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Protocolo Câmara Municipal de Itapoá <protocolo@camaraitapoa.sc.gov.br>

ENC: Solicitação de Parecer Jurídico 
3 mensagens

Il,ar <ilmardc@uvesc.org.br> 29 de novembro de 2017 10:03
Para: protocolo@camaraitapoa.sc.gov.br

Bom dia Eduardo,

devido a complexidade da consulta encaminhada a esta Entidade,

Informo  que até sexta feira dia 01/12 estaremos encaminhando o parecer da referida

consulta.

Agradeço a compreensão ,

Att,

Ilmar Dalla Costa

Superintendente

 

 

 

De: Secretaria - Uvesc [mailto:secretaria@uvesc.org.br]  
Enviada em: terça-feira, 21 de novembro de 2017 09:18 

Para: Ilmar - UVESC 

Assunto: ENC: Solicitação de Parecer Jurídico

 

 

 

De: Rafael Eduardo de Oliveira [mailto:eduardo@camaraitapoa.sc.gov.br]  
Enviada em: terça-feira, 21 de novembro de 2017 08:52 

Para: Secretaria Uvesc; Protocolo Câmara Municipal de Itapoá 

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico

 

Bom dia, a pedido dos Membros das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Itapoá/SC, venho através
deste solicitar um Parecer Jurídico referente a constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nº 15/2017, que
altera a Lei Complementar nº 46/2015, sobre a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP,
e dá outras providências. 

Segue Projeto e documentos anexo:

 

Att;

Rafael Eduardo de Oliveira 

Diretor Legislativo

Câmara Municipal de Itapoá/SC

mailto:secretaria@uvesc.org.br
mailto:eduardo@camaraitapoa.sc.gov.br
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Fone: (47)3443-6146 / (47) 9 9718-6117

Protocolo Câmara Municipal de Itapoá <protocolo@camaraitapoa.sc.gov.br> 5 de dezembro de 2017 09:16
Para: Rafael Eduardo de Oliveira <eduardo@camaraitapoa.sc.gov.br>

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Il,ar <ilmardc@uvesc.org.br> 
Data: 29 de novembro de 2017 10:03 
Assunto: ENC: Solicitação de Parecer Jurídico 
Para: protocolo@camaraitapoa.sc.gov.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
Leonice Marli Riskowski
Setor Protocolo

Rafael Eduardo de Oliveira <eduardo@camaraitapoa.sc.gov.br> 5 de dezembro de 2017 12:02
Para: Protocolo Câmara Municipal de Itapoá <protocolo@camaraitapoa.sc.gov.br>, José Antonio Stoklosa
<vereadorsgtstoklosa@camaraitapoa.sc.gov.br>, Jonecir Soares <vereadorjonecir@camaraitapoa.sc.gov.br>, Thomaz
William Palma Sohn <vereadorthomaz@camaraitapoa.sc.gov.br>, José Maria Caldeira
<vereadorcaldeira@camaraitapoa.sc.gov.br>, Jeferson Rubens Garcia <vereadorjefinho@camaraitapoa.sc.gov.br>,
Janayna Gomes Silvino <vereadorajanayna@camaraitapoa.sc.gov.br>, Geraldo Rene Behlau Weber
<vereadorgeraldo@camaraitapoa.sc.gov.br>, Joarez Antônio Santin <vereadorbarracao@camaraitapoa.sc.gov.br>,
Ezequiel de Andrade <vereadorezequiel@camaraitapoa.sc.gov.br>

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: "juridico@uvesc.org.br" <juridico@uvesc.org.br> 
Data: 5 de dez de 2017 11:25 
Assunto: re: ENC: Solicitação de Parecer Jurídico 
Para: "Il,ar" <ilmardc@uvesc.org.br> 
Cc: <eduardo@camaraitapoa.sc.gov.br> 

Inicialmente cumpre salientar que cabe ao município a responsabilidade pela consecução de sua
legislação Tributária, lembrando que a iniciativa é do Executivo.
 
A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, é uma contribuição criada
através de lei municipal, e possui base constitucional no art. 149-A da Constituição Federal, que assim
fala: "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”, tendo sua
receita destinação específica e obrigatória. Tal destinação deverá se vincular necessariamente ao custeio
da iluminação pública e despesas afins, a exemplo da aquisição de lâmpadas e acessórios. Qualquer
outra destinação estará ferindo frontalmente o dispositivo legal.
 
Cada município tem o arbítrio para legislar acerca da contribuição para custeio da Iluminação Pública
através de lei complementar municipal, visto que é de sua competência exclusiva.
 
A natureza tributária da COSIP, não é taxa, nem tampouco imposto, é uma quinta espécie tributária,
conhecida como contribuição especial.
 
“O STF no julgamento do RE 573.675, Santa Catarina, onde por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, o Pleno do
Tribunal desproveu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Estadual em face do Município de São José.
Onde o STF teve a oportunidade de manifestar-se sobre a constitucionalidade da cobrança de contribuição para o custeio
de iluminação pública, ao qual foi atribuído o efeito de repercussão geral, restando a constitucionalidade da lei do Município
de São José que instituiu a COSIP:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE
CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA.
PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO
MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA.
EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia
elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os

mailto:ilmardc@uvesc.org.br
mailto:protocolo@camaraitapoa.sc.gov.br
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mailto:juridico@uvesc.org.br
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beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da
iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III -
Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade
específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV -
Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário
conhecido e improvido. 
(RE 573675, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009 EMENT VOL-02361-07 PP-01404 RTJ VOL-
00211- PP-00536 RDDT n. 167, 2009, p. 144-157 RF v. 105, n. 401, 2009, p. 409-429)

No caso sub judice, entendeu o STF que os princípios da isonomia, capacidade contributiva, razoabilidade e
proporcionalidade foram observados. Vejamos.
O princípio da isonomia em matéria tributária encontra guarida no artigo 150, II da CR/88 e veda que seja promovida
qualquer distinção entre contribuintes que estejam na mesma situação jurídica, impedindo da mesma forma a eleição de
critérios que os diferenciem em razão da ocupação profissional ou função exercida, bem como na denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos.
No entanto, é possível, em casos excepcionais, conceder tratamento tributário diferenciado a determinada categoria ou
segmento social, desde que tutelado pelo ordenamento jurídico e sob critérios de discriminação também juridicamente
válidos. No caso específico da COSIP instituída no Município de São José, o Ministério Público Estadual de Santa Catarina
alegou suposta violação à isonomia em razão de não terem sido incluídos no rol de contribuintes, todos aqueles que
efetivamente se beneficiam do serviço de iluminação pública (de caráter geral e indivisível).
Pois bem. Em seu voto no RE 573.675-SC, o Min. Ricardo Lewandowski refuta tal alegação com argumento de autoridade,
no sentido de que uma vez admitida a constitucionalidade do artigo 149-A da CR/88 que previu a possibilidade de cobrar-se
a referida contribuição na fatura de energia elétrica, há de admitir-se que tal dispositivo constitucional mitigou a aplicação do
princípio da isonomia em virtude das especificidades da própria espécie tributária.
Quanto ao princípio da capacidade contributiva – previsto no artigo 145, parágrafo 1º, da CR/88 e que decorre do axioma da
isonomia – este orienta que, sempre que possível, os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade
econômica do contribuinte. A rigor, como leciona Francisco José Carrera Raya, trata-se de aferir a capacidade de
pagamento de cada contribuinte de acordo com a específica capacidade econômica eleita pelo legislador como fato gerador
do tributo.
Daí questionar se na COSIP está respeitado de forma absoluta tal princípio constitucional tributário e, mais uma vez, o STF
contorna tal discussão com a justificativa de que há espécies de tributos, como a taxa, por exemplo, que não permitem a
aplicação do princípio da capacidade contributiva em sua inteireza, sem que isso represente afronta ao ordenamento
constitucional, sendo, pois, o caso da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.
Da mesma forma, ainda no bojo do acórdão do leading case, entendeu o Pretório Excelso estarem respeitados os critérios
da razoabilidade e o da proporcionalidade no fato de serem identificados os sujeitos passivos da COSIP em função da faixa
de seu consumo mensal de energia elétrica.
Fato é que aquela Corte Constitucional entendeu que por não ser materialmente possível incluir todos os beneficiários da
iluminação pública no pólo passivo da obrigação tributária e por serem os usuários do serviço prestado pelas
concessionárias de energia elétrica – identificados nas respectivas faturas – os principais beneficiários daquele serviço de
iluminação, mostra-se plenamente razoável e proporcional que sejam eles os sujeitos passivos de tal tributo.
Nesse passo, por não vislumbrar qualquer violação aos princípios ora mencionados e firme na constitucionalidade da
alteração promovida pela EC 39/02 ao texto da CR/88, por meio da inserção do artigo 149-A, o STF confirmou no presente
paradigma jurisprudencial (RE 573.675-SC) a legitimidade de os municípios e Distrito Federal, mediante a competente lei
instituidora da exação, promoverem a cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.
A promulgação da EC 39/02 não teve a finalidade de arrecadar um novo tributo a fim de “buscar o equilíbrio necessário à
realização do bem da coletividade”, evitando, por conseguinte, o “arbítrio da decisão do STF” quanto à incidência de uma
taxa indivisível e inespecífica.”
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[1] ANTONELLI, Leonardo Pietro. “O Limite das Reformas Constitucionais em Matéria Tributária”. In Princípios de Direito
Financeiro e Tributário – Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006.
p. 691-718.
[2] “Como imposto de natureza real que é, incidindo sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado na
zona urbana do Município (CTN, art. 32), o IPTU não pode variar na razão da presumível capacidade contributiva do sujeito
passivo (proprietário, titular do domínio útil ou possuidor); a única progressividade admitida pela CF/88, em relação ao
mencionado tributo, é a extrafiscal, destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, nos
termos dos arts. 156, § 1º, e 182, § 4º, II, da CF. Com base nesse entendimento, o Tribunal, por maioria de votos, declarou a
inconstitucionalidade de norma legal do Município de Belo Horizonte que estabelecia a progressividade de alíquotas do
IPTU (Lei 5641/89), segundo o valor e a localização do imóvel. Vencido o Min. Carlos Velloso, que admitia a utilização de
alíquotas progressivas no IPTU tanto para fins puramente fiscais (CF, art. 145, § 1º), como para fins extrafiscais de política
urbana (CF, art. 182, § 4º, II). RE 153.771-MG, rel. Min. Moreira Alves, 20.11.96”. Ver: Informativo STF nº 54.
[3] Por Pessoa Física: “A regra do art. 155, § 2º, IX, a, da CF — que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de
mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento —
não se aplica às operações de importação de bens realizadas por pessoa física para uso próprio. Com base nesse
entendimento, firmado pelo Plenário no julgamento do RE 203.075-DF (Sessão de 5.8.98, v. em Transcrições do Informativo
128 o voto condutor da decisão), a Turma deu provimento a recurso extraordinário para eximir particular do pagamento do
ICMS de veículo importado para uso próprio. RE 202.714-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 24.11.98”. Ver: Informativo STF nº
133.
[4] Por Pessoa Jurídica para Integrar Ativo Fixo ou Consumo: “A regra do art. 155, § 2º, IX, a, da CF - que determina a
incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a
consumo ou ativo fixo do estabelecimento - não se aplica às operações de importação de bens realizada por pessoa jurídica
que não seja contribuinte do ICMS. Com base nesse entendimento, o Tribunal, por maioria, manteve decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que excluiu da incidência do ICMS a importação, por pessoa jurídica, de um aparelho de
mamografia a ser utilizado na realização de exames radiológicos. Vencido o Ministro Ilmar Galvão, relator, que dava
provimento ao recurso extraordinário, por entender que o ICMS incide na importação de qualquer bem. Precedente citado:
RE 203.075 (DJU de 29.10.99). RE 185.789-SP, rel. originário Min. Ilmar Galvão, red. para o acórdão Min. Maurício Corrêa,
3.2.2000. Ver: Informativo STF nº 176.
[5] Contribuição de Iluminação Pública: “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, uma vez
que não configura serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição (CF, art. 145, II).
Com base nesse entendimento, o Tribunal, concluindo o julgamento de recursos extraordinários (v. Informativo 138), por
votação unânime, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública instituída pelo
Município de Niterói - RJ (arts. 176 e 179 da Lei nº 480/83, na redação dada pela Lei 1.244/93, ambas do Município de
Niterói-RJ). RREE 231.764-RJ e 233.332-RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 10.3.99” Ver: Informativo STF nº 141
[6] ANTONELLI, Leonardo Pietro. “O Limite das Reformas Constitucionais em Matéria Tributária”. In Princípios de Direito
Financeiro e Tributário – Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006.
[7] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 4ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1986. p. 195.
[8] HAMILTOM, A.; JAY, J. MADISON, J. The Federalist, n. 51, 1788.
[9] Vide: VIEIRA, Oscar Vilhena. “Supremocracia”. In Revista Direito GV. São Paulo, jul-dez, 2008. p.446.
[10] BARROSO, Luis Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e Política no Brasil Contemporâneo.
Disponível em:
[11] Consulta ao inteiro teor da Proposição nº. 504/02 e sua tramitação disponível no sítio da Câmara dos Deputados no
endereço: < http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=46696>. Acesso em 16/09/10.
[12] Consulta ao inteiro teor da Proposição nº. 559/02 e sua tramitação disponível no sítio da Câmara dos Deputados no
endereço:
[13] Sobre o assunto Hugo de Brito Machado Segundo sustenta que com relação ao teor do art. 149-A da CR/88 que “[…] é
bastante discutível a validade de REFERIDA DISPOSIÇÃO. Não existe finalidade ‘social’ a ser atendida, nem existe um
grupo específico interessado no atendimento dessa finalidade (a ela indiretamente referido), que a rigor beneficia toda
sociedade”. SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Contribuições e federalismo. São Paulo: Dialética, 2005. p. 101.
[14] ESKRINDGE JR., W.N. Overriding Supreme Court Statutory Interpretation Decisions. The Yale Law Journal 101 (2)
(331-455, 1991)
[15] TORRES, Ricardo Lobo. A Integração entre a Lei e a Jurisprudência em Matéria Tributária: Cadernos de Direito
Tributário e Finanças Públicas, São Paulo: Revista dos Tribunais. ano 1, n. 3, abril-julho, 1993. p. 12.
[16] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Interferências entre Poderes no Estado: Revista de Informação Legislativa, ano
26, n. 103, jul/set 1989.
[17] Idem, pág. 19: “São exemplos de controle de correção atribuídos ao Legislativo, entre outros, os seguintes: o
julgamento dos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas (Art. 71, VIII), a rejeição,
expressa ou tácita, de medida provisória editada pelo Presidente da República (Art. 62, parágrafo único) e a suspensão do
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estado de defesa, de intervenção federal e do estado de sítio (Art. 49, IV, in fine). A correção, em outros casos, poderá ser
parcial, deixando intacto o ato, suspendendo apenas sua execução (exeqüibilidade), como nas hipóteses de sustação dos
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (Art. 49,
V), na de sustação de atos administrativos pelo Tribunal de Contas (Art. 71, X), na de sustação de contratos pelo Congresso
Nacional (Art. 71, § 1º) e na suspensão de execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do STF, esta a cargo do Sendo Federal (Art. 52, X). Finalmente, como últimos exemplos, o controle de correção
que se realiza pela mera declaração vinculativa de legalidade das contas do Presidente da República (Art. 49, IX, c/c. Art.
85, V e VI), a instauração de processo contra o Presidente da República e o Vice-Presidente da República e os Ministros de
Estado (Art. 51, I) e o processamento e o julgamento, pelo Senado, do Presidente e o Vice-Presidente da República nos
crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexo com aqueles (Art. 52, I) e o
processamento e julgamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-
Geral da União, nos crimes de responsabilidade (Art. 52, II).”
[18] Ib Ibidem, p. 18.
[19] SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990. p.
97-98.
[20] O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na inicial de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte - CNT contra a Taxa de Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Delegados, instituída pela Lei 11.073/97, do Estado do Rio Grande do Sul, cujo valor, a ser pago pelos Delegatários dos
Serviços Públicos prestados no referido Estado, é definido de acordo com o faturamento do contribuinte, conforme tabela de
incidência progressiva. Afastou-se na espécie a alegação de ofensa ao art. 145, II, § 2º, da CF ("As taxas não poderão ter
base de cálculo própria de impostos."), uma vez que o referido tributo não incide sobre o faturamento das empresas
contribuintes, mas apenas utiliza-o como critério para a incidência de taxas. Vencidos os Min. Ilmar Galvão e Marco Aurélio,
que julgavam procedente o pedido formulado, por considerarem que a variação do valor da taxa em função do faturamento
do contribuinte equivaleria à adoção desse faturamento como base de cálculo do tributo. Precedente citado: RE 177.835-PE
(DJU de 25.5.01). ADI 1.948-RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 4.9.2002.(ADI-1948)
[21] Concluindo o julgamento de recurso extraordinário (v. Informativo 136), o Tribunal, por maioria, decidiu que é
constitucional a taxa de coleta de lixo domiciliar instituída pelo Município de São Carlos - SP (Lei municipal 10.253/89). O
Tribunal entendeu que o fato de a alíquota da referida taxa variar em função da metragem da área construída do imóvel -
que constitui apenas um dos elementos que integram a base de cálculo do IPTU - não implica identidade com a base de
cálculo do IPTU, afastando-se a alegada ofensa ao art. 145, § 2º, da CF ("As taxas não poderão ter base de cálculo própria
de impostos."). Vencido o Min. Marco Aurélio, que declarava a inconstitucionalidade da referida taxa por ofensa ao art. 145,
§ 2º, da CF. RE 232.393-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 12.8.99.
[22] Com base na jurisprudência firmada pelo Plenário no julgamento do RE 121.617-SP (DJU de 6.10.2000) no sentido de
que o serviço de "construção, conservação e melhoramento de estrada de rodagem" não pode ser remunerado mediante
taxa uma vez que não configura serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte (CF, art. 145, II), o
Tribunal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Complementar 37/98, do Município de Aracaju-SE, e dos
artigos 3º a 6º da Lei 3.133/89, do Município de Araçatuba-SP, que instituíam a cobrança de taxas sobre a conservação e
manutenção das vias públicas, cujas bases de cálculo eram próprias de imposto. RE 293.536-SE, rel. Min. Néri da Silveira,
e RE 259.889-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, 7.3.2002.(RE-293536)(RE-259889)
[23] ANTONELLI, Leonardo Pietro. “Taxas: origem, características, competência para instituição, preço público, capacidade
contributiva e extrafiscalidade”. In Revista do Instituto Ibero-Americano de Direito Público, ano 1, nº 1, jan/jun 2000, Editora
América Jurídica, 2000. p. 141-158,
[24] Marco Aurélio Greco refere-se às contribuições interventivas como um terceiro gênero. Cf. GRECO, Marco Aurélio.
“Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre ‘Royalties’”. In Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 99,
páginas 133-151, dez/2003.
[25] STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 939-7/ DF, Relator: Ministro Sydney Sanches.DJ. 18.03.94.
[26] TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p.
44.
[27] Nas palavras de Ricardo Lewandowski, “[...] o princípio da isonomia, em razão das particularidades da exação em tela,
há de ser aplicado com o devido temperamento”. Ver: STF. RE 573675, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 25/03/2009.
[28] CARRERA RAYA, Francisco José. Manual de Derecho Financiero. vol I. Madrid: Tecnos, 1993.p. 92
[29] Apud TORRES, Ricardo Lobo. A Integração entre a Lei e a Jurisprudência em Matéria Tributária: Cadernos de Direito
Tributário e Finanças Públicas, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 1, n. 3, abril-julho 1993, p. 16.
[30] Idem, p. 16.
[31] TORES, Ricardo Lobo. A Integração entre a Lei e a Jurisprudência em Matéria Tributária: Cadernos de Direito Tributário
e Finanças Públicas, São PauloRevista dos Tribunais, ano 1, n. 3, abril-julho, p. 12, 1993.
[32] TORRES, Ricardo Lobo. “A Integração entre a Lei e a Jurisprudência em Matéria Tributária”. In Cadernos de Direito
Tributário e Finanças Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 1, n. 3, abril-julho, 1993. p. 16.
[33] Nesse sentido já pude me manifestar no seguinte artigo: ANTONELLI, Leonardo Pietro. “Taxas: Origem, Características,
Competência para Instituição, Preço Público, Capacidade Contributiva e Extrafiscalidade”. Revista Ibero-Americana de
Direito Público, vol. I, Rio de Janeiro: América Jurídica. “Todavia, o que reina no Brasil, principalmente em âmbito municipal
– posto que o paradigma utilizado é a taxa de coleta de lixo e limpeza pública – TCLLP - , é a chamada “ilegalidade eficaz”.
Tal anomalia, que se jusitifica para muitos políticos como meio de arrecadação tributária, resulta do entrave que é o acesso
ao judiciário pela população em geral e, do outro lado, a absurda coação imposta pelo Fisco em face do pobre (e somente
estes) contribuintes inadimplentes. Como exemplo, o Município do Rio de Janeiro que está em franca campanha publicitária
no sentido de que o contribuinte tem a última chance de pagar seus débitos em atraso de IPTU, TCLLP e TIP, sob pena de
execução fiscal, penhora e conseqüente leilão judicial do seu imóvel. Ad absurdum, todos os três tributos supra citados, já
foram declarados inconstitucionais (IPTU em parte) pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, em vez de
o contribuinte ser chamado a receber a restituição dos pagamentos indevidos, é executado e a cobrança ilegal continua a
ocorrer, locupletando ilicitamente o Fisco sob o manto do “sacrifício coletivo para o bem geral”. [...] “Balela. Tudo balela.”"
Fonte: https://www.conjur.com.br/2010-out-07/entendimento-stf-cosip-influenciar-leis-municipais
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Verificamos que há necessidade de correção na pontuação do § 4º incluído pelo art. 1º do Projeto de lei
Complementar.
 
Há a Constitucionalidade da competência do Município legislar sobre a matéria e quanto a iniciativa da
matéria é exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme Art. 149-A da Constituição Federal, que
assim fala: "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”.
 
Cumpre esclarecer que todo o exposto trata-se de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico-
opinativo. O renomado doutrinador HELY LOPES MEIRELLES, em sua incontestável obra Direito
Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, ensina:
“O parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à sua
motivação ou conclusões,......”
 
E para culminar com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, de forma específica, já expôs a sua
posição a respeito, verbis:
“O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato
administrativo. Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que
orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que se constitui na
execução ex officio da lei. Na oportunidade do julgamento, porquanto envolvido na espécie simples
parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser, ou não, considerado pelo administrador".  (Mandado de
Segurança n° 24.584-1 - Distrito Federal - Relator: Min. Marco Aurélio de Mello – STF).
 
É a opinião, salvo melhor juízo.
 
Advocacia Kafka e Rengel
Assessoria jurídica da UVESC
 

Alcance de data: "Il,ar" <ilmardc@uvesc.org.br> 
Enviado: terça-feira, 21 de novembro de 2017 09:30 
Para: juridico@uvesc.org.br 
Assunto: ENC: Solicitação de Parecer Jurídico
 

 

 

De: Secretaria - Uvesc [mailto:secretaria@uvesc.org.br] 
Enviada em: terça-feira, 21 de novembro de 2017 09:18 

Para: Ilmar - UVESC 

Assunto: ENC: Solicitação de Parecer Jurídico

 

 

 

De: Rafael Eduardo de Oliveira [mailto:eduardo@camaraitapoa.sc.gov.br] 
Enviada em: terça-feira, 21 de novembro de 2017 08:52 

Para: Secretaria Uvesc; Protocolo Câmara Municipal de Itapoá 

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico

 

Bom dia, a pedido dos Membros das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Itapoá/SC, venho através deste
solicitar um Parecer Jurídico referente a constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nº 15/2017, que altera a Lei
Complementar nº 46/2015, sobre a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP, e dá outras
providências. 

Segue Projeto e documentos anexo:

 

Att;

Rafael Eduardo de Oliveira 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art149a
mailto:ilmardc@uvesc.org.br
mailto:juridico@uvesc.org.br
mailto:secretaria@uvesc.org.br
mailto:eduardo@camaraitapoa.sc.gov.br
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Diretor Legislativo

Câmara Municipal de Itapoá/SC

Fone: (47)3443-6146 / (47) 9 9718-6117


