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EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS – TJMG 

 

 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

Proc. nº 

 

 

 

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

no uso de suas atribuições constitucionais, vem, 

respeitosamente, perante V. Exa., com fulcro nos art. 106, 

inciso I, “l”, art. 118, inciso VIII, §10º, da Constituição do Estado 

de Minas Gerais, artigo 125, §2º da Constituição Federal, e no 

artigo 1º da Deliberação n º 001/2015 do Conselho Superior da 

DPMG, propor  

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL 

 

              com pedido cautelar 

 

em face do artigo 63, artigo 64, artigo 65, artigo 66, artigo 67, 

artigo 68, artigo 69, artigo 70, artigo 71, artigo 72, artigo 78, 

artigo 79, artigo 80, artigo 81, artigo 82, artigo 83, artigo 84, 

artigo 85, todos da Lei 631/77 (Código Tributário Municipal de 

Guaranésia), pelos fundamentos que seguem:  
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I – SÍNTESE 

 

 

 O Município de Guaranésia, através da Lei nº 979 de 12 de dezembro de 1977 (Código 

Tributário Municipal), instituiu as “Taxas de Serviços de Pavimentação”, “Taxas de 

Limpeza Pública”, e “Taxas de Conservação de Calçamento”. 

 

No entanto, tais taxas são materialmente inconstitucionais, sobretudo porque não 

atendem os pressupostos da especificidade e divisibilidade, além de malferir o direito 

fundamental de petição. Deste modo, não foram recepcionadas pela Constituição do 

Estado de Minas Gerais, conforme passa-se a demonstrar. 

 

 

 

II – PRELIMINAR 

 

 

2.1. DA LEGITIMIDADE ATIVA UNIVERSAL DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

A Emenda à Constituição Estadual de Minas Gerais nº 110 de 5 de novembro de 2021 

acrescentou o §10º ao artigo 118, instituindo a Arguição de Preceito Fundamental, 

aplicando-se a sistemática adotada para as demais ações de controle concentrado de 

constitucionalidade, ipsis litteris: 

 

Art. 118 – São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade e 

ação declaratória de constitucionalidade: 

 (…). 

VIII – a Defensoria Pública. 

(…). 

§ 10 – O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, à arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, em face desta Constituição 

(acrescentado pela EC nº 110/21). 

 

 

Em razão da amplitude do feixe das atribuições institucionais da Defensoria Pública, 

somada à ausência de autorização legal ou constitucional para restrição da 
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legitimidade insculpida no inciso V, artigo 118 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais, é descabida a exigência da pertinência temática nas ações de controle 

concentrado de constitucionalidade. 

 

Assim pacificou a jurisprudência no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, por todos: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. COBRANÇA DE 

TAXAS. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SABARÁ. JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS. 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LEGITIMADO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS POSSÍVEIS BENEFICIADOS 

PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.  PRELIMINAR 

REJEITADAA POR MAIORIA.  

A Constituição do Estado de Minas Gerais elenca os legitimados a propositura da 

Ação Direta de Constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, 

sendo que a inclusão da Defensoria Pública no rol dos legitimados é uma conquista 

relativamente recente da instituição, inciso acrescentado pelo art. 2º da Emenda à 

Constituição nº 88, de 2/12/2011. 

O princípio da segurança jurídica e da colegialidade exige que “os tribunais devem 

uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926 do 

CPC). No caso específico dos autos, em recentes julgados, este Órgão Especial 

reconheceu, de maneira implícita, a legitimidade da Defensoria Pública para 

discutir a constitucionalidade de dispositivos previstos em Código Tributário 

municipal, inclusive com deferimento de medidas cautelares. 

Analisando-se julgados paradigmáticos do STF é possível concluir que a Defensoria 

Pública não estaria submetida ao instituto da pertinência temática para 

propositura de Ação de Direta de Inconstitucionalidade, o que não importa em 

violação, tampouco prejuízo aos demais legitimados. 

Não é razoável que o Conselho Federal da OAB tenha uma legitimação universal, 

sem necessidade de demonstrar pertinência temática, e a Defensoria Pública não 

goze do mesmo prestígio, sendo duas instituições extremamente essenciais ao 

Estado brasileiro, cada uma nas suas respectivas funções, gozando do mais alto 

prestígio perante a sociedade. Em última medida, admitir a necessidade de 

pertinência temática da Defensoria Pública, que é elencada como função essencial, 

seria uma clara e inequívoca violação ao princípio da isonomia em relação aos 

legitimados universais. 

O STF já decidiu que a legitimidade da Defensoria Pública não está condicionada 

à comprovação prévia da hipossuficiência dos possíveis beneficiados pela 

prestação jurisdicional. 

Preliminar rejeitada pela maioria. Vencido o Relator (...). 
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AÇÃO DIRETA INCONST Nº 1.0000.18.052074-4/000 - COMARCA DE SABARÁ - REQUERENTE(S): 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - REQUERIDO(A)(S): PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SABARÁ, PREFEITO MUNICIPAL DE SABARÁ 

 

 

Assim, nos termos do art. 118, inciso VIII, §10º, da Constituição do Estado de Minas 

Gerais, do artigo 125, §2º da Constituição Federal e da Deliberação nº 001/2015 do 

Conselho Superior da Defensoria Pública, não restam dúvidas acerca da LEGITIMIDADE 

universal do Defensor Público-Geral para interposição Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental em face de atos normativos estaduais e municipais. 

 

 

2.2. DO CAMBIMENTO DA ADPF 

 

 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista no art. 102, §1º, da 

Constituição Federal, e regulamentada pela Lei 9.882/99, é cabível quando um ato do 

Poder Púbico causar lesão ou ameaça a preceito fundamental da Constituição, e não 

houver qualquer outro meio processual apto a saná-las. 

 

Conforme já adiantado, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais publicou em 

05/11/21 a Emenda Constitucional n. 110, atribuindo ao Tribunal de Justiça a 

competência para julgamento de ADPF (artigo 106, I, ‘l’)1, abrindo relevante caminho 

para proteção judicial da Constituição e, desta forma, da proteção de direitos 

fundamentais. 

 

Os pressupostos estão plenamente configurados na hipótese. O ato do Poder Público, 

no caso, é lei municipal pré-constitucional que instituiu, no ano de 1977, tributos que 

lesam preceitos fundamentais da atual Constituição do Estado de Minas Gerais. 

 

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

consubstanciam um conjunto de normas que regulam a relação entre o contribuinte e 

                                            
1
 Art. 106 – Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição: 

I – Processar e julgar originariamente, ressalvada a competência das justiças especializadas: 

(...). 

l) arguição de descumprimento de preceito fundamental, em face da Constituição (EC n. 110/21). 
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o ente tributante, ostentando indiscutivelmente a qualidade de preceitos 

fundamentais.  

 

Já a inexistência de outro meio para sanar a lesão a preceito fundamental (princípio da 

subsidiariedade da ADPF, art. 4º, § 1º, 11 da Lei 9.882/99) decorre da circunstância de 

não ser cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de lei municipal pré-

constitucional.  

 

Neste ponto merece destaque que o Defensor Público-Geral já inclusive manejou a ADI 

n. 1.0000.19. 029704-4/000 (anexo) em face dos dispositivos ora impugnados, que foi 

extinta por impugnar ato normativo pré-constitucional. 

 

 Gustavo Dayrell e Felipe Kirchnner esclareceram que: 

 
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais extinguiu a ação ao fundamento de 
não ser cabível ‘ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
editado sob a égide de sistema constitucional anterior’, adotando, deste 
modo, a tese da não recepção consagrada pela jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal

2
. 

 

Assim, inexiste qualquer outro meio hábil em sede de controle de constitucionalidade 

para impugnar o citado ato normativo. Aliás, o artigo 1º, parágrafo único, da Lei 

7.347/85 (LACP) expressamente vedou até mesmo o manejo de ação civil pública em 

matéria tributária, deparando-se, desta forma, com acentuado déficit de proteção de 

direitos fundamentais. 

 

Daí, então, por que o pressuposto da subsidiariedade da ADPF se encontra plenamente 

configurado no caso, já que não existe outro meio eficaz de sanar a lesividade. 

 

 

III – MÉRITO 

 

3.1. DOS DISPOSITIVOS HOSTILIZADOS 

 

                                            
2
 DAYRELL, Gustavo; KIRCHNNER, Felipe. Democratização da jurisdição constitucional e legitimação 

universal da Defensoria Pública. In: OLIVEIRA, Alfredo Emanuel et. All. (organizadores). Teoria Geral da 
Defensoria Pública. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. Pág. 186. 
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3.1.1. Taxa de Limpeza Pública 

 

 (artigo 63, artigo 64, artigo 65, artigo 66, artigo 67, todos da Lei 631/77) 

 
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 

(Cobrada por ml de testada anual 0,3% do valor Referência por ml). 

 

SEÇÃO I 

INCIDENCIA: 

Art. 63 - A Taxa tem como fato gerador os serviços prestados em logradouros 

públicos, que objetivem manter limpa a cidade, tais como: 

 

a) varrição, lavagem e irrigação; 

b) limpeza e desobstrução de bueiros, bocas de lobo, galerias de águas - pluviais e 

córregos. 

c) capinação; 

d) desinfecção de locais insalubres. 

 

Parágrafo único - Na hipótese da prestação de - mais de um serviço, haverá uma 

única incidência. 

 

SECÇÃO II 

SUJEITO PASSIVO 

 

Art. 64 - Contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 

possuidor a qualquer título de imóvel lindeiro a logradouro público onde a 

Prefeitura - mantenha, com a regularidade necessária, qualquer dos serviços 

mencionados no artigo anterior. 

 

Parágrafo único - Considera-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por 

passagem forçada, a logradouro público. 

 

SEÇÃO III  

CÁLCULO DA TAXA 

 

Art. 65 - A Taxa tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo contribuinte 

ou colocado a sua disposição; e se rá calculada a razão de 0,3% da Unidade de 

Referência, definida nas Disposições Finais deste Código, por metro linear de 

testada do beneficiado pelo serviço. 

 

SEÇÃO IV 
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LANÇAMENTO 

 

Art. 66 - A taxa será lançada anualmente, em nome do contribuinte, com base nos 

dados do cadastro imobiliário, aplicando-se, no que couber, as normas 

estabelecidas para o Imposto Predial e Territorial Urbano. 

 

SEÇAO V 

ARRECADAÇÃO: 

 

Art. 67 - A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares. 

 

 

3.1.2. Taxa de Conservação de Calçamento 

 

 (artigo 68, artigo 69, artigo 70, artigo 71, artigo 72, todos da Lei 631/77) 
 

 

TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO 

 

SEÇÃO I 

INCIDENCIA 

 

Art. 68 - A Taxa tem como fato gerador a prestação dos serviços de reparação e 

manutenção das vias e logradouros públicos pavimentados, inclusive os de 

recondicionamento de meio-fio, na zona urbana do Município. 

 

SEÇÃO II 

SUJEITO PASSIVO 

 

Art. 69 - Contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 

possuidor a qualquer título de bem imóvel lindeiro a logradouro público, onde a 

Prefeitura mantenha, com a regularidade necessária, os serviços especificados no 

artigo anterior. 

 

Parágrafo único - Considera-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por 

passagem forçada, a logradouro público. 

 

SEÇÃO III 

CÁLCULO DA TAXA 

 

Art. 70 - A Taxa tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo 

contribuinte, ou posto a sua disposição e será calculada a razão de 0,1% da 
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Unidade de Referência, definida nas Disposições Finais deste código, por metro 

linear de testada do imóvel beneficiado pelos serviços. 

 

SEÇÃO IV 

LANÇAMENTO 

 

Art. 71 - A Taxa será lançada anualmente, em nome do contribuinte, com base nos 

dados do cadastro imobiliário, aplicando-se, no que couber, as normas 

estabelecidas para o Imposto Predial e Territorial Urbano. 

 

SEÇÃO V 

ARRECADAÇÃO 

 

Art. 72 - A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares. 

 

 

3.1.3. Taxas de Serviços de Pavimentação 

 

(artigo 78, artigo 79, artigo 80, artigo 81, artigo 82, artigo 83, artigo 84, artigo 85, 

todos da Lei 631/77) 

 
 

TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

SEÇÃO I 

INCIDÊNCIA 

 

Art. 78 - A Taxa é devida, uma única vez, pela utilização, efetiva ou potencial, de 

qualquer dos seguintes serviços: 

I - pavimentação da parte carroçável das vias e logradouros públicos; 

II - substituição da pavimentação anterior por outra; 

III.- terraplenagem superficial; 

IV - obras de escoamento local; 

V - colocação de guias e sarjetas; 

VI - consolidação do leito carroçável; 

 

Art. 79 - Antes de iniciados os serviços de pavimentação, a Prefeitura divulgará 

aviso, pela imprensa oficial ou em órgão de circulação local, especificando: 

I - as ruas, trechos ou áreas que serão pavimentadas; 

II - o custo orçado da obra e o seu prazo de duração; 

III - a firma empreiteira, subepreiteira ou contratante que realizará o serviço, se o 

serviço for executado por terceiros; 

IV - a área total a ser pavimentada e o custo do metro quadrado de pavimentação; 
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V - o tipo de pavimentação, bem como outras características que sirvam para 

identificá-la. 

 

SEÇÃO II 

SUJEITO PASSIVO 

 

Art. 80 - Contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular de domínio útil ou o 

possuidor a qualquer título de bem imóvel lindeiro a logradouro público beneficiado 

pelos serviços. 

Parágrafo único - Considera-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por 

passagem forçada, a logradouro público. 

 

SEÇÃO III 

CÁLCULO DA TAXA 

 

Art. 81 - A Taxa será calculada multiplicando-se o número de metros de testada 

ideal do imóvel beneficiado pela pavimentação, pela metade da largura da faixa 

carroçável e pelo custo do metro quadrado pavimentado. 

 

Art. 82 - A testada ideal e seu cálculo serão objeto de regulamento. 

 

SEÇÃO IV 

LANÇAMENTO 

 

Art. 83 - Realizado o serviço de pavimentação e conhecido o seu custo, este será 

publicado e serão fixadas as respectivas cotas pela repartição competente. 

 

Art. 84 - A Taxa será lançada em nome do contribuinte, no exercício seguinte, com 

base nos dados do cadastro imobiliário. 

 

SEÇÃO V 

ARRECADAÇÃO 

 

Art. 85 - A Taxa será paga parceladamente, de conformidade com o disposto em 

regulamento. 

 

Parágrafo único - O pagamento feito de uma só vez e até a data de vencimento da 

primeira parcela gozará do desconto de 20%. 

 

 

3.2. DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DESCUMPRIDOS 
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Os preceitos fundamentais descumpridos são os artigos 4º, § 2°; 144, II e § 2º; 165, 

§1°; e 171, §1°, todos da Constituição do Estado de Minas Gerais, que serão 

detidamente explicitados abaixo. 

 

 

3.3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

As taxas instituídas pelo Município de Guaranésia são incompatíveis com os comandos 

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

do Estado de Minas Gerais, notadamente os concernentes ao Estatuto do 

Contribuinte, o qual denota um conjunto de normas que regulam a relação entre o 

contribuinte e o ente tributante.  

Sua utilização possui conotação tanto garantista dos direitos dos contribuintes quanto 

limitativa do poder tributar. Lapidar a lição de Roque Carrazza:  

“Os direitos fundamentais, evidentemente, também amparam o contribuinte contra 

os Poderes do Estado, inclusive o Legislativo. Deveras, todo o Capítulo I do Título II 

da Constituição Brasileira delimita o exercício das competências tributárias das 

pessoas políticas, impedindo-as de ingressarem nas áreas reservadas aos direitos “à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” dos contribuintes. Os 

direitos consagrados no art. 5º do Diploma Magno são tão ou mais relevantes do 

que os recebidos pela União, pelos Estados, pelos Municípios e pelo Distrito Federal 

para instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. Daí serem 

inconstitucionais as normas jurídicas que, a pretexto de exercitarem competências 

tributárias, impedirem ou tolherem o pleno desfrute dos direitos públicos subjetivos 

dos contribuintes. Estes direitos fundamentais – verdadeiros lindes aos Poderes do 

Estado, como sinala Balladore Pallieri – formam, no que atina à tributação, o 

chamado estatuto do contribuinte” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito 

Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 2005. 21ª ed., p. 406/407) (grifo 

nosso). 

 

O artigo 144, inciso II, da Constituição Estadual encerra: 

 

“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.”  
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Dispõe o artigo 77 do Código Tributário Nacional: 

 

“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.” 

 

A taxa de serviço será cobrada em razão da prestação estatal de um serviço 

específico e divisível.  

 

Observe que se trata de requisitos cumulativos, que dão os contornos necessários à 

exigibilidade da referida taxa, sempre dotada de especificidade e divisibilidade, 

conforme dispõe o artigo 79, inciso II e III, do Código Tributário Nacional. 

 

Assim, o serviço público estipendiado pela taxa de utilização em comento será:  

 

a) específico: também intitulado serviço público singular (uti singuli), quando 

destacável em unidades autônomas de utilização, permitindo-se identificar o sujeito 

passivo ou discriminar o usuário. Direciona-se, assim, a um número determinado de 

pessoas;  

 

b) divisível: quando passível de individualização ou suscetível de utilização individual 

pelo contribuinte, ou seja, o serviço quantificável, que traz um benefício 

individualizado para o destinatário da ação social. 

 

Em resumo, Ruy Barbosa Nogueira diz que “serviço divisível, necessário para a 

instituição da taxa, é o suscetível de utilização individual pelo contribuinte, e específico 

é o destacável em unidade autônoma” (NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito 

Tributário. São Paulo: Saraiva, 1995. 14ª ed., p. 162). 
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Conforme aduz Luciano Amaro “o imposto é o modo de financiamento próprio dos 

serviços públicos indivisíveis, e a taxa, dos serviços divisíveis” (AMARO, Luciano. Direito 

Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 14ª ed., p. 32). 

 

Destarte, da própria definição da lei municipal, verifica-se que as taxa de conservação 

de calçamento, e pavimentação e de limpeza pública não se revestem das 

características de especificidade e divisibilidade previstas no artigo 144, inciso II e § 

2º, da Constituição Estadual. 

 

Assim, ao dispor sobre as taxas em espeque, a lei adota como fato gerador serviços 

não divisíveis, que são executados “uti universi”, em benefício da população em geral, 

ofendendo, pois, diretamente, os preceitos fundamentais da Constituição do Estado de 

Minas Gerais nesse particular. 

 

A propósito, preleciona Hely Lopes Meirelles que:  

 

“Serviços ‘uti universi’ ou gerais: são aqueles que a Administração presta sem ter 

usuários determinados, para atender à coletividade no seu todo, como os de polícia, 

iluminação pública, calçamento e outros dessa espécie. Estes serviços satisfazem 

indiscriminadamente a população. Esses serviços são indivisíveis, isto é, não 

mensuráveis na sua utilização. Daí porque, normalmente, os serviços uti universi 

devem ser mantidos por imposto (tributo geral) e não por taxa ou tarifa, que é 

remuneração mensurável e proporcional ao uso individual do serviço” (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002. 27ª ed., 

p. 319). 

 

Desse modo, pode-se concluir que as taxas em comento têm como escopo custear os 

serviços inespecíficos, indivisíveis, não mensuráveis e insuscetíveis de serem 

referidos a determinado contribuinte, sendo em prol de toda a comunidade e, 

portanto, impossível de individualização dos respectivos usuários. 

 

As aludidas exações não podem ser custeadas senão por meio da arrecadação dos 

impostos gerais, em razão dos serviços públicos atrelados serem universais. 
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O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já esboçou pronunciamento 

no sentido da inconstitucionalidade das taxas objeto de impugnação: 

 

- TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE. SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE. TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E DE 

CONSERVAÇÃO DE VIAS. AUSÊNCIA DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. 

INCONSTITUCIONALIDADE. Não obstante a natureza eminentemente pública 

do serviço de fornecimento de energia elétrica, consoante art. 21, XII, 'b' da 

Constituição da República Federativa do Brasil, a imunidade tributária que 

ampara a União, Poder Público concedente, não pode ser estendida à 

concessionária, tendo em vista a vedação constitucional à proteção 

imunitória às sociedades de economia mista (art. 150, §§2 e 3). Os serviços 

de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos não 

possuem o caráter da especificidade e divisibilidade imprescindível à 

instituição válida de taxas de serviços, de modo que a sua instituição e 

cobrança não têm validade face à Constituição Federal” (TJMG, APELAÇÃO 

CÍVEL N° 1.0079.07.319777-8/001, 6ª Câmara Cível, Relator Desembargador 

Edilson Fernandes, publicado em 17.06.11) (grifo nosso). 

------------------------------------------------------------------------ 

“TRIBUTÁRIO - TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - 

LEGITIMIDADE ATIVA - CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E 

DIVISIBILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS 

QUE NÃO PODEM SER CUSTEADOS POR MEIO DE TAXAS - INEXIGIBILIDADE. 

AUTORIZAÇÃO PARA FAZENDA COMPENSAR INDÉBITO - AFASTAMENTO. 1- 

Somente o contribuinte tem direito à repetição do indébito tributário. 2- Não 

é qualquer serviço público que possibilita a tributação por via de taxa de 

serviço, mas tão-somente o serviço público específico, singular e divisível, 

conforme, aliás, preceitua a segunda parte do inciso II do artigo 145 da 

Constituição Federal. O que caracteriza o tributo ""taxa"" é a especificação 

quanto ao serviço prestado e a individualização quanto à pessoa 

beneficiada. Não se configuram como serviços específicos nem divisíveis 

aqueles que são prestados ""uti universi"" e não ""uti singuli"". 3- Os 

serviços públicos gerais, ditos também universais, são os prestados ""uti 

universi"", isto é, indistintamente a todos os cidadãos. Eles alcançam a 

comunidade como um todo considerada, beneficiando número 

indeterminado (ou pelo menos indeterminável) de pessoas. É o caso dos 

serviços de limpeza e conservação de vias públicas, que não podem ser 
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custeados no Brasil por meio de taxas, mas, sim, das receitas gerais do 

Estado, representadas basicamente pelos impostos. 4- O direito de 

compensar ou receber o indébito tributário através de precatório ou 

requisição de pequeno valor é do contribuinte. Aplicação da Súmula 461 do 

STJ” (TJMG, APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0637.09.075222-0/001, 6ª Câmara Cível, 

Desembargador Maurício Barros, publicado em 29.07.11). 

 

- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA: 

“TRIBUTÁRIO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE BARBACENA - 

PREVISÃO DE SERVIÇOS 'UTI UNIVERSI' - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - 

PRECEDENTES DO STF. A taxa de limpeza pública não incide sobre a coleta 

de lixo, esta sim capaz de ser auferida e mensurada de forma específica e 

divisível, mas de vários outros serviços impossíveis de aferição individual, 

não sendo legítima a sua cobrança” (TJMG, APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0056.06.131002-7/001, 1ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora 

Vanessa Verdolim Hudson Andrade, publicado em 20.05.11). 

 

 “CONSTITUCIONAL. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO. 

INDIVISIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

BASE DE CÁLCULO. TARIFA. RAZOABILIDADE. O serviço de limpeza pública 

prestado a toda a coletividade não pode ser custeado por meio de taxa, em 

face da ausência de divisibilidade do serviço, exigida pelo art. 145, II, da 

Constituição Federal. A previsão da tarifa de serviço público de energia 

elétrica como base de cálculo da Contribuição para Custeio de Iluminação 

Pública não ofende o Princípio da Reserva Legal” (TJMG, AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE N° 1.0000.09.504864-1/000, Corte Superior, 

Relator Desembargador Manuel Saramago, publicado em 15.04.11).  

 

 

De forma sistemática, verifica-se lesão aos seguintes preceitos fundamentais 

contidos na Constituição do Estado de Minas Gerais: 

 

  

                        Art. 4º, § 2º  

 

 

 

Art. 4. (...) § 2º - Independe do pagamento de taxa ou de emolumento ou 

de garantia de instância o exercício do direito de petição ou 

representação, bem como a obtenção de certidão para a defesa de direito 

ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. 
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                        Art. 144, II  

 

 

                    

                        Art. 165, § 1º  

 

  

                        Art. 171, § 1º  

 

 

 

 

IV – DA MEDIDA CAUTELAR 

 

Conforme já narrado exaustivamente nesta peça, os preceitos impugnados não foram 

recepcionados pela Constituição do Estado de Minas Gerais ante manifesta 

incompatibilidade aos seus preceitos fundamentais. 

 

Não obstante, e em decorrência da demora natural do processo, reveste-se como 

imperiosa a concessão de medida cautelar liminar, obstativa da produção de efeitos 

pelos preceitos atacados, haja vista que tais causam relevantes prejuízos aos 

munícipes da Comarca de Guaranésia, na medida em que respaldam a cobrança de 

exações ilegítimas. 

 

Portanto, presentes os requisitos a autorizar a suspensão dos efeitos das exações em 

questionamento, quais sejam: i) relevância dos fundamentos da demanda (amparada 

na afronta direta à preceitos constitucionais); ii) perigo na demora da prestação 

jurisdicional (a urgência do caso dispensa maiores tergiversações a esse mister, 

notadamente porque a cobrança dos tributos em testilha gera considerável prejuízos 

aos contribuintes de Guaranésia, os quais, certamente, percorrerão árduo caminho na 

 

Art. 165, § 1º – O Município, dotado de autonomia política, administrativa 

e financeira, organiza-se e rege-se por sua Lei Orgânica e demais leis que 

adotar, observados os princípios da Constituição da República e os desta 

Constituição. 
 

 

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.     

 

 

 

Art. 171, § 1º – § 1º – O Município se sujeita às limitações ao poder de 

tributar de que trata o art. 150 da Constituição da República. 
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tentativa de reaver os valores pagos indevidamente, via ação de repetição de indébito, 

impõe-se a suspensão dos efeitos produzidos pelos dispositivos indicados nessa peça, 

contido no Código Tributário de Guaranésia, como medida de salvaguarda dos 

direitos dos contribuintes daquela localidade. 

 

 

IV – DOS REQUERIMENTOS E DOS PEDIDOS 

 

 

Por todo o exposto, requer seja julgada PROCEDENTE a presente demanda para: 

 

 

4.1. Em sede de LIMINAR: 

 

4.1.1. Suspender a EFICÁCIA dos seguintes preceitos: artigo 63, 

artigo 64, artigo 65, artigo 66, artigo 67, artigo 68, artigo 69, artigo 

70, artigo 71, artigo 72, artigo 78, artigo 79, artigo 80, artigo 81, 

artigo 82, artigo 83, artigo 84, artigo 85, todos da Lei 631/77   

(Código Tributário do Município de Guaranésia), em face da 

relevância da matéria (ofensa direta ofensa aos artigos 4º, § 2°; 144, 

II e § 2º; 165, §1°; e 171, §1°, todos da Constituição do Estado de 

Minas Gerais) e de seu significado para a ordem social e a segurança 

jurídica; 

 

4.1.2. Expedição de OFÍCIO ao Exmo. Sr. Prefeito de Guaranésia e 

autoridade fazendária municipal para que observe a suspensão dos 

dispositivos impugnados; 

 

 

 

4.2. No MÉRITO: 

 

4.2.1. Declarar a NÃO RECEPÇÃO do artigo 63, artigo 64, artigo 65, 

artigo 66, artigo 67, artigo 68, artigo 69, artigo 70, artigo 71, artigo 
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72, artigo 78, artigo 79, artigo 80, artigo 81, artigo 82, artigo 83, 

artigo 84, artigo 85, todos da Lei 631/77 (Código Tributário do 

Município de Guaranésia) pela Constituição do Estado de Minas 

Gerais, em razão de incompatibilidade com seus preceitos 

fundamentais (artigos 4º, § 2°; 144, II e § 2º; 165, §1°; e 171, §1°); 

 

 

4.3. A CITAÇÃO do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia para 

que, se quiserem, defenderem o texto hostilizado, nos termos do art. 118, § 5º, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais; 

 

4.4. A OITIVA do Ministério Público Estadual, na pessoa do Procurador-Geral de 

Justiça; 

 

 

Dá à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

 Belo Horizonte, 10 de novembro de 2021. 

 

 

           

                 GÉRIO PATROCÍNIO SOARES 

                                                         Defensor Público-Geral 

 

                                             

 

                                                            GUSTAVO DAYRELL  

                                                 Defensor Público / MADEP 0736 

                                                                Em cooperação                                  

 

  

                                                          CLÁUDIO MIRANDA PAGANO  

                                                   Defensor Público-Auxiliar/ MADEP 501 

  Defensoria Pública-Geral                                                            

 


