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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
 

RELATÓRIO 
 
O Projeto de Lei nº 452/2021, de autoria do senhor Deputado Gandini, objetiva 
dispor sobre a obrigação, para as empresas responsáveis pela prestação do serviço 
público de saneamento básico, de promoverem a ligação ao sistema de saneamento 
dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida 
estrutura oferecida; e, para tanto, dá outras providências correlatas a aplicabilidade 
de seu objeto normativo. 
 
Por sua vez, a proposição legislativa em análise foi protocolizada 
automaticamente, pelo Software para Virtualização do Poder Legislativo - ALES 
DIGITAL, no dia 23 de agosto de 2021; e, em ato contínuo, lida na Sessão 
Ordinária do dia 24 de mesmo mês e ano, sendo que neste último evento recebeu 
despacho do senhor Presidente nos seguintes termos: “após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde e 
Saneamento, de Infraestrutura, de Meio Ambiente e de Finanças”. 
 
Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para exame e parecer, nos 
termos do artigo 41, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 
 
É o relatório.  

 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 452/2021, de autoria do senhor 
Deputado Gandini, visa dispor que: “ficam as empresas responsáveis pela 
prestação do serviço público de saneamento básico, no Estado do Espírito Santo, 
obrigadas a promoverem a ligação ao sistema de saneamento dos imóveis que não 
efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida estrutura oferecida 
pelas empresas”. Para tanto, a referida ligação ao sistema de saneamento seria 
efetuada pelas empresas após o decurso do procedimento de fiscalização e 
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notificação para regularização, efetuada pelas respectivas Secretarias de Meio 
Ambiente dos Municípios. 
 
Além disso, tal ligação, quando efetuada pelas empresas responsáveis pela 
prestação do serviço público de saneamento básico, não exime o usuário do 
pagamento de eventuais penalidades aplicadas pelas respectivas Secretarias de 
Meio Ambiente dos Municípios, após a regular notificação para a correta ligação 
ao sistema de saneamento. 
 
Em continuidade, a proposição legislativa em estudo determina que os custos de 
ligação ao sistema de saneamento, quando promovido pelas empresas responsáveis 
pela prestação do serviço público de saneamento básico, poderão ser cobrados do 
usuário na respectiva fatura de prestação do serviço, em no mínimo 12 (doze) 
parcelas de igual valor; todavia podendo o número destas parcelas ser ampliado 
por meio de livre negociação entre a empresa responsável pela prestação do 
serviço público de saneamento básico e o usuário. 
 
Da mesma forma que prevê a possibilidade de benefício econômico para os 
usuários que promoverem a ligação ao sistema de saneamento, oferecido pelas 
empresas; ou seja, poderá ser concedido, para estes usuários, um desconto na tarifa 
do serviço, por prazo determinado, a ser estipulado previamente pelas empresas 
responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico. Por fim, 
determina que o Poder Executivo regulamentará esta pretensa lei no que couber; e 
institui prazo de vacatio legis de quarenta e cinco dias para início de vigência, 
contados a partir de sua publicação. 
 
Com essa teleologia, o parlamentar autor do Projeto de Lei nº 452/2021 
vislumbrou instituir uma regulamentação cuja finalidade é minimizar a poluição 
dos rios, das lagoas e do mar, na medida em que se vislumbras um quadro fático de 
necessidade de ligação das edificações ao sistema da rede de esgoto. 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 452/2021. Entretanto, vislumbra-se da análise jurídica do dito 
projeto de lei a existência de antinomia com o ordenamento constitucional. 
 
Os comandos da proposição ora em apreço determinam procedimentos que 
implicam necessariamente em interferência indevida na esfera das relações 
jurídico-contratuais já estabelecidas entre as concessionárias e o Poder Público 
Municipal. A análise jurídica tem que considerar que a medida pretendida pela 
proposição compreende ingerência nas cláusulas contratuais firmadas, pois 
impõem tanto a obrigação de fazer vinculado a realização do próprio serviço 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320033003000390032003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

Projeto de Lei nº 452/2021 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

3 
 

objeto da concessão/permissão pública; quanto à obrigação de arcar com o 
ônus referente aos gastos de obras e demais ações operacionais. Além disso, 
imprime atribuição para Órgãos Públicos Municipais (Secretarias Municipais 
de Meio Ambiente), demonstrando flagrante divergência ao comando do 
Princípio Constitucional da Federação que garante autonomia aos Entes 
Federados. 
 
Desta forma, tendo como premissa este viés fático pretendido, cabe gizar que o 
ponto de divergência jurídica encontra-se 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 
452/2021 é estadual e, em razão dessa condição, não poderia regulamentar matéria 
de competências legislativa e administrativa de interesse local (competências 
estas exclusivas dos Municípios), qual seja: serviços públicos de esgoto 
(saneamento básico). Assim, dita a Constituição da República: 
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
 

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; 
(NEGRITOS E GRIFOS 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 competências administrativa e legislativa e, nesse norteamento 
constitucional, a disciplina legislativa detalhada sobre matérias de fornecimento 
de serviços de esgoto pertencem exclusivamente aos Municípios. 
 
Em outros termos, o Estado só possui competência legislativa de definir mera 
diretrizes sobre o tema “esgoto” (ação integrada ao saneamento básico), na medida 
em que lhe resta normatizar tão somente “política de saneamento básico”. Da 
mesma forma que a execução deste serviço público só estaria na competência 
administrativa do Estado do Espírito Santo no âmbito da Região Metropolitana da 
Grande Vitória (art. 25, §3º, da CF). No que tange a competência legislativa 
máxima de imprimir políticas de saneamento básico (diretrizes), norteia a 
Constituição Estadual: 
 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
Art. 193  Ficam proibidos no território do Estado:  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320033003000390032003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

Projeto de Lei nº 452/2021 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

4 
 

(...) 
III      - o lançamento de esgoto in natura nos corpos d‘água; 
(...) 
Art. 244 A política e as ações de saneamento básico são de natureza 
pública, competindo ao Estado e aos Municípios a oferta, a execução, a 
manutenção e o controle de qualidade dos serviços delas decorrentes.  
§ 1º - Constitui-se direito de todos o recebimento dos serviços de 
saneamento básico.  
§ 2º - A política de saneamento básico, no âmbito da competência do 
Estado, integrará a política de desenvolvimento estadual, 
abrangendo as áreas urbanas e rurais.  
§ 3º - A política de saneamento básico, de responsabilidade dos 
Municípios, respeitadas as diretrizes do Estado e da União, 
garantirá:  
I        - o fornecimento de água potável às cidades, vilas e povoados;  
II       - a instituição, a manutenção e o controle de sistemas:  
a) de coleta, tratamento e disposição de esgoto sanitário e domiciliar;  
b) de limpeza pública, de coleta e disposição adequada de lixo 
domiciliar;   
c) de coleta, disposição e drenagem de águas pluviais.  
§ 4º - O Poder Publico Municipal incentivará e apoiará o 
desenvolvimento de pesquisas dos sistemas referidos no inciso II do 
parágrafo anterior, compatíveis com as características dos ecossistemas. 
(NEGRITAMOS E GRIFAMOS)  

 
Como se verifica, a exegese do disposto acima não deixa margem para dúvidas, ou 
seja, cabe ao Estado do Espírito Santo somente reger “diretrizes” sobre o tema, 
desta forma lhe é vedado tratar de regulamentação de especificidades de esgoto 
(saneamento básico), inclusive a ponto de definir parâmetros específicos, imputar 
responsabilidades, ordenar despesas, prevê benefício financeiro para usuário do 
serviço público municipal, prevê parcelamento para usuário que tem que ressarcir 
despesa imposto às concessionárias municipais, como pretende 
inconstitucionalmente realizar a normatividade do Projeto de Lei nº 452/2021.  
 
Além do mais, considerando ainda 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 forma de 
realizar os serviços públicos objetos de concessão ou permissão, que, inclusive, 
implica em obrigação onerosa que fica a cargo destes mesmos entes federados 
locais ou de suas concessionárias ou permissionárias? 
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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 
objeto de concessão ou permissão do fornecimento de saneamento básico 
(incluindo esgoto). Para afastar qualquer margem de dúvidas quanto a este 
entendimento, o Excelso Pretório brasileiro já se posicionou em diversos 
precedentes. Senão vejamos: 
 

“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 E TAMBÉM GRIFAMOS) 

   
Como se vê, o Supremo Tribunal Federal confirma ser incontestável a arguição de 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 452/2021. Por outro giro, outra 
inconstitucionalidade insanável aflora do dito projeto de lei na medida em que o 
mesmo não preserva o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos públicos de 
concessão de serviço público de saneamento básico (esgoto) em execução, 
firmados pelas municipalidades e suas concessionárias, nos termos do art. 175, 
parágrafo único, III, da Constituição Federal (ADI 3.343; ADI 4.083). 
 
Ora, a diretriz dada pelo Excelso Pretório confirma não ser possível juridicamente 
arguir a constitucionalidade do Projeto de Lei nº 452/2021. E mesmo que se 
concentrasse no serviço de água da Região Metropolitana da Grande Vitória seria 
inconstitucional porque, igualmente, estaria impondo interferência nas relações 
jurídico-contratuais entre o Poder Executivo estadual e a sua empresa 
concessionária de serviço púbico (no caso a CESAN), pois, ao prever diversas 
obrigações de natureza contratual, instituição de possibilidade de “desconto” de 
valor devido por usuário e, ainda, resultar em despesa total de realização de serviço 
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que é de responsabilidade de usuários, com posterior parcelamento destes valores 
para os mesmos (visando ressarcimento), promove um desequilíbrio entre o serviço 
prestado e o preço público já estipulado contratualmente. 
 
Outrossim, o artigo 175 da Constituição da República e a Lei nº 8.987/1995 
(principalmente com as alterações advindas da Lei nº 14.133/2021) regulam as 
concessões de serviço público e, com este mister normativo, impõem regras rígidas 
para as condições da relação contratual entre o Poder Concedente (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios) e os Concessionários, de modo que não ocorra 
descompasso entre a tarifa/pedágio (preço público) cobrada e a obrigação de 
manter o serviço adequado em favor dos próprios usuários. Ou seja, impor - 
incidentalmente a execução contratual – obrigação de fazer e impor, igualmente, 
despesa não prevista no contrato são medidas que implicam em desequilíbrio da 
relação e um risco para a qualidade do próprio serviço, e isso é vedado pela ordem 
constitucional. 
 
E é exatamente neste ponto que o Projeto de Lei nº 452/2021 se torna, mais uma 
vez, irremediavelmente inconstitucional! Ou seja, ao assim proceder, o projeto de 
lei ora em estudo acaba por promover ingerência indevida nas condições 
estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos. Para não dar margens a 
dúvidas no que tange a esta conclusão, cabe trazer precedentes do Supremo 
Tribunal Federal: 
 

“Lei estadual, máxime quando diz respeito à concessão de serviço 
público federal e municipal, como ocorre no caso, não pode alterar as 
condições da relação contratual entre o poder concedente e os 
concessionários sem causar descompasso entre a tarifa e a obrigação 
de manter serviço adequado em favor dos usuários.” (ADI 2.299-MC, 
Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 28-3-2001, Plenário, DJ de 29-
8-2003.) 
(NEGRITOS E GRIFOS DE MINHA AUTORIA) 

 
In contest, em face da proposição legislativa em comento gerar indevidamente 
normatividade de especificidade sobre o tema “esgoto”, gera também, 
reflexamente, a criação de novas atribuições para órgãos públicos estaduais, no 
âmbito da competência oriunda da Região Metropolitana da Grande Vitória. E ao 
assim proceder o Projeto de Lei nº 452/2021, por ser de autoria parlamentar, acaba 
por invadir a iniciativa legislativa privativa do Governador do Estado, nos termos 
do que preceitua o parágrafo único, incisos III e VI, do artigo 63, da Constituição 
Estadual e no equilíbrio da relação da Cesan. 
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Sendo desta forma, perante a análise jurídica enfatizada, verificam-se do 
diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da 
proposição legislativa traz antinomia com os preceitos constitucionais apontados, 
tanto da Constituição Federal, quanto da Constituição Estadual, desta maneira, 
restou a mesma ser gravada como formalmente inconstitucional. E, por tal gravame 
se encontrar permeado em seu objeto normativo, não há como propor emenda que 
promova saneamento destas inconstitucionalidades. 
 
Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 452/2021, de autoria do senhor Deputado 
Gandini, é formalmente inconstitucional de forma insanável. Nesses termos, 
sugerimos aos nossos Ilustres Pares desta douta Comissão permanente a adoção do 
seguinte: 

 
PARECER nº            /2021 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 
452/2021, de autoria do Senhor Deputado Gandini. 

 
Sala das Comissões, em        de                          de 2021. 

 

 
__________________________________________ PRESIDENTE 
 

____________________________________________ RELATOR 
 

_____________________________________________ MEMBRO 
 

_____________________________________________ MEMBRO 
 

_____________________________________________ MEMBRO 
 

_____________________________________________ MEMBRO 
 

_____________________________________________ MEMBRO 
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