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Parte I
A remuneração pela
prestação de serviços
públicos de resíduos
sólidos urbanos

A questão da divisibilidade
Para que um determinado serviço público possa ser remunerado por aquele
que usufrui dele (usuário), é necessário que se possa saber quanto cada
usuário usufruir do serviço, de forma a se permitir se calcular a
remuneração que especificadamente deve pagar.
No caso dos resíduos sólidos urbanos, há dois serviços e atividades que são
(i) indivisíveis, que constituem o objeto do serviço público de limpeza
pública, e (ii) os divisíveis, que constituem o objeto do serviço público de
manejo de resíduos sólidos urbanos.

A questão da divisibilidade
Na cultura jurídica, os serviços indivisíveis são conhecidos como serviços uti
universi, e são caracterizados como aqueles que a Administração presta sem Ter
usuários determinados, para atender à coletividade no seu todo. Ex.: polícia,
iluminação pública, calçamento. Daí por que, normalmente, os serviços uti
universi devem ser mantidos por imposto (tributo geral), e não por taxa ou
tarifa, que é remuneração mensurável e proporcional ao uso individual do
serviço.
Eles se distinguem dos serviços uti singuli, que são os que têm usuários
determinados e utilização particular e mensurável para cada destinatário. Ex.: o
telefone, a água e a energia elétrica domiciliares. São sempre serviços de
utilização individual e mensurável, pelo que podem ser remunerados por taxa
(tributo) ou preço público (por ex., tarifa).

A questão da compulsoriedade
Ainda na cultura jurídica tradicional, mesmo os serviços podem ser divididos
como serviços compulsórios, ofertado aos usuários independentemente de sua
vontade, e os serviços facultativos, cujo acesso depende da vontade do usuário.
Um dos exemplos mais comuns de serviços compulsórios é o serviço público de
manejo de resíduos sólidos urbanos, que estará à disposição, no local e horário
designados, para coletar os resíduos eventualmente gerados –e esta presença e
disponibilidade do serviço independe de o usuário concordar ou não com ela.
Já o serviço de telefonia é exemplo de serviço facultativo. Somente aqueles que
demandarem o serviço, solicitando-o expressamente, terão acesso à ele e,
ainda, estarão sujeitos a pagar a remuneração correspondente.

A questão da compulsoriedade
Caso haja remuneração específica em razão da oferta ou prestação de serviços
públicos divisíveis e compulsórios, segundo entendimento tradicional (e que
vem sendo revisto, como se verá), tal remuneração deve se revestir da forma de
taxa. Ou seja, taxa pela prestação de um serviço público.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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;
(...)

A questão da compulsoriedade
Já os serviços públicos divisíveis e facultativos, segundo entendimento
tradicional (e que vem sendo revisto, como se verá), a sua remuneração pode
tanto se revestir na forma de taxa como na de tarifa.
Observe-se que caso o serviço seja remunerado por taxa lançada em razão da
mera disponibilidade, ou seja pela utilização potencial dos serviços,
evidentemente que ele muda a sua natureza, passando a ser serviço público
compulsório. Doutro lado, caso a taxa seja lançada apenas na razão, e na
proporção, da utilização efetiva, o serviço público continua sendo facultativo.
Essa antiga noção de serviços divisíveis compulsórios e facultativos e sua
respectiva remuneração é um tema hoje em debate.

A questão da compulsoriedade
A SÚMULA 545 DO STF
Súmula 545. Preços de serviços públicos e taxas não se
confundem,

porque

estas,

diferentemente

daqueles,

são

compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia
autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu.

A questão da compulsoriedade
A SÚMULA 545 DO STF
6. Segundo a jurisprudência firmada nessa Corte, o elemento nuclear para identificar e
distinguir taxa e preço público é o da compulsoriedade, presente na primeira e ausente
na segunda espécie, como faz certo, aliás, a Súmula 545: "Preços de serviços públicos e
taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e
têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que
as instituiu". Esse foi o critério para determinar, por exemplo, que o fornecimento de
água é serviço remunerado por preço público (...). Em suma, no atual estágio normativo
constitucional, o pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias não tem natureza
tributária, mas sim de preço público, não estando, consequentemente, sujeita ao
princípio da legalidade estrita. 8. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado
nesta ação direta de inconstitucionalidade. [ADI 800, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 11-62014, DJE 125 de 1º-7-2014.]

A questão da compulsoriedade
Contudo este tema está em debate. Isso porque atualmente a
fixação de tarifas não é mais livre como no passado.
No caso dos serviços públicos de saneamento básico, a sua
remuneração, seja taxa ou tarifa, deve atender diretrizes fixadas
em lei nacional (LNSB), e está sujeita à regulação, com sua técnica
e controle próprios. E, ainda, no caso de prestação contratada, o
próprio contrato limite a liberdade de fixação de preços públicos,
inclusive tarifas. Não seria o caso de o STF rever a atualizar a
Súmula 545?

TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 903 DO STF
Tema de Repercussão Geral 903 - a) Possibilidade de delegação,
mediante contrato de concessão, do serviço de coleta e remoção
de resíduos domiciliares; b) Natureza jurídica da remuneração do
serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares prestado por
concessionária, no que diz respeito à essencialidade e à
compulsoriedade.

TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 903 DO STF
No caso paradigma de repercussão geral a União, por meio da
Advocacia Geral da União, se habilitou como amicus curiae.
A sua posição foi a de defender a constitucionalidade do uso de
preços públicos, inclusive tarifas, para remunerar a prestação de
serviços públicos divisíveis e compulsórios. Inclusive, a
importância dessa forma de remuneração para a evolução dos
serviços, inclusive sendo esta diretrizes dos Projetos FEP CAIXA na
área de resíduos foi destacada.

Parte II

De lege ferenda: contribuição
para remunerar o serviço
público de limpeza pública?

AINDA A QUESTÃO DA INDIVISIBILIDADE
Em alguns Municípios havia uma “taxa de limpeza pública”, no
qual se divida entre os usuários os custos tanto dos (i) Serviços
Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, como dos (ii)
Serviços Públicos de Limpeza Urbana.
Como os serviços de limpeza pública não são divisíveis, para
saber quanto cada usuário usufruiu deles, em termos jurídicos
está inviabilizada a cobrança seja de taxa, seja de tarifa.

AINDA A QUESTÃO DA INDIVISIBILIDADE
Inclusive, como a taxa englobava dois serviços diferentes, até
havia a dúvida de saber se próprio serviço público de manejo de
RSU (que é divisível) poderia ser remunerado por taxa. Contudo
esta polêmica foi resolvida como a Súmula Vinculante 19 do STF,
aqui já referida. Mas restou clara a inviabilidade de os usuários
remunerarem por taxa ou tarifa os serviços públicos de limpeza
urbana.

A IMPORTÂNCIA DA RECEITA ESPECÍFICA
Contudo, sem uma receita específica, os serviços públicos de
limpeza urbana passam a concorrer com todas as outras
prioridades orçamentárias do Município, e como ocorre muitas
vezes com as questões ambientais (que são “do futuro”), acabam
por ser postergadas pelas “questões emergenciais do presente”.
Daí o caráter estratégico de possuir uma remuneração específica,
paga pelo usuário.

A EXPERIÊNCIA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O que ocorreu com a remuneração pela prestação dos serviços
públicos de limpeza urbana é muito semelhante com o que
ocorreu com os serviços de iluminação pública. Também em
relação a eles se cobrava taxa, considerada inconstitucional, por
os serviços de iluminação pública não serem divisíveis. A solução
foi os Municípios se unirem e defenderem alteração na
Constituição, que passou a prever esta remuneração.

A EXPERIÊNCIA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir
contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do
serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I
e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)
Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se
refere o caput, na fatura de consumo de energia
elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

UMA QUESTÃO EM ABERTO
(DE LEGE FERENDA):
Criar uma remuneração específica (contribuição) para remunerar
os serviços públicos de limpeza urbana, aos moldes de como é
hoje cobrada a Contribuição de Iluminação Pública (Cosip).
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