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2. A principio, e antes de discorrer qualquer arrazoado acerca da

questao posta em analise, sobreleva proceder ao cotejo analitico entre 0 Projeto de

Lei Complementar da Prefeitura Municipal de Pomerode para instituicao da Taxa

de Coleta de Lixo e os diplomas legais aplicaveis a materia.

III - Da institui9ao e legalidade da Taxa de Coleta de Lixo

It 0 breve e necessano relato das informacoes que merecem

destaque e corisideracao.

1. Versa 0 presente a despeito de pedido formalizado pela Agencia

Intermunicipal de Regulacao, Controle e Fiscalizacao de Services Publicos do

Medic Vale do Itajai - AGIR- na pessoa de sua Ilma Diretora Administrativa - com

o fito de que seja exarado parecer juridico relativamente ao Projeto de Lei

Complementar para instituicao da Taxa de Coleta de Lixo no municipio de

Pomerode.

- II- Breve Sinopse dos Fatos

De: Luciano Gabriel Henning - Assessor Juridico

Para: Vanessa Fernanda Schmitt - Diretora Administrativa da Agencia

Intermunicipal de Regulacao, Controle e Fiscalizacao de Services Publicos do

MedioVale do Itajai - AGIR.

Objeto: Ref. Analise sobre 0 Projeto de Lei Complementar para instituicao da Taxa

~ de Coleta de Lixo no municipio de Pomerode j SC, 0 que deu azo a instauracao do

procedimento administrativo n° 015/2013 (consoante os termos da Resolucao n°

037/2013 publicada no DOMjSC n? 1322, p. 542 (www.diariomunicipal.sc.gov.br).

Orgao Consulente: Diretoria Administrativa da AGIR.

I - Identffieacao

PARECER N° 0011/2013

AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAC;AO,
ONTROLE E FISCALIZA<;AO DE SERVI<;OS PUBLICOS
MUNICIPAlS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
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Art. 2°. Os services publicos de saneamento basico serao prestados
com base nos seguintes principios fundamentais:
1- (omissis);
III - abastecimento de aqua, esgotamento sanitaria, limpeza urbana
e manejo dos residuos solidos realizados de formas adequadas
a saude publica e a protecao do meio ambiente;

5. ALei n'' 11.445/07 - que estabelece diretrizes nacionais para 0

saneamento basico - estabelece algumas norrnatizacoes assim:

''Art. 79. Os seruicos publicos a que se refere 0 artigo 77 consideram
se:
I -utilizados pelo contribuinte:
a) efetivamente, quando por ele usufruidos a qualquer titulo;
b) potencialmente, quando, sendo de utilizacao compu lsoria, sejam
postos a sua disposicao mediante atividade administrativa em efetivo
funcionamento;
II - especificos, quando possam ser destacados em unidades
autonomas de iriteroencao, de unidade, ou de necessidades
publicas;
III - divisiveis, quando suscetiveis de utilizacao, separadamente, por
parte de cad a um dos seus usuarios. "

4. Aplicavel ainda 0 que dispoe 0 artigo 79 do C6digo Tributario

Nacional (CTN)acerca da instituicao dos services publicos nos seguintes termos:

"Art. 145. A Uniao, os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios
poderao instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - trows, em razao do exercicio dopoder de policia ou pela utilizacao,
efetiva ou potencial, de seruicos publicos especificos e divisiveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposicao;"

seguintes termos "in.verbis":

3. "Iri specie", e oportuno destacar que dentre outros principios, a

instituicao de taxas pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, pautar-se

a pelo que dispoe 0 artigo 145, II de nossa Magna Carta Constitucional, nos
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6. Entremente as consideracoes legais supra transcritas, e de certa

forma controvertida e tormentosa a discussao acerca do conceito e diferenciacoes

existentes entre taxa e tarifa. Para urn maior esclarecimento sobre 0 assunto

oportuno e a transcricao dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, que citado

pelo Ministro Relator Hamilton Carvalhido (STJ), nos Autos do Agravo de

Instrumento n° 1.366.960 - MG (2010/0211548-9) diferenciou-as assim:

Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestacao de service
publico de limpeza urbana e de manejo de residuos s6lidos urbanos
devem levar em conta a adequada destinacao dos residuos coletados
epoderao considerar:
I - 0 nivel de renda da populacao da area atendida;
II - as caracteristicas dos lotes urbanos e as areas que podem ser
neles edificadas;
III - 0peso ou 0 volume medio coletadopor habitante oupor domicilio.

Art. 29. Os services publicos de saneamento basico terao a
sustentabilidade economico-financeira assegurada, sempre que
possivel, mediante remuneracao pela cobranca dos seruicos:
1-(omissis);

II - de limpeza urbana e manejo de residuos s61idosurbanos: taxas ou
tarifas e outros precos publicos, em conformidade com 0 regime de
prestacao do seroico ou de suas atividades;

Art. 22. Sao objetivos da requlacao:

1- (omissis);

W - definir tarifas que assegurem tanto 0 equilibrio econormco e
financeiro dos contratos como a modicidade tarifaria, mediante
mecanismos que induzam a eficiencia e eficacia dos seruicos e que
permitam a apropriacao social dos ganhos de produtividade.

c) limpeza urbana e manejo de residuos s6lidos: conjunto de
atividades, irifra-estruturas e instalacoes operacionais de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destine final do lixo domestico e
do lixo oriqinario da uarricao e limpeza de logradouros e vias
publicas;

Art. 3°. Para os efeitos desta Lei, corisidera-se:
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(...) e toda atiuidade de oferecimento de uiilidade ou comodidade
material destinada a saiisfacao da coletiuidade em qeral, mas fruivel singularmente
pelos administrados, que 0 Estado assume comopertinente a seus deveres e pre
por st mesmo ou por quem the faca as uezes, sob um regime de Direito PUblin"ril-"--""

7. Ainda a despeito do conceito emprestado ao termo servico
publico, traz-se a colacao os ensinamentos de Celso Antonio Bandeira de Mello,

para 0 qual 0 service:

"...HELYLOPES MEIRELLESenfrenta, minuciosamente e sob varies
prismas, esse tema, ao discorrer acerca das diferencas entre tarifa e taxa:

Precos publicos - A tarifa e 0 preco publico que a Administracao
fixa, previa e unilateralmente, por ate do Executivo, para as utilidades e services
industriais prestados diretamente por seus orgaos ou indiretamente por seus
delegados - concessionarios e permissionarios -, sempre em carater facultative
para os usuaries. Nisto se distingue a tarifa da taxa, porque, enquanto esta e
obrigatoria para os contribuintes, aquela (a tarifa) e facultativa para os usuarios: a
tarifa e urn preco tabelado pela Administracao; a taxa e uma imposicao fiscal, e
urn tributo. Distingue-se, ainda a tarifa (preco publico) da taxa (tributo) porque
esta so pode ser instituida, fixada e alterada por lei, ao passo que aquela pode ser
estabelecida e modificada por decreto ou por outro ato administrativo, desde que a
lei autorize a remuneracao da utilidade ou do service por preco. Como tributo, a
taxa depende da vigencia anterior da lei, que a instituiu ou aumentou, para ser
arrecadada (CF, art. 150, III, 'b'); como preco, a tarifa independe dessa exigencia
constitucional para sua cobranca.

Dai por que a taxa nao pode ser instituida ou aumentada em meio
do exercicio financeiro, ao pas so que a tarifa pode ser criada, aumentada e
cobrada em qualquer epoca do ano, desde que 0 usuario utilize efetivamente 0
service ou aufira concretamente a utili dade publica tarifada - como tern
sustentado, uniformente, a doutrina patria, com apoio da jurisprudencia
dominante de nossos Tribunais.

Presta-se a tarifa a remunerar os services pro-cidadaos, isto e,
aqueles que visam a dar comodidade aos usuarios ou a satisfaze-Ios em suas
necessidades pessoais (telefone, energia eletrica, transportes etc.); ao passo que ~
taxa e adeguada para ° custeio dos servicos pro-comunidade, ou seja, aqueles
que se destinam a atender a extgencias especificas da coletividade (agua
potavel, esgoto, seguranca publica etc.] e, por isso mesmo, devem ser
prestados em carater compulsorto e independentemente de solicitacrao dos
contribuintes.

Todo service publico ou de utilidade publica nao essencial a
comunidade, mas de interesse de determinadas pessoas ou de certos grupos, deve
ser prestado facultativamente e remunerado por tarifa, para que beneficie e onere
unicamente aqueles que efetivamente 0 utilizam. (in Direito Municipal Brasileiro.
13 .ed, p. 162)

~

o
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Este quadro ndo se altera se os seroicos forem prestados mediante
concessao ou permissao. A politica tarifaria, a qual alude 0 art. 175, paraqrafo
unico, III, do Diploma Fundamental, deve ser realizada ndo pelo utente do servico
publico, mas pela pessoa juridica que 0 concedeu ou 0 permitiu. Melhor dizendo, 0
destinatario imediato desta norma constitucional nao e 0 fruidor do service publico
concedido ou permitido, mas 0 Poder PUblico concedente ou permitente. Enfim, exige
o art. 145, II, da Carta Magna que, se a pessoa politica que presta um

Se, no entanto, 0 Estado pretender remunerar-se pelos seruicos
publicos que presta ou pelos atos de policia que realiza (tudo vai depender de sua
decisao politica, expressa em lei), deuera, obrigatoriamente, Jaze-lo por meio de
taxas (obedecido, pois, 0 regime juridico tributario}. Nunca por meio de precos
publicos (tambem. chamados tarifas ou, simplesmente, precos}.
Apenas para tangenciarmos 0 assunto, os precos publicos possuem regime juridico
diverso das taxas, nao sendo dado ao legislador transformar estas naquelas, e vice
versa. De fato, enquanto os precos (tarifas) sao regidos pelo direito privado, as taxas
obedecem ao regime juridico publico. Nelas nao ha relacao contratual, mas relacao
juridica de conieudo manifestamente publiscistico. (...)

Em seguida, complementa:

"Ja, a utilizacao do service publico pelo administrado pode, nos
termos da lei, ser compulsoria ou facultativa. (...)

Assim, a lei pode e deve obrigar os administrados a fruirem, dentre
outros, dos seruicos publicos de uacinacao, de coleta de esgotos, de coleta domiciliar
de lixo, de fomecimento domiciliar de aqua potauel. Por que? Porque, nestes cas os,
esta em jogo a saude publica, um dos valores que a Constituicao brasileira
prestigiou. Em contrapartida, a lei ruio pode obrigar os administrados a fruirem dos
seruicos publicos de telefone, de gas, de conseruacao de estradas de rodagem etc."
(in: Curso de Direito Constitucional Tributario. 14166 ed. Sao Paulo: Malheiros,
2000. p. 360-361)

8. Assim, sopesada a discussao e conceituacao dos termos: pre<;o

publico, taxas e tarifas, sobreleva mensurar que a rernuneracao pelo servico

publico de coleta de lixo, operar-se-a preferencialmente sob a forma de taxas, tal

como sustenta 0 jurista Roque Antonio Carraza, para 0 qual as taxas fazem-se

necessarias sempre que 0 Estado prestar - diretamente ou por delegacao -

qualquer service publico, senao vejamos a seguinte passagem:

portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restricoes especiais -,
instituido em favor dos interesses definidos como publico no sistema normativo. (in
Curso de Direito Administrativo. 14a ed. Sao Paulo: Malheiros, 2002. p. 600)
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10. Atente-se, a proposito, que a pretensao a instituicao da taxa de

coleta de lixo no Municipio de Pomerodey SC, pautar-se-a pelas diretrizes legais

contidas no Projeto de Lei Complementar, cuja base de calculo sera 0 "custo a

a) em relacao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da uiqencia
da lei que os houver instituido ou aumentado;

b} no mesmo exerciciofinanceiro em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou;
c} antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado 0 disposto na
alinea b; (Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional n" 42, de
19.12.2003, DOU 31.12.2003, com efeitos a partir de 45 dias da
publicacao]

III - cobrar tributos:

((Art. 150. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao
coniribuinie, e vedado a Uniao,aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municipios:

1- exigir ou aumentar tributo sem lei que 0 estabeleca;"

II - instituir tratamento desigual entre coritribuinies que se encontrem
em situacao equivalente, proibida qualquer distincao em razao de
ocupacao profissional ou funcao por eles exercida,
independentemente da denominacao juridica dos rendimentos, titulos
ou direitos;

9. Assim, transpondo estes ensinamentos para 0 caso trazido a
baila, tem-se que a pretensao a cobranca da taxa de coleta de lixo pela

Municipalidade de Pomerode esta consentanea com a lei, porquanto a sua

instituicao _ via projeto de Lei Complementar de autoria do executivo - pautou-se

pelo que dispoe 0 artigo 150, incisos I, II e III de nossa Magna Carta Constitucional

que assim dispoe "in. verbis":

publico ou pratica um ato de policia quiser obter dinheiro por isto, deuera [aze-lo por
tneio de taxa (criadapor lei, acatados os principios da anterioridade, da igualdade,
da reserva de competencias tributarias etc).II (op. cit., p, 363-366) (Apud cit: Marcos
Fey Probst, Advogado e Assessor Juridico da FECAM
OAB/SC 20.781, Parecer n° 495
http://www.fecam.org.br/consultoria/ consultor_detalhes.php?cod_parecer=495)
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12. Afora a analise sob 0 crivo e observancia dos parametres legais

para a instituicao da taxa da coleta de lixo no Municipio de Pomerode, obtempera

se crivel reportar-se as razoes e ponderacoes apostas no Parecer Adminietrati

aspectos da taxa que se pretende instituir e cobrar, tais como a hipotese de

incidencia, sujeicao passiva, base de calculo e aliquotas aplicaveis.

E de uma simples analise perfunctoria que se faz do Projeto de Lei

Complementar, exsurge de seu contexte 0 cumprimento de todos os criterios legais

supra referendados; razao pela qual a instituicao da taxa de coleta de lixo

pretendida pelo Municipio de Pomerode mostra-se legitima.

Neste diapasao e em respeito aos principios da seguranca juridica e

da reserva legal preconizados no artigo 150, incisos I e III da Constituicao Federal,

e imperativo cogente e inafastavel que a instituicao de qualquer especie tributaria

r=-; depende da previa edicao de lei que estabeleca pormenorizadamente todos os

11. Assim, no que tange ao aspecto quantitativo dessa taxa de

coleta de lixo, tem-se que 0 valor efetivo a ser cobrado resultara da multiplicacao

do valor de custo-referencia (custo unico basico anual) aplicavel ao tipo de

contribuinte pelo rrumero de vezes que 0 service e executado pelo prestador e

disponibilizado aquele; cujo calculo sempre adotara a Unidade Fiscal do Municipio

(UFM)como coeficiente multiplicador comum aplicavel a todas.as modalidades de

contribuintes.

dos services", levando-se em conta os seguintes fatores: a natureza dos servicos

prestados, a quantidade dos services prestados em funcao da estimativa de

producao de residuos solidos e pastosos e por fim 0 uso e destinacao da economia,

definidos em regulamento (art. 30 e incisos I, II e III), sendo que 0 § 10 do referido

projeto de lei complementar estabelece uma tabela com 0 valor anual do service de

coleta de lixo, 0 qual adotara como criterios quantitativos a frequencia das coletas

e a modalidade de contribuinte (v.g residencial, comercial e prestacao de services e

outros e industrial).
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E 0 parecer, salvo melhor juizo.

. Blu~enau/sc, 1~ seternbro de 2013.
~~. r '~/1(Wvv{f-

Luciano Gabriel enning
Assessor Juridico

Por todo 0 exposto, a par das razoes de ordem legal e julgados supra

transcritos, e tendo em conta que 0 Projeto de Lei Complementar que pretende

instituir a cobranca da taxa de lixo cumpre todos os aspectos legais que the sao

inerentes, tais como a hipotese de incidencia, sujeicao passiva, base de calculo e

aliquotas aplicaveis; razao pela opino de forma favoravel a pretensao da Prefeitura

Municipal de PomerodejSC, desde que observados todos os criterios legais do

artigo 150 e seus incisos da CFj 88, entre outros dispositivos legais aplicaveis e

imprescindiveis a legalidade da instituicao das taxas e sua cobranca,

Quanto ao mais, reporta-se as raz6es supra discorridas e aquelas

constantes do Parecer Administrativo n" 007/2013 incluso, como de Direito.

IV - Conclusio

13. Por fim, recomenda-se a Prefeitura de Pomerode 0 cumprimento

do principio da publicidade, porquanto e de assaz importancia que a instituicao da

taxa de coleta de lixo tambern esteja revestida de suficiente publicidade e

divulgacao nos orgaos de publicacao legal e tarnbern locais, para possibilitar, 0

controle e fiscalizacao quanto a instituicao desta taxa pela sociedade em geral e

demais orgaos interessados e potencialmente fiscalizadores.

007/2013 incluso, notadamente quanto as ressalvas feitas ao final (v.g rever os

orcamentos para 0 exercicio 2014 apresentados pelo SAMAE de Pomerode,

detalhando os valores para pessoal de R$ 525.000,00 e outros services de terceiros

R$ 1.525.000,00; acoes para minimizar os impactos do deficit do programa lixo e

para 2014, durante 0 exercicio apresentar trimestralmente a execucao do

orcamento e 0 da arrecadacao), em especial quanta ao aspecto da

sustentabilidade, tudo com 0 fito de nao onerar outros services da entidade.

---,

,....-..
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