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Ref.: Notícia de Fato nº 004/2018
Objeto: Apuração preliminar de eventual cobrança irregular de taxas, pela administração municipal, 
em carnê referente ao IPTU 2018.
 
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de seu Representante Legal, ANDRÉ MAURO 
LACERDA AZEVEDO, 11º Promotor de Justiça de Parnamirim/RN, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 129, incisos II, III e IX, da Constituição Federal de 1988, art. 84, incisos II, 
III e VIII da Constituição Estadual de 1989, e art. 69, incisos I e Parágrafo Único, alínea “d” da Lei 
Complementar Estadual n° 141/96; e
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada a legitimidade ativa para a defesa da ordem 
pública, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do 
art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos, bem como promover a ação de inconstitucionalidade, nos termos do art. 129, 
caput, inciso II, III e IV da Constituição Federal, do art. 84, inciso II e IV, da Constituição Estadual 
do Rio Grande do Norte e do art. 68 da Lei Complementar nº 141/96;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público emitir recomendações dirigidas aos órgãos 
e entidades públicas, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como 
resposta por escrito, nos termos do art. 69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei Complementar nº 
141/96;
CONSIDERANDO que este órgão ministerial, em fevereiro do presente ano, recebeu Notícia de 
Fato oriunda da 1ª Promotoria de Justiça de Parnamirim/RN, instaurada após o recebimento de 
reclamação formulada por munícipe desta urbe, o qual noticiou que o Município de 
Parnamirim/RN, quando da cobrança do IPTU de 2018, estava impondo a cobrança de Taxa de 
Serviços Diversos – TSD, no valor de R$ 3,00 (três reais);
CONSIDERANDO que o referido munícipe efetuou a reclamação expondo que a cobrança da 
aludida taxa seria inconstitucional;
CONSIDERANDO que a Taxa de Serviços Diversos – TSD, cobrada pelo Município de 
Parnamirim/RN, tem esteio em disposição contida no art. 252, VI do Código Tributário Municipal 
(Lei municipal nº 951/1997);
CONSIDERANDO que o art. 252, VI do Código Tributário Municipal de Parnamirim/RN dispõe 
que é fato gerador, para a cobrança da Taxa de Serviços Diversos, “a emissão de documento de 
arrecadação municipal”;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 145, II, dispõe que as taxas serão 
instituídas “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”;
CONSIDERANDO que o Código Tributário Nacional – CTN (Lei Federal nº 5.172/1966, que 
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 
União, Estados e Municípios), em notada repetição ao dispositivo constitucional, confirma a 
natureza das taxas, asseverando que “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”;
CONSIDERANDO que a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, em seu artigo 92, II, 
reitera essa natureza das taxas, dispondo que têm, como fato gerador, o 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”;
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CONSIDERANDO que a expedição de documentos de arrecadação municipal não consiste na 
oferta de serviço pela administração municipal, pois, não há contraprestação em favor do munícipe, 
ainda mais quando se considera a circunstância concernente ao pagamento de tributos por hipotético
serviço não solicitado pelo contribuinte;
CONSIDERANDO que a expedição de documentos de arrecadação municipal é de interesse 
exclusivo da administração pública, não havendo interesse direto do contribuinte;
CONSIDERANDO que os documentos de arrecadação municipal são instrumentos para obtenção 
de recursos servíveis ao custeio dos serviços desenvolvidos pelo município;
CONSIDERANDO que a instituição e cobrança da Taxa de Serviços Diversos, em razão da 
expedição de documentos de arrecadação municipal, revela-se uma forma velada de transferência 
do custo administrativo ao munícipe contribuinte e, dessa forma, além de não se mostrar adequada à
sua natureza, a cobrança da aludida taxa denota-se como meio de arrecadação oblíquo do 
município, remunerando serviço que já seria, de qualquer forma, efetuado, já que inerente às 
funções administrativas, independentemente de solicitação;
CONSIDERANDO ser sedimentada a jurisprudência, no Supremo Tribunal Federal – STF, acerca 
da inconstitucionalidade na instituição e cobrança de taxas, cujo fato gerador seja a emissão e/ou 
remessa de documentos de arrecadação de tributos;
CONSIDERANDO que o STF, no julgamento do leading case consistente no Recurso 
Extraordinário de nº 789.218 - MG, ratificou, em repercussão geral, a jurisprudência dessa 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” (STF, RE 789218 – MG. Relator Min. Dias 
Toffoli. Publicação em 01/08/2014, DJe nº 148);
CONSIDERANDO que o citado julgado versa sobre caso semelhante ao objeto em exame neste 
órgão ministerial, com a mesma causa de pedir, por incidência de fato gerador igual ao previsto no 
inciso VI do art. 252 do Código Tributário Municipal
CONSIDERANDO que o resguardo da Constituição e da ordem jurídica pátria posta não cabe 
apenas ao Poder Judiciário, mas a todos os Poderes da República, incluindo o Executivo;
CONSIDERANDO os princípios da Supremacia da Constituição, da Legalidade, da Autotutela e da 
Segurança Jurídica;
CONSIDERANDO a vigência da Súmula 346 do STF, a qual dispõe que “A Administração Pública 
pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”;
CONSIDERANDO a vigência da Súmula 473 do STF, que dispõe que “A administração pode 
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”;
CONSIDERANDO que a aplicação de taxas, cujo fato gerador é a emissão/remessa de documentos 
de arrecadação tributárias, é de incidência já manifesta e expressamente declarada como 
inconstitucional, calhando à Administração Pública Municipal apenas reconhecer a sua inadequação
ao ordenamento jurídico e evitar-lhe a aplicação, não se consubstanciando em exame de mérito 
acerca da constitucionalidade;
CONSIDERANDO, frise-se, que a questão aqui levantada se trata de caso excepcional, já 
examinado pela Corte Constitucional pátria, não constituindo um arbitrário controle de 
constitucionalidade pelo Executivo Municipal, mas, em verdade, no exercício da sua função de 
guardião da Constituição e do ordenamento jurídico, fazendo conferir efetividade à decisão acerca 
de manifesta inconstitucionalidade de fato gerador de tributo municipal;
CONSIDERANDO que ao Executivo recai o “poder-dever” de recusar aplicação às leis 
manifestamente inconstitucionais, sem necessidade de manifestação do Poder Judiciário, já que, 
conforme dito alhures, tem o “poder-dever” de, também, reguardar a congruência da ordem jurídica 
vigente e dos princípios inerentes à sua atuação;
CONSIDERANDO que o “poder-dever” é decorrente de expressa previsão constitucional, 
insculpida no art. 78, caput da Constituição Federal (Princípio da Simetria), no art. 12, I e no art. 63,
caput, c/c o art. 23, §3º da lei Orgânica do Município;



CONSIDERANDO que os Tribunais pátrios, por vezes, já manifestaram o poder-dever do gestor 
em afastar a aplicação de lei manifestamente inconstitucional, vindo a sedimentar tal acepção na 
jurisprudência, conforme se extrai dos seguintes julgados:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISORIA. REVOGAÇÃO. 
PEDIDO DE LIMINAR. - POR SER A MEDIDA PROVISORIA ATO NORMATIVO COM 
FORÇA DE LEI, NÃO E ADMISSIVEL SEJA RETIRADA DO CONGRESSO NACIONAL A 
QUE FOI REMETIDA PARA O EFEITO DE SER, OU NÃO, CONVERTIDA EM LEI. - EM 
NOSSO SISTEMA JURÍDICO, NÃO SE ADMITE DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI POR 
LEI OU POR ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI POSTERIORES. O CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI OU DOS ATOS NORMATIVOS E DA COMPETÊNCIA 
EXCLUSIVA DO PODER JUDICIARIO. OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, POR 
SUA CHEFIA - E ISSO MESMO TEM SIDO QUESTIONADO COM O ALARGAMENTO DA 
LEGITIMAÇÃO ATIVA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -, PODEM 
TÃO-SÓ DETERMINAR AOS SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS QUE DEIXEM DE 
APLICAR ADMINISTRATIVAMENTE AS LEIS OU ATOS COM FORÇA DE LEI QUE 
CONSIDEREM INCONSTITUCIONAIS. - A MEDIDA PROVISORIA N. 175, POREM, PODE 
SER INTERPRETADA (INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO) COMO AB-
ROGATÓRIA DAS MEDIDAS PROVISORIAS N.S. 153 E 156. SISTEMA DE AB-ROGAÇÃO 
DAS MEDIDAS PROVISORIAS DO DIREITO BRASILEIRO. - REJEIÇÃO, EM FACE DESSE 
SISTEMA DE AB-ROGAÇÃO, DA PRELIMINAR DE QUE A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ESTA PREJUDICADA, POIS AS MEDIDAS PROVISORIAS 
N.S. 153 E 156, NESTE MOMENTO, SÓ ESTAO SUSPENSAS PELA AB-ROGAÇÃO SOB 
CONDIÇÃO RESOLUTIVA, AB-ROGAÇÃO QUE SÓ SE TORNARA DEFINITIVA SE A 
MEDIDA PROVISORIA N. 175 VIER A SER CONVERTIDA EM LEI. E ESSA SUSPENSÃO, 
PORTANTO, NÃO IMPEDE QUE AS MEDIDAS PROVISORIAS SUSPENSAS SE 
REVIGOREM, NO CASO DE NÃO CONVERSÃO DA AB-ROGANTE. - O QUE ESTA 
PREJUDICADO, NESTE MOMENTO EM QUE A AB-ROGAÇÃO ESTA EM VIGOR, E O 
PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR, CERTO COMO E QUE ESSA CONCESSÃO SÓ 
TEM EFICACIA DE SUSPENDER "EX NUNC" A LEI OU ATO NORMATIVO IMPUGNADO. 
E, EVIDENTEMENTE, NÃO HÁ QUE SE EXAMINAR, NESTE INSTANTE, A SUSPENSÃO 
DO QUE JA ESTA SUSPENSO PELA AB-ROGAÇÃO DECORRENTE DE OUTRA MEDIDA 
PROVISORIA EM VIGOR. PEDIDO DE LIMINAR JULGADO PREJUDICADO "SI ET IN 
QUANTUM".
(STF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Moreira Alves. Data de julgamento: 29/03/1999. Data de 
publicação: DJ 22/10/1993 PP – 22251. Vol – 01722-01 PP 00028)
[grifo nosso]
LEI INCONSTITUCIONAL – PODER EXECUTIVO – NEGATIVA DE EFICÁCIA.
O Poder Executivo deve negar execução a ato normativo que lhe pareça inconstitucional.
(STJ. 1ª Turma. Recurso Especial nº 23.121-1 GO. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. Data de 
Julgamento: 06/10/1993; Data de publicação: DJ 08/11/1993, p. 23521 LEXSTJ vol 55 p. 152).
[grifo nosso]
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CHEFE DE EXECUTIVO QUE SUSPENDE O 
CUMPRIMENTO DE CERTAS NORMAS INTERNAS DE TCE POR CONSIDERÁ-LAS 
INCONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO SUBSEQÜENTE DE TODA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ELE DIRIGIDA. CHEFE DA POLÍCIA CIVIL QUE DEIXA 
DE CUMPRIR AS NORMAS DA CORTE DE CONTAS EM RAZÃO DA DECISÃO DO 
GOVERNADOR DO ESTADO. CONDUTA ILEGAL NÃO-CONFIGURADA.
1. Discute-se nos autos a possibilidade e as conseqüências de descumprimento por Chefe da Polícia 
Civil de normas internas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - doravante apenas 
TCE - consideradas inconstitucionais pelo Governador do Estado, com caráter vinculante para toda 
a Administração Pública estadual.



2. O recorrente sustenta que as normas internas TCE que determinavam o dever genérico de envio 
de editais de licitação à Corte de Contas foram consideradas inconstitucionais pelo Chefe do Poder 
Executivo do Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual, na hipótese, não houve descumprimento 
do art. 113, § 2º, da Lei n. 8.666/93, mas o cumprimento de determinação constante de parecer 
normativo apto a vincular toda a Administração Pública estadual.
3. Aduz, ainda, que o art. 113, § 2º, da Lei n. 8.666/93 estabelece a necessidade de que o Tribunal de
Contas, caso pretenda controlar certa licitação, requeria especificamente ao órgão ou à entidade 
competentes o envio do edital respectivo. Tratando-se de norma geral sobre licitações, tem-se 
competência privativa da União, razão pela qual as normas internas do TCE seriam 
inconstitucionais.
4. Os Chefes dos Poderes Executivos federal, estaduais, distrital e municipais, por tomarem posse 
com o compromisso de guardar especial observância à Constituição da República (arts. 78 da 
CR/88 e 139 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro), podem deixar de cumprir lei que 
entendam por inconstitucional, ainda que sem manifestação do Judiciário a respeito, decisão esta 
que vincula toda a Administração Pública a eles subordinada e que importa na assunção dos riscos 
que decorrem de suas escolhas político-jurídicas. Precedente do STF.
5. Dessa forma, mesmo sem adentrar na discussão da inconstitucionalidade das normas internas do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em face dos arts. 113, § 2º, da Lei n. 8.666/93 e 22, 
inc. XXVII, da CR/88, é de fácil visualização que a simples existência de orientação emanada do 
Governador do Estado do Rio de Janeiro é suficiente para afastar a ilegalidade da conduta do 
recorrente - que, como Chefe da Polícia Civil da Secretaria de Estado de Segurança Pública, deixou 
de enviar edital de determinada licitação para controle do TCE.
6. Legal a conduta, nula a penalidade pecuniária imposta.
7. Não fosse isso bastante, o STF, analisando recurso extraordinário interposto também pelo ora 
recorrente, com fundamentos idênticos, já entendeu pela efetiva incompatibilidade das normas 
internas do TCE com a CR/88 (RE 547.063/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Primeira
Turma, DJe 12.12.2008).
8. Recurso ordinário provido.
(RMS 24675 RJ. Segunda Turma. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Data de julgamento: 
13/10/2009. Data de Publicação: DJe 23/10/2009)
[grifo nosso]
CONSIDERANDO que, em ofício, a Secretaria Municipal de Tributação – SEMUT confirmou que 
há a cobrança, com lastro no Código Tributário Municipal, da Taxa de Serviços Diversos – TSD nos
carnês do IPTU de 2018;
CONSIDERANDO a possível incidência do tributo inconstitucional em emissão de documentos de 
arrecadação municipal de outros tributos, cuja arrecadação é de responsabilidade do município;
RESOLVE, RECOMENDAR:
a) ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rosano Taveira da Cunha e ao Exmo. Sr. Secretário de 
Tributação José Jacaúna de Assunção, que:
a.1) adotem medidas urgentes e efetivas para que seja cessada, imediatamente, a cobrança da Taxa 
de Serviços Diversos – TSD, quando da emissão de documentos de arrecadação municipal, pelas 
razões acima expostas, especialmente no que concerne à já manifesta impossibilidade de sua 
incidência, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que já declarou a 
inconstitucionalidade na sua aplicação;
a.2) deem publicidade ao ato que concretizar o que vier a ser acatado no item ‘a’, seja na imprensa 
oficial, seja em meios de divulgação do próprio município (sítio da prefeitura na rede mundial de 
computadores ou outros);
b) ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rosano Taveira da Cunha, que:
b.1) adote medidas específicas destinadas à revogação do artigo 252, VI do Código Tributário 
Municipal (Lei municipal nº 951/1997).



As informações sobre as providências adotadas, inclusive com prova documental, bem como o 
cronograma com as ações desenvolvidas para cumprimento da presente recomendação, deverão ser 
encaminhadas a esta  Promotoria de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias úteis.
O não cumprimento da presente Recomendação poderá ensejar a tomada das providências judiciais 
cabíveis à espécie.
Parnamirim/RN, 16 de março de 2018

ANDRÉ MAURO LACERDA AZEVEDO - 11º Promotor de Justiça de Parnamirim/RN


