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<CABBCAADDABACCBACBDAABDACBABCCDADAAAADDABACCB> 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL 

DE MONTES CLAROS -  ART. 108, 109 E 110, ANEXO VII (tabela I, II e III), 

DA LEI COMPLEMENTAR 04/05 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE 

MONTES CLAROS - EXIGÊNCIA DE TAXA DE EXPEDIENTE PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO 

JULGAMENTO DO RE Nº 789.218/MG - REPERCUSSÃO GERAL – TAXAS 

DE PROTOCOLO E CERTIDÃO – IMUNIDADE – MODULAÇÃO DOS 

EFEITOS – NECESSIDADE – REPRESENTAÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE.  

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em 

sede de repercussão geral (RE 789.218/MG), a exigência de taxas de 

expediente para a emissão de guias para a arrecadação de tributos é 

inconstitucional, tendo em vista que as despesas com a própria 

administração tributária não constituem exercício do poder de polícia e 

muito menos serviços públicos específicos e divisíveis. 

Padece de inconstitucionalidade a instituição das taxas sobre serviços 

inseridos nos direitos de petição e de certidão, os quais o Poder 

Constituinte, ciente da relevância que eles possuem para a defesa de 

outros direitos, definiu como imunes. 
AÇÃO DIRETA INCONST Nº 1.0000.19.046755-5/000 - COMARCA DE MONTES CLAROS - REQUERENTE(S): 

DEFENSOR PÚBLICO GERAL - REQUERIDO(A)(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, 

PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS 

 

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 a representação.  

 
DESA. MÁRCIA MILANEZ  

RELATORA 
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DESA. MÁRCIA MILANEZ (RELATORA) 

 

V O T O 

 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de 

liminar, ajuizada pelo Defensor Púbico Geral do Estado de Minas 

Gerais, visando a declaração da inconstitucionalidade "do artigo 108, 

artigo 109, artigo 110 e Anexo VII (tabela I, II e III), todos da Lei 

Complementar nº 04/05 (Código Tributário Municipal de Montes 

Claros)". 

Para tanto, sustentou, em síntese, ofensa direta aos artigos 4º, § 

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

de Minas Gerais (documento de ordem 1).  

A Coordenação de Pesquisa e Orientação Técnica deste 

Tribunal de Justiça informou a inexistência de manifestação deste 

Órgão Especial acerca do dispositivo municipal impugnado na presente 

ação direta de inconstitucionalidade. 

Em acórdão proferido à unanimidade, esta Corte indeferiu a 

medida cautelar postulada (documento de ordem 25). 

Intimados para se manifestar sobre o mérito desta ação direta, a 

Câmara Municipal de Montes Claros e o Prefeito Municipal quedaram-

se inertes. 

Por fim, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela 

procedência da representação (documento de ordem 38). 

É o breve relatório. 

Processo sem irregularidades, preenchidos os pressupostos 

para a apreciação de seu mérito. 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade manejada pelo 

Defensor Público Geral do Estado de Minas Gerais, na qual pugna pela 

declaração da inconstitucionalidade "do artigo 108, artigo 109, artigo 
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110 e Anexo VII (tabela I, II e III), todos da Lei Complementar nº 04/05 

(Código Tributário Municipal de Montes Claros)". Vejamos, pois, a teor 

da norma questionada, in verbis: 

 

Art. 108 – A Taxa de Expediente tem como fato 
gerador a apresentação de requerimentos, petições e 
documentos nos órgãos da Prefeitura, a lavratura de 
termos e contratos com o Município, a emissão de 
guias de tributos e as alterações cadastrais. 
Art. 109 – A Taxa é devida pelo peticionário ou por 
quem tiver interesse direto no a todo Governo 
Municipal e tem como base de cálculo o custo dos 
serviços prestados, conforme estimativa obtida em 
estudos técnicos, com valores descritos no anexo VII. 
Art. 110–A cobrança da taxa será feita por meio de 
guia, na ocasião em que o ato for praticado, assinado 
ou visado, ou em que o instrumento formal for 
protocolizado, expedido ou anexado, desentranhando 
ou devolvido. 
ANEXO VII 
TABELA I (Taxa de Expediente) 
TABELA II (Taxa de Protocolos) 
TABELA III (Certidões) 
[...]. 

 

Neste ponto, estabelecem as Constituições Federal e Estadual, 

respectivamente: 

 

"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;" 
 
"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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Portanto, no tocante à taxa de expediente, mencionada de 

forma genérica na Tabela I, forçoso concluir por sua 

inconstitucionalidade, pois as despesas com a própria administração 

tributária não constituem exercício do poder de polícia, tampouco 

serviços públicos específicos e divisíveis postos à disposição do 

contribuinte. A atividade tributária é inerente à própria estrutura da 

administração fazendária municipal, sendo ilegítima a taxação do 

contribuinte por interesse intrínseco à própria Administração Municipal. 

Como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, “A 

partir de detida análise dos dispositivos fustigados, o que se extrai é 

que as referidas taxas não se revestem das características essenciais 

de especificidade e divisibilidade, uma vez que foram instituídas em 

virtude da prestação de serviços públicos que não são específicos e 

tampouco indivisíveis, cujos beneficiários podem ser individualizados.” 

Vejamos precedentes de relevo desta Corte sobre o tema: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE 
UBÁ. TAXAS DE EXPEDIENTE PARA EMISSÃO DE 
GUIA OU CARNÊ TRIBUTÁRIO: 
INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA PARA 
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES: VALIDADE. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.218 STF- MG. 
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. TAXA DE SERVIÇOS 
URBANOS. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TAXA DE LIXO, QUANDO 
POSSUEM CARÁTER GENÉRICO: 
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL 
RECONHECIDA. 
 
- A prestação de limpeza pública, fato gerador da taxa 
em exame, não pode ser inserida no conceito de 
exercício regular do poder de polícia ou no da 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição, pelo que é de se concluir 
que a sua instituição, por não possuir os requisitos 
necessários para a configuração de tal espécie 
tributária, afronta o disposto no artigo 144, inciso II, § 
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2º, da Constituição Mineira. O mesmo ocorre quanto à 
taxa de serviços urbanos, também chamada taxa de 
limpeza pública ou de manutenção de logradouros. 
 
- São inconstitucionais todas as taxas cobradas, no 
mesmo artigo, pela prestação de serviço público "uti 
universi", haja vista não se tratar de serviço 
individualizado ou divisível. 
 
- O Município tem competência para cobrar taxas de 
expediente pela utilização efetiva ou potencial de 
serviço público específico e divisível prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição, autorizando a 
Constituição a instituição dessas taxas, desde que 
haja contraprestação por parte do ente tributante em 
razão da cobrança. 
 
- A exigência de taxa de expediente pela expedição 
de guias de recolhimento de tributos, todavia, padece 
de inconstitucionalidade na medida em que não há 
contraprestação visível em favor do contribuinte. Ao 
cobrar do contribuinte impostos e taxas, além da 2ª 
via de guias de recolhimento, emitindo as guias 
respectivas, o fisco municipal não está prestando 
serviço ao contribuinte, de modo a autorizar a 
cobrança da referida taxa. A emissão dessas guias é 
de interesse exclusivo da Administração e inerente ao 
lançamento do imposto, não lhe sendo dado penalizar 
ainda mais o cidadão. O carnê de cobrança do tributo 
deve ser reconhecido como um apêndice do 
lançamento que o originou e não de maneira isolada. 
 
- Precedente, em repercussão geral, originário do STF 
(vide PLENÁRIO REPERCUSSÃO GERAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.218 MINAS 
GERAIS - RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI). 
 
- Representação julgada parcialmente procedente. 

 

 

Ressalte-se que o Eg. Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 789.218/MG e 

concluiu pela inconstitucionalidade da instituição e da cobrança de 

taxas por emissão ou remessa de carnês, por não envolver prestação 



 
 
 
Ação Direta Inconst Nº 1.0000.19.046755-5/000  
 

  
Fl. 6/9 

 
 
Número Verificador: 100001904675550002022173057 

de serviço público ao contribuinte, estando ausentes os critérios 

exigidos pelo art. 145, II da Constituição Federal. Vejamos: 

 

EMENTA 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. (RE 789218 RG, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 
17/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 
31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 ). 
 

Da mesma forma, é também inconstitucional a cobrança de taxa 

para emissão de certidões 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. Neste tópico, determina o art. 4º, § 2º, 

da Constituição do Estado de Minas Gerais 

 

Art. 4º. (...) § 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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Isto porque está assegurada na Constituição, enquanto direito 

fundamental e, portanto, como norma de observância obrigatória, a 

imunidade de taxa sobre o exercício dos direitos de petição e de 

certidão - este último no tocante ao esclarecimento de interesses 

pessoais do requerente. 

Nesse tocante, o art. 5º, inc. XXXIV, da CR/88, prevê: 

 

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; 

 

Com efeito, o peticionamento, bem como a obtenção de 

certidões são instrumentos essenciais à tutela de direitos que estejam 

sendo lesados ou ameaçados de lesão, permitindo que o indivíduo 

conduza a situação ao conhecimento da autoridade pública 

competente para solucioná-la. Esse papel na tutela de direito 

representa a razão pela qual a cobrança de taxa é imunizada. 

Assim, ao meu sentir, faz-se imperiosa a declaração da 

inconstitucionalidade aqui aventada. 

Por fim, considerando o longo lapso temporal em que a referida 

norma encontra-se em vigor, produzindo efeitos em relação a todos os 

contribuintes, sem notícia de reclamação durante esse período, todos 

de boa fé, inclusive a Administração, e em vista da possibilidade de 

inúmeras ações de repetição de indébito, necessária a modulação dos 

efeitos desta decisão, prestigiando-se a segurança jurídica, de forma 
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que o reconhecimento da inconstitucionalidade somente passe a 

vigorar a partir da data da publicação deste acórdão, ou de eventuais 

declaratórios. 

Isto posto, em consonância com o parecer da douta 

Procuradoria de Justiça, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE 

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, para reconhecer 

a inconstitucionalidade do artigo 108, artigo 109, artigo 110 e Anexo VII 

(tabela I, II e III), todos da Lei Complementar nº 04/05 (Código 

Tributário Municipal de Montes Claros)". 

. 

 

 

 

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). 

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

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - 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). 

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). 
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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). 

DES. DOMINGOS COELHO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DESA. ALBERGARIA COSTA - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

SÚMULA: "Julgaram procedente a representação." 

Documento assinado eletronicamente, Medida Provisória nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. 

Signatário: Desembargadora MARCIA MARIA MILANEZ, Certificado: 
00CA5A634F6EBB60155A0F203E3B02E625, Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2022 às 14:15:42.  
Julgamento concluído em: 09 de fevereiro de 2022. 

Verificação da autenticidade deste documento disponível em http://www.tjmg.jus.br - nº verificador: 
100001904675550002022173057 

 

 


