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<CABBCAADDABACCBACBDAADADABADACDACBAAADDABACCB> 

EMENTA: < AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO 

DE MÉRITO – MUNICÍPIO DE CAETÉ – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE 

VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS – TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – 

SERVIÇO INDIVISÍVEL– TAXA DE EXPEDIENTE – TAXA DE PROTOCOLO 

– FATO GERADOR – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS TAXAS – JULGADA PROCEDENTE EM 

PARTE A REPRESENTAÇÃO. 1 – Em atenção à orientação constitucional, 

deve ser declarada a inconstitucionalidade da norma que instituiu a Taxa 

de Limpeza Pública e a Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do 

Município de Caeté, porquanto decorrem de serviço público indivisível, 

que beneficia toda a coletividade. Precedentes do STF e do TJMG. 2 – o 

Protocolo de petições, por sua natureza essencial, está amparado pela 

imunidade tributária prevista no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição 

Federal/1988, com o seu texto reproduzido no art. 4º, §2º, Constituição 

Estadual de Minas Gerais/1989, sendo, por consequência, 

inconstitucional a exigibilidade dessas taxas. Por outro lado, a “lavratura 

de termos e contratos com o Município” evidenciam serviços prestados 

pelo Município em benefício do contribuinte, configuram 

contraprestação direta ao contribuinte, sendo divisíveis e específicos, 

motivo pelo qual podem ser remunerados por taxa.> 
AÇÃO DIRETA INCONST Nº 1.0000.19.099455-8/000 - COMARCA DE CAETÉ - REQUERENTE(S): DEFENSOR 

PÚBLICO GERAL - REQUERIDO(A)(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ E OUTRO(A)(S), 

PREFEITO MUN CAETE 

 

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 EM PARTE A 

REPRESENTAÇÃO >.  

 
DES. ARMANDO FREIRE  

RELATOR 
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DES. ARMANDO FREIRE (RELATOR) 

 

V O T O 

 

<Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com 

pedido de concessão de medida cautelar, ajuizada pelo DEFENSOR 

PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, requerendo a 

declaração de inconstitucionalidade do artigo 132 inciso I, II e III, artigo 

135, parágrafo 1º, artigo 136, artigo 139, inciso I, alínea A e B, inciso II, 

alínea A e B, artigo 140, artigo 141, cumulada com o parágrafo único, 

artigo 142, artigo 143, inciso III, todos da Lei n º 2.090/98 (Código 

Tributário Municipal de Caeté). 

O autor assegura que, ao instituir a taxa de limpeza pública, a 

taxa de conservação de vias e logradouros públicos e a taxa de 

expediente, o Município de Caeté violou 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.   Argumenta que a taxa de 

conservação de vias públicas e de limpeza pública não se reveste das 

características de especificidade e divisibilidade previstas no artigo 

144, inciso II e § 2º, da Constituição Estadual. Registra que “...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.” Assevera que, da 

mesma forma, é inconstitucional a cobrança de taxa de “serviços 

gerais” para emissão de certidão realização de protocolos, já que a 

todos são assegurados, independente do pagamento de taxas.   
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O requerente discorre, ainda, acerca da relevância dos 

fundamentos da demanda e do perigo da demora na prestação 

jurisdicional e por isso requer a imediata suspensão da eficácia dos 

dispositivos apontados. 

Pugna pela procedência do pedido, ao final. 

Em cumprimento ao disposto no art. 339, § 5º do RITJMG, a 

Coordenação de Pesquisa e Orientação Técnica informa a inexistência 

em seus arquivos de manifestação do Órgão Especial acerca da 

alegada inconstitucionalidade. 

O feito foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria. 

Por ocasião do despacho (doc. 05), considerei não se tratar de 

“caso de excepcional urgência” (Art. 339, § 3º, do RITJMG). 

Determinei que se oficiassem aos Srs. PREFEITO DE CAETÉ e 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ para que pudessem 

se pronunciar acerca da medida cautelar postulada. 

Instado a se manifestar, o Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE 

CAETÉ o fez (doc. 15), sustentando que não está configurada a 

inconstitucionalidade apontada, defendendo, outrossim,  o 

indeferimento da medida cautelar.  

O Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ, no 

doc.19, preliminarmente, arguiu a ilegitimidade da Defensoria Pública 

para propor a ADI e, no mérito, também se bate pela inocorrência da 

alegada inconstitucionalidade. 

Posteriormente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (Art. 339, 

§ 1º, RITJMG), por meio da manifestação doc. 22, opinou pelo 

deferimento da medida cautelar. 

Em julgamento realizado por este Órgão Especial aos 

27/04/2020, concluiu-se, preliminarmente, pela  legitimidade ativa da 

Defensoria Pública ao propor a ação e, no mérito, por maioria, restou 
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indeferida a medida cautelar, vencido o Relator. Assim restou 

acordado: 

 
 
EMENTA: ADI. TAXAS DE SERVIÇO E DE 
EXPEDIENTE DO MUNICÍPIO DE CAETÉ. MEDIDA 
CAUTELAR. LEI DE 1988 (VIGENTE HÁ VINTE E 
DOIS (22) ANOS). INEXISTÊNCIA DE 
"PERICULUM". PRECEDENTES DO STF. 
REQUISITOS NÃO CONSOLIDADOS. CAUTELAR 
INDEFERIDA. 
 
VV EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA DE 
MINAS GERAIS - LEGITIMADO UNIVERSAL - 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA 
DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS POSSÍVEIS 
BENEFICIADOS PELA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL - PRECEDENTE DO ÓRGÃO 
ESPECIAL QUANTO A MATÉRIA - LEGITIMIDADE 
RECONHECIDA - CAUTELAR - CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CAETÉ (LEI Nº 
2.090/98) - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TAXA DE 
CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS - 
SERVIÇOS NÃO DIVISÍVEIS - TAXA DE 
EXPEDIENTE E TAXA DE PROTOCOLO - 
APARENTE DESCONFORMIDADE COM O ART. 
ART. 5º XXXIV DA CF, REPETIDO NO ART. 4º 
CEMG - COBRANÇA COM INDÍCIOS DE 
IRREGULARIDADE - SUSPENSÃO DAS NORMAS 
QUE REGULAM AS TAXAS. CAUTELAR DEFERIDA. 
Possui legitimidade a Defensoria Pública para discutir 
a constitucionalidade de dispositivos previstos em 
Código Tributário Municipal, porquanto não está 
submetida ao instituto da pertinência temática para 
propositura de Ação de Direta de 
Inconstitucionalidade. Precedentes deste Órgão 
Especial. Em análise sumária, observa-se que os 
serviços que ensejam a cobrança da Taxa de 
Limpeza Pública e da Taxa de Conservação de Vias e 
Logradouros, no Município de Caeté, não são 
divisíveis, posto que atendem e beneficiam a toda 
coletividade, e não apenas o contribuinte específico. 
Portanto, aparentemente, trata-se de cobrança 
indevida. Indícios de impossibilidade da cobrança da 
Taxa de Expediente e Taxa de Protocolo do Município 
de Caeté, visto que, em tese, não podem ser 



 
 
 
Ação Direta Inconst Nº 1.0000.19.099455-8/000  
 

  
Fl. 5/19 

 
 
Número Verificador: 1000019099455800020218916684 

imputadas ao cidadão cobranças provenientes de 
requerimentos, pedidos de petição/requerimento ou 
atividades desta natureza, na inteligência do art. Art. 
5º XXXIV da CF, repetido no art. 4º CEMG.  (TJMG -  
Ação Direta Inconst  1.0000.19.099455-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire , Relator(a) para o 
acórdão: Des.(a) Wander Marotta , ÓRGÃO 
ESPECIAL, julgamento em 27/04/2020, publicação da 
súmula em 08/07/2020) 
 

A seguir, determinei a intimação dos requeridos, oportunizando 

a apresentação de novas manifestações, agora quanto ao tema central 

desta Ação Direta de Inconstitucionalidade (mérito), na inteligência dos 

artigos 330 e 331 do RITJMG (doc. 35).  

Em nova manifestação, doc. 35, o PREFEITO DO MUNICÍPIO 

DE CAETÉ assegura que, nos termos do disposto na Súmula 

Vinculante 19 do STF, “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos 

serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de 

lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da 

Constituição Federal.” Defende, em suma, que as taxas são 

constitucionais. Requer a improcedência desta representação.  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ não se 

manifestou, conforme certidão de doc. 40. 

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer (doc. 41), 

opina pela procedência do pedido.  

Eis o relato do que é indispensável. 

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais ajuizou esta 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, em face 

da Lei 2.090/98 - Código Tributário do Município de Caeté. No mérito, 

pugna pela declaração da inconstitucionalidade do artigo 132 inciso I, 

II e III, artigo 135, parágrafo 1º, artigo 136, artigo 139, inciso I, alínea A 

e B, inciso II, alínea A e B, artigo 140, artigo 141, cumulada com o 

parágrafo único, artigo 142, artigo 143, inciso III, todos da Lei n º 

2.090/98 (Código Tributário Municipal de Caeté).  
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A exigibilidade das TAXAS depende do efetivo exercício do  

poder de polícia ou da utilização de um determinado serviço público, 

efetivo ou potencial, específico e divisível, disponibilizado ao 

contribuinte. Assim prescrevem a Constituição Federal, o Código 

Tributário Nacional e a Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Destaco: 

 
CF/1988. 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; 
 
CEMG/1989. 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; 
§ 2º – As taxas não poderão ter base de cálculo 
própria de imposto, ou integrar a receita corrente do 
órgão ou entidade responsável por sua arrecadação. 
 

CTN/1966. 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. 
 
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo 
ou fato gerador idênticos aos que correspondam a 
imposto nem ser calculada em função do capital das 
empresas.  

 

As taxas se dividem, portanto, umas que têm como fato gerador 

o exercício do poder de polícia (Taxas de Polícia) e outras que 
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decorrem da disponibilização de um determinado serviço público 

(Taxas de Serviço). 

Os artigos 77, 78 e 79 do Código Tributário Nacional conceituam 

as Taxas de Polícia e as Taxas de Serviço. Extrai-se: 

 

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. 
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo 
ou fato gerador idênticos aos que correspondam a 
imposto nem ser calculada em função do capital das 
empresas.  
 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública que, limitando ou disciplinando 
direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato 
ou abstenção de fato, em razão de intêresse 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 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e 
aos direitos individuais ou coletivos.   
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. 
 

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; 
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III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, 
separadamente, por parte de cada um dos seus 
usuários. 

 

Nesses termos, é restrita a possibilidade de cobrança de taxas, 

sendo ilegais aquelas que desobedeçam a esses critérios legais. Em 

suma, para ser regular a taxa não pode ser direcionada a usuários 

genéricos, não identificados e nem identificáveis, igualmente, não 

poderá ser exigida pela execução de serviços não 

individualizados e indivisíveis.   

Indo além, nos casos das taxas de serviço, ainda se inclui a 

necessidade de o fato gerador ser um serviço público que atenda ao 

artigo 79, inciso II, do CTN (“II - específicos, quando possam ser 

destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou 

de necessidades públicas”). 

Examina-se, a seguir, a regularidade e constitucionalidade das 

taxas municipais elencadas na petição inicial. 

 

Taxa de Limpeza Pública e Taxas de Conservação de Vias e 

Logradouros Públicos 

 

O Código Tributário do Município de Caeté assim prevê: 

Art. 132 - As taxas municipais de que trata o artigo 
anterior são as seguintes: 
 
I. de limpeza pública, compreendendo a coleta de lixo 
domiciliar; extra domiciliar; entulhos, cadáveres de 
animais, podas de árvores; varrição, lavagem e 
capinação de vias e logradouros públicos; 
desentupimento de bueiros; limpeza de rios, riachos, 
canais perenes e periódicos, córregos, valas e 
galerias; 
II. de conservação de vias e logradouros públicos; 
(...) 
SEÇÃO III 
DO SUJEITO PASSIVO 
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Art. 135 - Contribuinte das taxas de serviços públicos, 
exceto as de expediente e serviços diversos, é o 
proprietário, titular do domínio útil ou o possuidor, a 
qualquer título, do imóvel situado no território do 
Município. 
 
 (...) 
 
Art. 136 - Os serviços de limpeza pública, referente a 
remoção de lixo extra domiciliar e os serviços 
diversos, serão prestados por solicitação ou não, 
sendo responsável pela taxa aquele que praticou o 
ato ou dele se omitiu, caso seja identificado, ou o 
solicitante. 
(...) 
 
SEÇÃO V 
DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO 
 
Art. 139 - As taxas, exigidas pela prestação de 
serviços, serão lançadas por declaração e/ou de 
ofício e cobradas: 
I. por um exercício financeiro, quando se tratar de 
serviços prestados de: 
a) limpeza pública, quando relacionadas a imóveis; 
b) conservação de vias e logradouros públicos; 
 
II. em relação a data da prestação do serviço: 
 
a) limpeza pública quando se tratar de remoção de 
lixo domiciliar ou extra domiciliar, solicitada pelo 
contribuinte e nos casos não compreendidos na letra 
“a” do inciso anterior; 
b) de expediente; 
(...) 
 
Art. 140- As taxas pela prestação de serviços 
públicos, referentes a limpeza pública, iluminação 
pública e conservação de vias e logradouros públicos 
poderão ser lançadas e arrecadadas juntamente 
como IPTU ou com a taxa de licença inicial de 
estabelecimentos mercantis, desde que os tributos 
estejam discriminados. 
 
Art. 141 - A taxa de limpeza pública será devida em 
função da área construída ou, no caso de terreno 
vago, em função da testada.  
Parágrafo Único - Em se tratando de imóvel não 
utilizado para residência, caracterizado como 
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estabelecimento, a taxa de limpeza pública será 
acrescida de percentuais em função da atividade 
explorada e será lançada em conjunto com a taxa de 
licença inicial ou de publicidade. 
 

 

Interpretando o texto legal retro, observa-se que o fato gerador da Taxa de 

Limpeza Pública e da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros não é um 

serviço divisível. O que pretende o Município de Caeté é exigir do contribuinte o 

pagamento por um serviço que poderá beneficiar toda a coletividade, 

desrespeitando a individualidade que se exige para a instituição das taxas.  

Esse tema, inclusive, já foi enfrentado por este Órgão Especial, tendo-se 

concluído pela inconstitucionalidade de taxas semelhantes a essas que são objeto 

deste julgamento. Extrai-se: 

  

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR 
Nº367/02, DO MUNICÍPIO DE ITAMBACURI - TAXA 
DE LIMPEZA PÚBLICA E TAXA DE CONSERVAÇÃO 
DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E ESGOTO 
- VINCULAÇÃO A SERVIÇOS DE NATUREZA 
UNIVERSAL E INDIVISÍVEL - 
INCONSTITUCIONALIADE - CONTRIBUIÇÃO PARA 
CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E 
DA VINCULAÇAO - INOCORRÊNCIA - 
REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.  
- São inconstitucionais as taxas de limpeza pública e 
de conservação de vias e logradouros públicos e 
esgoto instituídas pela Lei Complementar nº367/02, 
do Município de Itambacuri, eis que vinculadas a 
serviços de caráter universal e indivisível.  
- Conforme precedentes deste col. Órgão Especial, 
não afronta o princípio da legalidade o dispositivo 
legal que na definição da base de cálculo da 
contribuição para o custeio de serviços de iluminação 
pública fixa que referido tributo será calculado 
mensalmente considerando o valor da tarifa de 
iluminação pública vigente estabelecida pela ANEEL.  
-Consoante já se manifestou a Excelsa Corte, "Lei 
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que restringe os contribuintes da COSIP aos 
consumidores de energia elétrica do município não 
ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade 
de se identificar e tributar todos os beneficiários do 
serviço de iluminação pública", sendo certo, ainda, 
que "A progressividade da alíquota, que resulta do 
rateio do custo da iluminação pública entre os 
consumidores de energia elétrica, não afronta o 
princípio da capacidade contributiva." (STF, RE 
573675/SC - Tribunal Pleno - Relator: Ministro 
Ricardo Lewandowski - Data do julgamento: 
25/03/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe de 
22/05/2009).  (TJMG -  Ação Direta Inconst 
 1.0000.15.082738-4/000, Relator(a): Des.(a) Belizário 
de Lacerda , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 
09/11/2016, publicação da súmula em 02/12/2016) 

 

(...) 3. Os serviços de limpeza pública, de 

conservação de logradouros públicos e de assistência 
pública não possuem o caráter da especificidade e 
divisibilidade imprescindível à instituição de taxas de 
serviços, de modo que a sua cobrança não tem 
validade face à Constituição do Estado de Minas 
Gerais. (...)  (TJMG -  Ação Direta Inconst 
 1.0000.16.052142-3/000, Relator(a): Des.(a) Edilson 
Olímpio Fernandes , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento 
em 25/01/2017, publicação da súmula em 
10/02/2017) 
  
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR - 
LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ COBRANÇA DE 
TAXAS PÚBLICAS - TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA 
E TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS 
PÚBLICOS - ESPECIFICIDADE - DIVISIBILIDADE - 
INDIVIDUALIDADE - AUSÊNCIA - PRESENÇA DOS 
REQUISITOS LEGAIS E ESPECIAIS - LIMINAR 

DEFERIDA. Presentes os pressupostos legais e 

especiais, defere-se a liminar que objetiva suspender 
a aplicabilidade dos dispositivos da Lei do Município 
de Buenópolis, que prevê a cobrança ilegítima de 
taxas públicas que visam remunerar serviços não 
específicos e divisíveis, até o julgamento final da ação 
direta de inconstitucionalidade. (...) 
(TJMG -  Ação Direta Inconst  1.0000.19.029701-
0/000, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , ÓRGÃO 
ESPECIAL, julgamento em 28/08/2019, publicação da 
súmula em 10/09/2019) 
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Em semelhante, arestos do STF: 

 
EMENTA: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - 
MUNICÍPIO DE SALVADOR - AUSÊNCIA DE 
ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. Não se 
mostrando a taxa em questão específica nem 
divisível, considerado o contribuinte e o imóvel do 
qual é proprietário, conclui-se pela ausência de 
enquadramento do extraordinário no permissivo da 
alínea "a" do inciso III do artigo 102 do Diploma Maior, 
no que afastado o tributo. 
(RE 515885 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, 
Primeira Turma, julgado em 13/04/2011, DJe-093 
DIVULG 17-05-2011 PUBLIC 18-05-2011 EMENT 
VOL-02524-01 PP-00187) 
 
EMENTA: (...) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - AUSÊNCIA DE 
ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. Assentando a 
Corte de origem que a taxa não se mostrou específica 
nem divisível, considerado o contribuinte e o imóvel 
do qual é proprietário, forçoso é concluir pela 
ausência de enquadramento do extraordinário no 
permissivo da alínea "a" do inciso III do artigo 102 da 
Constituição Federal, no que glosado o tributo. 
AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da 
multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
Processo Civil, arcando a parte com o ônus 
decorrente da litigância de má-fé. 
(AI 490180 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, 
Primeira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe-213 
DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT 
VOL-02382-04 PP-00653) 
 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA 
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE. A decisão agravada 
está em conformidade com o entendimento firmado 
nesta Corte no sentido de que é inconstitucional a 
cobrança da Taxa de Limpeza Pública instituída pela 
Lei 6.945/1981, alterada pela Lei 989/1995, do Distrito 
Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RE 433335 AgR, Relator(a):  Min. JOAQUIM 
BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2009, 
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DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 
EMENT VOL-02353-04 PP-00826)  

 

Taxa de Expediente  

 

Assim prevê a norma impugnada: 

 
Art. 132 - As taxas municipais de que trata o artigo 
anterior são as seguintes: 
 
(...) 
 
III. de expediente como contraprestação pelos 
serviços administrativos, referentes a despachos 
exarados em petições protocoladas ou pela lavratura 
de termos e contratos com o Município; 
(...) 
 
SEÇÃO III 
 
DO SUJEITO PASSIVO 
(...) 
 
§ 1º - Contribuinte da taxa de expediente e de 
serviços diversos é o peticionário ou quem tiver 
interesse direto no ato do Governo Municipal. 
(...) 
 
 
SEÇÃO V 
DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO 
 
Art. 139 - As taxas, exigidas pela prestação de 
serviços, serão lançadas por declaração e/ou de 
ofício e cobradas: 
(...) 
II. em relação a data da prestação do serviço: 
(...) 
b) de expediente; 
c) de serviços diversos. 
 
(...) 
 
Art. 142 - As taxas de expediente e a de serviços 
diversos poderão ser arrecadadas, antecipadamente 
ou no momento após em que o ato for praticado, 
assinado ou visado ou, ainda, em que o instrumento 
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for protocolado, expedido ou anexado, desentranhado 
ou devolvido, segundo condições previstas em 
Regulamento. 
 
CAPÍTULO II 
 
DAS MULTAS E PENALIDADES 
 
Art. 143 - O não pagamento das taxas nos prazos 
estabelecidos em regulamento, além de outras 
penalidades previstas em lei, sujeita o contribuinte a: 
(...) 
III. multa proporcional de 30% (trinta por cento) do 
valor da taxa 

 

Sendo assim, referente à primeira parte do dispositivo “de 

expediente como contraprestação pelos serviços administrativos, 

referentes a despachos exarados em petições protocoladas”, 

tenho que a esses serviços é garantida a imunidade tributária, o que 

afasta parcialmente a regularidade desta taxa do Município de Caeté. 

Insta reforçar que a referida imunidade visa a garantir direitos 

fundamentais, o que justifica a impossibilidade da cobrança pela 

execução desses serviços de extrema relevância.  

Destaco o teor do art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição 

Federal/1988, reproduzido na Constituição Estadual de Minas 

Gerais/1989:  

 
CF. Art. 5º XXXIV - são a todos assegurados, 
independentemente do pagamento de taxas: 
 

 a) o direito de petição aos Poderes Públicos em 

defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 

de poder; 
 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, 
para defesa de direitos e esclarecimento de situações 
de interesse pessoal; 
 
CEMG. Art. 4º – O Estado assegura, no seu território 
e nos limites de sua competência, os direitos e 
garantias fundamentais que a Constituição da 
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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. 

 

Nesse diapasão, é manifestamente inconstitucional a cobrança 

de taxas referentes a despachos exarados em petições protocoladas. 

Em idêntico, a jurisprudência: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
TAXA DE EXPEDIENTE - FATOS GERADORES - 
CERTIDÕES REQUERIMENTOS, PETIÇÕES, 
MEMORIAIS E AFINS - IMUNIDADE PREVISTA NO 
ART. 4º, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO MINEIRA -
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ITENS 4 E 8, DA 
TABELA IX, DO ART. 152 DA LEI COMPLEMENTAR 
N.º 74/2007 DE IBIRITÉ. Deve ser declarada a 
inconstitucionalidade dos itens 4 e 8, da Tabela IX, 
contida no art. 152 da Lei Complementar n.º 74/2007 
de Ibirité, que preveem, respectivamente, como fatos 
geradores "Certidões" e "Requerimentos, petições, 
memoriais e afins", pois em confronto com a 
imunidade prevista no art. 4º, § 2º, da Constituição 
Mineira.  
(...) (TJMG -  Ação Direta Inconst  1.0000.16.026315-
8/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , ÓRGÃO 
ESPECIAL, julgamento em 08/03/2017, publicação da 
súmula em 28/04/2017) 

 

Contudo, em relação à segunda parte do dispositivo não 

vislumbro inconstitucionalidade.  

Com efeito, a “lavratura de termos e contratos com o 

Município” evidenciam serviços prestados pelo Município em 

benefício do contribuinte, configuram contraprestação direta ao 

contribuinte, sendo divisíveis e específicos, motivo pelo qual podem ser 

remunerados por taxa. 
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 Portanto, como este serviço se distingue daqueles que fazem 

jus à imunidade tributária, não cabe a declaração da 

inconstitucionalidade da cobrança da taxa pela lavratura de termos e 

contratos com o Município. 

Corroborando tal entendimento, colaciono julgado deste Órgão 

Especial: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO 
TRIBUTÁRIO - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE JAÍBA 
- LEI MUNICIPAL Nº. 847/2015 - ARTIGO 156 - TAXA 
DE EXPEDIENTE - EMISSÃO DE GUIA - SERVIÇO 
QUE NÃO PODE SER REMUNERADO POR TAXA - 
APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS, 
PETIÇÕES E DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS DA 

PREFEITURA, LAVRATURA DE TERMOS E 

CONTRATOS COM O MUNICÍPIO, ALTERAÇÕES 

CADASTRAIS, FORNECIMENTO DE CERTIDÕES 

QUE NÃO DIGAM RESPEITO A INFORMAÇÕES DE 

INTERESSE PESSOAL DO REQUISITANTE - 

SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS - 

POSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO POR TAXA - 

PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.- (...) 

- A apresentação de requerimentos, petições e 

documentos nos órgãos da Prefeitura, lavratura 

de termos e contratos com o Município, alterações 

cadastrais, fornecimento de certidões que não 

digam respeito a informações de interesse 

pessoal do requisitante, são serviços divisíveis e 

específicos, não havendo dúvida de que podem 

ser remunerados por taxa, não havendo como 

falar em inconstitucionalidade da taxa de 

expediente para remunerá-los. 
V.v. A Constituição Estadual (artigo 4º, caput e §2º) e 
a Constituição da República (artigo XXXIV, 'a') 
também asseguram o exercício do direito de petição, 
como na apresentação de requerimentos, petições e 
recursos, independentemente do pagamento de 
taxas. Pedido julgado parcialmente procedente para 
também declarar a inconstitucionalidade da 
expressão "a apresentação de requerimentos, 
petições e documentos nos órgãos da Prefeitura" no 
artigo 156 e do item 6, "a", "b" e "c", Anexo VII, da Lei 
n. 847/2015 do Município de Jaíba.  (TJMG -  Ação 
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Direta Inconst  1.0000.19.044672-4/000, Relator(a): 
Des.(a) Moreira Diniz , ÓRGÃO ESPECIAL, 
julgamento em 25/11/2020, publicação da súmula em 
12/01/2021) 

 

Sendo assim, declaro a inconstitucionalidade do artigo 132 

inciso I, II e III (exceto a expressão “pela lavratura de termos e 

contratos com o Município”), artigo 135, parágrafo 1º, artigo 136, 

artigo 139, inciso I, alínea A e B, inciso II, alínea A e B, artigo 140, 

artigo 141, cumulada com o parágrafo único, artigo 142, todos da Lei n 

º 2.090/98 (Código Tributário Municipal de Caeté). 

CONCLUSÃO 

Com esses fundamentos e razões de decidir, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE A REPRESENTAÇÃO, declarando a 

inconstitucionalidade do artigo 132 inciso I, II e III (exceto a 

expressão “pela lavratura de termos e contratos com o 

Município”), artigo 135, parágrafo 1º, artigo 136, artigo 139, inciso 

I, alínea A e B, inciso II, alínea A e B, artigo 140, artigo 141, 

cumulada com o parágrafo único, artigo 142, artigo 143, inciso III, 

todos da Lei n º 2.090/98 (Código Tributário Municipal de Caeté). 

Tendo em vista que os dispositivos legais impugnados se 

encontram em vigor desde dezembro de 1998, entendo por bem, em 

atenção à segurança jurídica e ao disposto no art. 23 da LINDB, 

modular os efeitos desta decisão com o objetivo de evitar futuras (e 

previsíveis) repetições de indébito contra o ente Municipal, deferindo 

efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, produzindo 

efeitos a partir da data da publicação deste acórdão, ou até o 

julgamento de eventuais embargos declaratórios. 

Proceda-se na forma regimental, comunicando-se  ao requerido 

mediante a remessa da cópia do acórdão (art. 336 do RITJMG). 
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Encaminhe-se, também, cópia do mesmo acórdão à Escola 

Judicial Desembargador Edésio Fernandes, em atenção ao disposto no 

art. 336, parágrafo único, do RITJMG. 

Custas ex lege. 

É como voto.> 

 

<  
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