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ACÓRDÃO Nº 2190/20 - Tribunal Pleno 

Representação. Repasse do custo pela 
emissão de carnês de IPTU. Impossibilidade 
independentemente da natureza jurídica de 
preço público ou taxa. Recomendação. 
Procedência. 

 

I – RELATÓRIO 

Trata-se de Representação formulada por JOSÉ GILSON 

FEITOSA DA SILVA, Vereador da CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

que noticia supostas irregularidades no respectivo Município, hipoteticamente 

praticadas pelo seu Prefeito AUGUSTINHO ZUCCHI.  

O Representante alega que: 

a) Desde o ano de 2014 é cobrada a taxa de emolumentos 

com o carnê do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, sem amparo legal; 

b) São inconstitucionais os itens 9.0 e 9.1, do Anexo 10, da 

Lei complementar n.º 01/98; 

c) Não há contraprestação de serviço a embasar a cobrança 

dos valores, implicando em ilegítimo mecanismo de arrecadação de receita; 

d) Tanto a confecção como a impressão dos carnes não 

consistem em serviço público em benefício dos contribuintes;  
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e) Consoante teor do art. 145 da Constituição Federal, 

impossível a instituição de taxa que possua a mesma base de cálculo que o 

imposto; 

f) A Municipalidade efetua o “pagamento de R$ 0,92 (noventa 

e dois centavos) por carnê, conforme contrato n.º 228/2017/GP (anexo) e 

cobra do contribuinte o correspondente a R$ 3,08 (três reais e oito centavos) 

por folha, chegando ao absurdo de cobrar R$ 43,12 (quarenta e três reais e 

doze centavos) por 14 folhas, caso o contribuinte decida pagar parcelado 

(anexo, carnê 2018)”. 

Admitida a Representação (peça n.º 06) e encaminhados os 

ofícios de contraditório (peças n.º 08/12), MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

apresenta defesa (peça n.º 14), sustentando que: 

a) A Procuradoria Geral Municipal, por intermédio do 

Memorando n.º 303/14, manifestou-se pela legalidade da cobrança de 

emolumentos; 

b) O art. 240, c/c os itens 9.0 e 9.1, do Anexo X, todos do 

Código Tributário Municipal preveem a possibilidade de cobrança dos 

emolumentos como preço público; 

c) Não é razoável alegar a inconstitucionalidade de tais 

dispositivos, vigente há anos, cabendo ao Poder Legislativo a alteração da 

norma; 

d) Os valores cobrados não consistem em taxa.  

A Coordenadoria de Gestão Municipal, mediante Instrução 

n.º 1110/20 (peça n.º 19), opina pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

Representação, destacando que: 

a) A cobrança realizada pela Municipalidade trata-se de taxa 

pela emissão dos carnês de cobrança do IPTU, não consistindo em preço 
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público, por não estar ligada à uma prestação de natureza contratual, como 

contraprestação por um serviço usufruído; 

b) Devem os valores serem restituídos aos contribuintes. 

Por sua vez, o Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, por meio do Parecer n.º 425/20 (peça n.º 20), da lavra do Procurador 

MICHAEL RICHARD REINER, manifesta-se pela PROCEDÊNCIA do feito, 

corroborando em parte com os fundamentos da Unidade Técnica, ao opinar 

pela expedição de DETERMINAÇÃO para que a Municipalidade cesse a 

cobrança dos valores a título de emolumentos pela emissão do carnê de 

IPTU, RECOMENDANDO-SE a devolução das quantias cobradas dos 

contribuintes. 

É o relatório. 

 

II – VOTO 

Cinge-se a controvérsia à possibilidade da cobrança pela 

Municipalidade de emolumentos pela emissão do carnê de cobrança de IPTU. 

Nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal, a 

instituição de taxa, seguindo o regime jurídico de direito tributário, é possível 

para fins do exercício do poder de polícia ou de serviço público específico e 

divisível: 

“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; 
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(...)” 

 

Já o preço público segue o regime jurídico contratual, 

decorrendo da autonomia da vontade, portanto, facultativo, e, por 

consequência, não está sujeito aos princípios tributários, conforme se 

depreende da Súmula nº 545 do Supremo Tribunal Federal, que diferencia 

preço público de taxas, destacando que “não se confundem, porque estas 

(taxas), diferentemente daqueles (preços), são compulsórias e têm sua 

cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei 

que as instituiu”. 

Em detida análise dos autos, denota-se que referidos valores 

são cobrados pelo MUNICÍPIO DE PATO BRANCO com fulcro no art. 240, 

c/c itens 9.0 e 9.1, do Anexo X, todos da Lei Complementar Municipal  n.º 

0001/98 (Código Tributário Municipal): 

“Art. 240. Os serviços previstos no Anexo X, desta Lei e 

prestados pelo Município, terão tratamento de preço 

público ou tarifa, não havendo necessidade de 

atendimento do princípio da anualidade ou anterioridade, 

e seus preços poderão ser alterados por decreto do 

Executivo, compreendendo: 

I - fornecimento de certidões e cópias de documentos, 

inclusive segunda via de carnês ou equivalentes;  

(...) 

XIV - outras autorizações de qualquer natureza.” 

“ANEXO X 

PREÇOS PÚBLICOS 

EXPEDIENTE 

(...) 
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” 

 

 

Veja-se que a emissão dos carnês de IPTU não consiste em 

prestação de serviço público ao contribuinte, mas, sim, ato inerente à 

atividade interna da Administração, visando o lançamento e a cobrança do 

tributo. Igualmente, não se trata de cobrança facultativa, já que a emissão da 

guia se dá de forma compulsória. 

Assim, no caso do MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, de 

imediato dois aspectos impedem o repasse de tal custo ao contribuinte: (1) o 

valor cobrado a título de emissão dos carnês de IPTU é incompatível com a 

natureza jurídica de preço público; (2) a legislação local prevê que o 

“fornecimento de certidões e cópias de documentos, inclusive segunda via de 

carnês ou equivalentes” são serviços passíveis de cobrança de preço público, 

e não a emissão compulsória do carnê de IPTU. 

Da mesma forma, considerar tal arrecadação como taxa é 

impossível, seja por inexistir previsão na legislação local para tanto, seja por, 

conforme já tratado, não consistir em prestação de serviço público ao 

contribuinte, tema este pacífico na jurisprudência, conforme precedentes do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE 

EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE 

IMPOSTOS MUNICIPAIS. ARTS. 81 A 83 DA LEI N.º 

809/1974 E ARTS. 596 A 601 DA LEI COMPLEMENTAR 

N.º 82/2003, AMBAS DO MUNICÍPIO DE FOZ DO 

IGUAÇU. AFRONTA AO ART. 145, INCISO II, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DO 

INCIDENTE.  

9

9.0 

EMOLUMENTOS  

 9.1 Por autenticação 0,08 
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(1) Ao contrário do imposto, a taxa possui definição na 

própria Constituição Federal, no bojo do inciso II do seu 

art. 145, sendo cobrada pelo 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.  

(2) Não há, pela emissão de guia para recolhimento de 

impostos municipais, prestação de serviço público ao 

contribuinte. Trata-se, isto sim, de uma atividade interna 

da Administração Pública voltada ao seu exclusivo 

interesse, o de cobrar o imposto que lhe é devido.”1 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 

TAXAS MUNICIPAIS. (...) ART. 145, INCISO II, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 77 DO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. TAXA DE EXPEDIENTE. 

EMISSÃO DE CARNÊ DE IPTU. SERVIÇO NÃO 

PREVISTO NO ROL DO ART. 227 DO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. (...) RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.”2 

 

Neste mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal: 

“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
 TJPR - Órgão Especial - IDI - 797991-5/01 - Foz do Iguaçu -  Rel.: Desembargador Adalberto Jorge Xisto 

Pereira - Unânime -  J. 06.05.2013. 
2
 TJPR - 3ª C.Cível - 0000543-55.2012.8.16.0165 - Telêmaco Borba -  Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão -  J. 14.03.2018. 
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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.”3 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, é a manifestação do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas : 

“(...) a cobrança transfere para o particular um custo 

administrativo que incumbe à Administração Pública, já 

que se trata de mero instrumento de arrecadação de 

tributo, sem corresponder a qualquer serviço público 

prestado ou posto à disposição do contribuinte. De sorte 

que, ausentes a contraprestação ao munícipe e a 

voluntariedade na assunção da obrigação, a cobrança 

não pode ser concebida como preço público”4 

 

Logo, é descabida a cobrança realizada pela Municipalidade, 

razão pela qual a PROCEDÊNCIA desta Representação é medida que se 

impõe. 

                                                 
3
 RE 789218 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 
4
 Peça n.º 20. 
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Por consequência, RECOMENDA-SE que a Municipalidade: 

a) Abstenha-se de repassar aos contribuintes a cobrança de 

valores a título de emissão dos carnês de pagamento de 

IPTU; 

b) Promova a devolução em favor dos contribuintes, dos 

valores arrecadados a este título. 

 

III – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA da presente 

Representação, para reconhecer a impossibilidade de repasse dos valores 

atinentes à emissão dos carnês de pagamento de IPTU. 

RECOMENDA-SE que a Municipalidade: 

a)Abstenha-se de repassar aos contribuintes a cobrança de 

valores a título de emissão dos carnês de pagamento de IPTU; 

b)Promova a devolução em favor dos contribuintes, dos 

valores arrecadados a este título. 

Encaminhe-se à Coordenadoria de Monitoramento e 

Execuções para providências, nos termos do artigo 301, parágrafo único, do 

Regimento Interno, tendo em vista os artigos 175-L e 248 do mesmo diploma 

legal. 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

ACORDAM 
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OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro ARTAGÃO 

DE MATTOS LEÃO, por unanimidade, em: 

I – Conhecer a presente Representação, uma vez presentes seus 

pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, julgar pela PROCEDÊNCIA para 

reconhecer a impossibilidade de repasse dos valores atinentes à emissão dos 

carnês de pagamento de IPTU;  

II – recomendar que a Municipalidade: 

(i) abstenha-se de repassar aos contribuintes a cobrança de 

valores a título de emissão dos carnês de pagamento de IPTU; 

(ii) promova a devolução em favor dos contribuintes, dos 

valores arrecadados a este título; 

III – determinar, a remessa dos autos à Coordenadoria de 

Monitoramento e Execuções para providências, nos termos do artigo 301, 

parágrafo único, do Regimento Interno, tendo em vista os artigos 175-L e 248 

do mesmo diploma legal. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE 

MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS 

BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO e 

IVENS ZSCHOERPER LINHARES 

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas, VALERIA BORBA. 

 

Plenário Virtual, 27 de agosto de 2020 – Sessão Ordinária Virtual nº 9. 

 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 
Conselheiro Relator 

 

NESTOR BAPTISTA 
Presidente  


