
Encontro de contas – CIP x Faturas de consumo de energia 

Uma prática administrativa ainda comum mas reconhecidamente 

irregular é a arrecadação do tributo (CIP/COSIP) com a compensação com a faturas 

de consumo de energia elétrica, o chamado “Encontro de Contas”, que é permitir que 

seja abatido do montante arrecadado pela Distribuidora os valores das faturas para 

pagamento do consumo de energia utilizado em iluminação pública.  

A falta de zelo com o dinheiro público pelo gestor público 

municipal ocorre quando os Municípios pagam faturas apresentadas pelas 

Distribuidoras sem efetuar a conferência do consumo de energia elétrica que está 

sendo faturado. O Financeiro paga e a área técnica não se manifesta no processo. 

Este tipo de procedimento pode estar vindo há décadas e desde a época que as 

Distribuidoras eram empresas estatais e se supunha que não haveriam cobranças 

indevidas. 

Quanto a arrecadação da CIP – Contribuição para Custeio para 

Serviços de Iluminação Pública, se submetem às condições impostas pelas 

Distribuidoras através de Convênio, como se tivessem a contratando para os serviços 

de arrecadação e não como o de recolhimento de um tributo de forma similar aos 

demais que são cobrados na fatura de consumo de energia elétrica (ICMS, PIS e 

COFINS). 

No “Encontro de Contas”, a Distribuidora cobra (retém) o que lhe 

entende como devido, sem que dê chance do município questionar algo que possa 

estar sendo faturado incorretamente. Equivale ao gestor público a “assinar um 

cheque em branco”, ou seja, sem preenchimento dos valores a serem pagos. 

Tendo em vista que a maior parte dos valores das faturas de 

consumo de energia elétrica utilizadas em iluminação pública são provenientes de 

cobranças por estimativas e sem utilização de equipamentos de medição para 

aferição do consumo, o município deveria conferir a memória de cálculo da carga em 

quilowatt (kW) que foi considerada como existente e o montante que está sendo 

cobrado como consumo (kWh) para depois pagar as faturas. Tem sido comum, em 

áreas de concessão de várias Distribuidoras, encontrar faturas cobradas por 

estimativa de iluminação pública com incorreções e, na maioria das vezes, cobranças 

a maior e desfavoráveis aos municípios. 

Não pode ser considerado como aplicável o Encontro de Contas 

previsto no art. 170 do Código Tributário Nacional, que prevê a compensação 

tributária com créditos líquidos e certos. As faturas de energia elétrica, ainda mais as 

faturas de energia elétrica para iluminação pública, como explicado, não são 

créditos líquidos e certos!!! 

O “Encontro de Contas” em que a Distribuidora retém todo ou 

parte do valor arrecadado da CIP – Contribuição dos Serviços de Iluminação Pública 

para fazer frente ao pagamento de faturas de energia elétrica para iluminação pública 

e remuneração dos custos de arrecadação, leva o gestor público e o representante 



legal da Distribuidora a uma prática administrativa ilegal uma vez que afronta a Lei nº 

4.320/64 (Lei Orçamentária): 

 O pagamento da despesa somente pode ser efetuado quando ordenado após 
sua regular liquidação (art. 62). 

 A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor... (art. 63). 

 A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá 
por base: ... os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva 
do serviço ... (art. 63) 

 A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, 
determinando que a despesa seja paga (art. 64)  

Ao impor esta prática, através de Convênio, está a Distribuidora a 

obrigar que o gestor público municipal execute o pagamento de despesas sem a sua 

regular liquidação, portanto, sem a necessária verificação do direito adquirido pelo 

credor, ou seja, deixa-o exposto a prática de ato de improbidade administrativa.  

Se o consumidor tem direito a receber informações para a defesa 

de interesses individuais e coletivos e ainda deve receber a especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, 

justamente para que ele possa lhe dar possibilidade de não pagar com aquilo que se 

encontra incorreto ou faltando informações. Não pagar e exigir que seja refeita a 

fatura corretamente sem incidência de multa, desde que a fatura de fato apresente 

irregularidades é um direito inconteste dos consumidores, no caso, a Administração 

Pública, o que está sendo suprimido pelo chamado Encontro de Contas. 

Temos ainda o aspecto da quebra da ordem cronológica de 

pagamentos. Dando um exemplo, sendo os recursos arrecadados insuficientes e 

sendo eles necessários para se custear tanto o fornecimento de energia elétrica como 

a prestação de serviços de manutenção pela Empresa terceirizada contratada pela 

Prefeitura para praças e, se for o caso, ruas e avenidas ou ainda os investimentos na 

ampliação do sistema de IP, com a instalação de novos ponto de iluminação. 

O município não deveria, de forma alguma, aceitar imposição da 

Distribuidora quanto a efetuar “Encontro de Contas” que corresponde a permitir que 

ela retenha parte ou todo o valor arrecadado para fazer frente ao pagamento de 

faturas de iluminação pública. Assumir gestão de iluminação pública significa analisar 

se o que está sendo cobrado pela Concessionária, em sua maior parte por estimativa, 

está correto ou não. O município deveria ter em mente como se existissem duas 

empresas Concessionárias de Distribuição distintas, uma que arrecada a CIP/COSIP 

e outra que fornece energia elétrica: não se deve confundir e nem misturar estas duas 

atribuições da concessionária! 

A Distribuidora ao privilegiar o pagamento de suas faturas e de 

sua remuneração dos custos de arrecadação, em percentuais que pode variar de 1 

até 8%, está interferindo diretamente na gestão de serviços públicos, em detrimento 

de outros interessados que se encontrem em situação de prevalência por questão de 

ordem/exigibilidade de créditos. Nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 



8.666/93, cada unidade da Administração deve obedecer, para cada fonte 

diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades. 

Reter recursos públicos em proveito próprio e com privilégio em 

relação a terceiros pode significar apropriação indébita! Trata-se de conduta que viola 

dispositivos do direito financeiro e é capaz de acarretar prejuízos ao erário, o que, 

caracteriza um ato de improbidade administrativa. É evidente que uma lei vigente 

municipal não pode dar guarida a isso!!! 

Registre-se que o procedimento mais vantajoso ao interesse 

público é o de atribuir por lei a responsabilidade tributária à Distribuidora e não se 

pagar nenhuma taxa para a arrecadação da CIP. 

A Federação Nacional dos Engenheiros – FNE solicitou abertura 

de processo administrativo junto a ANEEL com o pleito que fosse proibido pela 

Agência Reguladora tal prática. A Superintendência de Fiscalização Econômica 

Financeira, através do Memorando nº 274/2016-SFF/ANEEL de 16/05/2016, solicitou 

Parecer da Procuradoria Federal da ANEEL, onde relatou as questões abordadas 

pela FNE (cópia em anexo). 

Em síntese, a FNE argumentou que a prática do Encontro de 

Contas é manifestamente ilegal face: 

a) Ausência de regular liquidação de despesas por parte dos Municípios, posto 
que o Encontro de Contas se dá sem a necessária verificação do direito adquirido do 
credor (Distribuidora) 
b) Inobservância da ordem cronológica de pagamento, já que, do valor 
arrecadado da CIP/COSIP, as Distribuidoras retém antecipadamente o que entendem 
que lhes é devido, em prejuízo de outros fornecedores, com data de vencimento da 
obrigação anterior do que o da Distribuidora. 

Em resposta, a Procuradoria Federal emitiu o Parecer nº 

00279/2016/PFANEEL/PGF/AGU, de 03 de junho de 2016 (cópia em anexo), onde 

consta: 

21. Conclui-se, portanto, que, em princípio, o procedimento do encontro de 

contas, sem que haja um respaldo legal que autorize a compensação de 

créditos tributários, viola dispositivos do direito financeiro e é capaz de 

acarretar prejuízos ao erário, o que, caracteriza um ato de improbidade 

administrativa. De todo modo, é preciso salientar que a ANEEL não detém 

competência para apreciar tal questão sob o enfoque da responsabilização na 

seara do direito administrativo e penal, papel que compete ao Ministério 

Público. 

Acatamos com alguma reserva o Parecer da ANEEL que atribui 

unicamente ao Gestor Público a responsabilidade de firmar um convênio prevendo o 

“Encontro de Contas”, quando a nosso ver cabe a responsabilidade concorrente da 

Distribuidora que redigiu tal documento. Temos ainda ressalva a fazer em relação ao 

Parecer admitir que possa haver um respaldo legal desde que incluído na Lei 



Municipal que instituiu a CIP/COSIP, autorizando assim a compensação de créditos 

tributários, baseado na previsão constante do art. 170, do Código Tributário Nacional 

– CTN: 

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja 

estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a 

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos 

ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. 

Uma fatura de consumo de energia elétrica, ainda mais as faturas 

de consumo apurados por estimativa nunca poderão ser caracterizados como 

créditos líquidos e certos! É até contraditório se afirmar que possa haver uma 

autorização legal para ato já reconhecido como que viola dispositivos do direito 

financeiro e é capaz de acarretar prejuízos ao erário.  

Na conclusão final do Parecer da Procuradoria da ANEEL 

constou: 

24. Pelo exposto, em resposta aos questionamentos trazidos pela área 

consulente esta Procuradoria entende que: 

a) é possível o procedimento de encontro de contas desde que haja lei 

expressa que autorize a compensação de créditos tributários. 

b) a ANEEL não dispõe de competência para regular e fiscalizar este 

procedimento. 

Como forma de discordar parcialmente da conclusão da 

Procuradoria da ANEEL, o SEESP – Sindicato dos Engenheiros no Estado de São 

Paulo, entrar com Representação junto a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de 

São Paulo, arguindo a inconstitucionalidade parcial de pelo menos 8 leis municipais 

de CIP/COSIP que expressamente autorizam a  compensação (Encontro de Contas). 

Para os Municípios que tem Encontro de Contas sem respaldo legal estarão sujeitos 

a fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas, devendo os gestores 

públicos municipais e representantes das Distribuidoras responderem por ato de 

improbidade administrativa. 

Alguns Municípios, que tivemos notícia, que deveriam servir 

como exemplo, uma vez que se encontram com suas leis atualizadas, atribuindo a 

responsabilidade tributária à Distribuidora e não tendo de arcar com taxa para 

arrecadação do tributo (CIP/COSIP), que tivemos notícia, são: Bauru, Botucatu, São 

José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Suzano e Taubaté. 
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Memorando nº  274 /2016–SFF/ANEEL  
 

Em 16 de  maio  de 2016. 
 
 
 
 
Ao Procurador Geral Federal junto à ANEEL 
Marcelo Escalante Gonçalves 
 
 
Assunto: Consulta acerca da possibilidade de retenção da Contribuição para o Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública – COSIP por meio de Convênio firmando entre as Concessionárias do Serviço 
Público de Distribuição e as Prefeituras Municipais.  
 
 
 
 
 
1. Reporta-se ao processo Sic nº 48500.002026/2016-53, por meio do qual se perscruta 
denúncia da Federação Nacional dos Engenheiros – FNE de que as Concessionárias do Serviço Público de 
Distribuição de Energia Elétrica estão retendo indevidamente a COSIP por meio de encontro de contas 
estabelecidos em convênios firmados entre essas Distribuidoras e as Prefeituras Municipais. 
 
2. Conforme informado na aludida denuncia, a prática da irregularidade está sendo perpetrada 
por meio de encontro de contas no qual as distribuidoras retém da COSIP o que entendem ser devido pelo 
consumo de energia elétrica utilizada na iluminação pública sem que seja efetuada qualquer conferência 
prévia por parte da municipalidade. Assim, no entender do Denunciante, essa prática dá margem a que as 
distribuidoras incidam em incorreções que, na maioria dos casos, implicaria em cobrança a maior e 
desfavorável aos municípios, principalmente em razão de que na maior parte dos casos o consumo é apurado 
por estimativa e os entes municipais não conferem a memória de cálculo.  
 
3. Além disso, tal procedimento afrontaria dispositivos e princípios do direito financeiro e 
orçamentário, especialmente os arts. 62 a 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o art. 5º da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, in verbis:  
 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964: 
 
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por 
base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 
I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
II - a importância exata a pagar;        (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012) 
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 
II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 
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Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando 
que a despesa seja paga. 
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos 
serviços de contabilidade.        (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 
 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993: 
 
Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da 
Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, 
a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes 
relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, 
devidamente publicada. 
§ 1º Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no 
ato convocatório e que lhes preservem o valor. 
§ 2º A correção de que trata o parágrafo anterior cujo pagamento será feito junto com o principal, 
correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se referem.       
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 3º Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo 
único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da 
fatura. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) (grifos nossos) 

 
4. Conforme a denúncia, a ilicitude da pratica introduzida por meio do referido encontro de 
contas consistiria em dois pontos principais: (i) ausência de regular liquidação das despesas por parte dos 
municípios, posto que o pagamento (compensação) se daria sem a necessária verificação do direito adquirido 
pelo credor (distribuidora); e (ii) quebra da ordem cronológica de pagamento, já que, do valor arrecadado da 
COSIP, as distribuidoras retém antecipadamente o que entendem que lhe é devido, preterindo outros 
fornecedores com data de exigibilidade menor do que o da concessionária.  
 
5. Por meio da denúncia formulada, a FNE requer que, ao realizar a fiscalização das 
distribuidoras, a SFF incorpore no seu escopo o exame dos contratos de prestação de serviços de 
arrecadação da COSIP, no que se refere à correta contabilização dos recursos e recolhimentos de tributos 
incidentes sobre essa prestação de serviço, além também terem requerido que esta Superintendência expeça 
oficio circular as distribuidoras coibindo o encontro de contas, tendo inclusive sugerido o texto deste oficio: 
 

A distribuidora não poderá se utilizar do expediente de Encontro de Contas, com a retenção de 
valores tributários arrecadados nas faturas de energia elétrica para pagamento de débitos dos 
Municípios, devendo os valores arrecadados serem integralmente lhes repassados. 

 
6. No curso da Audiência Pública nº 006/2015, conduzida pela Superintendência de Regulação 
dos Serviços de Distribuição – SRD, que tratou aprimoramento do sistema de bandeiras tarifárias e da 
regulamentação da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifária, a referida Federação formulou 
contribuição1 no sentido de que a ANEEL introduze na normatização do setor proibição de que as 
distribuidoras se utilizem do expediente de encontro de contas. Na ocasião, a SRD informou2 que, a princípio, 

                                                        
1 Sic nº 48513.000341/2016-00. 
2 Sic nº 48554.000506/2016-00. 
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caberia às partes negociarem sobre o assunto, mas que poderiam analisar a oportunidade de uma 
interferência regulatória em discursões futuras.  
 
7. Ainda sobre o assunto, em pesquisa realizada, constatamos que Procuradoria Federal junto à 
ANEEL – PF manifestou-se em duas oportunidades acerca da COSIP, especificamente, por meio dos 
Pareceres nº 0580/2013/PGE-ANEEL/PGF/AGU3, de 26 de novembro de 2013, e nº 
00257/2015/PFANEEL/PGF/AGU4, de 21 de maio de 2015. O Parecer nº 0580/2013-PGE-ANEEL/PGF/AGU 
tratou da possiblidade dos municípios cobrarem a COSIP por meio da fatura de energia elétrica e contém a 
seguinte conclusão:  
 

13. Do exposto, manifesta-se esta Procuradoria Federal no sentido de que o artigo 149-A da 
Constituição de 1988 traz uma faculdade para os Municípios e para o Distrito Federal. Uma vez 
exercida tal faculdade de forma legítima, não pode a concessionária de distribuição se opor. O custo 
decorrente de tal exercício deve ser arcado pelo ente político e não pode ser repassado ao 
consumidor, razão pela qual não cabe à Aneel regular tal preço. 

 
8. Por meio do Parecer nº 00257/2015/PFANEEL/PGF/AGU, a PF reiterou o entendimento de 
que a ANEEL é incompetente para disciplinar as atividades de um Município no que tange a instituição e 
cobrança de tributo de sua competência.  
 
9. Diante do exposto, entendemos que as conclusões consubstanciadas nos Pareceres citados 
aplicam-se ao mesmo parcialmente à demanda em exame, visto que os aspectos referentes à cobrança da 
COSIP não são de competência desta Agência Reguladora. Por outro lado, a matéria concernente a medição, 
leitura, faturamento, cobrança e pagamento são de competências da ANEEL e já estão regulamentadas na 
Resolução Normativa (REN) nº 414, de 9 de setembro de 2010.  
 
10. A REN nº 414/2010 disciplina na Seção X do Capítulo II aspectos concernentes ao 
fornecimento de energia elétrica destinada a iluminação pública, inclusive estabelecendo as diretrizes para 
apuração de consumo. O art. 68 da Norma dispõe sobre o contrato de fornecimento para iluminação pública, 
estabelecendo os requisitos que devem conter, tratando inclusive da inclusão “da cobrança de contribuição 
social para o custeio do serviço de iluminação pública na fatura de energia elétrica” (inciso IX) . Assim, essa 
Resolução dispõe de razoável disciplina no que concerne ao fornecimento de energia elétrica para a 
iluminação pública. 
 
11. Ocorre que, conforme o material colacionado pelo denunciante, o encontro de contas não 
estão sendo realizado por meio do citado contrato de fornecimento, mas por intermédio de contratos de 
prestação de serviços de arrecadação da COSIP, os quais se situação, em regra, fora da competência da 
ANEEL, conforme entendimento exarado nos referidos Pareceres. Apesar de que esses contratos se situem 
fora da competência da ANEEL, eles regulam incidentalmente matérias de competência do Regulador, visto 
que possibilitam a compensação do montante devido pelos entes municipais com o valor arrecado com a 
COSIP (matéria de pagamento), além de também disciplinarem a demonstração dos valores faturados por 
meio do encontro de contas. Assim, incidentalmente, esses contratos de prestação de serviços regulam 
aspectos concernentes ao faturamento, cobrança e pagamento, os quais se situam na competência da 
ANEEL, mas que também são objeto do direito financeiro no que concerne ao polo municipal da relação.  
                                                        
3 Sic nº 48516.006268/2013-00. 
4 Sic nº 48516.001506/2015-00. 
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12. A despeito da possível ilegalidade do encontro de contas à luz do direito financeiro e 
orçamentário, não vislumbramos colisão entre esses acertos e as disposições expressas da REN nº 
414/2010. Em verdade, entendemos que a REN nº 414/2010 é silente acerca da possibilidade de disciplinar a 
compensação em lugar do pagamento, que, a luz do direito civil, é também forma de extinção das obrigações.  
 
13. Em qualquer caso, entende-se que as Distribuidoras não podem condicionar a prestação de 
serviços de arrecadação ou de fornecimento de energia à realização do instrumento contratual que preveja o 
referido encontro de contas, posto que a realização ou não desse instrumento é uma faculdade da 
municipalidade, não podem as Concessionária e Permissionárias de Distribuição realizar qualquer ato 
tendente a constranger o ente a aderir a esse expediente, sob pena de incidir em evidente ilegalidade e 
afronta às disposições da REN nº 414/2010.  
 
14. Na denúncia, a FNE considerar que a ANEEL é competente para regular e fiscalizar os 
referidos encontros de contas, sob o argumento de que a atuação da Agência Reguladora não deve se 
restringir apenas a legislação do setor elétrico, mas a toda legislação geral, não podendo se silenciar diante 
das ilegalidades praticadas pelas Distribuidoras, ainda que essa ilegalidade não se situe em matéria do setor 
elétrico.  
 
15. Diante dessas considerações, com o objetivo de obter embasamento para solução do caso, 
solicita-se o pronunciamento da Procuradoria Federal junto à ANEEL – PF sobre os pontos suscitados, 
conforme o formulário5 de consulta seguinte:  
 

Número do Processo: 48500.002026/2016-53 
Assunto: Denúncia da retendo indevida da COSIP por meio de encontro de contas estabelecidos em 
convênio firmando entre essas Distribuidoras e as Prefeituras Municipais. 
Interessados: SFF/ANEEL e Federação Nacional dos Engenheiros – FNE. 
Órgão assessorado: Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF 

Relato dos fatos: A FNE formulou denúncia de que as Concessionárias de Distribuição estão retendo 
indevidamente a COSIP por meio de encontro de contas, em afronta a dispositivos e princípios do direito 
financeiro e orçamentário e pede que a SFF/ANEEL expeça ofício circular coibindo essa prática.  
 

Fundamentação:  

 Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

 Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; 

 Decreto n° 2.335, de 6 de outubro de 1997;  

 Resolução Normativa (REN) nº 414, de 9 de setembro de 2010;e 

 Demais disposições aplicáveis ao caso. 
 

Quesitos de consulta:  
1. O referido encontro de contas afronta os dispositivos e princípios do direito financeiro e  

                                                        
5 art. 11 da Portaria PGF nº 526, de 26 de agosto de 2013. 
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(Fl. 03 do Memorando n° 274 /2016–SFF/ANEEL, de  16 /05/2016) 
 
 

EBD 

orçamentário? 
2. A ANEEL tem competência para regular e fiscalizar os referidos encontros de contas, e em caso 

positivo, para coibir essa prática, inclusive por meio de Ofício-Circular? 
  

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

ANTONIO ARAÚJO DA SILVA 
Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira 
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