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Previsão constitucional

CRFB, 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)
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COSIP

Histórico

STF, Súmula 691 - O serviço de iluminação pública não pode ser
remunerado mediante taxa

STF, Súmula Vinculante 41 - O serviço de iluminação pública não
pode ser remunerado mediante taxa.
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COSIP

Histórico

“Houve quem pretendesse a alteração do âmbito Constitucional das
taxas, com o desdobramento do inciso II, do art. 145, em três
alíneas assim redigidas: a) em razão da prestação do poder de
polícia; b) pela prestação de serviço de limpeza, saneamento,
iluminação e segurança dos logradouros públicos; c) pela utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos á sua disposição”.

- Hugo de Brito Machado
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COSIP

Histórico

Kiyoshi Harada afirma que tal projeto feria a Constituição, porque
dispensava, para a configuração da taxa, requisitos que
intrinsecamente devem pertencer aos serviços por meio dela
custeados, quais sejam: a especialidade e a divisibilidade do serviço.
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COSIP

Polêmica

CTN, Art. 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
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COSIP

Polêmica

“Repetiu-se a mesma tática utilizada, na esfera federal, em nível de
legislação ordinária, quando convolou o antigo IPMF em CPMF, para
contornar a decisão da Corte Suprema, sem que tivesse mudado o
fato gerador da obrigação tributária. O tributo só mudou de gênero
masculino para gênero feminino, sem alteração de seu conteúdo. Lá
transformou-se o imposto em contribuição. Aqui transmudou-se a
taxa em contribuição, pelo toque mágico da varinha do legislador
constituinte derivado. Ora, chamar de contribuição, uma exação que
não o é, nem pode ser, não faz desaparecer o vício que contaminava
o projeto anterior, o qual previa a instituição de taxa de iluminação,
sem que houve serviço público específico e divisível”.

- Kiyoshi HaradaProf. Marcello Leal



COSIP

Entendimento do STF

O Tribunal, por maioria, desproveu recurso extraordinário interposto
pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão
do tribunal de justiça local que, em ação direta de
inconstitucionalidade estadual, declarara a constitucionalidade da Lei
Complementar 7 /2002, editada pelo Município de São José, que
instituiu Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação
Pública - COSIP. Alegava o recorrente, em síntese, que por ser a
hipótese de incidência do tributo o consumo de energia elétrica,
restringindo o sujeito passivo da obrigação aos respectivos
consumidores, haveria ofensa ao princípio da isonomia, uma
vez que o serviço de iluminação pública seria prestado
indistintamente a todos os cidadãos. (...)Prof. Marcello Leal



COSIP

Entendimento do STF

(...) Sustentava, ainda, que o fato de um contribuinte consumir mais
ou menos energia elétrica não significaria que ele seria mais ou
menos beneficiado pela iluminação pública, inexistindo, portanto,
relação entre o que a lei chamou de "níveis individuais de consumo
mensal de energia elétrica" e o custo de serviço de iluminação
pública. Entendeu-se que a COSIP constitui um novo tipo de
contribuição que refoge aos padrões estabelecidos nos artigos 149 e
195 da CF , ou seja, é uma exação subordinada a disciplina própria
(CF , art. 149-A), sujeita, contudo, aos princípios constitucionais
tributários, haja vista enquadrar-se inequivocamente no gênero
tributo. (...)
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COSIP

Entendimento do STF

(...) Ressaltou-se que, de fato, como a COSIP ostenta características
comuns a várias espécies de tributos, não haveria como deixar de
reconhecer que os princípios aos quais estes estão submetidos
também se aplicam, modus in rebus, a ela. Destarte, salientou-se
que, apesar de o art. 149-A da CF referir-se apenas aos incisos I e III
do art. 150 da CF, o legislador infraconstitucional, ao instituir a
contribuição em análise, considerada a natureza tributária da exação,
estaria jungido aos princípios gerais que regem o gênero,
especialmente o da isonomia (art. 150, II) e o da capacidade
contributiva (art. 145, § 1º). RE 573675/SC , rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 25.3.2009. (RE- 573675)
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