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PROJETO DE LEI
13/10/2020

Proíbe a cobrança de valores referentes a tarifa de
contingência cobrada pelas prestadoras de serviços de
abastecimento de água e coleta de esgoto, no âmbito do
Estado do Ceará e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Fica proibida a cobrança de valores referentes a tarifa de contingência cobrada pelas prestadoras
de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, no âmbito do Estado do Ceará.

Parágrafo único – Fica reconhecida a abusividade da cobrança referente a tarifa de contingência
constante nas contas pelas prestadoras de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.–

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo proibir e reconhecer a abusividade da cobrança de valores
referentes a taxa de contingência cobrada pelas prestadoras de serviços de abastecimento de água e coleta
de esgoto, no âmbito do Estado do Ceará.

Inicialmente, a Tarifa de Contingência havia sido criada como um mecanismo aplicado em Fortaleza e
nos municípios da Região Metropolitana, com objetivo de estimular a redução do consumo de água
nessas áreas.

Ocorre que na prática, a Tarifa de Contingência não está sendo cobrada como forma de estimular a
redução do consumo de água, mas sim, como forma de realizar cobranças abusivas em desfavor dos
consumidores do município de Fortaleza e demais municípios da Região Metropolitana.

Falo isso, pois chegou ao conhecimento deste Parlamentar que a fatura da residência de um cidadão do
município de Fortaleza-CE, registrada sob nº de inscrição 001734903, consta que o valor consumido em
água foi de R$ 356,33 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) e a tarifa de contingência
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cobrada foi no valor de R$ 378,99 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos). Com o
acréscimo oriundos de outros encargos, o valor total resultou em R$ 738,05 (setecentos e trinta e oito
reais e cinco centavos) referente ao mês de setembro de 2020.

Já no mês de outubro do corrente ano, o mesmo consumidor foi cobrado pelo valor de R$ 133,46 (cento e
trinta e três reais e quarenta e seis centavos) referente ao consumo de água, R$ 111,73 (cento e onze reais
e setenta e três centavos) referente a tarifa de contingência, e outros valores referentes a encargos,
perfazendo um montante total de R$ 250,19 (duzentos e cinquenta reais e dezenove centavos).

Vejamos que no primeiro caso, a tarifa de contingência excedeu o valor cobrado pelo consumo da água, e
no segundo, o valor referente a tarifa de contingência foi cobrado em valor quase igual ao próprio
consumo da água. Essa mesma situação acontece com outras pessoas que residem em Fortaleza-CE e nos
demais municípios da Região Metropolitana, o que não se mostra ser uma cobrança realizada dentro dos
critérios da razoabilidade.

Cumpre ressaltar que o DECON apontou que a tarifa de contingência pode ser considerada prática
abusiva, conforme noticiado por meio do jornal Diário do Nordeste, em 17 de abril de 2019, “falta de
informações sobre o cálculo da cobrança e do tempo de vigor são fatores que podem tornar a prática
como abusiva, segundo o Decon. Cagece aponta que a situação hídrica do Estado ainda é crítica”, trouxe
a  matér ia ,  que  pode  ser  acessada  por  meio  do  l ink  -
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/tarifa-de-contingencia-pode-ser-pratica-abusiva-aponta-decon-1.2089005

Portanto, considerando que a cobrança da tarifa de contingência perdeu sua finalidade principal para a
qual foi criada e principalmente em razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos
meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PROJETO DE LEI Nº 00288/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES.    

MATÉRIA: PROÍBE A COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A
TARIFA DE CONTINGÊNCIA COBRADA PELAS PRESTADORAS DE

 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO,
NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARECER TÉCNICO JURÍDICO

Submete-se à apreciação da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com fulcro no
ato normativo 200/96, art. 1º, inciso V, com o escopo de análise e emissão de parecer técnico quanto à
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Lei nº 00288/2020, de
autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Andre Fernandes, que na Ementa assim preceitua: PROÍBE
A COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A TARIFA DE CONTINGÊNCIA COBRADA
PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

- I -

DO PROJETO

Trata-se de proposição originária do gabinete do Deputado Andre Fernandes, que assim dispõe:

Art. 1º – Fica proibida a cobrança de valores referentes a tarifa de contingência
cobrada pelas prestadoras de serviços de abastecimento de água e coleta de
esgoto, no âmbito do Estado do Ceará.

Parágrafo único – Fica reconhecida a abusividade da cobrança referente a tarifa de
contingência constante nas contas pelas prestadoras de serviços de abastecimento
de água e coleta de esgoto.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em sede de justificativa e exposição de motivos, explicita que:
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A presente proposição tem por objetivo proibir e reconhecer a abusividade da
cobrança de valores referentes a taxa de contingência cobrada pelas prestadoras de
serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, no âmbito do Estado do
Ceará.

Inicialmente, a Tarifa de Contingência havia sido criada como um mecanismo
aplicado em Fortaleza e nos municípios da Região Metropolitana, com objetivo de
estimular a redução do consumo de água nessas áreas.

Ocorre que na prática, a Tarifa de Contingência não está sendo cobrada como
forma de estimular a redução do consumo de água, mas sim, como forma de
realizar cobranças abusivas em desfavor dos consumidores do município de
Fortaleza e demais municípios da Região Metropolitana. Falo isso, pois chegou ao
conhecimento deste Parlamentar que a fatura da residência de um cidadão do
município de Fortaleza-CE, registrada sob nº de inscrição 001734903, consta que
o valor consumido em água foi de R$ 356,33 (trezentos e cinquenta e seis reais e
trinta e três centavos) e a tarifa de contingência cobrada foi no valor de R$ 378,99
(trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos). Com o acréscimo
oriundos de outros encargos, o valor total resultou em R$ 738,05 (setecentos e
trinta e oito reais e cinco centavos) referente ao mês de setembro de 2020.

Já no mês de outubro do corrente ano, o mesmo consumidor foi cobrado pelo
valor de R$ 133,46 (cento e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) referente
ao consumo de água, R$ 111,73 (cento e onze reais e setenta e três centavos)
referente a tarifa de contingência, e outros valores referentes a encargos,
perfazendo um montante total de R$ 250,19 (duzentos e cinquenta reais e
dezenove centavos).

Vejamos que no primeiro caso, a tarifa de contingência excedeu o valor cobrado
pelo consumo da água, e no segundo, o valor referente a tarifa de contingência foi
cobrado em valor quase igual ao próprio consumo da água. Essa mesma situação
acontece com outras pessoas que residem em Fortaleza-CE e nos demais
municípios da Região Metropolitana, o que não se mostra ser uma cobrança
realizada dentro dos critérios da razoabilidade.

Cumpre ressaltar que o DECON apontou que a tarifa de contingência pode ser
considerada prática abusiva, conforme noticiado por meio do jornal Diário do
Nordeste, em 17 de abril de 2019, “falta de informações sobre o cálculo da
cobrança e do tempo de vigor são fatores que podem tornar a prática como
abusiva, segundo o Decon. Cagece aponta que a situação hídrica do Estado ainda
é crítica”, trouxe a matéria, que pode ser acessada por meio do link -
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/tarifa-de-contingencia-pode-ser-pratica-abusiva-aponta-decon-1.2089005.

Portanto, considerando que a cobrança da tarifa de contingência perdeu sua
finalidade principal para a qual foi criada e principalmente em razão da
importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares
para a aprovação da presente propositura.

Encaminhada referida proposição legislativa em pauta à consultoria técnica, cabe a esta Procuradoria
especializada manifestar-se quanto à constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei, atentando-se para
o seu cabimento à luz do arcabouço formado pelas Constituições Federal e Estadual, com observância nos
entendimentos jurisprudenciais consolidados pelos nossos egrégios tribunais.

É o relatório. Opina-se.

- II -
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DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E DA INICIATIVA DE LEIS.

Nossa Constituição Federal/88 estabelece diferentes autonomias no seu texto que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontra-se as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de três
níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida a
autonomia política dos Estados Membros.

Nesse contexto, a , com fulcro no seu artigo 18[1], transcreve que os entes federadosLex Fundamentalis
possuem sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, recebendo no nível
municipal e distrital o nome de leis orgânicas.

E é justamente na CF/88 onde exsurgem enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos
Estados os poderes remanescentes. É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que
não lhes sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (Artigo
23[2]); assim como a competência concorrente, citada no Artigo 24[3] e a competência exclusiva referida
no Artigo 25[4], parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal.

Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita
ou implicitamente,  ),não lhes sejam vedadas pela Carta Magna Federal (CF/88, art. 25[5],  e §1ºcaput
observados determinados princípios constitucionais, tendo em vista que organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, conforme alhures dito.  

Nesse liame, a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14[6], incisos I e IV, que o Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os princípios em respeito à Constituição Federal, à
unidade da Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à
probidade administrativa, respectivamente.

Em sendo assim, observados os regramentos citados, nota-se, à , possibilidade do juízo deprimeira vista
preparação e proposição, uma vez que a elaboração do presente Projeto de Lei encontra guarida nos
artigos 58[7], inciso III e 60[8], inciso I, ambos da Constituição do Estado do Ceará, assim como nos
artigos 196[9], inciso II, alínea “b” e 206[10], inciso II, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 e posteriores atualizações), cabendo aos Nobres
Deputados a elaboração de leis ordinárias com respaldo regimental.

Finalizadas essas considerações acerca de federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal que determina qual das pessoas políticas
fará o quê, , incluindo-se, igualmente, as normas fixadas pelanão podendo uma invadir a seara da outra
Constituição Política Estadual. Portanto, a repartição de competências entre os diferentes níveis de
governo é um dos elementos da autonomia dos entes federativos.

Transcritas as exposições jurídicas alhures frisadas, passa-se a análise da propositura sob os seus aspectos
legais.

- III -

DO PARECER - CONSIDERAÇÕES COM PERTINÊNCIA TEMÁTICA AO PROJETO.

Em relação à competência legislativa sob exame, cabe destacar que a capacidade de autoadministração
decorre das normas que distribuem as competências entre União, Estados e Municípios, ou seja, o
processo legislativo  , decorrente de tais competências deverá observar sob pena de flagrante vício

, ‘ ’.inconstitucional as leis e princípios elencados na referida Carta Magna Federal

Nesse contexto, em que pese objetivar a proibição da cobrança de valores referentes a tarifa de
contingência auferidas pelas prestadoras de serviços de abastecimentos de água e coleta de esgoto no
Estado do Ceará, referido dispositivo acaba por tratar sobre água e normas gerais de contratos
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administrativos e política tarifária, cuja competência legislativa é privativa da União (art. 22[11], incisos
IV e XXVII, CF/88).

Do dispositivo citado dessume-se que compete ao Congresso Nacional legislar sobre águas e aos Estados
e ao Distrito Federal – este em face da competência reservada aos Estados e Municípios (art. 32[12], § 1º,
da CF/88), a gestão e responsabilidade para execução dos ditames constantes em lei federal.

Nesse diapasão, a União, consubstanciada na competência privativa em legislar sobre água, editou a Lei
Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que alterada pela Lei 14.026/2020, estabeleceu as diretrizes
nacionais para o saneamento básico e assim definiu em seu art. 46, acerca da possibilidade em ser
adotado o racionamento e mecanismos tarifários de contingência, pela autoridade gestora, :in verbis

Art. 46.   Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos
que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de

, recursos hídricos o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de
contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes,
garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da

. (Grifo inexistente no original)demanda

Da sua leitura, extrai-se que compete à autoridade gestora de recursos hídricos declarar a adoção de
racionamento em situação crítica de escassez de água, bem como ao ente regulador adotar mecanismos
tarifários de contingência, com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes da crise de
abastecimento de água, para garantia do equilíbrio financeiro da prestação do serviço e gestão da

.demanda

No âmbito do Estado do Ceará, pelo Governador Camilo Sobreira de Santana foi editada (Projeto de
iniciativa do Poder Executivo) e sancionada a Lei nº 16.103, de 02 de setembro de 2016, que autorizou a
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (COGERH) a criar a tarifa de contingência pelo
uso dos recursos hídricos em período de situação de crítica de escassez hídrica, prevendo a cobrança
mediante critérios técnicos, excepcionando isenções de cobrança determinadas pessoas, :  in verbis

Art. 1º A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH, fica
autorizada a efetivar a cobrança da tarifa  de  contingência pelo uso dos
recursos  hídricos  em  período  de situação crítica
de  escassez  hídrica  no  Estado  do  Ceará  declarada pela autoridade gestora de
recursos hídricos.

Art. 2º  A tarifa de contingência, cobrada pela COGERH será estabelecida por
meio de Resolução expedida pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos –
CONERH, a qual será enviada ao Governador do Estado do Ceará, que fixará o
valor da tarifa por Decreto.

§ 1º  A Resolução de que trata este artigo deverá estabelecer critérios que
considerem o uso intensivo de água, as finalidades não essenciais e os métodos
ineficientes de utilização da água bruta.

§ 2º  A tarifa de contingência não atingirá o consumo de água pelo agricultor
familiar, de acordo com o art. 10, inciso III, da Lei Federal nº 10.420, de 10 de
abril de 2002.

§ 3º  Os custos adicionais, operacionais e de capital, incorridos pelo prestador,
incluindo investimentos emergenciais necessários em função da escassez hídrica.

§ 4º Fica estabelecida a cobrança de tarifa de contingência diferenciada para os
usuários dos recursos hídricos, cuja outorga concedida e vigente se faça para fins
de abastecimento humano, a ser estabelecida pelo CONERH.
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Art. 3º  Ficam isentos da tarifa de contingência os pequenos produtores rurais,
assim definidos no art. 3º, inciso I, da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006,
desde que sua propriedade seja trabalhada pela família, a ser estabelecida pelo
CONERH.

Art. 4º  A cobrança da tarifa de contingência estabelecida nesta Lei deve ser
aplicada de forma progressiva, de acordo com as faixas específicas de consumo,
nas categorias de uso que possibilitem a progressão e determinadas na Resolução
do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Sabe-se que a tarifa de contingência está vinculada diretamente ao estado de escassez hídrica do Estado, e
vem sendo aplicada em Fortaleza e nos municípios da Região Metropolitana como objetivo de estimular a

, em vista da situação crítica declarada pelo Ato Declaratórioredução do consumo de água nessas áreas
01/2015/SRH, que dispõe sobre a declaração de situação crítica de escassez hídrica em todo o Ceará
( F o n t e :
https://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/alocacao-de-agua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/ceara/ato-declaratorio-no-01-2015-escassez).

Seus recursos arrecadados são aplicados exclusivamente em ações e obras relacionadas à segurança
hídrica (combate às fraudes na rede de água, incremento nas operações e nas equipes de retirada de
vazamentos, busca e consolidação de novas fontes alternativas de água, melhorias nos sistemas de
abastecimento, implantação de um sistema de captação pressurizado, entre outros), com recurso
arrecadado destinado a uma conta especial que só é movimentada com autorização das Agências
Reguladoras.

Vê-se, pois, que a cobrança da tarifa de contingência vem sendo aplicada em Fortaleza e nos municípios
, , objetivandoda Região Metropolitana estimulando a redução do consumo de água nessas áreas críticas

igualmente , cobrir custos adicionais decorrentes da crise de abastecimento de água para garantia do
 conforme disposto no art. 46, da,equilíbrio financeiro da prestação do serviço e gestão da demanda

Lei Federal nº 11.445/2007, sobredita.

Nesse contexto, há de se observar, , que o serviço de fornecimento de água é de titularidade dostambém
entes municipais, conforme disposto no art. 30[13], incisos I e V, da CF/88, pois quanto a eles predomina
a organização e prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos
de interesse local, aqui compreendidos os serviços de abastecimentos de água e esgoto.

Posicionamento esse já assentado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), que por meio da ADI
3.661, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementou:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ACREANA N.
1.618/2004. REGRAS QUE PROÍBEM O CORTE RESIDENCIAL DO
FORNECIMENTO DE ÀGUA E ENERGIA ELÉTRICA PELAS

. COMPETÊNCIACONCESSIONÁRIAS POR FALTA DE PAGAMENTO
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO

. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AFRONTA AOS ARTS. 22, INC. XII,
.ALÍNEA B, 30, INC. I E V E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Grifo inexistente no original)

Mais adiante nossa Constituição Maior atribuiu ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob
regime de concessão e permissão, a prestação de serviços públicos, assim como o de legislar sobre os

, estando claro, ainda, que o ente político responsável peladireitos dos usuários e sobre política tarifária
prestação do serviço é também o encarregado pela edição das normas indicadas no parágrafo único do art.
175, CF/88.
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Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão
;

II - os direitos dos usuários;

III - ;política tarifária

IV - a obrigação de manter serviço adequado. (Grifado)

Nesse liame, firmou-se entendimento no STF acerca da impossibilidade de interferência dos outros entes
federados nas relações jurídico-contratuais entre o Ente concedente e seus concessionários, importando
citar, como precedentes, os julgados nas , de relatoria do Ministro Eros Grau (DJ 6.10.2006); ADI 3.533

, de relatoria do Ministro Luiz Fux (DJe22.11.2011); e, , de relatoria do MinistroADI 3.343 ADI 2.299
Roberto Barroso (DJe 13.12.2019), cuja ementa segue:

Direito Constitucional. .Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual
Isenção do pagamento de energia elétrica e água por trabalhadores
desempregados. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna lei do
Estado do Rio Grande do Sul que isenta trabalhadores desempregados do
pagamento do consumo de energia elétrica e de água pelo período de seis meses.
2. Configurada violação aos arts. 21, XII, b; 22, IV e 30, I e V, CF, pois a lei
estadual afronta o esquema de competências legislativa e administrativa

. 3previsto na Constituição . Configurada a violação ao art. 175, caput e
parágrafo único, I, III, V e ao art. 37, XXI, CF, tendo em vista que a lei

,estadual interferiu na concessão de serviços públicos federal e municipal
alterando condições da relação contratual que impacta a equação
econômico-financeira em desfavor das concessionárias. 4. Medida cautelar
confirmada. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Do julgado acima, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal possui histórica e consolidada
jurisprudência pela inconstitucionalidade de leis estaduais de conteúdo similar, podendo ser destacado,
também e, a exemplo, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3661/AC, sendo
ressaltado no voto da Relatora, Ministra Cármem Lícia, o entendimento de que não pode um serviço
público prestado em regime de concessão estar sujeito à regulação estadual, :in verbis

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ACREANA N.
1.618/2004. REGRAS QUE PROÍBEM O CORTE RESIDENCIAL DO
FORNECIMENTO DE ÀGUA E ENERGIA ELÉTRICA PELAS

. COMPETÊNCIACONCESSIONÁRIAS POR FALTA DE PAGAMENTO
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO
DE FORNECIMENTO DE ÀGUA. AFRONTA AOS ARTS. 22, INC. XII,

.ALÍNEA B, 30, INC. I E V E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [ADI 3661 / AC – ACRE – Data:
17/03/2011. (Grifado)

Colaciona-se outro julgado do STF, em caso similar:
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.449/04 DO
DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ASSINATURA
BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E

. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃOTELEFONIA
PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XI E XII, ‘b’,
E 22, IV). FIXAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA COMO
PRERROGATIVA INERENTE À TITULARIDADE DO SERVIÇO

 PÚBLICO (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III). AFASTAMENTO
DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA

 LEGISLAR SOBRE CONSUMO (CF, ART. 24, V E VII). USUÁRIO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A
FIGURA DO CONSUMIDOR (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II).
PRECEDENTES. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DE

. 1. OADMINISTRAÇÃO (CF, ART. 2º). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
sistema federativo instituído pela Constituição Federal 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). 2. A Lei nº 3.449/04 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. [ADI 3343 DF - Órgão
Julgador: Tribunal Pleno – Publicação DJe-221 DIVULG 21-11-2011 Relator
Min. AYRES BRITTO] (Grifo inexistente no original)

Indubitavelmente é a relevância almejado pelo Nobre Parlamentar em sua proposição, na medida em que
busca coibir possíveis práticas de cobranças abusivas de valores referentes a taxa de contingência cobrada
pelas prestadoras de serviços de abastecimentos de água e coleta de esgoto no Ceará. Contudo, não

 em propor matéria atinente aolegitima a iniciativa parlamentar em vista da incompetência legislativa
fornecimento de água e esgoto, bem como os usuários de serviços públicos a que se pretende alcançar
guardam regime de distinção com a figura do consumidor, ainda que a pretexto de proteção aos seus
direitos resguardados pela legislação própria, incorrendo o proposto em vício de inconstitucionalidade

, por ofensa ao disposto no art. 21; art. 22, incisos IV e XXVII; e art. 175, parágrafo único e incisosformal
I a III, ambos da CF/88. 

Logo, como o dever de legislar acerca das políticas públicas tarifárias dos serviços de água são de
competência dos ente municiais, bem como pelo fato de que a Lei nº 16.103/16, que criou a tarifa de
contingência autorizou a COGERH a efetivar a sua cobrança, órgão esse vinculado à Secretaria de
Recursos Hídricos que, por sua vez, é subordinada ao Chefe do Executivo Estadual (Lei nº 16.710, de 21
de dezembro de 20018, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da
Administração Estadual), o Projeto de Lei não poderá vedar a cobrança de valores referentes a tarifa de
contingência cobrada pelas prestadoras de serviços de abastecimentos de água e coleta de esgoto, na
forma almejada em seu art. 1º, padecendo de inconstitucionalidade que impede a aprovação da matéria na
forma proposta.

Impede sobrelevar, finalmente, que o princípio da harmonia dos poderes (CF/88, art. 2º), cláusula pétrea
no sistema da Constituição de 1988 (CF/88, art. 60[14], § 4º, inciso III), assenta-se em algumas ideias
fundamentais, sendo a principal delas aquela que estabelece competências privativas a cada um dos
poderes estatais e a impossibilidade de os demais nelas interferir – salvo se houver expressa autorização
constitucional.
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Logo, o legislador acabam por atuar fora de seu âmbito de competência, resultando com que o autógrafo
de lei em análise esteja eivado de inconstitucionalidade formal insanável, estando verticalmente
incompatível com a Constituições Federal e Carta Magna Estadual do Estado do Ceará, ao objetivar a
proibição das cobrança da tarifa de contingência pelas prestadoras de serviços públicos, na forma
indicada no art. 1º do presente Projeto de Lei.

Finalizadas tais considerações acerca de federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal quem determina qual das pessoas políticas
fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas fixadas na Constituição
Estadual. A repartição de competências entre os diferentes níveis de governo é um dos elementos da
autonomia dos entes federativos.

- V -

DA CONCLUSÃO.

Ocupando a Constituição o topo da hierarquia do sistema normativo, é nela que o legislador encontrará a
forma de elaboração legislativa e o seu conteúdo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao
processo legislativo, mais especificamente, inobservando aquele que detinha o poder de iniciativa
legislativa para determinado assunto, apresenta vício de inconstitucionalidade.  

Postas tais considerações, conclui-se pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade quanto da
propositura do Projeto de Lei supra abordado, ocasião em que opina-se pelo PARECER CONTRÁRIO
à sua regular tramitação, visto que (i) redunda em inadmissibilidade jurídica em colisão com linhas
mestras constitucionais; (ii) por incorrer em vício de inconstitucionalidade formal, por ofensa ao disposto
nos artigos 21, art. 22 (incisos IV e XXVII) e art. 175, parágrafo único e incisos I a III, ambos da CF/88;
(iii) por contraria o disposto na Lei nº 16.103/16, que criou a tarifa de contingência e autorizou a
COGERH a efetivar a sua cobrança; e, (iv) pelo princípio da separação e independência dos poderes.

É o parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.
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[Página de assinatura do Parecer Jurídico referente ao Projeto de Lei nº 00288/2020, de autoria do
Deputado Sndre Fernndes, contendo 09 laudas.]

 

[1] Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

 

[2] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (...)

 

[3] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

 

[4] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado,
na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.            

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

 

[5] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. (...).

 

[6] Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em seu território as
competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação.

(...)

IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência e à probidade
administrativa. (...).

 

[7] Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

III – leis ordinárias; (...).
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[8] Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I-aos Deputados Estaduais; (...).

 

[9] Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

II – projeto:

(...)

b) de lei ordinária; (...).

 

[10] Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da proposta de emenda à Constituição
Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do Poder legislativo, com a sanção do
Governador do Estado. (...).

 

[11] Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

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

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido
o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do
art. 173, § 1°, III;     

[12] Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e
Municípios.     

[13] 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;.

 

[14] Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

(...)
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§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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