PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO
acordAo/decisAo monocrAtica
REGISTRADO(A) SOB N’

ACORDAO

*02250769*

Vistos,
DIRETA
Comarca

relatados

e

discutidos
DE

INCOKSTITUCIONALIDADE

DE

SÃO

de

PAULO,

LEI

estes

n“

em que é requerente

de

autos

AÇÃO

165*311-0/4-00,

da

PROCURADOR GERAL

DE

JUSTIÇA sendo requeridos PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS
PEDRAS B OUTitO.

ACORDAM,

Estado

São

de

em órgão Especial

Paulo,

proferir

do Tribunal de Justiça do

seguinte

a

decisão:

"JULGARAM

PROCEDENTE A AÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,

que integra este acórdão^

O

julgamento

teve

a

participação

MUNHOZ

SOARES

SOARES,

SOUSA LIMA, VIANA SANTOS,

(Presidente),

LUIZ

TÂMBARA,

dos

Desembargadores

RUY

CAMILO,

DEBATIN CARDOSO,

MUNHOZ

PAULO TRAVAIN,

PENTEADO NAVARRO, IVAN SARTORI, PALMA BISSON, A.C. MATHIAS COLTRO,
JOSÉ SANTANA, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ,
BEDRAN,

MARQUES.

29

MAURÍCIO

VIDIGAL,

BROS

JOSÉ REYNALDO,
PICELI,

REIS

JOSÉ ROBERTO

KUNTZ,

BORIS

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Órgão Especial

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165.311-0/4-00
Comarca:
São Paulo
Requerente: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
Requeridos: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIQPAL DE
RIO DAS PEDRAS E OUTRO
Voto n” 17.012

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUaONALIDADE,
LEIMUNiaPAL
2.434/07, DO MUNiaPIO DE
RIO DAS PEDRAS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA VALOR CALCULADO SOBRE O
CONSUMO
INDIVIDUAL.
ALÍQUOTAS
PROGRESSIVAS. CRITÉRIO QUE NÃO PERMITE
AVALIAR A REAL CAPAODADE CONTRIBUTIVA
AFRONTA AOS PRINCÍPIOSDA RAZOABILIDADE
E
ISONOMIA
INCONSTITUaONALIDADE
DECLARADA PEDIDOJULGADO PROCEDENTE.

Vistos.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada

pelo

Procurador

Geral

de

Justiça,

objetivando

a

declaração

de

inconstitucionalidade da Lei n® 2.434, de 20 de dezembro de 2007, do
Município de Rio das Pedras, em face da Constituição do Estado de São
Paulo, ao fundamento de que a Constituição não autoriza a adoção de

alíquotas progressivas na cobrança da contribuição para o custeio do serviço

de iluminação pública, o critério legalmente eleito não permite determinar a

capacidade contributiva, sendo ofensivo à lazoabiKdade e à isonomia e, da
forma como foi criada, praticamente se equipara a imposto estadual, donde
configurada a bitributaçâo.

Liminar concedida a f1,27.

mara Municipal prestou informações a fis. 45/53.
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Confonne certidão de fls. 55, decorreu o prazo legal sem que
o Prefeito do Município de Rio das Pedras se manifestasse.

A Procuradoria Geral do Estado afirmou não haver interesse

na defesa do ato impugnado, por se tratar de matéria exclusivamente local {fls.
40/42).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se reiterando os
termos contidos na inicial, defendendo a procedência do pedido.

É o relatório.

Efetivamente, o caso é de procedência da ação.

A Emenda Constitucional n*-’ 39, de 19 de dezembro de 2002,

acrescentou o artigo 149-A, e seu parágrafo único, à Constituição Federal, os
quais dispÕenr

"Azt 749-A. O

e o Dismto Falcral paierSo

m fijnni das vspathas leis, para o custeio do scraç) de

pública,

obsen^ 0 disposto m an. IW, 1 elll”.

“Para^'afo úrãca É facidtada a adaranpa da airitrdTiaçio a qi^ se r^ere

0 aipiit, mfatura de cmiow de ener^ dárca

A Lei n° 2.434, de 20 de dezembro de 2007, do Município de

Rio

das

Pedras, embora promulgada com

base

nesta

autorização

constitucional, instituiu a progressividade de alíquotas, o que, por sua vez, é
vedado. í

\
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Com efeito, o artigo 5® da referida Lei Municipal dispõe que o
valor da contribuição será calculado sobre o valor do consumo individual, de
acordo com a Tabela do Anexo I, a qual indica quatro faixas - residencial,

comercial, industrial e poder público -, sendo que em cada uma delas o valor

da contribuição será medido conforme o volume individual de energia (para
consumo menor, valores menores; para consumo maior, valores maiores), em
afronta aos princípios da razoabilldade e da isonomia.

O serviço de iluminação pública é de caráter geral, indivisível,

voltado a contemplar a coletividade. A contribuição para seu custeio, assim,
não admite a adoção de alíquotas progressivas posto não refletirem a real

utilização da iluminação pelo contribuinte, conferindo, ao contrário,
tratamento desigual àqueles que se beneficiam da iluminação na mesma

medida, ferindo, por consequência, o disposto nos artigos 144,160, § l"e 163,

inciso II, da Constituição Estadual.

Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n®
155.023-0/3-00, relatada pelo Desembargador Oscarlino Moeller e julgada
recentemente por este Órgão Especial (04/06/2008), assim restou entendido:

"/fffwse ressaltar que a Ütürinação pMioi é mdepcrvlente da cner^

(OtKtííudi pelas ursrhdes particulares.
Assân a Lá cfonde os pivrqna da isomtia trdnrtária e da
capaGíbílc oatrih^áia ao lanpir cem) fato ^adar oonetiw da taxa de aistcuj da
ilwrina^ p^diea o oonstmo de ener^ dàriai ek cada coatnlaunte^ &n conexão ã li^íção

rendar on cada prcprKdade> base de cálodo desdnadada da miureza do tnbMío enado,
prt^dâando, üidusvíe, lam fomn de prc^siiàdade rdo predsta^ assimcpcea iluninação

piddica é ind^end^ da ener^ oonswrida pdas wddades parturdares^ e oiesmo que o
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fase, ela é "cspalfici, imaisitráid, ine&àshd e

de ser rfaida a ^temimdo

o qae inpossUdita saber o omswn) rp^ (oda oontnhànte (bsfatíaria m
dunina^ pública, caispwcando-sf^ assim, o artí^ 163, máso II da Consúuàçao
Estadied

(...)

obra de Gcraído A taliba ~ Hipáese de Imdêrída Trihtíária,

2^^0(11^10, fag. 168 destaca qtse, de acarch ccm a r^a rratriz constíttiáoncd, a base de
calado das taxas é urra dinvasSo da pruria atíaidade estatal: atsto, vdor <»i atira

^andeza qitídquer da pruria atiddade "Não pode integmr a base de cálculo
das taxas uma circunstância externa à atuação estatal É que, sendo o
fato gerador das taxas uma situação dependente apenas da atividade
estatal o critério para a determinação do

"quantum debeatur"

(dimensão do tnbutoj só pode ser uma ordem de grandeza relacionada

com aquele fato geradof. A pUca-se a liçao tarrbán à forrra (hoorvxa para as
corre^, ccmoacpà 'vsrtiilada.
A drritir-sea farrra de carrego mplartiada seria o mesm) que mudara

ccbrança de ttim catiriixtí^ trihtiária ''uti urthersi”, oaw o serdço coletiw ek üurrina^o
pMca (bjt^rado, comfarras tk aUtaliza^ de prestação de serdços ""íOí singdi” oorm ca

especificidade e dbdsilàlidade das eortiríktí^ de ceasurm indbidaal de ener^ ddrica.
A Prática, errbora de forma rrais ^neralizada, fa erfiertiada m na

AtSnn. 120.903-0/7, rdatíaa ao Muràcípo de Presidente Vaoeslau, sendo rd. o Des.

Laerte Nordi, na A c&nn. 133.064-0/7, rfaotie íK) Muriápio de Sao José do Rio Pntio,
sendo rd. o Des. Viam Santos, com a se^nte emmta: ‘'AÇAO DIRETA DE
INCONSTlTUdONALIDADE - Lei Complementar Municipal n^215,

de 20 de dezembro de 2005, do Município de São José do Rio Preto Instituição no Município da Contríbuição paia o Custeio de Iluminação

PúbEca prevista no artigo 149-A da Ornstiíaiição Federal - Serviço
público gerai e indivisível - Progressividade de alíquotas de acordo com

a quantidade de consumo mensal medida em Kilowatts/hora -

Inexistência de pçefasão constitucional - Violação aos princípios da
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isonomia, razoahíHdade e capacidade contríbutiva - Tiibuto, ademais,

que tem a mesma base de cálculo do ICMS, a getap em tese,

bitríbutação - Açãopmcedente'', e, íiualmente, na A(ãnu. 149.672-0/3-

00, &n rdet^ ao Mtüàdpio de Barbcsa, sendo rd. o Des. Badxsa Pcrara, onde se
estabdecm a s(^me omxa: ‘Inconstitucionalidade - j^ão direta - Lei
Municipal

1693 de 21 de novembro de 2005 - Contribuição pata

custeio de iluminação pública - Base de cálculo que se vincula ao

’’quantum"

de

energia

elétrica

que

o

contribuinte

consome

mensalmente - r^ão pmcedente - Inconstitucionalidade declarada’"’.

Ainda sobre a questão, os seguintes julgados:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUaONALIDADE -

Lã Mi^iápal rP 28S/02, do Mwãápo de São João de Iracenu -

para

mstáo d) semço de iUmioação páHwa - CCSIP - Impossitílidade de adtjção de alãiaezas
pro^siuis - Cntédo legal qtie mo pemite doemimr a capaádade cezarihtíiia -

Exisdnàa de látrã^aa^ - IrrpxsÜálidade de re^damnta^ pdo Poder Exea^w Poddo procederá”.

Direta de Inconstitucionalidade n° 116.867-0/7-00 -

Relator Des. Vallim Bellocchí - j. 18.01.06).

"ylÇÍO DIRETA DE INQCSdSTITUaONALlDADE -

Lã 419/02, doMursdpio de Eaendas - írstiüd oontrdnã^ d ikffrinaçãopátíioa cem

Ixfse m art 149-A da Gerutitaição Federal - Of&isa aos pnndpics da isomrràa e
l^idade tribíitána -~ Base d cãlado dnaãada a rpiartídade de erxa^ dàrica
oe^anida pdo oaezrihàrze em sua residênda exi denidlio - Remmera^ do saiiço

iMioo ^al e bMsúd sjoltaeh a Ujda a aJomdade - Imdrrissihilidade - Precedentes
- Indjuã^ da <dtqwxa - Preásão atrihãda ao Poder Exeaüiw -- Irtpezsiiãlidade -

Çfensa aos ardgz

111, 144 e 163, I e II da Consúbàdo Estadual -
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pmccderiíe'. (Ação Direta de Inconstítucionalídade n° 120.845-0/1-00 - Relator
Des, Passos de Freitas - j. 08.03.06).

'^AÇÃO DIRETA
Lã MwsdfMl

DE INCONSTÍTUCIONALÍDADE -

25/2002, que irsútuiu, w

(k Maauájol,

a

ajntriTuid^

para atstáo dos serúços de durnmçao pMica (COSIP), com lose de cálado dmdadi à
quarddade de comum) nemal de erwr^ dárica dep<ssca mtmal (Xi jurúEca estabdíxida

uo Murúápio - Alíquota pro^sèiu estabdeáda caforme tabda daboroAi por ato do

Poder Excaüiw - Imdrissíldlidade - C^utidack de consumo medida em Ku/h que
rdo pcssddlita a eerifioa^ da red Qq)addade centrihtída - C^ènsa aos artíges 5"^, 111,
144,160, $1^6163,'(aput*, indsoII, da Comtíüà^Estadud- Procee^da da a^'"

(Ação Direta de Inconstitucíonalidade n° 127,431-0/3-00 Relator Des,

Ganguçu de Almeida - j. 19.04.06).

"AÇ4O DIRETA DE INCONSTTTUaONALIDADE -

Là Conpicrteniar

134/2003, d) Muridpio de Araçatièa - Institui^ de

ccDtrilx^} para o atstdo do seriiço de tlwnn^o púhlúa - Incomtitudcxtalidade Gtracterizadío - Aficma aos a“
)^. 111, 144, 160, parágafo l^,e 163, imso II, uxks
da CcDTiòtiiiç.ío Estadud - Prcgessiddade de alíquotas - Inexistâda de predsao

ccmtituodjinal - Faixas de ocmumo de

dÁrioa - Critério que não pemite aoaliar

a rod capaàdaole oxrTtnhiUiii - Indasenânda dox prindpios da razoatíUdade e da
iscnaria - Sidosistôda pardal dald- Inpossddlidade - Tribunal opoe rdo pode kgdar

~ Incomtiiudomlidadededarada - A^prrxoden^ comchsena^”. (Ação Direta de

Inconstitucíonalidade n*’ 129.272.0/1 - Relator Des. Sousa Lima - j.
21.03,07).

Patente, pois, a violação aos artigos 5°, 111, 144, 160, § Pe

163, II, da Constituído Paulista.
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Dest'arte, pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido, proclamando a inconstitucionalídade da Lei Municipal n° 2.434, de 20

de dezembro de 2007, do Município de Rio das Pedras, por violação ao

disposto na Constituição do Estado de São Paulo, tomando efetiva a liminar
quanto aos seus efeitos, oficiando-se à Camara Municipal para os devidos fins.
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