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RESUMO

A remuneração nos serviços públicos sempre foi assunto que provocou e ainda
causa muita divergência na doutrina, alguns estudiosos do Direito Tributário até
o presente momento não aceitam a remuneração por tarifa. O objetivo da
presente pesquisa é tentar solucionar a dissensão, propondo soluções para
identificar corretamente quando ocorre cada tipo de remuneração. Assim, será
necessário observar o instituto do serviço público, a partir de sua evolução, a fim
de que se constate que já não há mais possibilidade para somente um tipo de
remuneração. Como os serviços públicos são um reflexo da evolução estatal, o
trabalho também analisa a evolução do Estado, principalmente, a partir de uma
visão econômica, sem desconsiderar o aspecto jurídico, sendo a opção
puramente metodológica. Dentro do tema, serão tratados os meios de delegação
e os princípios que regem o serviço público. Em um segundo momento, é que se
analisa a remuneração, tratando tanto da taxa, a partir da teoria da norma, como
da tarifa, esta por uma visão do Direito Administrativo da Economia. Assim,
tenta-se chegar a uma conclusão a partir de um confronto entre os dois tipos de
remuneração.
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ABSTRACT

The remuneration of the public services always be a subject that cause and still
origin a lot of divergence in the doctrine, some studious of the Tax law until the
present moment do not accept the remuneration by tariff. The purpose of the
present research is to try to solve the discussion, showing solutions to identify
correctly, when each type of remuneration occurs. Consequently, it will be
necessary to observe the institute of the public services, from their evolution,
because in that way, it will be evidence that already it does not only have more
possibility for only a type of remuneration. As the public services are an effect of
the State evolution, the work also analyzes the evolution of the State, for the
most part, from a economic vision, without disrespecting the legal aspect, being a
methodic option. Inside the subject, the ways of delegation and the principles of
the public service will be study. In a second moment, the remuneration will be
analyzed, from the theory of the norm to study the tax and to study the tariff, the
work will show a vision of the Administrative law of the Economy. So, it is tried to
arrive a conclusion from a confrontation by the two types of remuneration.
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