
 
 

 
 

PARECER JURÍDICO Nº 0124/2018 

 Análise sobre o Estudo enviado pelo Samae de Timbó para alteração do modelo tarifário 

para o serviço público de coleta de resíduos sólidos a ser realizado no município de Timbó/SC 

 

I – Identificação 

 

De: Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR 

Para: André Domingos Goetzinger – Gerente de Estudos Econômico-Financeiro da Agência 

Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Médio Vale do Itajaí – 

AGIR.  

Objeto:  Análise sobre o questionamento formulado pela Gerência de Estudos Econômico-Financeiro 

da AGIR a despeito do estudo enviado pelo Samae de Timbó para alteração do modelo tarifário para o 

serviço público de coleta de resíduos sólidos a ser realizado no município de Timbó/SC.  

  

II – Breve Sinópse dos Fatos 

 

1. Versa o presente a despeito de pedido formalizado pela Agência Intermunicipal 

de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Médio Vale do Itajaí – AGIR – na 

pessoa de sua Gerência de Estudos Econômico-Financeiro, com o fito de que seja exarado parecer 

jurídico relativamente ao estudo enviado pelo Samae de Timbó para alteração do modelo tarifário para 

o serviço público de coleta de resíduos sólidos a ser realizado no município de Timbó/SC.    

É o breve e necessário relato das informações que merecem destaque e consideração.   

 

III – Da instituição e princípios legais que norteiam a cobrança dos Serviços de Coleta Resíduos 

Sólidos Domiciliares (RSD) e a proposta de alteração do modelo tarifário apresentado pelo 

Samae de Timbó 

  

2. A princípio, e antes de discorrer qualquer arrazoado acerca da questão posta em 

análise, sobreleva proceder o cotejo analítico sobre os diplomas legais aplicáveis para a instituição e 

cobrança pelos serviços de coleta de resíduos sólidos no município de Timbó/SC; inclusive quanto ao 

posicionamento doutrinário e jurisprudencial que circundam a matéria ora em estudo.  

   



 
 

 
 

3. Desta feita, convém destacar que o Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Timbó - SAMAE, por intermédio do Ofício nº 079/2018, de 21 de agosto de 2018, recebido 

por esta Agência em 05 de setembro de 2018, solicita a apreciação do estudo para a alteração do 

modelo tarifário do serviço público de coletas de resíduos sólidos do Município de Timbó/SC.  

Diante da solicitação, a AGIR instaurou o Procedimento Administrativo nº 085/2018, 

cujo objeto é a apreciação do pedido do estudo do modelo tarifário de coleta de resíduos sólidos, 

prestada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó – SAMAE. 

Para tanto, informa a Autarquia que o modelo tarifário atual referente aos serviços 

públicos de coleta e triagem dos resíduos, vem conduzindo um déficit financeiro que perdura ao longo 

de vários anos. A origem do déficit está relacionada a três principais aspectos: os investimentos, o 

aumento dos custos operacionais e o método de cobrança ligado ao carnê IPTU 

 

4. Em suma, o que desponta do Estudo apresentado pelo Samae de Timbó, é que 

esta Autarquia pretende alterar o atual método de cobrança que relaciona o tamanho do imóvel com a 

geração de resíduos, o qual, enfim, limita a área para a cobrança em 150 m
2
 para imóveis residenciais e 

300 m
2
 aos demais usos, cuja cobrança é feita através de carnê do IPTU.  

Nesta esteira, a Autarquia solicitou o estudo para implantação da “Tarifa de Coleta 

de Resíduos Sólidos” vinculada à cobrança/consumo de água, inclusive na mesma fatura, tal como 

ocorre nas cidades de Blumenau/SC e Jaraguá do Sul/SC. A justificativa é de que as economias que 

possuem maior consumo de água, possuem um maior número de habitantes, e sendo assim, um maior 

número de geradores de resíduos. 

Atente-se, outrossim, que a análise pela Gerência de Estudos Econômico-Financeiro 

da AGIR e a prolação do Parecer Administrativo nº 069/2018, a despeito da análise sobre a mudança 

do atual modelo da coleta de resíduos sólidos foi feita com base nos dados fornecidos pelo Samae de 

Timbó, tomou por base dentre os quais os Balanços Contábeis, além é claro do estudo já realizado pela 

AGIR, na modalidade de pesquisa dos custos dos resíduos sólidos (domiciliar, reciclável e triagem) 

2013-2015.  

 

5. Isto posto, e superada a questão preliminar, passa-se agora a análise do ponto de 

vista legal acerca da alteração do modelo tarifário proposto pelo Samae de Timbó, para o qual é 

oportuno destacar que dentre outros princípios basilares, a instituição de impostos e taxas pela União, 



 
 

 
 

Estados, Distrito Federal e Municípios, pautar-se-á pelo que dispõe o artigo 145, II e artigo 150, I, 

ambos de nossa Magna Carta Constitucional, nos seguintes termos: 

  
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 

seguintes tributos: 

I - impostos; 

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. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

 
 

6. Neste ínterim, e transpondo a análise para o âmbito do município de Timbó/SC, 

no qual o serviço público de coleta de resíduos sólidos é realizado e onde se pretende alterar o seu 

modelo tarifário (v.g. nos termos do Estudo apresentado pelo Samae de Timbó), são aplicáveis as 

disposições da Lei Complementar nº 142, de 21 de Dezembro de 1998, que instituiu o Novo Código 

Tributário do Município de Timbó, dentre as quais destacam-se os seguintes:  

 

Art. 3º. Somente a Lei pode estabelecer: 

 

I - A instituição de tributos ou a sua extinção; 

II - A majoração de tributos ou a sua redução; 

III - A definição do fato gerador da obrigação tributária principal e de seu sujeito 

passivo; 

IV - A fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo; 

V - A instituição de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus 

dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 

VI - As hipóteses de suspensão, extinção e exclusão de créditos tributários ou de 

dispensa ou de redução de penalidades. 

 

Art. 4º. Equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que 

importe em torná-lo mais oneroso. 

Parágrafo único. Não constitui majoração de tributos, para os efeitos do inciso II do 

artigo anterior, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. 

 

7. Depreende-se, outrossim, que a proposta de alteração do modelo tarifário para 

o serviço público de coleta de resíduos sólidos apresentado pelo Samae de Timbó, poderá importar e 

impactar na majoração do tributo e até mesmo na sua base de cálculo, vez que neste caso se 

pretende alterar a forma de cálculo do serviço público de coleta de resíduos sólidos, substituindo-se o 



 
 

 
 

cálculo com base na metragem do imóvel (no caso: com a limitação máxima de cálculo de 150 m
2
 

para imóveis residenciais e 300 m
2
 aos demais usos), para o consumo de água, inclusive com a 

cobrança na mesma fatura de serviços.  

Enfim, estas alterações pretendidas pelo Samae de Timbó somente podem ser 

implementadas por força de lei, tal como assim preconiza o artigo 3º e seus incisos e artigo 4º do 

Código Tributário de Timbó; sendo certo que a exaração deste Parecer Jurídico e do Parecer 

Administrativo nº 069/2018, ou por fim a própria decisão pelo Diretor Geral da AGIR, assim o serão 

feitas e deverão ser interpretadas como de caráter opinativo e de recomendação; não vinculando o 

órgão consulente: Samae de Timbó ao seu acatamento, até porque não lhe compete – à AGIR -, 

interferir na discricionariedade e competência exclusiva do Poder Executivo Timboense.  

 

8. Afora a questão de ordem legal, que determina a necessidade imperiosa de 

edição de lei para que se proceda a alteração do modelo tarifário nos moldes propostos pelo Samae 

de Timbó, há que se pormenorizar o estudo ora proposto, para enfim trazer a cotejo o que dispõe o 

Código Tributário do Município de Timbó acerca da Taxa de Coleta de Lixo, merecendo destaque o 

que dispõe o artigo 233, que assim dispõe:  

 

Art. 233. Integram o Sistema Tributário do Município: 

 

I - Impostos: 

a) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; 

b) Imposto Sobre a Transmissão Inter-Vivos; 

c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 

II - Taxas: 

a) (omissis); 

f) Taxa de coleta de lixo; (Grifamos) 

 

Mais adiante, e especificamente à Taxa de Coleta de Lixo, temos os artigos 347 e 

348, que possuem a seguinte redação:  

 

Art. 347 - A taxa de coleta de lixo tem como fato gerador a prestação, pelo Município, 

através do SAMAE, dos serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos. 

§ 1º - O tributo de que trata este artigo será lançado com base no cadastro imobiliário e 

será cobrado de cada economia autônoma atendida ou para a qual o serviço é colocado 

a disposição, juntamente com o Imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana. 

 



 
 

 
 

§ 2º - A receita tributária advinda dos serviços de coleta, tratamento e disposição final 

dos resíduos sólidos será arrecadado e repassado ao SAMAE, que é responsável pela 

execução dos serviços. (Redação dada pela Lei Complementar nº 311/2006) 

 

Art. 348.  A base de cálculo anual, a ser utilizada para estabelecer a Taxa de Coleta de 

Lixo é a área edificada onde o serviço é prestado ou posto a disposição do 

contribuinte, sendo: 

I - Imóveis residenciais: 0,32 UFIR`s por metro quadrado de área edificada; 

I - Imóveis residenciais: 0,35 UFM`s por metro quadrado de área edificada. (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 457/2014) 

II - Imóveis não residenciais: 0,49 UFIR`s por metro quadrado de área edificada. 

II - Imóveis não residenciais: 0,54 UFM`s por metro quadrado de área edificada. 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 457/2014) 

Parágrafo único. Para efeito de cálculo da taxa de coleta de lixo, considerar-se-á a área 

edificada do imóvel até o limite de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) 

para os de uso residencial e de até 300,00 m² (trezentos metros quadrados) para os 

demais, desprezando-se a área excedente aos limites fixados, para cada economia 

autônoma. 

 

9. Assim é que por conta das disposições supra transcritas, depreende-se do seu 

contexto que o Município de Timbó instituiu a cobrança pelos serviços públicos de coleta de resíduos 

sólidos através de TAXA, cuja arrecadação e repasse é destinada ao Samae de Timbó.  

E se agora o Samae de Timbó pretende a alteração do modelo tarifário para o serviço 

público de coleta de resíduos sólidos, alterando, enfim, a base de cálculo e até mesmo a sua 

modalidade de cobrança (de TAXA para TARIFA), faz-se imprescindível que se cumpram todas as 

formalidades legais para tal.  

 

10. A despeito do que é aplicável a Lei nº 11.445/07 – que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico – que por sua vez possui algumas normatizações que são 

importantes para delimitar a análise que ora se pretende enfrentar, senão vejamos o que preconizam os 

artigos 2º, 22 e 35 do citado dispositivo legal:   

 

Art. 2º. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 

I – (omissis); 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 

meio ambiente; 

 

 Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/t/timbo/lei-complementar/2006/31/311/lei-complementar-n-311-2006-altera-a-lei-complementar-n-142-de-21-de-dezembro-de-1998-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/t/timbo/lei-complementar/2014/45/457/lei-complementar-n-457-2014-altera-a-lei-complementar-142-de-21-de-dezembro-de-1998-alterada-pelas-leis-n-s-160-de-20-10-98-n-193-de-28-12-00-n-214-de-21-12-01-n-255-de-22-12-03-n-284-de-19-052005-n-311-de-09-06-06-n-321-de-01-11-2006-e-n-322-de-05-12-2006-lc-n-377-de-22-12-2009-e-lc-395-de-23-12-2010-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/t/timbo/lei-complementar/2014/45/457/lei-complementar-n-457-2014-altera-a-lei-complementar-142-de-21-de-dezembro-de-1998-alterada-pelas-leis-n-s-160-de-20-10-98-n-193-de-28-12-00-n-214-de-21-12-01-n-255-de-22-12-03-n-284-de-19-052005-n-311-de-09-06-06-n-321-de-01-11-2006-e-n-322-de-05-12-2006-lc-n-377-de-22-12-2009-e-lc-395-de-23-12-2010-e-da-outras-providencias


 
 

 
 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-

estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas; 

 

Art. 22. São objetivos da regulação: 

 

I – (omissis); 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência 

e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade. 

 

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 

cobrança dos serviços: 

I – (omissis); 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e 

outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço 

ou de suas atividades; (Grifamos) 

 

Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada 

destinação dos resíduos coletados e poderão considerar: 

 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 

 

11. Desta feita, pela simples leitura que se faz da redação dos artigos 29, II e 35 da 

Lei nº 11.44507, a cobrança pela prestação do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos urbanos, poderá adotar uma das seguintes modalidades legais: TAXA ou TARIFA; 

tudo em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades e também as 

diretrizes legais preconizadas no citado artigo 35 e seus incisos I à III.  

 

12. Entrementes as considerações legais supra transcritas, é de certa forma 

controvertida e tormentosa a discussão acerca do conceito e diferenciações existentes entre taxa e 

tarifa. Para um maior esclarecimento sobre o assunto oportuno é a transcrição dos ensinamentos de 

Hely Lopes Meirelles, que citado pelo Ministro Relator Hamilton Carvalhido (STJ), nos Autos do 

Agravo de Instrumento nº 1.366.960 – MG (2010/0211548-9) diferenciou-as assim: 

 



 
 

 
 

“...HELY LOPES MEIRELLES enfrenta, minuciosamente e sob vários prismas, 

esse tema, ao discorrer acerca das diferenças entre tarifa e taxa: 

Preços públicos - A tarifa é o preço público que a Administração fixa, prévia e 

unilateralmente, por ato do Executivo, para as utilidades e serviços industriais 

prestados diretamente por seus órgãos ou indiretamente por seus delegados - 

concessionários e permissionários -, sempre em caráter facultativo para os usuários. 

Nisto se distingue a tarifa da taxa, porque, enquanto esta é obrigatória para os 

contribuintes, aquela (a tarifa) é facultativa para os usuários: a tarifa é um preço 

tabelado pela Administração; a taxa é uma imposição fiscal, é um tributo. Distingue-

se, ainda a tarifa (preço público) da taxa (tributo) porque esta só pode ser instituída, 

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 remuneração da 

utilidade ou do serviço por preço. Como tributo, a taxa depende da vigência anterior 

da lei, que a instituiu ou aumentou, para ser arrecadada (CF, art. 150, III, 'b'); como 

preço, a tarifa independe dessa exigência constitucional para sua cobrança. 

Daí por que a taxa não pode ser instituída ou aumentada em meio do exercício 

financeiro, ao passo que a tarifa pode ser criada, aumentada e cobrada em qualquer 

época do ano, desde que o usuário utilize efetivamente o serviço ou aufira 

concretamente a utilidade pública tarifada - como tem sustentado, uniformente, a 

doutrina pátria, com apoio da jurisprudência dominante de nossos Tribunais. 

Presta-se a tarifa a remunerar os serviços pró-cidadãos, isto é, aqueles que visam a 

dar comodidade aos usuários ou a satisfazê-los em suas necessidades pessoais 

(telefone, energia elétrica, transportes etc.); ao passo que a taxa é adequada para o 

custeio dos serviços pró-comunidade, ou seja, aqueles que se destinam a atender a 

exigências específicas da coletividade (água potável, esgoto, segurança pública 

etc.) e, por isso mesmo, devem ser prestados em caráter compulsório e 

independentemente de solicitação dos contribuintes. 

Todo serviço público ou de utilidade pública não essencial à 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 o utilizam. (in Direito Municipal Brasileiro. 13 .ed, p. 162) 

 

13. Ainda a despeito do conceito emprestado ao termo serviço público, traz-se a 

colação os ensinamentos de Celso Antonio Bandeira de Mello, para o qual o serviço: 

 

(...) é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 

destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos 

administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si 

mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público - portanto, 

consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído em 

favor dos interesses definidos como público no sistema normativo. (in Curso de 

Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 600) 

 

 

14. Neste ínterim, superada a discussão acerca dos conceitos legais que permeiam os 

serviços públicos e a remuneração destes por uma das modalidades tributárias existentes, passa-se 



 
 

 
 

agora a discussão acerca do questionamento formulado, o qual como dito visa instrumentalizar os 

municípios quanto a forma de cobrança pelos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, seja 

via cobrança de TAXA ou TARIFA, em especial quando a prestação destes serviços ocorram de 

forma indireta, ou seja explorados por concessionários, ou permissionários, sob a ótica e regime de 

Direito Administrativo.  

 

15. Antes de adentrar no mérito da questão propriamente dita, há que se observar em 

cada caso específico o que dispõe o Código Tributário Municipal, porquanto é certo que cada 

município possui regramento próprio para a cobrança pelos serviços públicos de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares.  

Ou seja, há que se perquirir e analisar inicialmente como cada município legislou a 

despeito da cobrança pelos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos domiciliares, adotando 

enfim uma das 2(duas) formas mais comuns de remuneração por tais serviços: via TAXA ou TARIFA. 

Há que se prever ainda a hipótese da prestação dos serviços de coleta de resíduos 

sólidos por autarquias municipais, oportunidade em que deverá ser observada a respectiva lei de 

criação, a qual instituirá a modalidade de remuneração dos serviços.  

No caso específico do Município de Timbó, já restou claro e evidenciado que o seu 

Código Tributário prevê que a cobrança pelos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos, operar-

se-á através de TAXA (Conf. arts. 347 e 348), sendo que eventual cobrança para a modalidade de 

TARIFA, prescinde obviamente de lei que altere o respectivo Código Tributário.  

 

16. A propósito do tema em discussão (no caso: Taxa ou Tarifa – para remunerar 

os serviços públicos de resíduos sólidos), traz-se a colação o entendimento manifestado por  Rafael 

Oliveira Cecílio, em seu artigo: A PATENTE INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA DA 

TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS, disponível em 

http://publicacoes.facthus.edu.br/index.php/juridica/article/view/40/43, acesso aos 17.04.2018), o qual 

discorre com elevado acerto ao diferenciar a remuneração dos serviços públicos de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares (taxa x tarifa), senão vejamos o que discorre neste particular:  

 

Com relação à TAXA, discorre nos seguintes termos: 

 

“... Pois bem.  

http://publicacoes.facthus.edu.br/index.php/juridica/article/view/40/43


 
 

 
 

Extrai-se da Constituição da República que a taxa pode ser conceituada como 

sendo um tributo cuja obrigação de pagamento pelo contribuinte se constitui 

quando este efetivamente utiliza de um serviço público específico e divisível, ou 

quando tal serviço público específico e divisível puder ser utilizado de forma 

potencial pelo contribuinte em estando tal serviço à sua disposição.  

Pode-se dizer então que a taxa, por ser um tributo contraprestacional, possui 

pagamento que corresponde a uma contraprestação do contribuinte ao Estado pelo 

serviço que lhe presta ou pela vantagem Este que lhe proporciona (MACHADO, 

2005).  

Em conclusão, a taxa é a remuneração de uma atividade vinculada ao Poder 

Público (serviço público, específico e divisível, efetivo ou potencial, incluindo-se 

o concernente ao poder de polícia), regendo-se pelo princípio da retributividade.  

A Constituição Federal do Brasil dispõe a respeito da existência de duas 

espécies distintas de taxa, quais sejam, a taxa em razão do exercício do poder de 

polícia e a taxa de serviços públicos.  

A definição de taxa de polícia é encontrada nos artigos 77 e 78 do Código 

Tributário Nacional, que dispõem que seu fato gerador é o exercício regular do 

poder de polícia considerado como sendo a atividade da administração pública que 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 

ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente a 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 tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos.  

Contudo, o que interessa aqui, é tão somente a taxa de serviços públicos na 

modalidade taxa de coleta de resíduos sólidos e urbanos. 

 

A despeito da TARIFA, difere-a da taxa, por meio dos seguintes argumentos: 

 

Com relação à tarifa, esta é a remuneração devida pelos usuários de 

serviços públicos explorados por concessionários, ou permissionários, sob 

regime de Direito Administrativo. (Grifamos) 

A concessão de serviço público é contrato administrativo pelo qual a 

Administração confere ao particular a execução remunerada de serviço público ou 

de obra pública, ou lhe cede o uso de bem público, para que o explore por sua 

conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentares e contratuais.  

Pode-se dizer o seguinte:  

Trata-se de modalidade de transferência da prestação do serviço público, por 

meio do qual o titular da competência atribui a outrem o seu desempenho, mas que 

não deve produzir modificação do regime jurídico que preside a prestação do 

serviço público, não acarretando a transformação do serviço em privado. (MELO, 

2007, p.70)  

A diferença da tarifa e da taxa com relação aos preços públicos é que estas 

remuneram os serviços públicos previstos constitucionalmente, e os prestados sob 

regime de Direito Público, observando normas e princípios tributários e 

administrativos. Já os preços públicos (tarifa) remuneram os serviços prestados 

sob regime de Direito Privado, de conformidade com esquemas contratuais.  



 
 

 
 

17. Enfim, dúvidas não persistem quanto a forma de remuneração pelos serviços 

públicos de resíduos sólidos, que por sua vez se prestados diretamente pelo titular/município serão 

remunerados via pagamento de taxa, e se prestados por concessionário privado (v.g concessão ou 

permissão), serão remunerados via pagamento de tarifas; cujo entendimento, s.m.j, está respaldado 

pela orientação doutrinária e jurisprudencial, inclusive pelo e. STF (Supremo Tribunal Federal), 

conforme será adiante esmiuçado.  

 

18. Ao arremate traz-se a colação o entendimento manifestado pelo e. Supremo 

Tribunal Federal (STF), que ao reconhecer a repercussão geral sobre a questão da remuneração de 

concessionária de serviço de coleta de lixo, procedeu as seguintes considerações, a qual está disponível 

em:http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=6

397405, nos seguintes termos:  

Notícias STF Imprimir  
Segunda-feira, 20 de junho de 2016  

Remuneração de concessionária de serviço de coleta de lixo é tema de repercussão geral  

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgará recurso em que se discute a possibilidade de 

delegação, mediante contrato de concessão, do serviço de coleta de lixo. Os ministros também 

discutirão a natureza jurídica da remuneração deste serviço (se por taxa ou tarifa), no que diz respeito à 

essencialidade e à compulsoriedade. O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 847429, de 

relatoria do ministro Dias Toffoli, no qual três moradores de Joinville (SC) questionam a tarifa de 

limpeza urbana, cobrada diretamente pela empresa Engepasa Ambiental Ltda pela prestação do serviço 

na cidade de Joinville (SC). 

De acordo com o ministro Toffoli, o tema é constitucional e transcende os interesses subjetivos das 

partes, de modo que possui inegável repercussão geral, merecendo ser analisado pelo Plenário do 

Supremo. “De mais a mais, o reconhecimento da repercussão geral possibilitará o julgamento da 

matéria sob a égide desse instituto, com todos os benefícios dele decorrentes”, explicou. 

No recurso, os moradores questionam decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), no 

sentido de que, comprovada a prestação do serviço, o beneficiário tem o dever irrecusável de pagar a 

tarifa, seja pelo uso efetivo ou pela exclusividade. O TJ-SC afastou a exigência de tarifa de limpeza 

pública, mas manteve a cobrança da tarifa relativamente aos serviços de coleta e remoção de resíduos 

domiciliares. 

Segundo os moradores, a tarifa cobrada pelo município teria natureza jurídica de taxa, pois a utilização 

do serviço é compulsória, e seria necessária a edição de lei impositiva da obrigação. Alegam que o 

acórdão do TJ-SC seria contraditório, na medida em que reconhece que a remuneração da 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=319342


 
 

 
 

concessionária necessariamente deve ser feita mediante tarifa, ainda que a utilização dos serviços seja 

compulsória (uma característica das taxas). Para os moradores, ao fixar, sem lei, taxa disfarçada de 

tarifa para a remuneração de serviços de utilização compulsória, configura-se ofensa aos artigos 145, 

inciso II, e 150, inciso I, da Constituição Federal. 

Em contrarrazões, o município alega que outorgou concessão dos serviços de limpeza urbana à 

Engepasa e que a concessionária executa o serviço em seu próprio nome, correndo os riscos normais 

do empreendimento. Por isso, foi necessária a alteração na forma de remunerar os serviços, não mais 

cabendo a cobrança de taxa, em face da própria natureza da concessão. Sustenta que o serviço de 

limpeza urbana não pode ser considerado uma relação de consumo, não se submetendo ao Código de 

Defesa do Consumidor. 

“O caso envolve particularidade que está a merecer um pronunciamento do Plenário, qual seja, a 

possibilidade de delegação, mediante contrato de concessão, do serviço de coleta e remoção de 

resíduos domiciliares, bem como a forma de remuneração de tais serviços, no que diz respeito à 

essencialidade e à compulsoriedade. É de se definir, portanto, a natureza jurídica da cobrança pela 

prestação dos serviços de coleta e remoção de lixo domiciliar prestado por concessionária, já que, 

quando prestados diretamente por município, eles devem ser remunerados por taxa”, apontou o 

ministro Toffoli. A repercussão geral do tema tratado neste recurso foi reconhecida por meio de 

deliberação do Plenário Virtual do STF, em decisão majoritária. 

Aplicação das Súmulas no STF Imprimir  

  Súmulas Vinculantes Pesquisar  

Súmula Vinculante 19 

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. 

Precedente Representativo 

"(...) observo, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal fixou balizas quanto à interpretação dada 

ao art. 145, II, da Constituição, no que concerne à cobrança de taxas pelos serviços públicos de 

limpeza prestados à sociedade. Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os serviços 

públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, 

desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza 

realizados em benefício da população em geral (uti universi) e de forma indivisível, tais como os de 

conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros). Decorre 

daí que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e 

tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que 

é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e 

limpeza de logradouros e bens públicos. (...) Além disso, no que diz respeito ao argumento da 

utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1248
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarSumula.asp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarSumula.asp


 
 

 
 

quem na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de 

cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base 

e a outra." (RE 576321 RG-QO, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento 

em 4.12.2008, DJe de 13.2.2009, com repercussão geral - tema 146) 

Jurisprudência posterior ao enunciado 

● Taxa de coleta de lixo domiciliar: serviço público específico e divisível  

"(...) A jurisprudência deste Tribunal já firmou o entendimento no sentido de que o 

serviço de coleta de lixo domiciliar deve ser remunerado por meio de taxa, uma vez 

que se trata de atividade específica e divisível, de utilização efetiva ou potencial, 

prestada ao contribuinte ou posta à sua disposição. Ao inverso, a taxa de serviços urbanos, 

por não possuir tais características, é inconstitucional. (...) Ademais, dissentir das conclusões firmadas 

pelo Tribunal de origem sobre a natureza uti universi dos serviços demandaria o reexame do acervo 

probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF)." (AI 

702161 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 12.15.2015, DJe de 

12.2.2016). 

"Ementa (...) 1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser legítima a cobrança de taxa de 

coleta de lixo domiciliar, haja vista ser esse serviço de caráter divisível e específico." (RE 596945 

AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 14.2.2012, DJe de 29.3.2012) 

"Ementa (...) 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da legitimidade da taxa 

de coleta de lixo proveniente de imóveis, entendendo como específico e divisível o serviço público de 

coleta e tratamento de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição." (AI 311693 

AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 6.12.2011, DJe de 19.12.2011) 

  

"Ementa: (...) 1. O exame da possibilidade de o serviço público ser destacado em unidades autônomas 

e individualizáveis de fruição não se esgota com o estudo da hipótese de incidência aparente do 

tributo. É necessário analisar a base de cálculo da exação, que tem por uma de suas funções confirmar, 

afirmar ou infirmar o critério material da regra-matriz de incidência. As razões de agravo regimental, 

contudo, não indicam com precisão como a mensuração do tributo acaba por desviar-se da prestação 

individualizada dos serviços de coleta e remoção de lixo. 2. "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" (Súmula Vinculante 19). Agravo 

regimental ao qual se nega provimento." (RE 571241 AgR, Relator Ministro Joaquim Barbosa, 

Segunda Turma, julgamento em 20.4.2010, DJe de 4.6.2010) 

  
● Ausência de identidade de temas:  súmula vinculante 19 e exigibilidade de taxa de limpeza pública  
  

"O que se põe em foco na reclamação é, se ao declarar a ilegalidade da taxa de limpeza pública, por 

ausência dos requisitos da especificidade e divisibilidade dos serviços públicos, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29 do Supremo Tribunal Federal. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=576025
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2589598&numeroProcesso=576321&classeProcesso=RE&numeroTema=146
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10231891
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10231891
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=1863745
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=1863745
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=1644010
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=1644010
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=571241&classe=RE-AgR


 
 

 
 

Razão jurídica não assiste ao reclamante. Explico. (...) A exação tributária foi declarada 

inconstitucional pelo Tribunal de Justiça paulista em razão de o serviço público custeado não atender 

aos requisitos da especificidade e da divisibilidade, pois 'beneficiam toda a coletividade e não apenas o 

contribuinte, que não pode ser individualizado'. Portanto, não há identidade material entre às Súmulas 

Vinculantes nºs 19 e 29 e a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria apenas 

decidido que a taxa de limpeza pública teria caráter uti universi e, por isso, não poderia ser cobrada por 

taxa, como pretende a Reclamante. Ressalte-se o parecer da Procuradoria-Geral da República, o qual 

prescreve: 'A 'taxa de limpeza pública' é cobrada em razão dos serviços públicos de varição, de 

lavagem e de capinação. Não tem, portanto, pertinência com a matéria da SV nº 19 referente à 'taxa de 

lixo' cobrada em razão dos serviços públicos de sua coleta, remoção, tratamento e destinação. Em 

relação à alegada violação da Súmula Vinculante nº 29, o acórdão reclamado entendeu ser inexigível a 

'taxa de limpeza pública' por não atender os requisitos da especificidade e divisibilidade'." (Rcl 13679, 

Relator Ministro Dias Toffoli, Decisão Monocrática, julgamento em 14.2.2014, DJe de 25.2.2014) 

Observação 

● Ver Súmula Vinculante 29 e Súmula 670 do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

19. Em suma, das transcrições acima, destaca-se a seguinte:  

"(...) A jurisprudência deste Tribunal já firmou o entendimento 

no sentido de que o serviço de coleta de lixo domiciliar deve ser 

remunerado por meio de taxa, uma vez que se trata de 

atividade específica e divisível, de utilização efetiva ou 

potencial, prestada ao contribuinte ou posta à sua disposição. Ao 

inverso, a taxa de serviços urbanos, por não possuir tais características, é 

inconstitucional. (...) Ademais, dissentir das conclusões firmadas pelo Tribunal 

de origem sobre a natureza uti universi dos serviços demandaria o reexame do 

acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase 

processual (Súmula 279/STF)." (AI 702161 AgR, Relator Ministro Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgamento em 12.15.2015, DJe de 12.2.2016). 

 

Tal julgado, por sua objetividade, e também porque emanado do e. STF, traduz-se 

por si só como fundamental e conclusivo ao presente Parecer, que o é apresentado como de caráter 

consultivo e não importa em sua aceitação pela Gerência consultiva, que a seu critério poderá dissentir 

das razões ora apresentadas, segundo seus critérios e convencimentos.  
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IV – Conclusão  

 

Por todo o exposto, a par das razões de ordem legal e julgados supra transcritos, e em 

resposta ao questionamento formulado pelo Gerente de Estudos Econômico-Financeiro da AGIR, o 

parecer o é no sentido de referendar as razões constantes do Parecer Administrativo nº 069/2018, 

asseverando ainda que a proposta de alteração do modelo tarifário para o serviço público de coleta 

de resíduos sólidos apresentado pelo Samae de Timbó, poderá importar e impactar na majoração do 

tributo e até mesmo na sua base de cálculo, vez que neste caso se pretende alterar a forma de cálculo 

do serviço público de coleta de resíduos sólidos, substituindo-se o cálculo com base na metragem do 

imóvel (no caso: com a limitação máxima de cálculo de 150 m
2
 para imóveis residenciais e 300 m

2
 

aos demais usos), para o consumo de água, inclusive com a cobrança na mesma fatura de serviços; 

razão pela qual estas alterações pretendidas pelo Samae de Timbó somente podem ser implementadas 

por força de lei, tal como assim preconiza o artigo 3º e seus incisos e artigo 4º do Código Tributário de 

Timbó 

Atente-se, outrossim, que no caso específico do Município de Timbó, já restou claro 

e evidenciado que o seu Código Tributário prevê que a cobrança pelos serviços públicos de coleta de 

resíduos sólidos, operar-se-á através de TAXA (Conf. arts. 347 e 348), sendo que eventual cobrança 

para a modalidade de TARIFA, prescinde obviamente de lei que altere o respectivo Código Tributário.  

É o parecer, salvo melhor juízo; cujo Parecer é apresentado como de caráter 

consultivo e não importa em sua aceitação pela Gerência consultiva, que a seu critério poderá dissentir 

das razões ora apresentadas, segundo seus critérios e convencimentos.  

 

Blumenau (SC), 24 de Outubro de 2018. 

 

Luciano Gabriel Henning 

Assessor Jurídico da AGIR 

OAB-SC 15.101 

 


