
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES, Estado de Minas Gerais, Sra. DÓRIS 

CAMPOS COELHO, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 419.441.786-00 e 

portadora do RG nº M2235308 SSP/MG, residente e domiciliada na Praça Néria Coelho 

Guimarães, nº 100, Bairro Centro, Guanhães/MG, CEP 39.740-000, endereço 

eletrônico procuradoriageral@guanhaes.mg.gov.br, por meio de seu procurador in fine 

assinado, conforme instrumento de mandato em anexo, com fulcro no art. 118, IV, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, vem, respeitosamente, perante esse Egrégio 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, propor a presente 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR 

 

em face do Decreto Legislativo nº 01, de 10 de maio de 2022, promulgado pela 

Câmara Municipal de Guanhães/MG, inscrita no CNPJ nº 01.710.897/0001-00, com 

sede na rua Doutor Odilon Behrens, nº 193, Centro, Guanhães/MG, CEP 39.740-000, 

endereço eletrônico camaradeguanhaes@gmail.com, nos termos das razões a seguir 

expostas: 

 

I – DOS VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO 

IMPUGNADO 

A Câmara Municipal de Guanhães, com fundamento na competência que 

lhe é atribuída pelo art. 49, inciso V, da Constituição Federal, norma reproduzida no 

mailto:procuradoriageral@guanhaes.mg.gov.br
mailto:camaradeguanhaes@gmail.com


art. 62, inciso XXX, da Constituição do Estado de Minas Gerais, editou e promulgou o 

Decreto Legislativo nº 01, de 10 de maio de 2022, sustando os efeitos do Convênio de 

Cooperação nº 026/2017, celebrado em 24 de outubro de 2017, firmando pelo Poder 

Executivo, que delega à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de 

Minas Gerais - ARISB-MG o exercício das competências municipais de regulação e 

fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico no Município de Guanhães, 

sob argumento de ausência de autorização legislativa para assinatura do convênio. Via 

de consequência, sustou a Resolução de Fiscalização e Regulação – ARISB-MG Nº 182, 

de 1ª de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a revisão de tarifas e matiz tarifária para 

o exercício de 2022. 

Conforme será demonstrado, o ato emanado da Câmara Municipal de 

Guanhães está envolto por inafastável vício de inconstitucionalidade e merece 

sustação, pois ultrapassa os limites de controle autorizado no art. 62, inciso XXX, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais.  

Infelizmente, ignorou a Câmara Municipal o princípio da separação dos 

poderes, consagrado nos artigos 6º e 173, da Constituição Estadual, na medida em que 

interferiu diretamente na administração do Município, invadindo a competência 

privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a administração municipal e 

celebrar convênios, em violação direta ao artigo 90, incisos XIV, XVI, da CEMG.  

Pois bem, o Decreto Legislativo hostilizado tem a seguinte redação: 

“Artigo 1° — Fica sustado, nos termos do artigo 49 da 

Constituição da República de 1988, artigo 68, inciso V e artigo 

61, XI, ambos da Lei Orgânica Municipal, o Convênio 

celebrado com a ARISB em 2017 e a Resolução de Fiscalização 

e Regulação - ARISB-MG n° 182, de 1° de fevereiro de 2022.  

Artigo 2° — Para evitar a insegurança nas relações jurídicas 

advindas do Convênio de Cooperação n° 026/2017 celebrado 

entre Município de Guanhães entre 2017 até 01/02/2022, fixa-

se o efeito prospectivo, para decretar que somente os atos 



praticados a partir 01/02/2022 são nulos, sendo inaptos a 

surtir efeitos jurídicos em decorrência da afronta a vários 

dispositivos legais.  

Artigo 3° — Todo o usuário que foi lesado em decorrência do 

aumento ilegal e desproporcional ocasionado com a nova 

política tarifária terá direito ao abatimento do valor pago 

indevido nas próximas três faturas de água e esgoto.  

Parágrafo Único: Eventual crédito remanescente será lançado 

nas faturas subsequentes.  

Artigo 4° - A partir da publicação deste Decreto Legislativo o 

SAAE Guanhães deve utilizar a tabela de cobrança que estava 

em vigência antes da edição da Resolução de Fiscalização 

Regulação — ARISB-MG n° 182, de 1° de fevereiro de 2022.  

Artigo 5° - As razões apresentadas em anexo são parte 

integrante deste Decreto Legislativo.  

Artigo 6° - O descumprimento deste Decreto Legislativo 

constitui infração político administrativa e ato de improbidade 

administrativa, nos termos das normas vigentes.  

Artigo 7° - Após a aprovação e promulgação deste Decreto 

Legislativo, dê ciência desta norma ao Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, na condição de fiscal da Lei, bem 

como ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao Presidente 

da Autarquia de Serviço Autônomo de Água e Esgoto-

SAAE/Guanhães e ao Chefe do PROCON Municipal. 

Artigo 7° — Este decreto legislativo entra em vigor na data de 

sua publicação, com efeitos retrativos deste o dia 

01/02/2022”. 

 

Com a devida vênia, os atos sustados pelo Decreto Legislativo nº 01/2022 

não possuem caráter regulamentar ou normativo, a atrair a competência da Câmara 



Municipal. Muito pelo contrário, tratam-se de atos puramente administrativos, 

inerentes à função executiva de administração do Município.  

Infelizmente, sob alegação de sustar ato regulamentador, constata-se que 

a Câmara Municipal utilizou inapropriadamente a autorização constitucional do artigo 

62, inciso XXX, para invadir a esfera de atribuição administrativa do Executivo, 

acabando também por legislar sobre matéria de competência privativa do Chefe do 

Poder Executivo, conforme se verifica da leitura dos artigos 2º e seguintes do Decreto 

impugnado.   

Com efeito, o poder de sustar atos normativos conferido ao Poder 

Legislativo pelo artigo 62, inciso XXX, da Constituição do Estado (Art. 49, V, da CF), para 

ser validamente exercido, pressupõe a existência de ato do Poder Executivo, que há 

de ser normativo, de conteúdo e efeitos genéricos, e não ato individual de efeitos 

concretos. 

Evidente que o Convênio de Cooperação nº 026/2017, ato legítimo do 

Chefe do Poder Executivo municipal, não possui o caráter regulamentar ou normativo 

previsto no artigo 62, inciso XXX, da CEMG, assim como a Resolução de Fiscalização e 

Regulação – ARISB-MG Nº 182, de 1ª de fevereiro de 2022, que sequer foi editada pelo 

Poder Executivo.  

Ademais, como será detalhado mais adiante, a referida Resolução dispõe 

sobre a revisão dos valores das Tarifas de Água e Esgoto dos serviços prestados pelo 

SAAE e estabelece alteração da matriz tarifária do município de Guanhães-MG, nos 

limites da competência delegada ao ente de regulação através do Convênio de 

Cooperação, firmado em total observância à legislação federal e municipal pertinente. 

Tais fatos, por si só, retira o fundamento de validade do Decreto Legislativo.  

Notadamente, o cabimento jurídico-constitucional de Decreto Legislativo 

expedido com respaldo no Art. 62, inciso XXX, da Constituição do Estado, depende: (a) 

de que o objeto de controle seja ato normativo emanado do Poder Executivo (decreto 

regulamentar ou lei  delegada,  por  exemplo);  e  (b.1) de  ter  havido exorbitância do 



poder regulamentar ou (b.2) de se haverem extrapolado os limites da delegação 

legislativa. 

A esse respeito, esclarece Anna Cândida da Cunha Ferraz1: 

Consiste num controle de constitucionalidade porquanto a sustação 
prevista no texto constitucional deverá recair sobre atos 
normativos executivos que exorbitem  do  poder  regulamentar   ou   
da   delegação legislativa, o que significa dizer, atos que 
ultrapassam os limites da competência do Executivo, importando 
em abuso de poder e usurpação de competência do Legislativo. Não 
se cogita, pois, na hipótese, de sustação apenas ditada por mera 
ilegalidade ou por discricionariedade ou pelo mérito do ato 
questionado. O abuso do poder regulamentar ou da delegação 
legislativa que fundamentam a sustação importa em transgressão  de  
regras de  competências  constitucionais  do   Legislativo   “por   
incidir   no domínio da atuação material da lei, em sentido formal” 
(ACO-QO 1.048/RS). Trata-se  de  controle   político   repressivo   
porque   a    sustação determinada   pelo   Poder   Legislativo  
suspende   a   vigência    e    a eficácia  de  atos  regulamentares  ou   
de   lei   delegada,   atos   juridicamente aperfeiçoados. (grifou-se) 

 

A constitucionalidade do Decreto Legislativo editado com fundamento no 

art. 62, inciso XXX, da Constituição do Estado pressupõe, portanto, que o ato do Poder 

Executivo tenha extrapolado os limites do poder regulamentar ou da delegação 

legislativa. 

No caso dos autos, o Convênio de Cooperação nº 026/2017 sustado foi 

celebrado entre o Munícipio de Guanhães e a Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento Básico de Minas Gerais – ARISB-MG, em cumprimento da Lei Federal nº 

11.445/2007, com autorização no artigo 90, inciso XVI, da Constituição do Estado de 

Minas Gerais, reproduzido no Art. 97, inc. XVI, da Lei Orgânica do Município de 

Guanhães, o qual não condiciona sua validade à ratificação do Poder Legislativo: 

Art. 97. Compete privativamente ao Prefeito Municipal: (...) 

                                                           
1 Ferraz, Anna Cândida da Cunha. Comentário ao art. 49, inciso V. In: Canotilho, J. J. Gomes; Mendes, 
Gilmar F; Sarlet, Ingo W; Streck, Lênio (Coords). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2013, p. 1.029. 



XVI –  celebrar convênio com entidades públicas ou privadas para a 
realização de objetivos de interesse do Município, observado o 
disposto nesta Lei Orgânica; (grifou-se) 

Sob esse prisma, vislumbra-se que o texto promulgado acarreta grave 

intromissão do Poder Legislativo Municipal em seara que não lhe é própria, pois 

ocasiona intervenção nas atribuições do Poder Executivo Municipal, sendo certo que a 

Lei Orgânica do Município de Guanhães sequer condiciona a celebração de convênios 

com entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse do 

Município a autorização legislativa. 

Ainda assim, mesmo que se cogitasse a necessidade de autorização 

legislativa para que o Chefe do Poder Executivo celebrasse o convênio sustado pelo 

Decreto Legislativo, conforme equivocadamente entendeu a Câmara Municipal, o que 

se admite apenas para argumentação, verifica-se que a Lei Municipal nº 2.759/2017, 

que institui a Politica Municipal de Saneamento Básico do Município de Guanhães - 

PMSB, além de determinar o cumprimento das diretrizes da Lei Federal nº 

11.445/2007 (art. 20, §4º), nos artigo 20, § 3º, autoriza expressamente a delegação 

para a regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, in verbis: 

Art. 20. Compete ao Município a organização, o planejamento, 
a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico de interesse local. 
(...) 

§3º No exercício de suas competências constitucionais o 
Município poderá delegar atividades administrativas de 
organização, de regulação e de fiscalização, bem como, 
mediante contrato, a prestação integral ou parcial de 
serviços públicos de saneamento básico de sua 
titularidade, observadas as disposições desta Lei e a 
legislação pertinente a cada caso...”  
 

Dispõe ainda o artigo 30, inciso II, do PMSB do Município, que as atividades 

de regulação e fiscalização poderão ser executadas “mediante delegação, por meio de 

convênio de cooperação”.  Daí a absoluta regularidade e legalidade do convênio 

celebrado pelo Município que, vale a pena reforçar, sequer necessitaria de autorização 

legislativa para sua validade.  



Por sua vez, a Resolução de Fiscalização e Regulação – ARISB-MG Nº 182, 

de 1ª de fevereiro de 2022 foi formulada pelo ente de regulação (após estudos 

técnicos e consulta pública), definido pelo titular dos serviços públicos de saneamento 

básico (Município) através de conveniamento2, conforme a competência para 

regulação tarifária definida por Lei Federal que disciplina as diretrizes gerais para o 

saneamento básico (Lei Federal 11.445/2007). Não se vislumbra qualquer abuso de 

poder regulamentar pelo Poder Executivo. 

É necessário aclarar a esse Egrégio Tribunal o conceito de regulação, sua 

finalidade e a relevância da independência decisória da agência. Com o advento da Lei 

Federal n° 11.445/2007 (Lei Nacional de Saneamento Básico) e seu Decreto Federal 

regulamentador nº 7.217/2010, surgiu um novo sistema regulatório nacional 

específico para o saneamento básico, implantando dois novos componentes de gestão 

e de eficiência para os serviços públicos, a regulação e a fiscalização dos serviços de 

saneamento básico, traçando-se assim, diretrizes nacionais e detalhamentos para a 

sua execução. 

Nesta perspectiva, para o caso da regulação a fonte é a Lei Federal nº 

11.445/2007, que delimitou diretrizes por autorização do art. 21, XX, da Constituição 

Federal3, logo, por consequência lógica, lei municipal não é instrumento adequado 

para normatizar regras gerais de saneamento básico. Quando adentra em matéria fora 

de sua competência tem-se uma inconstitucionalidade material (em razão da matéria 

tratada). 

Vale destacar que funções de planejamento são distintas da regulação dos 

serviços de saneamento básico, sendo que estas devem ser exercidas de forma 

                                                           
2 Lei 11.445/2007 
Art. 8º [...] 
§ 4º Os Chefes dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
poderão formalizar a gestão associada para o exercício de funções relativas aos serviços públicos de 
saneamento básico, ficando dispensada, em caso de convênio de cooperação, a necessidade de 
autorização legal. 
3 Art. 21. Compete à União: [...]  
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos; [...] (grifou-se) 
 



autônoma, ou seja, por quem não acumula a função de prestador dos serviços, ou 

mesmo sofra influência do executivo ou legislativo.   

Neste sentido, necessária, portanto, a indicação ou criação de um órgão 

distinto, nos termos do artigo 8º, da Lei federal nº 11.445/2007, e artigo 23, inciso III, 

do Decreto federal nº 7.217/2010, in verbis:  

Art. 8º [...] 
§ 5º O titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá 
definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses 
serviços, independentemente da modalidade de sua prestação. 

(grifou-se) 
 
Art. 23. (Decreto 7.217/2010) O titular dos serviços formulará a 
respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para 
tanto:[...]  
III - definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização...;  
 

A Lei de diretrizes para saneamento, nessa perspectiva, detalhou qual o 

papel do regulador no processo de acompanhamento da qualidade dos serviços, em 

especial nos artigos 22 e 23, vejamos: 

Art. 22. São objetivos da regulação:  
[...] 
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por 
mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os 
usuários. 
Art. 23. A entidade reguladora, observadas as diretrizes 
determinadas pela ANA, editará normas relativas às dimensões 
técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico, que abrangerão, pelo menos, os seguintes 
aspectos: 
[...] 
V - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos 
e prazos de sua fixação, reajuste e revisão; 
V - medição, faturamento e cobrança de serviços; [...] (grifou-se) 

 

Portanto a Agência Reguladora é quem detém a exclusiva competência 

para dirimir os assuntos de revisões, reajustes e fiscalizações no âmbito do Município 



de Guanhães. Motivo pelo qual a fixação da tarifa não pode ser objeto de iniciativa do 

Executivo ou mesmo submetida à aprovação legislativa. 

É importante consignar que o Município de Guanhães editou a Lei 

Municipal nº 2.759/2017 – PMSB e, em sequência, celebrou o Convênio de 

Cooperação nº 026/2017, justamente para atender legislação federal mencionada.  

Sopesados esses elementos, afigura-se evidenciada a impropriedade 

técnica e a inconstitucionalidade da utilização do instrumento do Decreto Legislativo 

para suspensão do convênio celebrado pelo Município, o que, infelizmente, revela ato 

exclusivamente político. Até porque, desde a assinatura do convênio no ano de 2017, 

várias resoluções e revisões tarifárias foram levadas a termo com o conhecimento e 

aquiescência do legislativo municipal, que em nenhum momento havia se manifestado 

de forma contrária a sua formalização.  

A respeito da impossibilidade de o Poder Legislativo, a pretexto de exercer 

a sua competência fiscalizadora, suspender a execução e a aplicabilidade de ato 

executivo de efeitos concretos, destaca-se a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de 

Justiça. 

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.508/16, DO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, QUE 
SUSPENDE A EFICÁCIA DE DECRETO DO PODER EXECUTIVO DOTADO 
DE EFEITOS CONCRETOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. 
- O Decreto Legislativo nº1.508/16, do Município de Sete Lagoas, ao 
sustar ato normativo secundário de efeitos concretos editado pelo 
Chefe do Poder Executivo - que autorizou reajuste de tarifa de serviço 
público 
- violou o Princípio da Separação dos Poderes, tendo em vista a 
competência do Executivo para dispor sobre a organização e a 
atividade administrativa (CEMG, arts. 90, inc. XIV, e 173, § 1º). 
- Consoante já se manifestou a Excelsa Corte, "(...) o Legislativo não 
pode, a pretexto de exercer a sua competência fiscalizadora, 
suspender a execução e a aplicabilidade de ato executivo de efeitos 
concretos. Semelhante comportamento estatal, acaso configurado, 
traduziria exorbitância incompatível com o postulado fundamental da 
divisão funcional do poder." (STF, ADI 748 MC, Relator(a): Min. CELSO 
DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/1992, DJ 06-11-1992 
PP-20105 EMENT VOL-01683-01 PP -00041 RTJ VOL-00143-02 PP-
00510) 



(TJMG  - AÇÃO DIRETA  INCONST  Nº 1.0000.16.033970-1/000. 
Relator: Des.(a) Belizário de Lacerda. Data da Publicação: 
01/09/2017)”. 
 
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto Legislativo. Câmara 
Municipal. Sustação de atos administrativos. Exorbitância do controle 
excepcional da atividade regulamentar do Poder Executivo. Ofensa ao 
princípio da separação de poderes. O poder de sustação conferido  ao 
Poder Legislativo pelo art. 62, XXX, da Constituição do Estado, para 
ser validamente exercido, pressupõe a existência de ato do Poder 
Executivo, que há de ser normativo, de conteúdo e efeitos genéricos, 
e não ato individual de efeitos concretos. A edição de Decreto 
Legislativo por Câmara Municipal, com a finalidade de sustar os 
efeitos concretos de atos administrativos de concessão de adicional 
de insalubridade a servidores de autarquia municipal, exorbita a 
competência excepcional delineada no art. 62, XXX, da Constituição 
do Estado e ofende o princípio da separação de poderes (CE - arts. 6º 
e 173). Representação julgada procedente. 
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.09.513385-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Almeida Melo. Data da publicação da súmula 10/08/2012)”. 

 

Dessa forma, revela-se cristalino o vício de inconstitucionalidade do 

Decreto Legislativo 01/2022, vez que, a pretexto de sustar ato normativo do Poder 

Executivo que exorbita o poder regulamentar, atenta diretamente contra a 

independência do Poder Executivo, representando grave violação à Cláusula da 

separação dos poderes (Art. 173 da CEMG). 

Além de extrapolar a autorização de controle expressa no artigo 62, inciso 

XXX, da CEMG, por corolário o Decreto Legislativo 01/2022 viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, tendo em vista a competência do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, titular dos serviços de saneamento básico, para celebrar o Convênio de 

Cooperação nº 026/2017, para atendimento da Lei Federal 11.445/2007 no tocante à 

definição do regulador independente para regulação tarifária e fiscalização da 

qualidade dos serviços públicos de saneamento básico, atividade estritamente 

administrativa, conforme prescrevem os artigos 90, inc. XIV e XVI, e 170, VI, parágrafo 

único e 173, § 1º, da CEMG: 

Art. 90 – Compete privativamente ao Governador do Estado: 
XVI – celebrar convênio com entidade de direito público ou privado, 
observado o disposto no art. 62, XXV;  



• (Expressão “observado o disposto no art. 62, XXV” declarada 
inconstitucional em 7/8/1997 – ADI 165. Acórdão publicado no Diário 
da Justiça em 26/9/1997.) (grifou-se). 
 
Art. 170 – A autonomia do Município se configura no exercício de 
competência privativa, especialmente: [...] 
VI – organização e prestação de serviços públicos de interesse local, 
diretamente ou sob regime de concessão, permissão ou autorização, 
incluído o transporte coletivo de passageiros, que tem caráter 
essencial. 
Parágrafo único – No exercício da competência de que trata este 
artigo, o Município observará a norma geral respectiva, federal ou 
estadual. (grifou-se) 
 
Art. 173 – São Poderes do Município, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo e o Executivo. 
§ 1º – Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a 
qualquer dos Poderes delegar atribuições, e, a quem for investido 
na função de um deles, exercer a de outro. 

 

O Decreto Legislativo ora impugnado versa sobre assunto de competência 

do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do Art. 97, XVI, da Lei Orgânica do 

Município de Guanhães4, exorbitando, portanto, a competência do Poder Legislativo 

(Art. 62 c/c Art. 176, da Constituição Estadual). 

Notadamente, ao editar norma sustando atos administrativos de 

competência privativa do Prefeito, há ingerência do Poder Legislativo sobre o Poder 

Executivo, especialmente considerando que a celebração de convênios e definição de 

tarifas por serviços públicos são funções essencialmente administrativas e que 

compete privativamente a este último dispor sobre a organização e funcionamento da 

administração municipal.  

Com a devida vênia, não há como negar que o CONVÊNIO sustado pela 

Câmara Municipal é competência do Poder Executivo, a quem cabe executar e 

administrar os serviços públicos a cargo do Município, assim como celebrar convênios 

para tanto, avaliando a seu juízo a conveniência e oportunidade. 

                                                           
4 Art. 97.  Compete privativamente ao Prefeito Municipal: 
XVI –  celebrar convênio com entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse 
do Município, observado o disposto nesta Lei Orgânica; (grifou-se) 
 



Sob esse prisma, constata-se de forma cristalina que o Decreto Legislativo 

guerreado viola o princípio da separação dos poderes, pois a Casa Legislativa 

extrapolou sua competência, para atingir função de administração. Mais do que isso, o 

Projeto em comento estabeleceu inadmissível subordinação do Poder Executivo ao 

Legislativo.  

Evidente que interferindo na competência constitucionalmente reservada 

ao Chefe do Poder Executivo, no tocante aos atos de administração, a Câmara 

Municipal extrapola os limites de sua competência e de sua função fiscalizadora 

delimitada no art. 180, da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Sopesados esses elementos, não resta dúvida quanto a 

inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 01/2022, notadamente pela 

inobservância do princípio constitucional da separação e harmonia dos Poderes, 

expressamente consignado nos artigos 2º, da Constituição Federal, e 6º e 173, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Por derradeiro, verifica-se a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 

01/2022 por vício de iniciativa. É que, consoante já mencionado, a Casa Legislativa não 

se limitou a sustar os atos do Poder Executivo, mas acabou por legislar sobre matéria 

cuja iniciativa de proposição de lei é privativa do Executivo. Mais do que isso, deixou 

de observar o processo legislativo regular, criando e estabelecendo direito por meio e 

forma (decreto) inadmissíveis no estado democrático de direito. 

Dá simples leitura do Decreto Legislativo nº 01/2022, artigos 2º ao 7º, 

depreende-se que a Câmara Municipal ultrapassou a função de sustar ato 

regulamentador autorizada no artigo 62, inciso XXX, da Constituição Estadual, e 

efetivamente legislou sobre a política tarifária do serviço público de saneamento do 

Município, na medida em que validou os atos praticados até fevereiro de 2022, 

estabeleceu o direito ao ressarcimento de valores aos usuários, prazo e a forma de sua 

efetivação. Na mesma toada, dispôs sobre o funcionamento da autarquia municipal 

SAAE - Guanhães, intervindo na gestão e impondo obrigações que interferem na sua 

receita e despesa.  



Com efeito, dentro da competência do Município para dispor sobre 

assuntos que interessam à municipalidade (artigo 171 da CEMG), há matérias de 

iniciativa exclusiva do Prefeito, consoante estabelecido nos artigos 66 e 90, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, e reproduzido na Lei Orgânica do Município. 

Dispõe a Constituição do Estado de Minas Gerais:  

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras 
previstas nesta Constituição: 
(...) 
III - do Governador do Estado:  
h) as diretrizes orçamentárias;  
i) os orçamentos anuais;’.  
 
“Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:  
(...)  
V - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição;  
(...)  
XIV - dispor na forma da lei, sobre a organização e atividade do 
Poder Executivo". 

 

Por seu turno, dispõe a Lei Orgânica do Município: 

 
 
Art. 72 - É de exclusiva competência do Prefeito Municipal a 
iniciativa das leis que:  
(...) 
V - estabeleçam os planos plurianuais;  
VI - determinem as diretrizes orçamentárias;  
VII - estimem os orçamentos anuais;  
 
Art. 97 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal:  
(...) 
VI - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos 
nesta Lei Orgânica;  
(...) 
XII - dispor sobre a organização e funcionamento da 
administração municipal, na forma da lei;  
 

Sob esse aspecto, é de se concluir que a Câmara Municipal legislou por via 

imprópria e invadiu a competência privativa de iniciativa do Chefe do Poder Executivo 



municipal, violando também os artigos 66, inciso III, “h” e “i”, e 90, incisos V e XIV, da 

Constituição do Estado.       

Finalmente, ad argumentandum tantum e de modo a afastar 

completamente a justificativa apresentada pela Câmara Municipal para edição do 

Decreto Legislativo 01/2022, é importante verificar que o Plano Municipal de 

Saneamento (Lei Municipal nº 2.579/2017), ao condicionar a revisão de tarifas dos 

serviços públicos de saneamento à validação por Lei Municipal, invade as 

competências que não estão no campo material do legislador local.  

Por sua vez, segundo o art. 47 da Lei federal 11.445/2007, “o controle 

social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de 

órgãos colegiados de caráter consultivo, nacional, estaduais, distrital e municipais, em 

especial o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997...”.  

Assim, a lei setorial específica, que estabelece as diretrizes gerais para o 

saneamento, traçou a incompatibilidade de os conselhos serem deliberativos, 

buscando justamente assegurar a autonomia e independência decisória das agências 

reguladoras, o que não poderia ocorrer se a atribuição para deliberar em última 

instância fosse de um conselho municipal, formado por pessoas estranhas ao corpo 

técnico do regulador. 

Portanto, o caput do art. 26 do PMSB, com redação alterada pelo art. 3º da 

Lei Municipal nº 2.835, de 22 de outubro de 2018, excede e é contrário ao conteúdo 

definido por Lei Federal nº 11.445/2007, que trata das diretrizes gerais para o 

saneamento, em manifesta inconstitucionalidade material.  

Oportuno registrar que as competências regulatórias estabelecidas pela Lei 

Federal 11.445/2007 às agências reguladoras, notadamente a regulação tarifária, têm 

sido asseguradas pelos Tribunais de Justiça do país, em sede de controle incidental: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º, do artigo 8º, da 
Lei Municipal nº 3.560, de 30 de dezembro de 2015, com redação 
dada por emenda parlamentar, que prevê, relativamente aos 



reajustes dos valores monetários de taxas, tarifas e outros preços 
dos serviços de saneamento básico do Município, que "caso o 
percentual de reajuste proposto supere em 25% (vinte e cinco por 
cento) a inflação medida pelo INPC-IBGE desde o último reajuste, o 
processamento perante o ARES-PCJ somente poderá ser iniciado 
após aprovação mediante lei específica aprovada pelo Poder 
Legislativo Municipal". Norma que, a despeito de tratar de assunto 
de interesse local, invadiu a competência privativa do Chefe do 
Executivo no exercício da direção da administração pública municipal 
e da prática dos atos administrativos, de legislar sobre serviço público 
e fixar o valor da remuneração devida por sua prestação Afronta ao 
artigo 61, § 1º, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal, e aos 
artigos 5º, 47, incisos II e XIV, 120, 144 e 159, parágrafo único, todos 
da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes. Ação 
procedente, declarada a inconstitucionalidade do § 2º, do artigo 8º, 
da Lei Municipal nº 3.560, de 30 de dezembro de 2015, confirmados 
os efeitos da liminar concedida.   
(TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 2236218-53.2016.8.26.0000; 
Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal 
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data 
de Registro: 14/09/2017)”. 

 

Também sob esse prisma, constata-se que o Convênio de Cooperação nº 

026/2017 e Resolução de Fiscalização e Regulação – ARISB-MG Nº 182, de 1ª de 

fevereiro de 2022 estão amparadas pelo artigo Art. 90 da Constituição do Estado de 

Minas Gerais, assim como pela Lei Federal 11.445/2007 e seu Decreto 

regulamentador, evidenciando que o Decreto Legislativo ora impugnado além de 

inconstitucional por vício de iniciativa e usurpação de poderes, viola igualmente a 

legislação federal.  

  

II - DA MEDIDA CAUTELAR 

Nos termos do art. 339, §3º, do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, em caso de excepcional urgência, a medida 

cautelar poderá ser deferida pela maioria absoluta do Órgão Especial sem a audiência 

do órgão do qual emanou o ato normativo impugnado. 

Art. 339. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação 
direta de inconstitucionalidade será concedida por decisão da maioria 
absoluta dos membros do Órgão Especial, após audiência do órgão 



ou autoridade da qual emanou a lei ou ato normativo impugnado, 
que deverá pronunciar-se no prazo de cinco dias. 
[...] 
§ 3º Em caso de excepcional urgência, a medida cautelar poderá ser 
deferida pela maioria absoluta do Órgão Especial sem a audiência do 
órgão ou da autoridade da qual emanou a lei ou o ato normativo 
impugnado. 

 

No caso dos autos, estão plenamente configurados os requisitos 

autorizadores da cautelar, senão vejamos. 

A probabilidade do direito está suficientemente evidenciada nas razões 

aduzidas, na medida em que foi demonstrada a flagrante inconstitucionalidade do 

Decreto Legislativo nº 01/2022, porquanto elaborado em desacordo com o Art. 62, inc. 

XXX, da CEMG e em notória afronta ao princípio da separação dos poderes (Art. 173 da 

CEMG), juntamente com a incompatibilidade do ato da Câmara com os preceitos da Lei 

federal nº 11.445/2007. Vale dizer que o descumprimento da legislação do 

saneamento básico pode configurar, inclusive, ato de improbidade. 

O perigo de dano também é notório, pois, acaso o Decreto Legislativo 

atacado não seja suspenso de plano, continuará ele surtindo seus efeitos no âmbito do 

Município, de modo a impossibilitar que o Executivo realize seus atos na gestão dos 

serviços públicos de saneamento básico e que a agência reguladora fixe a tarifa 

respeitando o equilíbrio econômico da prestação dos serviços, visando assim evitar a 

defasagem de serviço que aliás é de fruição obrigatória, devendo ser prestado de 

forma contínua.  

A manutenção do Decreto Legislativo causará prejuízo irreparável em 

todos os aspectos, dentre os quais de legalidade, sustentabilidade e de investimentos. 

Sem o ente regulador para acompanhar a qualidade da prestação dos serviços, com os 

investimentos necessários e tarifas adequadas, o Município estará em situação de 

ilegalidade, pois o art. 23, da Lei 11.445/2007, determina que é preciso uma agência 

reguladora para definir tarifas. Além disso, será criada enorme insegurança jurídica, 

tanto com relação aos atos pretéritos quanto aos atos a serem adotados pela 

Administração, em detrimento à segurança que a legislação em vigor busca alcançar.  



Evidente que a edição do Decreto impugnado já está a afetar diretamente 

a sustentabilidade do serviço de água e esgoto. A autarquia possui autonomia 

administrativa e financeira e sobrevive justamente da arrecadação de tarifas, que é a 

única fonte de receita. Na medida em que a tarifas não cobrem todos os custos 

previstos, automaticamente se tem precarização da qualidade dos serviços, o que 

acarretará sérios problemas, inclusive de continuidade do serviço, já que não vai existir 

por parte da autarquia condições mínimas financeiras pra fazer frente aos 

compromissos assumidos.  

Um exemplo disso se tem com os materiais e insumos utilizados na 

prestação dos serviços, os quais tiveram considerável aumento. A tarifa praticada nos 

anos anteriores não possui mais condição de assegurar a compra destes materiais e 

insumos em quantidade suficiente para manutenção da qualidade e continuidade do 

abastecimento de água. A remuneração da mão de obra também é impactada, pois os 

reajustes legais concedidos aos servidores são autorizados pela previsão orçamentária 

definida com a estimativa de arrecadação do SAAE.  

Da mesma forma os investimentos serão impactados, uma vez que as 

melhorias previstas devem ser cobertas pela tarifa prevista nos estudos técnicos que 

ensejaram a Resolução do Órgão Regulador. Uma vez suspensa a resolução deverão 

ser paralisados os empreendimentos em curso, sendo que algumas despesas de 

investimento já foram empenhadas, fincado a autarquia impedida de quitá-las.  

Ademais, o fato de o Decreto Legislativo determinar a devolução dos 

valores aos usuários aumentará ainda mais o desequilibro das contas do SAAE, 

comprometendo a sua sustentabilidade, uma vez que, além de deixar de arrecadar o 

suficiente para manter os serviços de forma adequada, terá que devolver valores 

arrecadados desde fevereiro aos usuários. Este desequilíbrio pode acarretar, inclusive, 

a rejeição das contas pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Assim, a manutenção dos efeitos do Decreto Legislativo eivado de flagrante 

inconstitucionalidade certamente resultará em danos aos cofres públicos, cuja 

ausência do adequado aporte financeiro caracterizará o desequilíbrio da prestação dos 



serviços de saneamentos, e, por conseguinte seu sucateamento além do déficit 

orçamentário no Executivo pela impossibilidade de majoração tarifária, gerando 

transtornos de toda a ordem aos gestores, os quais, poderão sofrer rejeições de contas 

pelo Tribunal de Contas do Estado.  

Dessa Forma, resta inequívoco que ato da Câmara Municipal de Guanhães 

deve ser afastado de modo antecipado, vez que, entendimento contrário pode causar 

prejuízos de grande monta ao serviço público. 

Por esses fundamentos, especialmente considerando os danos imediatos 

que já estão sendo causados pelo Decreto Legislativo impugnado e a ausência de 

dano irreversível no deferimento da medida aqui pleiteada, postula-se a concessão 

liminar inaudita altera parte da medida cautelar pelo Excelentíssimo Relator da 

presente ação direta de inconstitucionalidade, ad referendum do Órgão Especial, de 

modo que seja determinada a suspensão imediata do ato legislativo guerreado.   

 

III – DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, requer-se seja conhecida e processada a presente Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, tendo em vista o preenchimento de seus pressupostos 

de admissibilidade, a fim de que: 

a) seja concedida medida cautelar para DETERMINAR LIMINARMENTE A 

SUSPENSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 01, DE 10 DE maio 

DE 2022, visto que presentes os requisitos específicos da tutela cautelar, nos termos 

do § 3º do art. 339  do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais; 

b) seja realizada a notificação da Egrégia Câmara Municipal de Guanhães, 

estabelecida na rua Doutor Odilon Behrens, nº 193, Centro, Guanhães/MG, CEP 

39.740-000, endereço eletrônico camaradeguanhaes@gmail.com, na pessoa do 

Excelentíssimo Senhor Presidente, para, caso queira, responder aos termos da 



presente ação e acompanhá-la em todos os seus trâmites para fins legais e 

processuais; 

c) seja a D. Procuradoria-Geral de Justiça instada a se manifestar; 

d) no mérito, seja julgada procedente a presente Ação Direta de 

Inconstitucionalidade para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 01, DE 10 DE MAIO DE 2022, em virtude das violações à Constituição 

do Estado de Minas Gerais, notadamente aos artigos 6º, 62, inc. XXX, 66, inc. III, “h” e 

“i”, 90, incisos V e XIV, 173, conforme demonstrado. 

 

Dá-se a  causa o  valor de  R$ 1. 000, 00 (mil reais), para efeitos fiscais. 

Pede deferimento. 

 

Dóris Campos Coelho 
Prefeita de Guanhães 

 
 
 

Robert Lin Sérgio 
Procurador do Município 

OAB/MG 83.277 


