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<CABBCAADDABACCBACBDABDCAACAABDBCAADAADDABACCB> 

V.V.P.AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE EXPEDIENTE. 

ART.8, VIII, DA LEI Nº. 5.641/89, TABELA I DA LEI, INCISO VII (TAXA DE 

EXPEDIENTE), INCISO VI, ITEM II  - PROCESSAMENTO E REMESSA POSTAL DE 

GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – GAM - VÍCIO MATERIAL CONFIGURADO 

– REPERCUSSÃO GERAL  - RE 789.218/MG. 

- De forma a uma melhor analise sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo, deve ser utilizada a interpretação sistemática, que trata a norma 

atendo-se ao fato de ser o Direito um conjunto de princípios e regras, 

coordenados entre si, que funcionam dentro de uma estrutura organizada, que 

dá unidade ao Ordenamento Jurídico. 

- Nos moldes em que se verifica instituída a Taxa de Expediente no âmbito do 

Município de Ituiutaba não há um serviço público divisível e específico prestado 

ou colocado à disposição do contribuinte, trata-se de emissão de papéis feita 

no interesse próprio da Administração Pública, sem contraprestação em favor 

do contribuinte. Não há disponibilização de serviço nos moldes do art. 79 do 

CTN. 

- A exigência de taxa de expediente pela expedição de guias de recolhimento de 

tributos e 2ª via de guias de guia de recolhimentos destes tributos padece de 

inconstitucionalidade na medida em que não há contraprestação visível em 

favor do contribuinte 

- Nos termos do Recurso sob Repercussão Geral analisado no Recurso 

Extraordinário 789.218/MG restou definido pelo STF é no sentido de ser 

inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de 

carnês/guias de recolhimento de tributos 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE EXPEDIENTE 

DESTINADA AO CUSTEIO DA REMESSA DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DE 

TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DEFINIDA PELO STF. 

NECESSIDADE DE SUA OBSERVÂNCIA. CONFLITO DA TAXA COM A 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO POR VEDAR A INSTITUIÇÃO DESSE TIPO 

DE TRIBUTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ACATAMENTO DA 

NECESSIDADE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO. LEI DE 

INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. 

ADMISSIBILIDADE.  

- Neste caso, dada a repercussão financeira que pode vir a ter esta 

declaração (contra o Município) é razoável reconhecer a necessidade de  

modulação que impeça o ajuizamento de um número exagerado, talvez 

centenas, de ações de repetição de indébito, estabelecendo o prazo de 

sua eficácia, que se admite prospectiva, a partir da publicação deste 

acórdão. 

- Com efeito, o art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4/9/1942 – Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dispõe que: “nas esferas 

administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em 

valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão.(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018). 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
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AÇÃO DIRETA INCONST Nº 1.0000.19.063172-1/000 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - REQUERENTE(S): 

DEFENSOR PÚBLICO GERAL - REQUERIDO(A)(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

 

A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, o ÓRGÃO ESPECIAL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da 

ata dos julgamentos, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS NOS TERMOS DO VOTO DO 

VOGAL.  

 
DES. ALEXANDRE SANTIAGO  

RELATOR. 
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DES. ALEXANDRE SANTIAGO (RELATOR) 

 

V O T O 

 

 

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

contra PREFEITO DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE E 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE em 

face de norma constante do  artigo 8º, VIII da Lei 5.641/89 que 

estabeleceu taxa de “processamento e remessa postal de Guia de 

Arrecadação Municipal”,  que foi sancionada pelo Chefe do Executivo 

Municipal ao argumento que exorbitou o poder regulamentar que lhe é 

inerente.  

Assinala o representante da Defensoria Publica que o item 2, do 

inciso VI, da Tabela I, da Lei 5.641/89 que institui a cobrança de taxa 

de expediente referente ao processamento e remessa postal de guia 

de Arrecadação Municipal é inconstitucional  na medida que viola os 

artigos 4º, §2º; 144, II e §2º, 165, §1º e 171, §1º, todos da Constituição 

do Estado de Minas Gerais, uma vez que ambos preveem que a taxa 

de serviços será cobrada em razão da prestação pública de um serviço 

especifico e divisível. 

Descreve que a taxa de serviço cobrada tem como escopo 

custear serviço inespecífico, indivisíveis, não mensuráveis e 

insuscetíveis de serem referidos a determinados contribuintes, sendo 

em prol de toda a comunidade e, portanto, impossível de 

individualização dos respectivos usuários. 

Destaca que a taxa de expediente cobrada, apesar de tal 

denominação não possui natureza jurídica de taxa, mas sim de 
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lançamento de oficio, cujo fim se destina ao custeio da expedição e 

remessa das guias de IPTU, sendo, portanto, ilegítima sua cobrança. 

Ressalta que o TJMG já se posicionou em questões 

semelhantes a saber, taxas de incêndio, iluminação pública e limpeza 

e que o STJ já teria analisado a questão em sede de Repercussão 

Geral no Recurso Extraordinário 789.218. 

Sustenta a necessidade de que seja deferida a medida liminar.  

Veicula, ao final, pedido para que após a observância das 

formalidades necessárias seja reconhecida a inconstitucionalidade do 

dispositivo mencionado. 

O Prefeito do Município de Belo Horizonte, apresentou suas 

manifestações sob ordem 14, no sentido de que ausência de 

elementos suficientes para suspensão cautelar da taxa ora 

questionada. No mérito também pondera inexistirem quaisquer óbices 

para que a taxa seja cobrada tendo em vista que conforme previsão 

contida na CEMG. 

Por sua vez o Presidente da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte, no documento de ordem 16, ponderou a natureza jurídica da 

taxa e a inexistência dos requisitos ensejadores do deferimento da 

cautelar, bem como, ao final, da procedência da ação. 

Com vista a P.G.J. se manifestou sob ordem 19, no sentido de 

se deferir a cautelar pretendida. 

Conforme decisão de ordem 23, o colegiado do Órgão Especial 

decidiu, por maioria, pelo deferimento da medida cautelar requerida 

para suspender integralmente os efeitos do item 2, inciso VI, da Tabela 

I, da Lei 5.641/89, a saber, a cobrança de taxa de expediente pelo 

processamento e remessa postal de Guia de Arrecadação Municipal, 

do Município de Belo Horizonte/MG, até o julgamento de mérito por 

este Colendo Órgão Especial. 
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Em relação ao mérito, o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 

conforme documento de ordem 15, manifestou-se no sentido de que ao 

contrário do que restou afirmado na petição inicial, a taxa de expediente 

atende os requisitos constitucionais, de modo que não padece do vício que 

lhe foi imputado. Que os artigos que antecedem o art. 8º da Lei n. 

5.641/89, para demonstrar que, ao instituir a taxa de expediente, referido 

artigo está inserido no contexto legal dos princípios e regras que 

condicionam a cobrança do tributo. 

Ponderou que no caso da taxa de expediente ora questionada, é 

importante informar que sua inserção na lei 5.641/89 se deu por força da 

Lei n. 10.693/13, exatamente para atender à necessidade de remuneração 

da atividade desenvolvida pelo agente público para a emissão de 

documentos e guias de interesse do administrado, o que consubstancia a 

prestação de um serviço público específico e divisível. 

É útil ainda mencionar que, exatamente a demonstrar o 

atendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade do 

serviço, a própria lei estabelece que a taxa de expediente não incide 

“quando a guia de recolhimento – GAM de tributos, multas e demais 

valores fixados na legislação municipal foi emitida pela internet” ou 

“quando a GAM for emitida e entregue diretamente ao interessado na 

repartição pública”.  

Como se pode concluir, o serviço público remunerado pela 

referida taxa tanto é específico e divisível, que pode ser dispensado 

pelo próprio cidadão quando este puder, ele próprio, efetuar a emissão 

do seu documento pela internet, sem demandar a atividade do agente 

público em realizar a emissão e/ou a remessa da guia. 

Concluiu por pretender a improcedência do pleito. 

Por sua vez, no documento de ordem 16, o Presidente da 

Câmara Municipal de Belo Horizonte, reiterou que ao contrário do que 

erroneamente argui a parte autora, o serviço de expediente é divisível 
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e específico, dado que é possível identificar os contribuintes que 

usufruem de tal atividade administrativa, bem como pode-se notar de 

forma individualizada o benefício causado para o destinatário da ação 

estatal. 

Destaca que como bem pontuado nas informações prestadas 

pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a divisibilidade e a 

especificidade do serviço de expediente podem ser auferidas pela 

previsão legal que consta na Tabela I, item VII e subitem VI da Lei 

5641/1989, a qual determina que não haverá incidência da taxa 

quando a GAM for emitida e entregue diretamente ao interessado na 

repartição pública, nem quando a guia de recolhimento- GAM de 

tributos, multas e demais valores fixados na legislação municipal for 

emitida pela internet.  

Nesse sentido, a faculdade na utilização do serviço em análise 

reforça que esse é um serviço público prestado de forma específica e 

divisível, não afastando, contudo, o seu caráter “público”, pois a 

faculdade no usufruto do serviço está ligada ao seu maior ou menor 

grau de essencialidade, e não à natureza pública desse. 

Ao final, concluiu que a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

seja julgada totalmente improcedente, tendo em vista que o ato 

normativo municipal vergastado encontra-se em conformidade com a 

Constituição Estadual. Caso assim não se entenda, o que se cogita por 

mera cautela processual, requereu que sejam modulados os efeitos da 

decisão para fins de conferir a ela efeitos não retroativos.  

Com vista à PGJ se manifestou conforme ordem 30 no sentido 

de procedência do pedido. 

 

É o relatório. 
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Cinge a controvérsia instaurada nos autos da ADI sobre a 

possibilidade ou não da cobrança da taxa de “processamento e 

remessa postal de Guia de Arrecadação Municipal”, que seria a taxa 

de expediente inserida no inciso VIII, art.8º, da Lei 5.641/89. 

 

Art. 8° - Integram o sistema tributário municipal as 
seguintes taxas: 
(...) 
VIII - Taxa de Expediente. (Incluído pela Lei n° 
10.693, de 30/12/2013 (Art. 1°), efeitos a partir de 
31/03/2014, por força do princípio constitucional da 
“Noventena”) 

 

Inicialmente é importante destacar que os artigos 145, inciso II, 

da Constituição Federal e o 144, inciso II, da Constituição Mineira, são 

expressos no sentido de que: 

 

Constituição Federal: 

 
"Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
(...) 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia 
ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição;" 

 

Constituição Estadual: 

 

"Art. 144 - Ao Estado compete instituir: 
(...) 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia 
ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição;" 

 

Merecem transcrição, ainda, os art. 77 e 78 do CTN: 

 

http://www.fazenda.pbh.gov.br/internet/legislacao/formkey.asp?key=658
http://www.fazenda.pbh.gov.br/internet/legislacao/formkey.asp?key=658
http://www.fazenda.pbh.gov.br/internet/legislacao/formkey.asp?key=658
http://www.fazenda.pbh.gov.br/internet/legislacao/formkey.asp?key=658
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Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito 
de suas respectivas atribuições, têm como fato 
gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a 
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 
posto à sua disposição. 
 
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública que, limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 
ou a abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e 
aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada 
pelo Ato Complementar nº 31, de 28.12.1966) 
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do 
poder de polícia quando desempenhado pelo órgão 
competente nos limites da lei aplicável, com 
observância do processo legal e, tratando-se de 
atividade que a lei tenha como discricionária, sem 
abuso ou desvio de poder. 

 

Assim, o que se observa é que as taxas têm por objetivo 

remunerar serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte e 

deverá ser paga ainda que este efetivamente dele não usufrua.  

Considerando que taxa é tributo e tem sua cobrança 

inteiramente submetida ao regime de direito público e, nos termos do 

artigo 145, inciso II, da CF, só pode ser exigida dos particulares em 

razão do exercício regular do poder de polícia ou pela utilização 

efetiva, ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição (art. 145, II da 

CF). 

 

"Como bem assevera Luciano Amaro, 'o fato gerador 
da taxa não é um fato do contribuinte, mas um fato do 
Estado. O Estado exerce determinada atividade e, por 
isso, cobra a taxa da pessoa a quem aproveita aquela 
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atividade". (EDUARDO SABBAG in MANUAL DE 
DIREITO TRIBUTÁRIO – 3ª ED., 3ª tiragem, 2011, 
Saraiva Ed., São Paulo) 

 

Com efeito, as taxas são tributos vinculados a uma 

contraprestação direta, e os impostos são tributos desvinculados de 

qualquer contraprestação. 

No plano da competência tributária, a taxa deverá ser exigida 

pelas entidades impositoras - União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, em face da autuação a elas adstrita, não se admitindo a 

exigência em virtude de atividade de empresa privada. 

Com relação a discussão do caso em apreço, o STF através de 

voto do Relator Min. Dias Toffoli, já analisou a questão em sede de 

Recurso Repetitivo que assim restou ementado: 

 

TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE 
EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE 
GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA 
DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, 
CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE.  
1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de 
interesse exclusivo da Administração, sendo mero 
instrumento de arrecadação, não envolvendo a 
prestação de um serviço público ao contribuinte.  
2. Possui repercussão geral a questão constitucional 
suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a 
jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser 
inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas 
por emissão ou remessa de carnês/guias de 
recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da 
Corte: Rp nº 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 
28/6/74.  
3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao 
qual, no mérito, se nega provimento.(g.d.m) 

 

Tal decisão se deu através de um Recurso Extraordinário em 

face de decisão do Eg. TJMG, RE789218/MG, que julgou Ação Direta 

de Inconstitucionalidade em face do Município de Outro Preto. 



 
 
 
Ação Direta Inconst Nº 1.0000.19.063172-1/000  
 

  
Fl. 10/22 

 
 
Número Verificador: 1000019063172100020201070299 

Do texto do Repetitivo é bem claro perceber tratar-se da mesma 

questão por ora analisada. 

 

Discute-se, portanto, exclusivamente a taxa cobrada 
em razão de emissão ou remessa do carnê/guia para 
pagamento de tributos. 
Como se sabe, é característica da taxa a 
contraprestação de serviço público, ou de benefício 
feito, posto à disposição ou custeado pelo Estado em 
favor do admistrado. Na espécie, a emissão de guia 
de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo 
da Administração, sendo um instrumento usado na 
arrecadação. Não se trata de serviço público prestado 
ou colocado à disposição do contribuinte. Não há, no 
caso, qualquer contraprestação em favor do 
administrado, razão pela qual é ilegítima sua 
cobrança. A matéria envolvendo a cobrança da 
denominada taxa de expediente já vem sendo 
analisada pelo Plenário da Corte há bastante tempo, 
como exemplifica a Rp nº 903, Rel. Min. Thompson 
Flores, DJ de 28/6/74, na qual se decidiu que a 
emissão de guia de pagamento de tributo não é, 
obviamente, serviço público especial em favor do 
contribuinte, para atender aos interesses ou 
necessidades deste. 
(...) 
Registro, também, o entendimento do Ministro 
Roberto Barroso sobre o tema, manifesto na mesma 
exação do Município de Ouro Preto: A Taxa de 
Expediente para emissão de guia é uma forma velada 
de transferir um custo administrativo que incumbe ao 
Poder Público para o particular. 
A inconstitucionalidade revela-se, notadamente, pelo 
desvirtuamento da materialidade proposta, uma vez 
que não há nenhuma atividade prestada em favor dos 
administrados (ARE 734.452/MG, Relator o Ministro 
Roberto Barroso, DJe de 21/10/13). No mesmo 
sentido, a decisão monocrática da Ministra Rosa 
Weber proferida no RE nº 706.090/MG, DJe de 
3/2/14. 
Manifesto-me, assim, pela existência de repercussão 
geral da questão constitucional suscitada no apelo 
extremo e pela ratificação da jurisprudência da Corte 
no sentido de ser inconstitucional a instituição e a 
cobrança de taxas por emissão ou remessa de 
carnês/guias de recolhimento de tributos. (g.d.m) 
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Desta forma, conforme já vinha entendendo e restou 

consolidado no julgamento do Repetitivo pelo STF, o art.8º, VIII, da Lei 

5.641/89 deve ser considerado inconstitucional, e, portanto, assim 

declarado.  

Isto porque a taxa no caso em apreço não tem uma 

contraprestação em favor do munícipe. A expedição de guias não 

consiste propriamente em serviço prestado pela administração em 

favor dos administrados, mas sim um instrumento de arrecadação de 

valores utilizado pela municipalidade.  

Discute-se, portanto, exclusivamente a taxa cobrada em razão 

de emissão ou remessa do carnê/guia para pagamento de tributos. 

O RITJMG prevê a possibilidade de modulação dos efeitos em 

função de segurança jurídica e excepcional interesse social: 

 

Art. 337. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o 
Órgão Especial, por maioria de dois terços de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou 
decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a 
ser fixado. 

 

Entretanto, no caso em apreço verifica-se que a questão não 

requer modulação e sim a observância da questão da prescrição já que 

considerado indevido os valores cobrados a titulo analisado na 

fundamentação, que sendo indevidos, devem ser devolvidos àqueles 

que pagaram e tiverem comprovantes do ato. 

Por esta razão, fica considerada devida a devolução, aos 

contribuintes, dos valores cobrados a título de taxa de expediente, 

referente ao IPTU- BH, pelos últimos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento da ação, condicionado a apresentação de documento da 

cobrança indevida, que deverá ser atualizado com base no IPCA-E 
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desde a cobrança acrescido de juros segundo os índices aplicáveis à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

devidos a partir da citação para a presente demanda. 

Os valores após apurados e assim declarados poderão ser 

compensados em eventual imposto futuro que tenha que ser pago pelo 

contribuinte.  

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

para considerar a Inconstitucionalidade do art.8º, VIII, da Lei 5.641/89, 

no sentido de cobrança de processamento e remessa postal de guia de 

arrecadação Municipal, na forma prevista na Tabela I para lançamento 

das taxas instituídas pelo município, inciso VI que prevê da atividade 

relacionada à expedição de documentos. 

Custas na forma da Lei. 

 
 

DES. WANDER MAROTTA 

 

 

Examina-se ADI ajuizada pelo Exmo. Sr. Defensor Público Geral 

de Minas Gerais contra o Prefeito de Belo Horizonte, visando obter a 

declaração de inconstitucionalidade do artigo 8º, VIII, da Lei municipal 

n. 5641, de 1989, que estabelece a taxa denominada de 

“processamento e remessa postal de Guia de Arrecadação Municipal”, 

destinada ao custeio da expedição e remessa de guias do IPTU.  

A taxa foi inserida na Lei em causa pela Lei municipal n. 10.693, 

de 2013. 

A medida cautelar foi deferida, por maioria, e, já agora, em 

julgamento de mérito, o eminente Relator, seguindo orientação do STF 

(RE 789218/MG), declara a inconstitucionalidade da regra legal 

impugnada. 
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No entanto, S. Exa. nega qualquer espécie de modulação; e já 

adianta, nesta própria ADI, (1) a determinação de que serão 

considerados repetíveis todos os pagamentos não alcançados pela 

prescrição quinquenal ordinária dos tributos, a contar da data do 

ajuizamento desta ADI; e (2) estabelece que esses valores, pagos 

indevidamente, devem ser corrigidos com base no IPCA-E e com juros 

de mora nos termos do art. 1º-F da Lei n.9.494, de 1997. 

Concordo com a declaração de inconstitucionalidade da regra 

legal aqui impugnada. 

Não estendo a minha concordância, no entanto, com (1) a 

impossibilidade da modulação; e (2) com a antecipada declaração do 

indébito, salvo prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento deste 

ADI, seguida da forma de atualização desses créditos. 

  

I    -             MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO  
 

Com respeitosa vênia, manifesto posicionamento divergente 

quanto a esse tema, pois é, a meu ver, cabível (e aconselhável) a 

modulação dos efeitos desta decisão, a fim de evitar que centenas de 

ações sejam ajuizadas pelos contribuintes de Belo Horizonte em busca 

da repetição desse indébito. 

Dir-se-ia, desde logo, que o valor da taxa não compensaria o 

ajuizamento da ação de repetição. Não é o que penso, nem é o que 

pode acontecer. 

Com efeito, ainda que de valor ínfimo, a devolução da taxa pode 

gerar uma infinidade de condenação por honorários advocatícios 

contra o Município, verba que fica geralmente na faixa de um (1) 

salário mínimo, parâmetro geralmente acatado como o mínimo 

remuneratório do profissional. 

Assim, centenas de ações, multiplicadas por R$1.000,00, vão 

gerar certamente um grande rombo nos cofres municipais, já 
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enfraquecidos e combalidos pelo CORONAVID financeiro, o que pode 

(e deve, segundo a lei) ser evitado. 

Com efeito, será nenhum o prejuízo dos contribuintes que já 

pagaram, primeiro porque (a) tiveram a comodidade de receber a guia 

em casa e (b) o valor é tão pequeno que em nada altera a situação do 

contribuinte da taxa e do imóvel. É uma repercussão financeira mínima 

e que não gera, de per si, retorno vantajoso. 

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal proferiu, em várias 

oportunidades, decisões com modulações de seus efeitos a fim de 

adequar a decisão ao tempo necessário para resguardo da necessária 

segurança jurídica. 

Com o advento da Lei 9.868, de 1999, essa importante questão 

foi especificamente positivada. Segundo a norma: 

 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o 
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços 
de seus membros, restringir os efeitos daquela 
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento 
que venha a ser fixado.  

 

Esta interpretação, na realidade, procura prestigiar e convergir 

também com a recente alteração, de ordem genérica, promovida na Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O art. 23 do importante diploma 

estabelece que a decisão judicial que alterar interpretação de lei, impondo 

novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá estabelecer um 

regime de transição quanto à sua aplicação, ou, em outros termos, deve 

modular os seus efeitos prospectivos.  

 A regra resguarda de efeitos imprevistos a modificação da lei – que 

é declarada ineficaz – sem descuidar da segurança jurídica, da 

estabilidade de situações consolidadas e da proteção ao princípio da 

confiança, valores que não são apenas dos indivíduos, mas do Poder 
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Público, de igual modo, pois são inúmeras as consequências práticas a 

que essa lei se refere. Confira-se: 

“Decreto-Lei nº 4.657, de 4/9/1942 – Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro (redação atual). 
Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e 
judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as 
consequências práticas da 
decisão.                    (Incluído pela Lei nº 13.655, de 
2018) 
 
Art. 23.  A decisão administrativa, controladora ou 
judicial que estabelecer interpretação ou orientação 
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, 
impondo novo dever ou novo condicionamento de 
direito, deverá prever regime de transição quando 
indispensável para que o novo dever ou 
condicionamento de direito seja cumprido de modo 
proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos 
interesses gerais. 
Parágrafo único.  (VETADO).                  (Incluído pela 
Lei nº 13.655, de 2018) 
Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, 
controladora ou judicial, quanto à validade de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa 
cuja produção já se houver completado levará em 
conta as orientações gerais da época, sendo vedado 
que, com base em mudança posterior de orientação 
geral, se declarem inválidas situações plenamente 
constituídas.                 (Incluído pela Lei nº 13.655, de 
2018) 

 

Esta redação (nova) da Lei de Introdução decorreu, como se 

sabe, de Emenda de autoria do ilustre Senador mineiro, o ex-

Governador Antonio Anastasia.  

Por tais motivos, peço vênia para (1) modular os efeitos da 

decisão para outorgar-lhe efeitos “ex nunc”, a partir da data da 

publicação do presente acórdão; e declarar (2) que somente após essa 

data serão admitidas as ações de repetição de taxas indevidamente 

pagas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
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II     --      EFEITOS CONCRETOS DESTA ADI – FIXAÇÃO DE 

DATA PARA PLEITEAR A REPETIÇÃO E A PRÉVIA 

DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS.  

 

A jurisprudência e a doutrina se firmaram no sentido de que a 

ADI não produz efeitos concretos em relação aos contribuintes dos 

tributos declarados inconstitucionais; ou, mesmo, a quaisquer direitos 

antes assegurados e tornados ineficazes com o julgamento de 

inconstitucionalidade. 

Penso, portanto, ser extremamente prematuro e inadequado, 

frente a esse entendimento já consolidado, que se adiantem os efeitos 

– e até a forma de atualização dos créditos que poderão advir desta 

declaração de inconstitucionalidade. 

Essas questões (concretas e individuais) devem ficar a cargo da 

iniciativa de cada interessado (contribuinte), sem que se possa fazer 

nenhuma outra recomendação ou declaração (como a de encargos) 

em decorrência desta decisão. A citada previsão não deixa mesmo de 

ser uma forma de incentivo à judicialização desses pleitos, o que não 

está autorizado como consequência da declaração. 

Assim, renovando vênias, o meu voto é pela modulação supra 

delineada e pela mais absoluta ausência de definição (ou 

determinação) acerca de indébito e/ou seus encargos.  

Sem custas desta. 

 
 

DES. CORRÊA JUNIOR 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO 

DOS EFEITOS – CAUTELAR CONCEDIDA – EFEITOS “EX NUNC” A 

PARTIR DA CAUTELAR 

Deferida a cautelar para suspender os efeitos da norma impugnada, a 

outorga de efeitos “ex nunc” à declaração de inconstitucionalidade deve 

observar a data da concessão da cautelar. 
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Ponho-me de acordo com o culto voto do eminente 
Relator, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. 

Em relação à modulação dos efeitos da 
inconstitucionalidade, peço vênia ao digno Relator para acompanhar, em 
parte, a divergência inaugurada pelo ilustre Sexto Vogal, Desembargador 
Wander Marota, no que toca à outorga de efeitos “ex nunc” à presente 
declaração. 

Ocorre que o douto voto divergente fixa a data da 
publicação deste acórdão como o termo inicial dos efeitos da 
inconstitucionalidade declarada. Nesse tocante, com a respeitosa vênia, 
divirjo parcialmente da modulação perpetrada. 

É que foi concedida “initio litis” a cautelar, sobrestando os 
efeitos da norma impugnada. Dessa forma, a partir daquele momento – 
concessão a cautelar -, já se deu o afastamento do dispositivo do mundo 
jurídico, pelo que a inconstitucionalidade, com a devida vênia, deve 
retroagir àquele marco, sob pena de chancelar-se eventual cobrança 
indevida em momento posterior à liminar. 

Em matéria de cobrança de tributo inconstitucional, o 
mesmo marco já foi adotado pela Excelsa Corte: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 
ESTADUAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE CRÉDITO 
PRESUMIDO. INSTITUIÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIOS 
FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. EXIGÊNCIA 
CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO INTERESTADUAL 
(ARTIGO 155, § 2º, XII, g, da CRFB/88). 
DESCUMPRIMENTO. RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO 
PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO. 1. O pacto federativo reclama, para a 
preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia 
deliberação dos Estados-membros para a concessão de 
benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no 
artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição e como disciplinado 
pela Lei Complementar 24/75, recepcionada pela atual ordem 
constitucional. 2. In casu, padecem de inconstitucionalidade os 
dispositivos impugnados da Lei 10.259/2015 do Estado do 
Maranhão, porquanto concessivos de benefícios fiscais de 
ICMS sem atendimento à exigência constitucional (artigo 155, 

§ 2º, XII, g). 3. Pedido de declaração de 

inconstitucionalidade julgado procedente, conferindo à 

decisão efeitos ex nunc, a partir da data do deferimento da 

medida cautelar ora confirmada (artigo 27 da Lei 9.868/99). 
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(ADI 5467, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200  DIVULG 13-
09-2019  PUBLIC 16-09-2019) (destaquei) 

Assim, estabeleço a data da publicação do acórdão da 
concessão da cautelar como o marco inicial dos efeitos da 
inconstitucionalidade, inclusive para eventual pedido de restituição de 
indébito. 

Por fim, adiro, agora às inteiras, à douta divergência no 
que toca à não definição nesta sede que quaisquer parâmetros quanto à 
eventual restituição do indébito tributário. 

Pelo exposto: 

- adiro ao culto voto de relatoria para julgar procedente o 
pedido inicial e declarar a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado;  

- modulo os efeitos da inconstitucionalidade declarada, 
nesse ponto aderindo apenas em parte ao culto voto do eminente 
Desembargador Wander Marotta, para determinar que a presente decisão 
surta os seus efeitos jurídicos a partir da data da publicação do acórdão da 
concessão da medida cautelar, inclusive no que toca ao direito à repetição 
do indébito;  

- ponho-me de acordo com a douta divergência para 
afastar do “decisum” qualquer estabelecimento de parâmetros para a 
eventual restituição de indébito tributário, salvo o marco inicial acima 
estabelecido. 

É como voto. 

 

DESA. MÁRCIA MILANEZ 

De acordo com a divergência parcial inaugurada pelo E. Des. 

Wander Marotta. 

 

 

DES. GERALDO AUGUSTO 

Diante das circunstâncias e da matéria objeto desta ADI, 

compartilho da argumentação contida no voto do eminente Des. 

Wander Marotta, quanto à divergência parcial relativa à modulação dos 
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efeitos desta pronúncia de inconstitucionalidade e à impossibilidade de 

determinação prévia dos aspectos de eventual repetição do indébito na 

espécie, data venia. 

 

DES. CAETANO LEVI LOPES 

Peço vênia ao Relator, eminente Desembargador Alexandre 

Santiago, para acompanhar a divergência parcial inaugurada pelo 

também eminente Desembargador Wander Marotta. 

 

 

DES. EDGARD PENNA AMORIM 

Peço vênia ao em. Relator e aos demais em. Pares que o 

acompanham para aderir à divergência parcial inaugurada pelo em. 

Des. WANDER MAROTTA. 

 

DES. MOREIRA DINIZ 

Peço vênia ao eminente Desembargador para acompanhar a 

divergência. 

 

 

DES. PAULO CÉZAR DIAS 

 

Data  venia, acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. 

Wander Marotta. 

 

 

DES. EDILSON OLÍMPIO FERNANDES 
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Acompanho o eminente Desembargador Relator para declarar a 

inconstitucionalidade, porém, sem a modulação de efeitos da decisão 

ou definição de repetição de indébito, nos termos do judicioso voto 

parcialmente divergente proferido pelo ilustre Desembargador Wander 

Marotta.  

 

 

DES. ARMANDO FREIRE 

Com a vênia devida, adiro à divergência parcial conforme o voto 

encaminhado pelo em. Des. Wander Marotta. 

 

 

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA 

 

Peço vênia ao e. Relator, Des. Alexandre Santiago, para 

acompanhar a divergência parcial inaugurada pelo i. Des. Wander 

Marotta. 

 

 

DES. TIAGO PINTO 

Com vênia ao em. Relator, acompanho a divergência parcial 

apresentada pelo em. Vogal – Des. Wander Marotta. 

 

 

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ 

Com respeitosa vênia ao e. Desembargador Alexandre Santiago, 

digno Relator desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, acompanho a 

divergência inaugurada pelo e. Desembargador Wander Marotta. 
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DES. WANDERLEY PAIVA 

 

 

Não obstante o judicioso voto proferido pelo i. Desembargador 

Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo i. Desembargador 

WANDER MAROTTA. 

 

DES. MARCO AURELIO FERENZINI 

 

Peço vênia ao em. Des. Relator para acompanhar a 

divergência parcial conforme voto proferido pelo em. Des. Wander 

Marotta, quanto à modulação dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade e à impossibilidade de determinação prévia 

acerca de eventual repetição do indébito na espécie. 

 

 

DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. MAURÍCIO SOARES - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. KILDARE CARVALHO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. AUDEBERT DELAGE - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - De acordo com o(a) Relator(a). 



 
 
 
Ação Direta Inconst Nº 1.0000.19.063172-1/000  
 

  
Fl. 22/22 

 
 
Número Verificador: 1000019063172100020201070299 

 

SÚMULA: " JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO 
INICIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS NOS TERMOS DO 
VOTO DO VOGAL." 

Documento assinado eletronicamente, Medida Provisória nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. 
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Signatário: Desembargador PAULO CEZAR DIAS, Certificado: 
37C490ACBCE47DA2788C8611C978AC81, Belo Horizonte, 28 de setembro de 2020 às 18:52:53. 
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1A71A17EFDCDCC896FFC370352D8308E, Belo Horizonte, 29 de setembro de 2020 às 16:38:17. 
Signatário: Desembargador JOSE CARLOS MOREIRA DINIZ, Certificado: 
3AC74D64C82EE4DD51722202C5C4F1B1, Belo Horizonte, 29 de setembro de 2020 às 16:49:21. 
Signatário: Desembargador MARCO AURELIO FERENZINI, Certificado: 
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Signatário: Desembargadora MARCIA MARIA MILANEZ, Certificado: 
00CA5A634F6EBB60155A0F203E3B02E625, Belo Horizonte, 29 de setembro de 2020 às 17:35:21. 
Signatário: Desembargador CAETANO LEVI LOPES, Certificado: 
7F8A40BE1B7D4155A99002028221FDE7, Belo Horizonte, 29 de setembro de 2020 às 20:42:06. 
Signatário: Desembargador LUIZ CARLOS DE AZEVEDO CORREA JUNIOR, Certificado: 
36D734BF35264D4BF5762B67A1A01B6C, Belo Horizonte, 30 de setembro de 2020 às 08:36:01. 
Signatário: Desembargador WANDERLEI SALGADO DE PAIVA, Certificado: 0D21, Belo Horizonte, 30 
de setembro de 2020 às 15:39:29. Signatário: Desembargador JOSE EDGARD PENNA AMORIM 
PEREIRA, Certificado: 009150D545035FA8D9D26B193478AE763D, Belo Horizonte, 08 de outubro de 
2020 às 17:01:59.  
Julgamento concluído em: 23 de setembro de 2020. 
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