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RESUMO 

 

O presente trabalho visa mostrar como apesar de termos um arcabolço 

jurídico grande é possível acontecer interpretações amplas para ter o afã do 

interprete em seus desejos. Ao longo dos anos se percebe cada vez mais uma 

carga tributária alta e contribuintes cada vez mais insatisfeitos, no Brasil se 

paga imposto até pela morte (ITCMD) , imagine então pela vida . O trabalho vai 

demonstrar que a pressão em cima dos Congressistas eleito pelo povo pode 

gerar do dia para noite um tributo novo, no já tão tributado povo brasileiro. 

Palavras-Chave: 1. COSIP, 2. Contribuição de iluminação publica. 3. 
Constitucionalidade da cobrança. 4. Taxa de Iluminação Pública . 

 

1. Introdução  

 

O Direito Tributário é um dos ramos do direito mais 

apaixonante, está presente no dia a dia das pessoas, interfere em seus 

investimentos, aquisições, doações, permutas, não há como não 

perceber o direito tributário no cotidiano. 

A escolha do tema se deu pela “flagrante” imoralidade da 

emenda 39/2002 que inseriu o artigo 149-A na Constituição Federal, 
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até que ponto a ânsia dos cofres públicos pode interferir no dia-dia das 

pessoas levando até a aprovação de uma emenda “moralmente 

inconstitucional”. 

A cada ano que se passa o Brasil bate recordes de arrecadação 

de tributos, somente a arrecadação de impostos federais atingiu em 

2012, pela primeira vez na história, a marca de R$ 1,029 trilhão, 

registrando recorde absoluto para um ano fechado, O montante é 6,12% 

maior que o registrado em 2011, quando o governo arrecadou R$ 969,8 

bilhões. 1 

Parece que esses valores não são suficientes para alimentar o 

abastado cofre público, os cidadãos clamam cada dia mais por menos 

tributos, e por mais serviços, serviços esses com qualidade. Essa 

aparente dicotomia parece não chegar a um acordo, visualizando em 

curto prazo observo que o consenso não é possível. 

O tema se torna relevante se levarmos em conta os anseios da 

população e o lobby que foi feito em cima dos parlamentares para 

aprovação dessa PEC, veremos que no apagar das luzes nasceu mais 

um tributo para o tão já tributado povo brasileiro. 

 

1.1 Objetivos 

 

Esse presente artigo tem apenas o fim precípuo de alertar que 

apesar de termos um Direito Constitucional excelente que traça regras e 

parâmetros para os demais direitos, veremos que uma brecha mesmo 

que mínima é capaz de causar um grande estrago. 

 Ficará demonstrado ao longo do artigo que a pressão e o jogo 

político falam mais alto na hora de se aprovar uma emenda 

constitucional, os congressistas esquecem que estão lá para representar 

o POVO e não os outros políticos. 

 

                                                             
1 (Economia Terra) 

http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201301231738_TRR_81942240 

http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201301231738_TRR_81942240
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1.2. Procedimentos utilizados para esclarecimento do 

problema; 

 

             No caso do presente artigo usará como parâmetro a pesquisa 

bibliográfica, além dos livros buscará posicionamento em artigos, 

jornais, revistas e na internet. 

 

2. O nascimento da COSIP e sua inconstitucionalidade 

moral  

 

Antes de adentrarmos ao tema faz-se necessário definirmos o 

que é o Direito Tributário, Paulo de Barros Carvalho define o direito 

Tributário como o “ramo didaticamente autônomo do Direito, integrado 

pelo conjunto de proposições jurídico-normativas, que correspondam, 

direta ou indiretamente, á instituição, arrecadação e fiscalização de 

tributos”.2 

É de se observar que a Constituição Federal não traz uma 

definição de tributo, definição essa que encontramos no artigo 3º do 

Código Tributário Nacional/CTN: 

Art. 3º Tributo é toda prestação 
pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

 

Na visão popular o Direito Tributário nada mais é que o 

“conjunto de normas que regula o comportamento das pessoas de 

levar dinheiro aos cofres públicos”,3 essa é a típica visão do 

contribuinte que trabalha 180 dias por ano somente para pagar 

impostos. 

                                                             
2
 Carvalho, Paulo de Barros Curso de direito tributário -  Imprenta: São Paulo, Saraiva, 2003 pag 31 

 
3 Sabbag , Eduardo – Manual de Direito Tributário 3ª Edição 2011 – Editora Saraiva –  pag. 39 
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Já adentrando ao tema necessário conhecer o permissivo legal 

no tocante a instituição das taxas, preceitua o artigo 145, II da 

Constituição Federal: 

Art. 145 - A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios poderão instituir 
os seguintes tributos: 

(...) 

II - taxas, em razão do exercício do poder 
de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos 
e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição; 

 

Os prefeitos levavam horas a fio tentando encontrar uma forma 

de custeio para o serviço de iluminação pública, antes da emenda 

constitucional 39/2002 tentou sem sucesso remunerar os serviços de 

iluminação pública através de taxa. Sabemos contudo que taxas 

possuem como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a 

utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico ou 

divisível prestado ao contribuinte ou colocado á sua disposição. (artigo 

145, II CF c/c art 77 CTN) 

Ao aprofundarmos sobre a cobrança de taxas de iluminaão 

pública observamos um problema, que ela se é um serviço uti universis 

e não uti singuli , os serviços uti universi já são remunerados mediante 

impostos,flagrante a ilegalidade da exação.  

Os tribunais brasileiros entre eles o Supremo Tribunal Federal 

não deixaram passar despercebido essa ilegalidade sobre o 

fundamento que o serviço não era específico nem divisível e também 

não se tratava de poder de polícia. 

Muitas foram as mirabolantes teses Executivas para tentar de 

todo jeito a instituição da cobrança, diversas leis foram editadas e o 

Supremo Tribunal Federal instado a se manifestar em um caso 

concreto decidiu pela inconstitucionalidade da lei do município de 

Niterói acerca do tema, assim constou a ementa: 
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TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE NITERÓI. TAXA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTS. 176 E 179 

DA LEI MUNICIPAL Nº 480, DE 24.11.83, COM 
A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.244, DE 
20.12.93. Tributo de exação inviável, posto 
ter por fato gerador serviço inespecífico, 
não mensurável, indivisível e insuscetível 

de ser referido a determinado contribuinte, 
a ser custeado por meio do produto da 

arrecadação dos impostos gerais. Recurso 
não conhecido, com declaração de 

inconstitucionalidade dos dispositivos sob 
epígrafe, que instituíram a taxa no município. 

4801.244 (233332 RJ , Relator: ILMAR 
GALVÃO, Data de Julgamento: 09/03/1999, 
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 14-05-

1999 PP-00024 EMENT VOL-01950-13 PP-
02617) 

 

Tal entendimento ficou cristalizado na Sumula 670 STF: 

Iluminação Pública - Taxa 

O serviço de iluminação pública não 

pode                                      ser 
remunerado mediante taxa. 

Sumula essa publicada em outubro de 

2003. 

 

O forte lobby dos municípios que pleiteavam a busca de 

recursos adicionais para o custeio da iluminação pública restou em 

proposta de emenda Constitucional PEC 222/2000, essa PEC alterava 

totalmente o núcleo das taxas para inclusive permitir sua cobrança 

também para o custeio de serviços universais, no caso iluminação 

pública. 

Com o fundamento que era inviável retirar uma parcela 

considerável dos impostos municipais para financiar tal serviço os 

prefeitos com intuito de obter tão considerável valor dos contribuintes, 

passaram então a pressionar o Congresso Nacional para que 

estudasse um meio de alterar a Carta Magna viabilizando a almejada 

tributação, na visão politica o valor era muito elevado, mas se fosse 

dividido por toda a população, ninguém sentiria. 
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Conforme anota Hugo de Brito Machado4 “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”. 

Como alguns serviços públicos essenciais são obrigatórios por 

imposição de lei, para muitos autores o seu não pagamento autoriza 

somente a propositura da execução fiscal, sendo vedado ao Estado 

deixar de fornecer o serviço obrigatório essencial no caso de mora do 

usuário . 

Tem prevalecido, porém, a orientação contida nos art. 6º, § 3º, 

da Lei n. 8.987/95 e art. 17 da Lei n. 9.427/96, bem como na 

Resolução n. 456/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), que autorizam a suspensão do fornecimento de água e 

energia elétrica em caso de não pagamento, após a formalização de 

aviso prévio, predominando assim o interesse coletivo e não o 

individual na continuidade do serviço. 

Deve-se destacar que os próprios parlamentares disseram que 

não estavam suportando a pressão dos prefeitos para aprovação da 

referida emenda.  

Foi publicada no Diário do Senado Federal, em 19 de dezembro 

de 2001·, a seguinte fala do Senador Sebastião Rocha, quando da 

votação do da PEC nº 53/2001 (nº 222/2000 na Câmara dos 

                                                             
4 MACHADO, Hugo de Brito. A Contribuição de Iluminação Pública - CIP. 2003. Disponível em: 

<http://www.hugomachado.adv.br>. Acesso em: 18 junho. 2013 
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Deputados – também referente à criação de taxa para a iluminação 

pública): 

“Este é o tipo de projeto que nos 
deixa em uma camisa de força, 

porque nos vemos compelidos a 
aprová-lo em função dos prefeitos, ou 

melhor, da administração municipal, 
que necessita desses recursos”. 

 

O Senador Antônio Carlos Valadares, por sua vez, deixou claro 

que: 

  

“Os Prefeitos municipais vieram ao 
Senado e pressionaram os Parlamentares 

de todos os Partidos. Até o Partido dos 
Trabalhadores, que sempre foi contra o 

aumento da carga tributária, comporta-se 
nesta Casa como o fez na Câmara dos 
Deputados, aprovando a matéria que não 

estabelece critérios nem da distribuição 
da contribuição em termos da localidade 

em que se encontra o morador”. 

 

Diante desses argumentos outra coisa não era de se esperar se 

não a aprovação da emenda 39/2002 que constou: 

 

Acrescenta o art. 149-A a Constituição 

Federal (Instituindo contribuição para 
custeio do serviço de iluminação pública 

nos Municípios e no Distrito Federal). 

 

As Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos termos do § 3º 

do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte Emenda ao texto 

Constitucional: 

 

Art. 1º A Constituição Federal passa a 
vigorar acrescida do seguinte art. 149-A: 

“Art. 149-A Os Municípios e o Distrito 
Federal poderão instituir contribuição, na 
forma das respectivas leis, para o custeio 
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do serviço de iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III”. 

 

Parágrafo único. É facultada a cobrança 
da contribuição a que se refere o caput, 
na fatura de consumo de energia 

elétrica.”. 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra 

em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, em 19 de dezembro de 2002. 

 

Mais a problemática não parou por aí, a míngua de qualquer 

justificativa plausível e na ânsia da pressão dos prefeitos a emenda 

constitucional foi aprovada no apagar das luzes 19 de dezembro de 

2002, sem observar preceitos legais. 

Preceitua o artigo 60 da Constituição Federal e §2º: 

Art. 60 - A Constituição poderá ser 

emendada mediante proposta: 

 

I - de um terço, no mínimo, dos membros 
da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal; 

 

II - do Presidente da República; 

 

III - de mais da metade das Assembleias 

Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela 

maioria relativa de seus membros. 

 

§ 2º - A proposta será discutida e votada 

em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, considerando-se 
aprovada se obtiver, em ambos, três 

quintos dos votos dos respectivos 
membros. 

 

  

A aprovação dessa emenda constitucional foi amplamente 

criticada pela doutrina, Hugo de Brito Machado em artigo publicado 
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em seu site 5, afirma categoricamente que “a própria emenda 

constitucional pode ser considera inconstitucional na medida em 

que tende a abolir direitos fundamentais dos contribuintes. E a 

lei municipal que institui uma cobrança simplesmente mudando o 

nome da antiga taxa é de flagrante inconstitucionalidade, na medida 

em que ignora as características da contribuição como espécie de 

tributo”. 

Todavia não fosse esse o único problema enfrentado por essa 

emenda, conforme o artigo 60 §2º da CF, a proposta será discutida em 

cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerada 

aprovada se houver 3/5 dos votos dos respectivos membros. 

Nesse diapasão prevê o artigo 202 do regimento interno da 

Câmara dos Deputados e ainda § 6º: 

Art. 202. A proposta de emenda à 

Constituição será despachada pelo 
Presidente da Câmara à Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania, 
que se pronunciará sobre sua 

admissibilidade, no prazo de cinco 
sessões, devolvendo-a a Mesa com o 
respectivo parecer. 

(...) 

§ 6º A proposta será submetida a dois 
turnos de discussão e votação, com 

interstício de cinco sessões. 

 

E ainda o Regimento interno do Senado Federal em seus 

artigos 354 e 362: 

Art. 354. A proposta de emenda à 
Constituição apresentada ao Senado 

será discutida e votada em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em 

ambos, três quintos dos votos dos 
membros da Casa (Const., art. 60, § 2º); 

 

                                                             
5
www.hugomachado.adv.br 

(http://187.58.65.138/hugomachado/conteudo.asp?home=1&secao=2&situacao=2&doc_id=87) 

 

http://www.hugomachado.adv.br/
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Art. 362. O interstício entre o primeiro 
e o segundo turno será de, no 

mínimo, cinco dias úteis. 

 

Todas essas regras não estão á toa no regimento interno das 

casas legislativas, elas estão lá para que no caso esse tempo mínimo 

seja o tempo em que a população tome conhecimento e faça valer o 

seu direito e que matérias tão importantes que irão incorporar a Carta 

Magna sejam ao menos na teoria melhor estudada, melhor discutida. 

Pasmem todos os amantes do Direito Constitucional e do 

Direito Tributário e ainda os contribuintes, a par de todos esses 

permissivos legais o que aconteceu foram respeitados? A resposta é 

negativa, já era o fim de 2002 e diante das pressões dos prefeitos se a 

emenda fosse aprovada somente em 2003, a cobrança da contribuição 

de iluminação pública só poderia ser instituída em 2004 frente ao 

principio da anterioridade do exercício prevista no artigo 150, III CF, 

por toda essa pressão sofrida pelos parlamentares a Câmara dos 

Deputados proporcionou uma das mais flagrantes ilegalidades 

absurdamente já vistas no direito constitucional brasileiro qual seja, 

foi realizada em 18 de dezembro de 2002 as duas votações (dois 

turnos) para aprovar a EC 39/2002, isso mesmo que foi dito sem 

respeitar o seu REGIMENTO INTERNO, foi votada e aprovada no 

mesmo dia a EC 39/2002, UMA ABSURDA E FLAGRANTE 

ILEGALIDADE. 

A EC 39/2002 é além de material é também formalmente 

inconstitucional.  

O Supremo Tribunal Federal guardião máximo da Constituição 

Federal foi mais uma vez instado a se manifestar dessa vez não mais 

sobre taxa de iluminação pública mais sobre contribuição para o 

custeio de iluminação pública, e a meu ver se omitiu acerca do tema, 

vejamos o julgado da lavra do ministro Ricardo Levandowski: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 573.675-0 
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EMENTA: CONSTITUCIONAL. 
TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA 

DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE 
ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O 
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 
COMPLEMENTAR 7/2002, DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA 
CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. 
UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE 
NÃO COINCIDE COM O DE 

BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE 
CÁLCULO QUE LEVA EM 

CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO 

DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA 
ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO 
DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO 

MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS 
DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. 
EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 

I – Lei que restringe os 
contribuintes da COSIP aos 
consumidores de energia elétrica do 

município não ofende o princípio da 
isonomia, ante a impossibilidade de 

se identificar e tributar todos os 
beneficiários do serviço de 

iluminação pública. 

II – A progressividade da 
alíquota, que resulta do rateio do 

custo da iluminação pública entre os 
consumidores de energia elétrica, 
não afronta o princípio da 

capacidade contributiva. 

III – Tributo de caráter sui 

generis, que não se confunde com um 
imposto, porque sua receita se 
destina a finalidade específica, nem 

com uma taxa, por não exigir a 
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contraprestação individualizada de 
um serviço ao contribuinte. 

IV – Exação que, ademais, se 

amolda aos princípios da 
razoabilidade e da 

proporcionalidade. (...)  

  

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o Regimento 

interno é uma questão interna do ente político, estando assim imune 

ao controle judicial e não servindo de fundamento para a declaração 

de inconstitucionalidade formal como se pretendia. Esse entendimento 

foi visto pelos doutrinadores constitucionalistas como tapar o sol com 

a peneira , aliás é de se consignar que quando o Supremo não sabe 

como classificar no mundo jurídico algo, ele assim o chama de sui 

generis, como poderia classificar essa COSIP de sui generis ? Nas 

lições do ilustre Procurador Federal Marcelo Novelino6  

“classificar os tributos é demarcá-los, a fim de 

que se possa identificar os regimes jurídicos de 
cada um, se faz necessário saber qual espécie 

tributária de que se trata para submete-la 

corretamente a seu regime jurídico 
constitucional” 

 

 Traçando um paralelo com a medicina o médico precisa saber 

da doença do paciente para lhe prescrever o remédio adequado, assim 

também o advogado necessita saber no caso qual é a espécie dessa 

nova exação para poder ingressar em juízo com a medida cabível. 

Diante dessa omissão do Supremo Tribunal Federal, muitos 

municípios então o que fizeram, instituíram leis alterando apenas o 

nome da lei da taxa de iluminação publica que eles já tinham para 

Contribuição de Iluminação Publica, mais uma flagrante ilegalidade. 

Ainda o paragrafo único do artigo 149-A da CF trouxe a 

possibilidade da cobrança ser feita diretamente na conta de energia 

elétrica, ou seja, uma cobrança casada sem possibilidade do 

                                                             
6  NOVELINO, Marcelo – Constituição Federal para Concursos.  4ª edição Ed. Jus Podivm. ano 2013 pag. 

655 
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contribuinte escolher ou não pelo pagamento do tributo, o que 

acontece se quiser pagar só a energia elétrica ? Não pode ? e se quiser 

pagar só o tributo ?  Não pode ? caberia uma ação de consignação em 

pagamento ? 

Por essas e outras que o Direito Constitucional e o Direito 

Tributário são tão apaixonantes , não se restringem a meros ganhos de 

causas individuais * Direito Privado * , mais influencia em valores de 

toda uma sociedade . 

Eduardo Sabbag7 ao tratar do assunto dispõe “é possível inferir 

que o fato gerador da COSIP é a prestação do serviço de iluminação 

pública, o que denota o caráter vinculado deste gravame 

genuinamente finalístico. Havendo a atividade estatal mencionada há 

de haver a exigência da exação, atrelada à atuação estatal – o financiar 

de um serviço de iluminação pública –, entretanto, tal sinalagma, por 

si só, não certifica a “referibilidade” do tributo, uma vez que não é 

possível discriminar quais são os usuários do serviço disponibilizado.” 

Há que se levar em conta o já tão grande numero de 

arrecadações dos municipios que além de instituirem seus tributos 

tem garantido pela Constituição a repartição de receitas tributarias do 

Estado e também da União, mais não parece que as Receitas são 

suficientes, o que faria então uma dona de casa ou um chefe de família 

ao ver que as suas despesas estão altas e a receita *ganho* baixo ? 

Com certeza apertaria o cinto e gastaria menos, além de rever os seus 

gastos desnecessários, mais o que faz a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ? 

Ao contrário de qualquer cidadão comum , ela cria outro tributo , ou 

majora outro, ou impõe outro, ou seja aumenta a arrecadação sem 

olhar os seus gastos e despesas desnecessárias, afinal quem vai pagar 

o “pato” são os contribuintes mesmo , ou seja todos nós. 

 

 

                                                             
7 Sabbag , Eduardo – op. cit – pag.541  
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3. Considerações Finais  

 

Como exposto em todo o artigo, é de se concluir que a vontade 

política de alguns se sobrepôs a vontade soberana do povo, o tão 

tributado povo brasileiro acabou de sofrer mais um revés ao ser 

obrigado a contribuir para a iluminação pública, observamos que a 

celeuma maior, não está na contribuição que já é um absurdo, mais 

sim no modo em que foi feita, absurdo dos absurdos. 

O tão protetivo e fechado Direito Constitucional se viu obrigado a 

incorporar a exação, aliás é de se notar que o maior problema 

constitucional desse país é o constituinte derivado , inúmeras emendas 

, inumeros projetos que alteram substancialmente o sentido do 

constituinte originário. 

A teoria pentapartite do direito Tributário incorporou essa nova 

exação na espécie contribuições , há doutrinadores que defendem a 

teoria hexapartite pois a COSIP apesar de ter o nome de contribuição 

ficaria fora dessa espécie , criando uma nova espécie tributária . 

O que se percebe olhando pelo lado do contribuinte é que não 

restou muita coisa, a não ser observar no caso concreto a possibilidade 

de instar o Judiciário a se posicionar , e de cada vez mais cobrar os 

políticos com o gasto público. 

Uma pessoa que hoje vive com um salário mínimo tem metade 

dos seus gastos em impostos, a população brasileira não aguenta mais 

tanta espécie tributária , tem tributo até na morte (ITCMD) imposto de 

transmissão causa mortis e doação de competencia dos estados, ou seja 

o povo brasileiro paga tanto imposto e não tem dos administradores 

públicos retorno em melhorias, ao questionar e aprofundar é simples a 

resposta o imposto não é um tributo vinculado ou seja não precisa de 

uma contra-prestação estatal , o que se ve é contribuinte dizendo não 
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tenho educação de qualidade, saúde digna, ruas asfaltadas “mais eu 

pago imposto”, a insatisfação é geral . 

Com essa contribuição instituída me surge uma dúvida se o 

serviço não for prestado adequadamente, ligo para empresa de energia 

ou para prefeitura? E a arrecadação sendo específica cade a prestação 

de contas ? Amigo amante do direito é de se imaginar para onde vai o 

dinheiro. “ralo abaixo” 

A perplexidade deve ser notória em todos aqueles que já leram 

sobre essa cobrança ou mesmo já pagam e não sabem para que serve, 

seria interessante ver os prefeitos trocando as lampadas nas ruas, as 

cidades estão cada vez mais escuras e os cofres das prefeituras cada vez 

mais cheios . 

Não precisa ser nenhum grande tributarista ou nenhum grande 

operador do Direito para se ter a certeza que essa cobrança é no 

mínimo imoral , no mínimo estranha , está na hora da tão sonhada 

reforma tributária, os empresários a população, todos clamamos por 

uma menor carga tributária, e na outra ponta os administradores 

públicos cada vez com mais gastos sonhando com mais arrecadação, 

com mais tributos, é a vida, pecunia non olet...” dinheiro não tem 

cheiro” 
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