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Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Seguindo orientação de nossa Assessória JurIdica e no sentido 
da sugestâo da Companhia Paulista de Força e Luz, sobretudo apontarnento do 
TCE, estamos colocando esta matéria para ser apreciado em regime de urgência, 
que "ATRIBUT RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA A EMPRESA 
CONCESSIONARIA DE SERVIO PUBLICO DE DXSTRIBUI5AO DE ENERGIA 
ELETRICA PARA A ARREcADAcA0 DA CONTRIBUIAO DE ENERGIA 
ELETRICA - CIP E DA OUTRAS PROVIDENCIAS." 

Pois bern; de acordo corn Os artigos 121, II e 128, II, do 
Código Tributàrio Nacional, para que se dê a responsabilidade tributária por 
substituiçäo devem estar presentes: 

a) a natureza juridica tributària da contribuição; 
b) a expressa previsäo legal; 
c) a vinculação do substituto corn o fato gerador. 

No caso, o artigo 149-A da Constituição Federal (incluldo pela 
EC 39/2002) confere aos MunicIpios a competéncia para a instituição de 
coritribuição para o custeio o serviço de iluminação páblica, näo havendo dUvidas 
de que se trata de tributo e tampouco acerca da constitucionalidade da sua 
cobrança (STF - RE: 573675 SC, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de 
Julgamento: 25/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicaçâo: REPERCUSSAO 
GERAL - MERITO). 

Denota-se da Lei Municipal n° 2478/2001 e suas alteraçöes, 
instituidora da referida contribuiçäo, mantém ausente a atribuiçâo de 
responsabilidade tributéria a concessionária do serviço páblico de distribuição de 
energia elétrica, pois é a concessionária que diretamente cobra e arrecada 
mensalmente a contribuiço na fatura de consurno de energia elétrica e repassa 
o valor do tributo arrecadado aos cofres municipais, em conta bancária 
especialrnente designada para esse fim. 

Porérn, sem a legislaçâo corn tal previsâo a Coricessionâria 
deixa de realizar o encontro de contas. E mais, por eventual atraso ou nào 
repasse do valor arrecadado nâo ha qualquer tipo de puniçào ante a falta de 
legislaçäo. 

a vinculação entre o substituto e o fato gerador decorre da 
ligaçào entre a ernpresa concessioriâria de serviço de distribuiçâo de energia ao 
consumo do substituldo, uma vez que fornece a energia elétrica e ernite a fatura 
de consumo. Para tanto necessário de lei municipal a estabelecer a 
responsabilidade tributária a fim de que curnpra corn seu clever. 
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Através do Parecer no 00322/2016/PFANEEL/PGF/AGLJ, de 27 
de junho de 2016, sobre a atribuiçâo da responsabilidade tributária a 
distribuidora, a Procuradoria Federal da ANEEL assirn se rnanifestou: 21. A 
distribuidora de energia elétrica nâo é contribuinte da COSIP. Ela pode, contudo, 
ser designada corno responsável tributâria da exaçâo, pois possul urn liame 
jurIdico corn o fato gerador, que é o fato da cobrança ser realizada por meio da 
fatura de energia elétrica. Sua situaçäo nâo difere muito daquela do empregador 
obrigado a recolher o Imposto de Renda dos empregados na fonte. Também aqui 
o liame corn o fato gerador é indireto, mas suficiente para colocar os 
empregadores assim obrigados por lei como responsàveis tributários do imposto 
referido. 25. ... Parece-me que nâo ha óbice a quo as concessionârias de 
distribuiçâo sejam eleitas corno substitutas tributárias da COSIP caso os 
detentores da competência tributària assim deterrninern em lei. 

0 	Acórdão 	do Tribunal 	de Justiça 	registro 	no 
2016.0000076160, de 17 de fevereiro de 2016 (em anexo) que julgou Os autos 
de Apelação no 9151625- 84.2007.8.26.0000, da apelante Elektro Eletricidade 
Serviços S.A. e das apeladas da Prefeitura do Municipio de Santos concluiu pela 
legalidade da substituição tributária atribulda a concessionéria de energia elétrica 
em relação a Contribuição para Custelo do Ilurninaçâo PUblica. 

Mencione-se, por mais, entendirnento exarado polo Egrégio 
Tribunal do Justiça no sentido de legalidade da substituiçâo tributâria atribuIda a 
concessionària de energia elétrica em relaçâo a Contribuição para Custeio de 
Iluminação Püblica: 

APELAçA0 - Mandado de Segurança Preventivo Contribuição 
para Custeio de Iluminação Püblica (COSIP) - Natureza tributária da COSIP - 
Constitucionalidade da tel municipal que a instituiu - Regime do substituiçâo 
tributária instituldo pelo art. 4o da Lei n° 14.125/05 do MunicIpio de São Paulo - 
Constitucionalidade e sintonia corn o Código Tributário Nacional - Inteligência dos 
arts. 121, II e 128, ambos do CTN, e do art. 149-A, parâgrafo Onico, da CF. 
Recurso desprovido. 

1. 0 pleno do C. SIF, ao apreciar Recurso Extraordinário (RE 
no 	573.675-0), 	corn 	repercussão 	geral 	reconhecida, 	decidiu 	pela 
constitucionalidade da exigência da COSIP. 

2. Para a COSIP, a responsabilidade tributária por 
substituição, atribulda a ernpresa concessionâria de serviço pOblico de 
distribuiçâo de energia polo art. 40 da Lei n° 14.125/05 do Municipio de São 
Paulo, não ofende a Constituiçâo Federal nem a legislação infraconstitucional, 
mas tern harmonia com o prescrito nos arts. 121, IT, e 128, ambos do CTN e 
149-A, parâgrafo ánico, da Constituiçâo Federal, observado os pressupostos 
jurIdicos do instituto: (a) natureza jurIdica tributária da COSIP, (b) expressa 
responsabilidade do terceiro decorrente de lei; (c) vinculação da empresa 
concessionéria ao fato jurIgeno do substituido, atento, no caso, ao especial 
regime juridico do contribuinte. (Relator(a): Vicente de Abreu Amadel; Comarca: 
São Paulo; Orgâo julgador: ia  Câmara de Direito Páblico; Data do julgamento: 
26/04/2011; Data do registro: 06/05/2011; Outros nürneros: 994070579120). 

Diante do sua importância e imprescindibilidade, espera-se a 
habitual atençâo e compreensão para a aprovaçâo unânime deste projeto de lei, 
em carthter do urgéncia. 
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Aproveitamos a oportunidade 
Excelência e demais nobres Vereadores, Os flOSSOS 

estima, consideraçäo e anrern 

Dr. 

para renovar a Vossa 
mais sinceros protestos de 

A Sua Excelência a Senhora 
MAR11 RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI 	N.° 088/19 
=De 31 de Outubro de 2019= 

"ATRIBLJI RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 
A EF4PRESA CONCESSIONARIA DE SERVIO 
PUBLICO DE DISTRIBuIçA0 DE ENERGIA 
ELETRICA PARA A ARRECADAcA0 DA 
C0NTRIBuIçA0 DE ENERGIA ELETRICA - 

CIP E DA OUTRAS PROVIDENCIAS":;::::::::::: 

o SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 

SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

F AZ S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de 

Lei n. 2  088/19, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica atribuida responsabilidade tributária a empresa concessionária de serviço pUblico 
de distribuiçao do energia elétrica para arrecadaçâo da Contribuiçao de lluminaçäo PUblica-
CIP- junta a seus consumidores, que deverâ ser lançada para pagamenta juntamente na fatura 
mensal de consumo de energia elétrica. 

§1° Compete a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento (SEMFOR) a administraçao e 
fiscalizaçao da contribuiçäo que trata esta Lei. 

§21  Nao serão permitidas quaisquer tipos do compensaçOes ou encontro de contas, devendo 
as valores arrecadados serem integralmente repassados e depositados na conta do Tesouro 
Municipal especialmente designada a este fim. 

§30  E vedada a concessionária de distribuiçao de energia elétrica no Municiplo a cobrança pela 
arrecadação e repasse da CIP previstos no caput deste artigo. 

§ 41  0 prazo legal para recoihimento aos cofres pUblicos municipais dos valores arrecadados 
semanais é de 4 (quatro) dias üteis, a partir do primeiro dia ütil da semana imediatamente 
seguinte. 

§ 51  A falta de cobrança, a falta de repasse ou a repasse a menor da Contribuiçao pelo 
responsavel tributário, nos prazos previstos em regulamento, e desde que não iniciado o 
procedimento fiscal, implicará: 

- a incidência de multa moratória, calculada a taxa de 0,33% (trinta e trés centésimas por 
cento), por dia de atraso, sobre o valor da Contribuiçao, ate a limite de 25% (vinte e cinco por 
cento); 

II - a atualizaçäa manetária do débito, serâ pelo indice indexado pelo IGP-M (calculado pela 
Fundaçâa Getülio Vargas - FGV). 

§ 61  Os acréscimos a que so refere o § 5 0  deste artigo seräo calculados a partir do primeiro dia 
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o repasse da Contribuiçäo ate o dia em 
quo ocorrer o efetivo repasse. 
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§ 7° A concessionâria de serviço püblico de distribuiçao de energia elétrica nâo responderá 
pelo pagamento em lugar do contribuinte inadimplente corn o tributo. 

Art. 20  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogando as disposiçOes em 
contrário. 

Prefeitura r ubro de 2019 


