. SÚMULA VINCULANTE N. 29 DO STF. IPTU. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE.  ARTIGO  145,  II  E  §  2º,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  CONFIRMAÇÃO  DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.  1.  A  imunidade  tributária  recíproca  não
engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso
VI,  alínea  “a”,  da  Constituição  Federal)  só  faz  alusão  expressa  a  imposto.
(Precedentes: RE n. 424.227, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma,
DJ de 10.9.04; RE n. 253.394, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ
de 11.4.03; e AI n. 458.856, Relator o Ministro EROS GRAU, 1ª Turma, DJ de
20.4.07). 2. As taxas cobradas em razão dos serviços públicos de coleta, remoção
e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que
dissociadas  da  cobrança  de  outros  serviços  públicos  de  limpeza  são
constitucionais (RE n. 576.321-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe
de 13.2.09). 3. As taxas que, na apuração do montante devido, adotem um ou mais
elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde
que não se verifique identidade integral entre uma base e outra são constitucionais
(Súmula  Vinculante  n.  29  do  STF).  (Precedentes:  RE  n.  232.393,  Relator  o
Ministro CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ 5.4.02; RE n. 550.403-ED, Relatora a
Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 26.6.09; RE n. 524.045-AgR, Relator
o Ministro CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 9.10.09; e RE n. 232.577-EDv,
Relator  o  Ministro  CEZAR  PELUSO,  Plenário,  DJe  de  9.4.10)  4.  Agravo
regimental  não  provido.  (STF,  RE  613287  AgR,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,
Primeira Turma, julgado em 02/08/2011, DJe-159 DIVULG 18-08- 011 PUBLIC
19-08-2011 EMENT VOL-02569-02 PP-00273) 

Sobre o tema, este Sodalício editou a Súmula nº 46, prescrevendo o seguinte
teor. Vejamos:



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. 

Diante  deste  panorama,  conclui-se  que  a  instituição  da  taxa  pelo  ente
municipal se mostra suficiente para legitimar a cobrança da TCR – Taxa de Coleta de Resíduos.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, reformar a r.
sentença de fl.  17/19, e via de consequência determinar o trâmite normal da presente execução
fiscal. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  (Presidente).Presentes  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), e a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, a Exmº.  Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 13 de Março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado/ Relator
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