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MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ

Floresta PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N^ 075 DE 15 DE JULHO DE 2019

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N? 001/2019/CMFA, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

Senhor Presidente:

Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto nos arts. 36 e 51,

inc. V da Lei Orgânica do Município VETEI TOTALMENTE o Projeto de Lei n?

001/2019/CMFA, de 22 de fevereiro de 2019, originário do Poder Legislativo, constante

do Autógrafo de igual número, que "Dispõe sobre emenda aos artigos 2- e 32 da Lei n9

091/2002 e dá outras providências."

RAZOES E JUSTIFICATIVAS DO VETO TOTAL

Í
O Projeto de Lei n^ 001/2019/CMFA, de 22 de fevereiro de 2019 teve

s
origem no Poder Legislativo, sendo encaminhado ao Executivo por meio do Ofício n^ í|

z

050/2019-PRES/CMFA, de 25 de junho de 2019 e protocolizado na Prefeitura na mesma

data.

Cumpre, inicialmente, assinalar que a ementa do Projeto de Lei,

originário do Poder Legislativo, equivoca-se quanto ao termo técnico apropriado ao

tratar da alteração da Lei n9 091, de 30 de dezembro de 2002, empregando o vocábulo

"emenda", quando a expressão verbal correta que representa a modificação daquele

objeto seria "alteração".

Texto da Lei n9 091, de 30 de dezembro de 2002:

Art. 29. É fato gerador da CIP o consumo de energia elétrica por pessoa
natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica no
território do Município.
Art. 39. Sujeito passivo da CIP é o consumidor de energia elétrica residente
ou estabelecido no território do Município e que esteja cadastrado junto à
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concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão no
território do Município.

Texto do Projeto de Lei n^ 001/2019/CMFA, de 22 de fevereiro de 2019:

Art. 25, É fato gerador da CIP o consumo de energia elétrica por pessoa
natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica nas áreas
urbanas e de expansão urbana na cidade e vilas do Município de Floresta do
Araguaia.
Art. 39. O sujeito passivo da CIP é o consumidor de energia elétrica
residente ou estabelecido nas áreas urbanas e de expansão urbana, da
cidade e das vilas do Município de Floresta do Araguaia, que estejam
cadastrados junto a concessionária de distribuição de energia elétrica do
Município.
Parágrafo único. Não é sujeito passivo da CIP, o consumidor de energia
elétrica residente em propriedade suburbana ou rural, sendo vendado a
cobrança da CIP deste consumidores.

l
Pois bem, S

A Emenda Constitucional n? 39, de 19 de dezembro de 2002 acrescentou

na CF/88 uma nova modalidade de tributo, a chamada Contribuição para o Custeio da

Iluminação Pública - COSIP {ou CIP).

É importante acentuar neste assunto que a despeito do art. 149-A da

CF/88 remitir apenas aos incs. l e III do art. 150 da Carta Magna, as garantias previstas

nos incs. II e IV deste artigo são também aplicáveis às normas municipais instituidoras

da COSIP (ou CIP). Isto quer dizer que as leis municipais, além do respeito aos

princípios da legalidade e da anterioridade tributária, não poderão instituir tratamento

desigual entre contribuintes na mesma situação e não poderão utilizar a COSIP (ou CIP}

com efeito de confisco.

Quanto a esse aspecto, o Ministério Público do Estado de Santa Catarin

já ajuizou algumas Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra leis municipais que se

utilizaram do consumo de energia elétrica como fato gerador do tributo e para o

estabelecimento de alíquotas. No entendimento do MPSC, os consumidores de energia
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elétrica estariam sendo tratados desigualmente em relação aos demais cidadãos que

também se beneficiam do serviço de iluminação pública.

Há também notícias de ações judiciais que questionam os altos valores

cobrados de determinados contribuintes, geralmente comerciantes ou produtores

rurais, resultado da inclusão do consumo de energia elétrica na base de cálculo da

contribuição. Nestes casos, a contribuição estaria praticando vedada distinção em

razão da ocupação profissional dos contribuintes ou até mesmo representando

confisco.

Com a natureza de contribuição, a principal característica da COSIP (ou

CIP) é a destinação visada. A própria doutrina reconhece a relatividade do preceito
0i

contido no art. 49 do Código Tributário Nacional, de que a natureza jurídica do tributo
S

é determinada pelo fato gerador da obrigação, em tema das contribuições

constitucionalmente instituídas. É exatamente este o ponto que deve nortear a lei
n

municipal instituidora da COSIP (ou CIP). Neste sentido ensina ROBERTO WAGNER LIMA
o

NOGUEIRA:

A CIP tem como finalidade constitucional não um prestar serviços, mas sim,
um custear serviços. O prius não é o fato de prestar serviços, mas sim o ter
de custear serviços. Paga-se não por que realiza fato gerador, paga-se por
que há que se custear serviços. Daí porque perfeitamente coerente e
constitucional eleger como base de cálculo aquela materialidade prevista
no art. 156, inciso l da CF, ou seja, a propriedade predial e territorial
urbana. Entretanto, não basta ter propriedade predial e territorial urbana
para ser sujeito passivo da CIP, há que ser o sujeito passivo um consumidor
de energia elétrica beneficiado efetivamente com o aqui-e-agora do serviço
de iluminação pública e não num futuro ainda que próximo (in Pensando a
CIP - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, Jus
Navigandi, Teresina, a.7, n. 64, abr. 2003).

Desta forma, o sujeito passivo da COSIP (ou CIP) deve sempre ter relação

jurídica direta ou indireta com a destinação constitucional da contribuição, ou seja,

deve receber, de qualquer forma, a ação estatal custeada. Assim, a COSIP (ou CIP) não

poderá ser cobrada de contribuintes que não sintam, de forma especial, o reflexo do
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serviço custeado. Por exemplo, não se pode cobrar de moradores da zona rural que não

tenham serviço de iluminação pública ou então que recebam a iluminação mediante

serviço privado, através de cooperativas. Nem se diga que os proprietários de áreas da

zona rural, ou de outras localidades urbanas não atingidas pelo sistema de iluminação

pública, beneficiam-se da iluminação pública quando vão às Cidades ou centros

iluminados, porque este reflexo há que ser atual, não podendo ser potencial. A

iluminação pública visa prioritariamente garantir a segurança e a comodidade dos

cidadãos durante o período noturno. Por consequência, é na segurança e na

comodidade que o contribuinte tem a expressão máxima do reflexo da ação estatal,

não sendo justo que o mesmo contribua com a COSIP (ou CIP) quando tais reflexos não

lhe atinjam diretamente. Aliás, foram exatamente estes, a segurança e a comodidade,

os principais argumentos utilizados no Congresso Nacional para a aprovação da nova

contribuição.
S

A base de cálculo da COSIP (ou CIP) deve ser quantificada

necessariamente pelo custo total do serviço de iluminação pública, abrangendo todos

os serviços necessários para manutenção do sistema. Como a COSIP (ou CIP) está

vinculada ao custeio do serviço público de iluminação, entendido este como um serviço

estatal direto e atual, e não potencial, não poderão ser incluídos para a formação da

base de cálculo da contribuição fatores alheios à sua destinação, tal como

favorecimento a determinadas classes específicas, como iluminação de jogos de

futebol, de feiras noturnas, de bailes de carnaval, etc.

O consumo de energia elétrica individual poderá ser utilizado como fato

gerador da contribuição, mas necessariamente o contribuinte deverá sentir

diretamente o reflexo da ação estatal, ou seja, deverá se beneficiar da ação estatal, em

especial nas suas vertentes segurança e comodidade. Ressalve-se, no entanto, o

questionamento acima referido, acerca da inconstitucionalidade de se eleger tal fato

gerador, já que representaria ofensa ao princípio da igualdade tributária, uma vez que

apenas esta classe dos destinatários do serviço de iluminação pública estariam sendo

tributados, em detrimento dos demais beneficiados com a ação estatal.
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O ideal seria elencar como fato gerador a própria utilização da iluminação

pública pelo contribuinte, mas não se pode deixar de reconhecer a dificuldade prática

de se materializar neste caso a situação de fato necessária para fazer surgir à obrigação

principal. De qualquer modo, o que não se pode admitir é o argumento de que a

Constituição Federal, no parágrafo único, do art. 149-A teria elencado o consumo de

energia elétrica como fato gerador da COSIP (ou CIP), ao possibilitar a cobrança da

contribuição na fatura de energia elétrica. A previsão somente possibilita a

transferência da atribuição de arrecadação, conforme prática tributária comum e

aceita pelo Código Tributário Nacional.

Se por um lado é discutível a util ização do consumo de energia elétrica

como fato gerador da COSIP (ou CIP}, é inaceitável a utilização do consumo individual

de energia elétrica como base de cálculo ou fator para o estabelecimento da alíquota
Q

para o cálculo da contribuição. Com efeito, não existe qualquer correspondência entre

a quantidade de energia elétrica utilizada pelo contribuinte e a ação estatal custeada. É

patente a inconstitucionalidade de uma lei municipal que quantifica o valor da COSIP

(ou CIP} através do consumo individual de energia elétrica, pois institui tratamento

desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente (CF/88, art.

150, inc. M}.

É certo que nem todos contribuintes podem estar em situação d

equivalência quanto à comodidade e à segurança proporcionada pela iluminação

pública. Mas o fato é que não se pode utilizar de critério que não guarda qualquer

correspondência com estes fatores para estabelecer distinções entre os sujeitos

passivos. Admite-se o estabelecimento de alíquotas que diferenciem o tributo a ser

pago consoante situações peculiares de cada localidade. Por exemplo, quando uma lei

instituidora da COSIP (ou CIP) diferencia os contribuintes em quatro classes, baseada

na densidade populacional, na capacidade contributiva dos habitantes da região e na

quantidade e qualidade da iluminação pública oferecida. Estes sim são critérios justos

para tratar desigualmente os desiguais. Mas a simples aferição da energia consumida

não é suficiente para se estabelecer a justiça tributária desta contribuição.
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Desta forma, diante das considerações acima apresentadas, somos

levados a apor o VETO TOTAL ao Projeto de Lei n9 001/2019/CMFA, de 22 de fevereiro

de 2019, por encontrar-se eivado de inconstitucionalidade e por ser contrário ao

interesse público.

Vale ainda destacar que, antes da análise da constitucionalidade e do

interesse público do Projeto de Lei n^ 001/2019/CMFA, de 22 de fevereiro de 2019,

apresentado para sanção, foram constatados erros em sua ementa e antinomias e

paradoxos nas redações alterantes dos arts. 29 e 39 da Lei n9 091, de 30 de dezembro

de 2002, impossibilitando, assim, seu entendimento.

As novas estruturas das normas jurídicas dos arts. 29 e 39 da Lei n9 091,

de 30 de dezembro de 2002 decorrentes do art. l9 do Projeto de Lei ng

001/2019/CMFA, de 22 de fevereiro de 2019 contrariam conceitos e situações, uma vez

que o Legislador utilizou termos, para o fim de vedar a cobrança da COSIP (ou CIP) aos

moradores da zona rural, que contrariam o bom senso e a aplicação correta da razão,

incorrendo no mesmo erro positivado na lei que se aspira alterar.

A proposição de alteração do art. 29 da Lei n? 091, de 30 de dezembro de

2002, cometendo o mesmo equivoco deste documento legal, define como fato gerador

da cobrança da COSIP (ou CIP) o "[...] consumo de energia elétrica [...] mediante ligação

regular de energia elétrica [ . . . ] " . À vista disso, somente o consumidor regular arcará

pelo custo total do serviço de iluminação pública, pagando a conta de quem frauda ou

furta energia (ligação clandestina, desvio direto da rede) e tem proveito do serviço de

iluminação pública. O mesmo desacerto é reproduzido na proposição de modificação

do art. 39 da Lei n9 091, de 30 de dezembro de 2002 quando define como sujeito

passivo da COSIP (ou CIP) o "[...] consumidor de energia elétrica [...} que estejam

cadastrados junto a concessionária de distribuição de energia elétrica [...]". Tal

situação, sem dúvida, impacta na não incorporação dos consumidores clandestinos no

rateio dos custos com a iluminação pública.

Página 6 de 10
Floresta do Araguaia - Pará - Site: www. f lo restadoaraguaia .pa.gov.br



PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
f l d É" H 9*E "t 91

GABINETE DO PREFEITO <*~—-^«-~~x

Demais, o Projeto de Lei n^ 001/2019/CMFA, de 22 de fevereiro de 2019,

para institucionalizar, de modo injusto, a proibição da cobrança da COSIP (ou CIP) aos

moradores da zona rural, alterou substancialmente os textos dos arts. 29 e 39 da Lei nQ

091, de 30 de dezembro de 2002, introduzindo o que não se encontra previsto no art.

149-A da CF/88, um critério geográfico para a definição do fato gerador e do sujeito

passivo da COSIP (ou CIP), esvaziando o sentido dessa contribuição. Preceitua o Projeto

que "É foto gerador ao CIP o consumo de energia elétrica (..,] mediante ligação regular

[...] nos áreas urbanas e de expansão urbana na cidade e vilas do Município [...]". Por

seu turno, estabelece o sobredito Projeto que "O sujeito passivo da CIP é o consumidor

de energia elétrica residente ou estabelecido nas áreas urbanas e de expansão urbana,

da cidade e das vilas do Município [ . . . } " . Assim, e de acordo com esses preceitos, os

imóveis localizados fora da área urbana e da área de expansão urbana da Cidade e

Vilas, que sejam atendidos pelo serviço de iluminação pública, não estarão sujeitos à

incidência da COSIP (ou CIP).

Importa deixar claro aqui, que a área urbana é definida pela legislação de

cada Município, o qual, por exclusão, acaba por delimitar a área rural. Hoje em dia,

área urbana e área de expansão urbana declaradas por lei local somente existem na

sede do Município (Lei Complementar n^ 048, de 30 de maio de 2018). Demais, o único

Distrito do Município criado pela Lei Complementar n9 022, de 11 de dezembro de

2008 é Bela Vista, que não possui, por definição legal, área urbana e área de expansão

urbana. Portanto, adotando-se o critério da localização do imóvel contido no Projeto

de Lei n9 001/2019/CMFA, de 22 de fevereiro de 2019, todos os moradores do Distrito

de Bela Vista não sofrerão a incidência da COSIP (ou CIP), a despeito de usufruírem, ao

máximo, da comodidade e da segurança proporcionadas pela ação estatal, nada

pagarão de tributo. Tal efeito ocorrerá também em todos os povoados, lugarejos e

aglomerações urbanas existentes no território municipal que não possuem definição

legal de área urbana e de área de expansão urbana, como Matão, Bom Jesus, Orlando

Mendonça, Ametista, etc, que se encontram, nos dias de hoje, atendidos pelos serviços

de iluminação pública, surgindo à necessidade de lei municipal por razões urbanísticas

e para efeitos tributários para delimitar e cadastrar todos esses imóveis, para que
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possa ser cobrado a COSIP (ou CIP), acarretando, em consequência, um aumento de

despesa para o Executivo.

De outra banda, o Projeto de Lei n^ 001/2019/CMFA, de 22 de fevereiro

de 2019 contém uma verdadeira antinomia jurídica em seu corpo, uma contradição real

entre a norma esculpida no parágrafo único, do art. 39 e os preceitos contidos nas

cabeças do próprio art. 3g e do art. 2- do Projeto, o que dificulta, dentro do sistema,

sua interpretação e segurança jurídica quando preceitua que "Não é sujeito passivo do

CIP, o consumidor de energia elétrica residente em propriedade suburbana ou rural,

sendo vedado a cobrança da CIP deste consumidores" (grifo nosso). Ora tibe,

propriedade suburbana é o mesmo que propriedade localizada em área de expansão

urbana (área urbanizável), pois localiza-se entre o setor central da Cidade e a parte

rural circundante. Efetivamente, mostra-se manifesta a antinomia jurídica do parágrafo
o

único que se pretende adicionar ao art. 3- da Lei n^ 091, de 30 de dezembro de 2002, §
D

advindo do Projeto de Lei, frente aos dispositivos mencionados acima.
S

Demais, a iniciativa das leis tributárias é ampla, cabendo, pois a qualquer

membro do Legislativo e ao Chefe do Executivo, no entanto, o Projeto de Lei aprovado

pela Câmara altera os conteúdos dos arts. 2e e 39 da Lei n^ 091, de 30 de dezembro de

2002, que instituiu a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP (ou

CIP), excluindo da exação os proprietários de imóveis localizados na zona rural, mesmo

com o proveito do serviço de iluminação pública, estabelecendo um critério injusto e

inconstitucional, que deve ser afastado. Não há nada demais, e até é correto, a

instituição da COSIP (ou CIP} com incidência na zona rural. O incorreto é a situação de

cobrança da contribuição quando ocorre a ausência de iluminação pública na região,

pois a questão da "potencialidade" do serviço mencionada no art. 79, inc. l, alínea "b"

do Código Tributário Nacional se aplica apenas ás taxas, e COSIP (ou C1P) não é taxa,

mas, sim contribuição.

É crível que o art. 149-A da CF/88, não excluiu da tributação da CIP os

contribuintes com residência ou terrenos localizados na zona rural do Município.
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Porém, nestes casos, entendemos que há de haver iluminação pública na zona rural

(requisito constitucional - art. 149-A) para incidir a COSIP (ou CIP), sob pena de

ilegalidade da cobrança.

Tal situação que aplica a COSIP (ou CIP) instituída no Município pela Lei

n2 091, de 30 de dezembro de 2002 a moradores da zona rural que não dispõem do

serviço de iluminação pública, não será corretamente resolvida pela isenção geral e

indiscriminada dos consumidores rurais, que estejam servidos por iluminação pública.

Se o imóvel do morador não é servido pelo serviço, portanto, não há incidência da

contribuição. Nesse caso, considerando que é o Município o instituidor da cobrança,

sendo a concessionária somente a arrecadadora, caberá a Prefeitura, caso haja a

cobrança da exação, a repetição dos montantes pagos a título de contribuição de
CT>

iluminação pública, bem como, para evitar a judicial ização de tal caso, dil igenciar junto
Q

à concessionária para fazer cessar a cobrança.

Assim, diante das considerações acima apresentadas, somos levados a

apor o VETO TOTAL ao Projeto de Lei n^ 001/2019/CMFA, de 22 de fevereiro de 2019, |

originário do Poder Legislativo, por contrariedade ao interesse público e

inconstitucionalidade, pois o Projeto ofende frontalmente a garantia prevista no inc. 11,

do art. 150 da Carta Magna, instituindo um tratamento desigual entre contribuintes

que se encontram na mesma situação.

Para encerrar a discussão, não é tornando pior o texto da Lei n5 091, de

30 de dezembro de 2002, que se resolverão as demandas dos moradores da zona rural

do Município. A Câmara, nesse caso, deve trabalhar para adequar corretamente aquela

Lei aos preceitos do art. 149-A da CF/88, pois o Município há muito vêm lutando com a

carência de recursos públicos para custear tal serviço de inelutável necessidade para o

bem estar e a segurança da sua população local.

Principalmente nos casos, em que os moradores da zona rural estarão

usufruindo ao máximo da comodidade e da segurança proporcionadas pela ação
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estatal, uma vez que sentirão diretamente o reflexo da iluminação pública, mas nada

pagarão de tributo. Por outro lado, o cidadão com residência na Cidade, estará sendo

bem tributado. Definitivamente, como dantes já se afirmou, este critério é injusto e

inconstitucional. Ora, isto não é aceitável.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a vetar o Projeto em

causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Vereadores da Câmara Municipal.

Floresta do Araguaia/PA, 15 de julho de 2019

Adélio dossantos de Sousa

Prefeito
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