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PARECER TÉCNICO 
 

 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 233/2018. 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio. 

EMENTA: “Estabelece desconto sobre o valor 

da tarifa mínima mensal do serviço de água e 

esgoto, por dia de falta de fornecimento de 

água no Estado do Espírito Santo.” 

 
- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 233/2018, de autoria do senhor Deputado Euclério Sampaio, 

objetiva dispor sobre o estabelecimento de desconto, sobre o valor da tarifa 

mínima mensal do serviço de água e esgoto, por dia de falta de fornecimento de 

água no Estado do Espírito Santo; e, para tanto, dá outras providências correlatas 

ao objeto do referido projeto. 

 

O mencionado projeto de lei foi protocolizado, na Secretaria Geral da Mesa – 

SGM, no dia 06 de setembro de 2018. Em seguida, a proposição foi lida na Sessão 

Ordinária do dia 10 do mesmo mês e ano. Após, a proposição legislativa recebeu 

encaminhamento para esta Procuradoria Legislativa, com o fim de elaboração do 

Parecer Técnico objetivando a sua análise, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, combinado com o art. 

121 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(Resolução nº 2.700/2009). 

 

Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de lei não informam que 

ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser 

dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por irregularidade formal 

insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento Interno da augusta 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
 

 

 

 

 

- FUNDAMENTO 
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Conforme acima grifado, o artigo 1º do Projeto de Lei nº 233/2018, de autoria do 

senhor Deputado Euclério Sampaio, visa determinar que: “esta lei estabelece 

desconto no valor da tarifa mínima mensal do serviço água e saneamento básico, 

proporcional aos dias de falta de fornecimento de água”, nestes termos, o 

consumidor do serviço de água e esgoto teria direito a 1/30 (um trinta avos) de 

desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de água e esgoto, por 

dia de falta de fornecimento de água. 

 

Indo além, a proposição ainda regulamenta que não poderia ser efetuada a 

cobrança de débito, pelo serviço de fornecimento de água e saneamento básico, 

enquanto não solucionada a falta de fornecimento e lançada, em fatura, o valor do 

desconto a que o consumidor tem direito. Por fim, dispensa período de “vacatio 

legis” para a hipótese de ser a pretensa proposição promulgada e publicada. 

 

Outrossim, a “mens legislatoris” que se destaca da Justificativa é relevante sob a 

ótica do interesse público, destarte, resta registrado o elevado grau de importância 

meritória do Projeto de Lei nº 233/2018. Entretanto, vislumbra-se da análise 

jurídica do projeto de lei ora em comento a existência de antinomia com o 

ordenamento constitucional. 

 

Tendo como premissa a este viés fático pretendido, cabe gizar que o ponto de 

divergência jurídica encontra-se, de plano, no Princípio da Federação e na 

repartição constitucional de competências que tal axioma impõe, disso constata-se 

a ocorrência de gravame insanável frente à circunstância de que o Projeto de Lei 

nº 233/2018 é estadual e, em razão dessa condição, não poderia regulamentar 

matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja: a matéria 

referente à água, observado que a forma de cobrança enquadra-se neste contexto 

nuclear. Assim, dita a Constituição da República: 

 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
 

(NEGRITOS E GRIFO NOSSOS)   

 

Como se observa, a Constituição Federal gabaritou o “Sistema Federativo 

Brasileiro”, de forma que cada Ente-Federado passasse a ter, em regra, o seu 

próprio campo de competência administrativa e legislativa e, nesse norteamento 

constitucional, a disciplina destes serviço público pertence privativamente a 

União. Vale dizer que só a lei federal pode regulamentar o ponto integrante do 
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conjunto geral de temas que compreende este serviço público e que gera custeio 

para o mesmo. E, por seu turno, só os municípios ou suas concessionárias podem 

realizar o serviço administrativo de saneamento básico (tratamento de água e 

esgoto), salvo a hipótese de Região Metropolitana (ponto este que será tratado 

com especificidade em ponto a frente deste parecer).  

 

Além do mais, considerando a espécie de Estado que conforma a República 

Federativa do Brasil (Estado composto por coordenação sob a espécie Federal) e a 

repartição de competências previstas na Constituição Federal de 1988, como se 

poderia imaginar que uma lei estadual pudesse regulamentar detalhes da 

realização, da organização e/ou de definição de procedimentos sobre a prestação 

do serviço público municipal de saneamento básico, que, inclusive, implica em 

obrigação onerosa que fica a cargo dos entes federados locais ou de suas 

concessionárias ou permissionárias? 

 

Juridicamente, não é possível imaginar a hipótese, porque seria a demonstração 

direta de uma inconstitucionalidade irreparável. Outrossim, somente lei federal 

pode disciplinar qualquer circunstância da prestação dos serviços públicos 

referentes a água e somente os contratos públicos municipais podem tratar 

sobre a forma de cobrança das tarifa (salvo a hipótese da Região Metropolitana 

adiante tratada juridicamente). Para afastar qualquer margem de dúvidas quanto a 

este entendimento, o Excelso Pretório brasileiro já se posicionou em diversos 

precedentes. Senão vejamos: 

 
“(...) as Leis fluminenses 3.915/2002 e 4.561/2005, ao obrigarem as 

concessionárias dos serviços de telefonia fixa, energia elétrica, água e 

gás a instalar medidores de consumo, intervêm na relação firmada 

entre a União e suas concessionárias, pelo que contrariam os arts. 21, 

XI e XII, b; e 22, IV, da Constituição da República.” (ADI 3.558, voto 

da Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 17-3-2011, Plenário, DJE de 

6-5-2011.) 
 

(NEGRITOS E GRIFOS NOSSOS) 

 

O mesmo diagrama jurisprudencial continua replicando a vedação aos estados de 

intervirem legislativamente nos serviços públicos dos Municípios, principalmente 

no que tange o fornecimento de água e esgoto (saneamento básico) e da forma de 

cobrança das tarifas pagas pelos consumidores destes serviços. Essa é a ordem que 

decorre dos incisos I e V, do art. 30, da Constituição Federal: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
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I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 

(...) 
 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

 

O trilho exegético único permitido pelo STF é esse! Salvo as regiões 

metropolitanas, as aglomerações urbanas e as microrregiões, não é possível ao 

estado tratar de serviço público municipal – tanto os realizados diretamente pelos 

municípios, quanto os realizados por suas concessionárias – e, no caso, a 

intelecção de serviço público compreende absolutamente “tudo”, até a forma de 

“cobrança” e até como se “apresenta as escritas de seus respectivos boletos”. 

 

Se o Estado editasse lei regulando tais serviços públicos municipais, isso seria 

uma grave inconstitucionalidade de interferência de ordem administrativa e 

legislativa na esfera de atuação dos entes federados municipais. Vejamos mais 

uma vez: 

 
“Concessão de serviços públicos – Invasão, pelo Estado-membro, da 

esfera de competência da União e dos Municípios. (...) Os Estados-

membros – que não podem interferir na esfera das relações jurídico-

contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a 

União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias – 

também não dispõem de competência para modificar ou alterar as 

condições, que, previstas na licitação, acham-se formalmente 

estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia 

elétrica – CF, art. 21, XII, b) e pelo Município (fornecimento de água – 

CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, 

notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão 

temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços 

concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal, 

e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de 

concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa 

relação jurídico-contratual de direito administrativo.” (ADI 2.337-MC, 

Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 20-2-2002, Plenário, DJ de 21-

6-2002.) 

(NEGRITAMOS) 

 

Como já diagnosticado, é importante também gizar que não saneia a 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 233/2018 a alegação de que a matéria é 

multidisciplinar e, por causa disso, seria também correspondente à segurança 

pública ou de proteção ao direito do consumidor. E, por ser uma alegação 
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equivocada, não deve prosperar a premissa de garantir aos Estados-Membros a 

capacidade de editar normas pela sua competência legislativa remanescente (art. 

25, §1º, da Constituição Federal) ou competência legislativa concorrente (art. 24, 

V e VIII, da Constituição Federal), na tarefa de regulamentar a matéria sobre a 

exigência a ser observada quando da confecção dos boletos de cobrança do dito 

serviço municipal. 

 

Quanto ao serviço de saneamento básico realizado pelo Estado na Região 

Metropolitana, a questão se replica igualmente inconstitucional, pois a intelecção 

de que a normatividade do Projeto de Lei nº 233/2018 impõe disciplina 

obrigacional às concessionárias de serviço público estadual, na medida em que 

define condição de cobrança e prestação de serviço das mesmas para os 

usuários/consumidores. Este procedimento implica, necessariamente, em 

interferência indevida na esfera das relações jurídico-contratuais já 

estabelecidas entre as concessionárias e o Poder Público Estadual. A análise 

jurídica tem que considerar que a medida pretendida pela proposição compreende 

ingerência em procedimento da realização dos serviços públicos mencionados e 

geram efeito financeiro para a relação jurídica já firmada com as concessionárias. 

 

Como se apura, não há solução jurídica para o Projeto de Lei nº 233/2018. Não 

obstante, o próprio Excelso Pretório brasileiro ata os temas para não possibilitar 

margens para estas dúvidas indevidas. Senão vejamos a aplicação por simetria: 

 
“O sistema federativo instituído pela CF de 1988 torna inequívoco que 

cabe à União a competência legislativa e administrativa para a 

disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e 

energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, b, e 22, IV). A Lei 3.449/2004 

do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura 

básica ‘pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, 

gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal’ (art. 1º, caput), incorreu 

em inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a 

fixação da ‘política tarifária’ no âmbito de poderes inerentes à 

titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, 

parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 

e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de prestação da 

atividade. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o diploma 

impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para 

dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja 

interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da 

referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da 

CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do 
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consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime 

jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade 

social (CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula ‘direitos 

dos usuários’ prevista no art. 175, parágrafo único, II, da 

Constituição. Ofende a denominada reserva de administração, 

decorrência do conteúdo nuclear do princípio da separação de poderes 

(CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que 

concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos 

também à incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando 

constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de 

iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do 

chefe do Poder Executivo Distrital na condução da administração 

pública, no que se inclui a formulação da política pública remuneratória 

do serviço público.” (ADI 3.343, Rel. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento 

em 1º-9-2011, Plenário, DJE de 22-11-2011.) 

 

“A Lei distrital 4.116/2008 proíbe as empresas de telecomunicações de 

cobrarem taxas para a instalação do segundo ponto de acesso à internet. 

O art. 21, XI, da Constituição da República estabelece que compete à 

União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de telecomunicações, enquanto o art. 22, IV, 

da Constituição da República dispõe ser da competência privativa da 

União legislar sobre telecomunicações. Ainda que ao argumento de 

defesa do consumidor, não pode lei distrital impor a uma 

concessionária federal novas obrigações não antes previstas no 

contrato por ela firmado com a União.” (ADI 4.083, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, julgamento em 25-11-2010, Plenário, DJE de 14-12-2010.) 
 

(NEGRITOS E GRIFOS NOSSOS) 

 

Ora, a diretriz dada pelo Supremo Tribunal Federal conforma não ser possível 

juridicamente arguir a constitucionalidade do Projeto de Lei nº 233/2018, também, 

para as Regiões instituídas pelo Estado do Espírito Santo. Contudo, se aflorar a 

argumentação de que o serviço in casu converge para entidade da Administração 

Pública Indireta Estadual (Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan), 

a inconstitucionalidade ainda persistirá e de forma irreparável, haja vista que o 

projeto é de autoria de parlamentar estadual e a iniciativa legislativa para a matéria 

que regulamenta é irrefutavelmente privativa do Chefe do Poder Executivo 

Estadual. 

 

Em outros termos, no âmbito da Região Metropolitana da Grande Vitória, por ser 

de autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, visar instituir procedimento tarifário 

para entidade da Administração Indireta do Estado, o projeto acaba por invadir a 

competência legislativa do Governador do Estado. Verifica-se que esse quadro 
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demonstra não ser o projeto caracterizado por uma das hipóteses de 

permissividade
1
 e, assim, possui a sua inconstitucionalidade pela específica 

circunstância definida no texto da proposição legislativa em comento, pois, por ser 

de autoria de parlamentar, não poderia prever ações que impliquem em 

organização administrativa/pessoal da administração do Poder Executivo e, tão 

pouco, em criar atribuição nova para entes da administração indireta. Nesse 

contexto, o projeto viola diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa Privativa 

do Chefe do Poder Executivo. Vejamos o que define a Constituição Estadual ad 

litteram: 

 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 
 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:  
 

(...) 
 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo; 
 

(...) 
 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 

do Poder Executivo. 
 

(...) 
 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 
 

I - ........................... 
 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar inconteste 

os Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação 

dos Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; 

                                                 
1
 Hipótese estranha ao do PL 233/2018. Assim, quando um projeto de lei for de natureza exclusivamente tributária 

(cria obrigação tributária principal ou acessória), pode-se verificar a possibilidade jurídica de instituição de sanções, 

mesmo se a iniciativa for de parlamentar, exemplo: STF - ADI 2659 / SC. Além desta, a outra única hipótese válida 

corresponde a situação em que o projeto não cria atribuição nova para o órgão público, mas tão somente adequa a 

normatividade a uma atribuição de poder de polícia administrativa (incluindo a aplicação de sanção) já existente em 

lei. De qualquer forma, a proposição em análise não possui identidade com estas permissividades jurídicas. 
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ADI-MC 2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de 

Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito 

Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir 

que nem na hipótese de sanção do Governador do Estado haveria convalidação do 

vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do 

próprio chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-

2007 PP-00016). 

 

Perante todo este quadro jurídico ora exposto, não há necessidade de se estender a 

discussão! O disposto acima, por si só, é mais do que suficiente para se 

diagnosticar que o Projeto de Lei nº 233/2018 é inconstitucional por vício formal. 

Da mesma forma que não há solução jurídica, por meio de emendas (proposições 

acessórias) para as patologias de inconstitucionalidades que acometem o referido 

projeto. 

 

Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 233/2018, de autoria do senhor Deputado 

Euclério Sampaio, é formal e materialmente inconstitucional. Destarte, propomos 

o seguinte dispositivo: 

 

- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

233/2018, de autoria do senhor Deputado Euclério Sampaio. 

 

É o nosso entendimento. 

Vitória, 12 de setembro de 2018. 

 
 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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