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<CABBCAADDABACCBACBDAADABCAABDCCABBCAADDABACCB> 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 

MUNICIPAL QUE PREVÊ COBRANÇA DE TAXAS PÚBLICAS – TAXAS DE 

LIMPEZA PÚBLICA E TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS 

PÚBLICOS – ESPECIFICIDADE – DIVISIBILIDADE – INDIVIDUALIDADE – 

AUSÊNCIA. São inconstitucionais  os dispositivos da Lei do Município de 

Buenópolis, que preveem a cobrança ilegítima de taxas públicas que 

visam remunerar serviços não específicos e divisíveis.  

 
AÇÃO DIRETA INCONST Nº 1.0000.19.029701-0/000 - COMARCA DE BUENÓPOLIS - REQUERENTE(S): DEFENSOR 

PÚBLICO GERAL - REQUERIDO(A)(S): CÂMARA MUN BUENOPOLIS E OUTRO(A)(S), PREFEITO MUN BUENOPOLIS 

 

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.  

 
DES. KILDARE CARVALHO  

RELATOR. 
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DES. KILDARE CARVALHO (RELATOR) 

 

V O T O 

 

Trato de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido 

cautelar, ajuizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em face da 

que busca a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 

do Município de Buenópolis nº 979, de 30 de dezembro de 1993, que 

instituiu as “Taxas de Serviços Diversos” (sobre emissão de certidão e 

protocolo), “Taxas de Limpeza Pública”, e “Taxas de Conservação de 

Logradouros Públicos”. 

 

Alega a requerente que os dispositivos em questão padecem de 

inconstitucionalidade material, na medida em que a Lei Municipal nº 

979/93, ao instituir as “Taxas de Serviços Diversos” (sobre emissão de 

certidão e protocolo), “Taxas de Limpeza Pública”, e “Taxas de 

Conservação de Logradouros Públicos”, violou os artigos 4º, § 2°; 144, 

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

Minas Gerais. Aduz que a taxa de serviço somente pode ser cobrada 

em razão da prestação estatal de um serviço específico e divisível, e 

que as taxa de conservação de vias públicas e de limpeza pública não 

se revestem das características de especificidade e divisibilidade 

previstas no art. 144, inciso II e § 2º, da CE, pois a lei ao dispor sobre 

as taxas adota como fato gerador serviços não divisíveis, que são 

executados “uti universi”, em benefício da população em geral. 

Assevera que ditas taxas têm como escopo custear os serviços 

inespecíficos, indivisíveis, não mensuráveis e insuscetíveis de 

identificação do contribuinte, sendo em prol de toda a comunidade e, 

portanto, impossível de individualização dos respectivos usuários. 

Pontua, ainda, a inconstitucionalidade na cobrança de taxa de 
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“serviços gerais” para emissão de CERTIDÃO e realização de 

PROTOCOLOS, já que a todos são assegurados, independente do 

pagamento de taxas, os direitos de petição aos poderes públicos em 

defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e de 

obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos 

e esclarecimentos de situações de interesse pessoal (art. 4, § 2º, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais). 

A medida cautelar pleiteada foi deferida, por maioria, por esse 

eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

(docs. ordem 17 e18). 

Devidamente intimados para prestarem informações sobre os 

dispositivos objeto da ação, para fins de julgamento do mérito, o 

Prefeito do Município de Buenópolis e o Presidente Municipal da 

Câmara de Buenópolis deixaram transcorrer o prazo legal sem 

qualquer manifestação (doc. ordem 27). 

A COPEQ – Coordenação de Pesquisa e Orientação Técnica 

informou a ausência de manifestação do Órgão Especial acerca dos 

dispositivos legais questionados na presente ação direta. 

Parecer da Procuradoria de Justiça nos termos do documento 

eletrônico de ordem nº31, manifesta-se pela procedência do pedido 

inicial, de modo a se extirpar do ordenamento jurídico os textos 

normativos indicados nos autos. 

Este o relatório. 

Cuidam-se os autos, como se disse, de ação direta de 

inconstitucionalidade ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de 

Minas Gerais, pretendendo seja reconhecida a incompatibilidade dos 

art. 176, 177 e 178 da Lei Municipal n. 2.226/17 com os dispositivos da 

Constituição Estadual que regulamentam a hipótese de incidência de 

taxas. 
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Para melhor compreensão da controvérsia, é importante 

transcrever os dispositivos questionados na Lei do Município de 

Buenópolis nº 979, de 30 de dezembro de 1993, que instituiu as “Taxas 

de Serviços Diversos” (sobre emissão de certidão e protocolo), “Taxas 

de Limpeza Pública”, e “Taxas de Conservação de Logradouros 

Públicos”, dispõe o seguinte: 

 
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 

 
191 -A Taxa de limpeza pública tem, como fato gerador, a 
utilização efetiva ou a possibilidade de utilização pelo 
contribuinte, dos serviços municipais de limpeza das vias e 
logradouros públicos. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Considera-se Serviço de Limpeza Pública: 
I- A coleta e remoção de lixo domiciliar; 
II- A varrição, a lavagem e a capinação das vias e logradouros 
públicos; 
III- A limpeza de córregos, bueiro se galerias pluviais. 
ARTIGO 192 – O contribuinte da taxa de Limpeza Pública é o 
proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer 
título, de imóveis situados em locais em que o Município 
mantenha com a regularidade necessária, qualquer dos serviços 
aos quais se refere o parágrafo único do a artigo anterior. 
ARTIGO 193 – A taxa de limpeza pública tem, como base de 
cálculo, o custo do sérico utilizado pelo contribuinte ou 
colocados à sua disposição. 
ARTIGO 194 – O cálculo da taxa de limpeza pública será feito 
considerando-se a extensão da testada do imóvel, a qual se 
aplica, por meto ou fração, a alíquota de 3 
VR por metro ou fração  
I- 10% (dez por cento) do seu valor, quando o imóvel for utilizado 
em parte ou em sua totalidade, para atividades comerciais, 
industriais ou de prestação de serviços, 
desde que não incluídas no item II deste parágrafo. 
II- 20% (vinte por cento) do seu valor quando o imóvel for 
utilizado, em parte ou em sua totalidade, por hotel, pensão, 
padaria, confeitaria, bar, restaurarante, cantina, mercearia, 
açougue, casa de carnes, peixaria, cinema e outras casas de 
diversões públicas, clube, garagem e posto de serviço de 
veículos. 
PARÁGRAFO 2°-A taxa de Limpeza Pública incidirá sobre cada 
uma das economias autônomas beneficiadas pelos referidos 
serviços. 
ARTIGO 195- O contribuinte fornecerá ao Município os 
elementos e informações necessários à sua inscrição no 
Cadastro Fiscal. 
ARTIGO 196 – A taxa de limpeza Pública deverá ser paga nos 
vencimentos se locais indicados nos avisos-recibo e poderá ser 
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lançada isoladamente ou em conjunto com outros tributos, mas, 
dos avisos-recibo constarão obrigatoriamente os elementos 
distintivos de cada tributo e os respectivos valores. 
ARTIGO 197 – A falta de pagamento da taxa de limpeza Pública 
nos vencimentos fixados nos avisos de lançamento, sujeitará o 
contribuinte à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
taxa, de juros moratórios à razão de 1%(um por cento) ao 
mês a à atualização monetária do valor de acordo com índice 
fixado pelo Governo Federal, inscrevendo-se o crédito da 
Fazenda Municipal, imediatamente após seu vencimento, para a 
execução judicial, que se fará com a Certidão de Dívida Ativa 
correspondente ao crédito inscrito. 
ARTIGO 198 - A inscrição do crédito da Fazenda Municipal far 
se-à com as cautelas do artigo 202 do Código Tributário 
Nacional. 
ARTIGO 199 – Aplicam-se à taxa de Limpeza Pública, quando 
cabíveis, as disposições sobre a responsabilidade tributária 
constantes dos artigos 33,90 e 91 deste Código. 
ARTIGO 200-Aplicam-se à taxa de Limpeza Pública as 
disposições sobre suspensão, extinção, e exclusão do crédito 
tributário, constantes dos artigos 33,34,35,36,37,41 e 42 deste 
Código. 
ARTIGO 201- As isenções da taxa de Limpeza Pública só podem 
ser concedidas por lei especial, fundamentada em interesse 
público justificado. 
ARTIGO 202- O contribuinte ou o responsável pela taxa de 
limpeza pública poderá apresentar reclamação u o recurso 
previsto nos artigos 43 e 44 deste Código, observando-se o 
disposto nos artigos 45 e 46. 
ARTIGO 203- As remoções especiais de lixo ou de entulho, que 
exerçam a quantidade máxima fixada pelo Município, serão 
feitas mediante o pagamento de 10 VR por carga transportada 
em carroceria de caminhão/caçamba e 5 VR por carga 
transportada por carreta puxada por trator. 

 
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS 

 

ARTIGO 204 – A taxa de Conservação de Logradouros Públicos 
tem, como fato gerador, a utilização efetiva ou a possibilidade de 
utilização, pelo contribuinte, de serviços municipais, de 
conservação de ruas, praças, jardins, parques, caminhos, 
avenidas e outras vias e logradouros públicos, dotados, pelo 
menos, de um dos seguintes melhoramentos. 

I- Pavimentação de qualquer tipo; 

II- Meios-fios e sarjetas; 

III- Meios-fios. 
ARTIGO 205- O contribuinte da tabela de conservação de 
logradouros públicos é o proprietário o titular do domínio útil ou 
o possuidor a qualquer título, de imóveis, edificados ou não, 
situados em locais beneficiados, direta ou indiretamente, pelos 
serviços de conservação q que se refere o artigo anterior. 
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ARTIGO 206 – A taxa de Conservação de Logradouros Públicos 
tem como base de cálculo, o custo de serviços de conservação 
mantidos pelo Município. 
ARTIGO 207-O cálculo da taxa de Conservação de logradouros 
públicos será feito considerando-se a soma de metros lineares 
de todos os limites do imóvel com vias ou logradouros públicos 
e aplicando-se por metro linear ou fração a alíquota de20% (vinte 
por cento) da Unidade de Referência). 
ARTIGO 208 – O contribuinte fornecerá ao Município os 
elementos e informações necessários à sua inscrição no 
Cadastro Fiscal. 
ARTIGO 209 – A taxa de Conservação de Logradouros Públicos 
pode ser lançada isoladamente ou em conjunto com outros 
tributos, mas os avisos recibos constarão obrigatoriamente os 
elementos distintivos de cada tributo e os respectivos valores. 
ARTIGO 210 – O pagamento da taxa de conservação de 
Logradouros Públicos nos vencimentos fixados nos avisos de 
lançamento, sujeitará o contribuinte à multa de 20%(vinte por 
cento) sobre o valor da taxa, a juros de mora à razão de 1%(um 
por cento) ao mês e a atualização monetária do valor, de acordo 
com o índice fixado pelo governo federal, inscrevendo-se o 
crédito da Fazenda municipal, imediatamente após o seu 
vencimento, para execução judicial, que se fará com a certidão 
da Dívida Ativa correspondente ao crédito inscrito. 

 

TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS (PROTOCOLO E EMISSÃO DE 

CERTIDÃO) 

 

ARTIGO 211- A taxa de Serviços diversos tem como fato gerador 
a utilização efetiva ou a possibilidade de utilização pelo 
contribuinte de serviços municipais, conforme discriminação e 
alíquotas abaixo: 

(...). 

c)-pelo fornecimento de certidões, atestados e declarações, 
ressalvadas as previstas no artigo 5°, inciso XXXIV, “b”, da 
Constituição federal; 
- uma folha 4 VR 
-por folha excedente 2 VR 

(...). 

j)-protocolo 1 VR 

 
Com efeito, verifica-se do conteúdo das normas impugnadas 

que a cobrança das “Taxas de Limpeza Pública” e “Taxas de 

Conservação de Logradouros Públicos” visam remunerar serviços 

públicos não específicos e divisíveis.  

 

Ora, a cobrança de ditas taxas atendem e beneficiam toda à 

coletividade, e não apenas o contribuinte, o que, em princípio, como 
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tenho me manifestado em casos análogos, violam os contornos 

jurídicos necessários à legitimidade da cobrança das taxas urbanas em 

questão, pois os Municípios somente poderão instituir 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.  

 

A propósito, o Órgão Especial já reconhece a 

inconstitucionalidade destas taxas que remuneram serviços não 

específicos e indivisíveis, como salientado pelo parecer da 

Procuradoria de Justiça: 

 

 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU. TAXA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REVOGAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. TAXA DE CONSEVAÇÃO DE VIAS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA 

DE LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.  

1. O controle abstrato de inconstitucionalidade somente é 

possível em relação a leis e atos normativos em vigor, 

inexistindo utilidade nem necessidade de o Poder Judiciário 

examinar a constitucionalidade de lei que já não integra o 

ordenamento jurídico.  

2. Os serviços descritos como hipóteses de incidência da taxa 

de conservação de vias e logradouros públicos afiguram-se 

como atividades destinadas à população em geral, que não 

podem ser remunerados mediante taxa.  

3. No que diz respeito à taxa que tem como fato gerador o 

serviço de coleta de lixo, o Supremo Tribunal Federal já 

referendou a sua constitucionalidade com a edição da Súmula 

Vinculante n.º 19.  

4. Os serviços de varrição, limpeza e lavagem das vias e 

logradouros públicos, de limpeza de bueiros, galarias de águas 

pluviais e córregos, e de capinação do leito das ruas são 

exercidos uti universi, sem nenhum caráter de prestação 

individualizável, e, por isso, não podem ser remunerados 

mediante taxa.” (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.17.099547-
6/000, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , ÓRGÃO ESPECIAL, 
julgamento em 13/06/2018, publicação da súmula em 22/06/2018). 

 
No tocante à  “Taxas de Serviços Diversos”, em princípio, tenho 

por comprovado o risco de violação do art. 5º, XXXIV, "b", da 
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Constituição Federal/1988, reproduzido no art. 4º da Constituição 

Estadual de Minas Gerais/1989, in verbis: 

 
Art. 4º - O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua 

competência, os direitos e garantias fundamentais que a 

Constituição da República confere aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País. 

 

(...) 

 

§ 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. 

 
 
 
O principal fundamento empregado pela autora é o de que as 

hipóteses de incidência tributária criadas pelo legislador municipal não 

se qualificam como serviços públicos divisíveis e específicos, conforme 

o art. 144, inc. II, CEMG/89, determina que seja. A propósito, veja-se a 

previsão do dispositivo apontado como parâmetro do controle: 

 

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. 

 

Delimitados os contornos da presente controvérsia, reconheço 

que os dispositivos impugnados infringiram as regras constitucionais 

atinentes à instituição de taxas. 

É que as hipóteses de incidência descritas acima apresentam-se 

marcadas pelos atributos da especificidade e da divisibilidade, sendo 

em tese possível individualizar o sujeito passivo que utiliza a atividade 

material disponibilizada pela Administração Pública 

Com efeito, uma das características distintivas das taxas, 

enquanto espécie tributária, é o caráter vinculado do seu fato gerador, 
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atrelado a uma atividade material prestada, de forma individual, pela 

Administração Pública. 

Os conceitos de divisibilidade e especificidade estão expressos 

no Código Tributário Nacional e  ajudam a compreender o conteúdo 

dos atributos que o Poder Constituinte estabeleceu para as taxas: 

 

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 
77 consideram-se: 
I - utilizados pelo contribuinte: 
a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer 
título; 
b) potencialmente, quando, sendo de utilização 
compulsória, sejam postos à sua disposição mediante 
atividade administrativa em efetivo funcionamento; 
II - específicos, quando possam ser destacados em 
unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou 
de necessidades públicas; 
III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, 
separadamente, por parte de cada um dos seus 
usuários 

 

Sobre o conceito acima, vejam-se as lições de Hugo Brito 

Machado: 

 

“Diz o Código que os serviços são específicos quando 
possam ser destacados em unidades autônomas de 
intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas, 
e divisíveis quando suscetíveis de utilização, 
separadamente, por parte de cada um de seus 
usuários (art. 79, incs. II e III). Não obstante estejam 
tais definições contidas em dispositivos separados, 
cuida-se de duas definições inseparáveis, no sentido 
de que um serviço não pode ser divisível se não for 
específico. Não tem sentido prático, portanto, separar 
tais definições, como a indicar que a taxa pode ter 
como fato gerador a prestação de um serviço público 
específico ou de um serviço público divisível. Aliás, 
isto decorre do próprio dispositivo constitucional, que 
se refere a serviço específico e divisível. Seja como 
for, certo é que as definições legais em referência 
praticamente em nada contribuem para a solução dos 
problemas práticos relativos às taxas. Constituem, 
porém, indicações úteis, a serem trabalhadas pela 
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doutrina e pela jurisprudência.” (MACHADO, Hugo 
Brito. Curso de Direito Tributário. 24. ed. São Paulo: 
Editora Malheiros, p. 405/406) 

  
 

Assim, há imunidade tributária relacionada ao fornecimento de 

certidões, atestados e declarações, não se justificando a cobrança da 

Taxas de Serviços Diversos”, instituída pelo Município de Buenópolis. 

 

Dessa forma e para que se obste a cobrança indevida de taxas 

com a recusa de disponibilização do serviço por ela remunerado, a 

procedência do pedido se impõe.  

 

Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial, para declarar a 

inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos: do artigo 191, caput, 

parágrafo único, incisos I, II e III, artigo 192, artigo 193, artigo 194, 

artigo 195, artigo 196, artigo 197, artigo 198, artigo 199, artigo 200, 

artigo 201, artigo 202, artigo 203, artigo 204, artigo 205, artigo 206, 

artigo 207, artigo 208, artigo 209, artigo 210, e alíneas „c‟ e „j‟ do artigo 

211, todos da Lei 979/93 (Código Tributário do Município de 

Buenópolis). 

Façam-se as comunicações, remetendo cópia do acórdão ao 

órgão competente, nos termos do art.336 do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça.  

 

 

DESA. MÁRCIA MILANEZ - De acordo com o(a) Relator(a). 

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

DES. WANDER MAROTTA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. GERALDO AUGUSTO - De acordo com o(a) Relator(a). 
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DES. CAETANO LEVI LOPES - De acordo com o(a) Relator(a). 

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

DES. MOREIRA DINIZ - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. EDILSON OLÍMPIO FERNANDES - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. ARMANDO FREIRE - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DESA. TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. SALDANHA DA FONSECA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. TIAGO PINTO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. WANDERLEY PAIVA - 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). 

DES. CORRÊA JUNIOR - De acordo com o(a) Relator(a). 

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

Relator(a). 

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

DES. CARLOS ROBERTO DE FARIA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. AMAURI PINTO FERREIRA - De acordo com o(a) Relator(a). 
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