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RESUMO
A presente dissertação tem como objeto de estudo o conflito de competência material quanto
à do serviço público de fornecimento de água, entre os Municípios e os Estados-Membros,
nas Regiões Metropolitanas. Um dos pontos importantes da análise é a concretização do
direito fundamental de acesso à água, direito este implícito na Constituição Federal de 1988,
que está sendo impedido de ter a sua concretização ante a ausência de definição da
titularidade do serviço. Conhecendo o discutido serviço público essencial, em todas as suas
etapas, perceber-se-á se tratar de uma atividade complexa, que depende, para o seu
funcionamento, de ações conjuntas dos entes federados e a da sociedade. Para que seja
alcançado o desenvolvimento (entendido como melhores condições de vida das pessoas), que
na visão da Lei Federal nº 11.445 de 2007 é a universalização do acesso ao serviço, necessária
a participação popular e a adoção de prestações positivas do Estado, como o planejamento.
Ademais, encontrar-se-á na cooperação interfederativa (após o estudo do Federalismo
brasileiro) a solução pacífica para o embate, mediante a adoção da gestão associada ou
compartilhada, a depender da situação fática e jurídica.

Palavras-chave: Saneamento básico. Direito fundamental. Competência constitucional.
Cooperação interfederativa. Desenvolvimento.

ABSTRACT

This work aims to study the material conflict of jurisdiction as to the ownership of public
water supply, between the municipalities and the Member States, in metropolitan areas. One
of the important points of analysis is the realization of the fundamental right of access to
water, a right that is implicit in the Constitution of 1988, being prevented from having their
achievement considering the lack of definition of the ownership of the service. Knowing
discussed the essential public service, in all its stages, it will realize it is a complex activity
that depends for its operation, joint activities of federal entities and the society. In its pursuit
of development (understood as better conditions of life), that in view of the Federal Law nº
11.445 of 2007 is the universal access to service, require the adoption of popular participation
and the positive benefits of the state, such as planning. Moreover, it will find cooperation
between federal entities (after the study of Brazilian federalism) peaceful solution to the
conflict through the adoption of joint management or shared, depending on the factual
situation and legal.

Keywords: Sanitation. Fundamental right. Constitutional competence. Cooperation between
federal entities. Development
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo principal deste estudo é dirimir os conflitos no tocante à titularidade do
serviço público de fornecimento de água nas Regiões Metropolitanas, a partir da criação de
um modelo de gestão mediante a cooperação interfederativa, prestigiando assim a
concretização do direito fundamental de acesso à água de modo universal.
Discutir o serviço público de saneamento básico sempre foi tarefa das mais árduas e
instigantes. Isto porque, dente outros pontos, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 não se
dignou em estabelecer direta e expressamente a competência da titularidade políticoadministrativa deste serviço, limitando-se a conceder a todos os entes federados o encargo de
promover a melhoria do mesmo (Art. 23, IX), além de trazer em seu texto expressões vagas
como interesse “local” (Art. 30, IV) ou “comum” (Art. 25, § 3º), quando se referia à
titularidade do serviço.
Quase duas décadas após a promulgação da Carta Magna, com o advento da Lei nº
11.445 de 05 de janeiro de 2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico LDNSB), o novo marco regulatório do setor, alguns dos grandes debates em torno do
saneamento básico no Brasil simplesmente não foram resolvidos (até porque não caberia à lei
ordinária a definição de uma competência constitucional).
Comprovação disto é o embate que se dá entre os Municípios e os respectivos EstadosMembros, encontrando-se tal querela ainda em discussão, nos dias atuais, perante o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI´s nº 1842
RJ, 2077 BA, 4028 SP), sendo que o auge deste debate se encontra na titularidade do serviço
nas Regiões Metropolitanas.
A legislação brasileira permanece até os dias atuais sem qualquer consenso quanto à
competência material deste serviço público fundamental, de modo que esta indefinição causa
sérios transtornos na efetividade de direitos (saúde, vida, meio ambiente, moradia) e
princípios fundamentais, os primeiros insertos na Constituição e os últimos específicos do
saneamento básico, necessitando a legislação específica de uma interpretação constitucional.
Assim, tem-se como objetivo principal do presente estudo analisar o impedimento da
concretização constitucional de direitos e princípios fundamentais do serviço público de
saneamento básico ante a indefinição da competência político-administrativa quanto à
titularidade nas Regiões Metropolitanas, e indicar as soluções jurídicas de gestão do serviço.
Para isto, deve-se analisar o serviço público de fornecimento de água, como forma de
atuação do Estado na Economia, esclarecendo a base norteadora do mesmo, principalmente
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no tocante à Lei nº 11.445/2007 e suas inovações jurídicas, com destaque para uma série de
princípios fundamentais do saneamento básico, dentre eles o da universalização do serviço e o
do controle social, bem como a necessidade de planejamento. No mesmo sentido, para que se
entenda o funcionamento atual deste serviço, necessário historiar a sua evolução no tempo, e
explicar as etapas do sistema de fornecimento de água, uma vez que se trata de serviço
complexo, ligado à Engenharia Sanitária.
O serviço de abastecimento de água é complexo. O homem ainda não descobriu como
fabricar água, apesar de todos os avanços científicos. E por ter esta dificuldade de operação e
funcionalidade, exige-se do intérprete um esforço mais acurado. Isto porque trabalhar com a
concretização de direitos fundamentais é tarefa árdua, ante a importância dos mesmos.
Ademais, o embate ganha contornos de dramaticidade quando esses direitos entram em
conflito, em colisão.
Considerando, no entanto, que o saneamento básico fora fracionado pela nova
legislação, pretende-se concentrar os esforços no serviço de fornecimento de água, tendo em
vista a escassez de tal bem, e a discussão mundial em torno do tema. Quando falta água,
faltam também alimentos.
Discute-se, há algum tempo, sobre a identidade do direito de acesso à água, de modo a
questionar a sua essência como um direito fundamental. Para a dogmática constitucional,
direito fundamental é o que está positivado em uma Constituição. Cabe, na investigação
científica, portanto, identificar se o direito de acesso à água encontra-se de modo explícito na
Carta Cidadã, ou se o fato de ser um direito implícito é capaz de impedir ou atrapalhar a sua
concretização. À título de investigação, serão abordados as normas internas e internacionais
atinentes ao fornecimento de água.
Relativamente à problemática da titularidade, faz-se mister a exposição das
competências municipais e estaduais, e ainda as espécies de competências constitucionais
distribuídas aos entes da Federação. No intuito de vislumbrar melhor o tema, importante será
o estudo dos princípios dos serviços públicos, investigando-os sob a visão do serviço de
saneamento básico, que por sua vez também é deveras municiado de princípios.
Como se sustenta a tese de que o serviço de fornecimento de água é municipal, ou
seja, que o interesse é local, se o Município não for auto-sustentável? Quando se envolve dois
entes federados, não seria o interesse comum, de competência estadual? E em uma Região
Metropolitana ou Microrregião? Como responder estas perguntas? Sem dúvida, através da
hermenêutica constitucional.
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Mas para que haja um entendimento quanto às referidas competências, mister se faz a
analisar o Federalismo brasileiro, que é a forma de governo adotada pela República brasileira.
Com a criação de entes federados autônomos, e após a inclusão do Município dentro do
sistema, vários debates surgiram quanto às dúvidas de competências ora distribuídas. Assim,
existem mecanismos suficientes para haver um esclarecimento. Sem entender a forma como
surgiu no Brasil e as suas características, não se conseguirá o entendimento pacífico. Esta
forma governamental traz algumas opções de dirimir eventuais conflitos entre os entes
federados: a repartição constitucional de competências; o Senado Federal quando da
participação dos Estados-membros na produção legislativa; o Poder Judiciário e o Supremo
Tribunal Federal em casos de violação ao Pacto Federativo; a Hermenêutica Constitucional; a
intervenção federal e estadual; e as limitações ao Poder Constituinte derivado.
Desta forma, será mais fácil a resolução dos conflitos existentes entre os Municípios e
os Estados-membros quanto à titularidade do serviço público de fornecimento de água nas
Regiões Metropolitanas, inclusive em relação à indefinição da regulação do saneamento
básico em geral.
O principal objetivo do serviço público de abastecimento de água hoje, no Brasil, é a
universalização do serviço. Ou seja, água para todos. Nada mais é do que o desenvolvimento.
Necessário, assim, o estudo do direito ao desenvolvimento e as visões que se têm sobre o
tema, tanto no aspecto econômico como social, além de uma abordagem do desenvolvimento
na Lei nº 11.445/2007 e na Constituição Federal de 1988.
O ápice solucionador do embate é a cooperação interfederativa, através da gestão
compartilhada e associada, como meio pacificador de conflitos. No entanto, as normas não
são claras o suficiente para se definir a forma mais correta de exercer tal cooperação, se com
os consórcios públicos ou os convênios de cooperação, ou outras formas de auxílios
intergovernamentais.
Desta forma, ter-se-ão fundamentos bastantes para se chegar a conclusões, no sentido
de encontrar modo mais adequado de concretizar direitos e princípios fundamentais do
saneamento básico, após dirimir a questão da titularidade do serviço público de saneamento
básico nas Regiões Metropolitanas, explicitando o melhor modelo jurídico de sua gestão.
Enfim, o que se pretende não é tergiversar um tema abstrato, mas sim, buscar uma
aplicabilidade prático-jurídica para quebrar o impedimento de concretização do direito de
acesso à água para o desenvolvimento, que não pode virar refém de discussões acadêmicas,
políticas, ideológicas ou comerciais: o povo está sequioso por uma resposta.
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2. O SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Urge-se o tecer de comentários acerca do serviço público de fornecimento de água,
que é uma espécie de serviço de saneamento básico, segundo a Lei nº 11.445/2007, abordando
a sua atuação na Economia, o conceito de serviço público trabalhado, os direitos
fundamentais envolvidos, bem como o tratamento do ordenamento jurídico brasileiro e das
normas internacionais, acerca do acesso à água.

2.1. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

Tomando-se como parâmetro histórico a Revolução Francesa, tem-se uma visão mais
aguçada da intervenção do Estado na Economia.
Intervir é atuar em lugar de outrem. E este terceiro sujeito é a iniciativa privada. Com
o advento do Estado Liberal, após a queda do Regime Absolutista, com a chamada “libertação
do povo”, o Estado passou a se abster de questões ligadas à Economia, limitando-se a garantir
a todos o exercício dos chamados direitos de primeira geração/dimensão: civis e políticos,
ligados ao valor liberdade.
Após o fim da Primeira Guerra Mundial, aproximadamente, o Estado Social ganha
força, se firmando no intuito de garantir os direitos de segunda geração às pessoas: sociais,
econômicos e culturais, inspirados no valor igualdade. Assim, o Estado passa a intervir de
modo mais constante na Economia, ocupando o espaço outrora dominado pela burguesia.
Com o fim da Guerra Fria (também apenas como um parâmetro), cujo símbolo maior
fora a queda do muro de Berlim, a globalização (integração maior entre os países e as pessoas
do mundo) e o capitalismo financeiro (entendido como modelo do Capitalismo, fruto de sua
evolução histórica, com forte influência dos sistemas bancários, corporações financeiras)
renovam a idéia de menor intervenção estatal no mundo econômico. Durante este período
histórico, tem-se o surgimento do Estado Regulador, principalmente no tocante aos serviços
considerados como essenciais para o funcionamento de uma sociedade.
Na verdade, os serviços públicos não são forma de intervenção, mas de verdadeira
atuação na Economia, com vinculação ao interesse social1. É uma forma de satisfazer as
1

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição. 12 ed. ver. e atual.São Paulo: Malheiros Editores,
2007, p. 130.
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necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simplesmente por conveniência do
Estado. Com o modelo “neoliberal”, o Estado vem abrindo mão da prestação de alguns
serviços públicos (a titularidade será sempre do Poder Público), ficando apenas com a
fiscalização, regulação.
No entanto, ultimamente, no Brasil, esta tendência começa a sinalizar pequena
mudança, com aspirações de criação de novas empresas públicas (exploração de petróleo 2,
seguros3, telecomunicações4) e estatização de pequenas instituições bancárias.

2.2. SERVIÇO PÚBLICO E SUA BASE NORTEADORA

Objetivando uma compreensão mais esclarecedora do abastecimento público de água
potável, necessária é a descrição de alguns pontos importantes no tocante aos serviços
públicos e suas questões primordiais.
Condensando as idéias de vários administrativistas, chega-se a conclusão de que os
serviços públicos são atividades (atuação estatal na ordem econômica) de oferecimento de
utilidade ou comodidade material, prestadas pelo Estado (mesmo que sem exclusividade –
aspecto subjetivo, mas sob um regime de Direito Público – aspecto formal) para a satisfação
concreta da coletividade (mas utilizado individualmente pelos administrados – aspecto
material ou objetivo), de necessidades “individuais ou transindividuais, materiais ou
imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, insuscetíveis de satisfação
adequada mediante os mecanismos da livre iniciativa privada”5, sendo os mesmos
indispensáveis à coexistência social6, fruíveis uti singuli e uti universi.
Frise-se, que “no serviço público a figura estelar não é o seu titular nem o prestador
dele, mas o usuário. Com efeito, é em função dele, para ele, em seu proveito e interesse que o

2

Criação
da
empresa
Pré-Sal
Petróleo
S.
A.
Disponível
em
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/07/07/senado-aprova-criacao-da-empresa-pre-sal-petroleo-a917091905.asp Acesso em 23 de julho de 2010.
3
Criação da Empresa Brasileira de Seguros. Disponível em http://g1.globo.com/bom-diabrasil/noticia/2010/07/lula-decide-criar-mais-uma-estatal-empresa-brasileira-de-seguros.html. Acesso em 23 de
julho de 2010.
4
Telebrás e a Banda Larga. Disponível em http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/02/03/telebras-serareativada-para-operar-banda-larga-lula-autoriza-divulgacao-pelo-twitter-915773983.asp. Acesso em 23 de julho
de 2010.
5
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2010; p. 692.
6
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27ª edição. Revista e atualizada até
a Emenda Constitucional 64, de 4.2.2010. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 44.
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serviço existe”7, para que venha a concretizar direitos fundamentais, dentre eles o de acesso à
água potável para o consumo humano.
A definição quanto à essencialidade de um serviço ou outro, e de seu caráter público
ou privado, depende do sistema jurídico de cada povo. “É o plano da escolha política, que
pode estar fixada na Constituição do país, na lei, na jurisprudência e nos costumes vigentes
em um dado tempo histórico”8, pois “não existe serviço público sem ato estatal formal assim
o reconhecendo”9.
Portanto, cabe à lei ordinária determinar a publicização de certa atividade e as
hipóteses em que configurará serviço público10. No caso do saneamento básico (e
conseqüentemente do abastecimento de água), este é definido como serviço público pela Lei
nº 11.445/2007, a Lei de Diretrizes Nacionais do setor.
Segundo Marçal Justen Filho, foi na França onde foi desenvolvido o conceito de
serviço público, sendo “utilizado para indicar, de modo amplo, todas as atividades estatais” 11.
Entretanto, um conceito mais restrito foi adotado no Brasil. Para o mesmo autor, o serviço
público é “uma atividade administrativa, o que exclui as atividades legislativas e
jurisdicionais”12, pois “o serviço público é de titularidade do Estado, mas daí não segue que
todo e qualquer serviço prestado pelo Estado seja serviço público”13, o que não lhes retira a
importância.
Serviços públicos são atividades oferecidas ou distribuídas consoante uma lógica
distinta da do mercado14. São essencialmente públicas. Na Europa Ocidental, por exemplo,
após a Segunda Grande Guerra Mundial, houve um processo de publicização das atividades,
para reconstrução das grandes redes e garantia de acesso a toda a população.
Para Juarez Freitas15, “os serviços públicos, assim entendidos normativamente como
essenciais para a realização dos objetivos do Estado Democrático, são de titularidade do
Poder Público (CF, art. 175), ainda que preferenciais as delegações a terceiros (CF, art. 174)”.
7

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. op.cit.. p. 677.
GROTTI, Dinorá. O serviço público e a Constituição Brasileira de 1988. Malheiros editores, 2003. P 87.
9
JUSTEN FILHO, Marçal. op cit. p. 695.
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Alves Pinto Serrano. Região Metropolitana e seu regime constitucional. 1 ed. São Paulo: Editora Verbatim,
2009. p. 215.
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2010. p. 236.
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E o serviço de saneamento básico é função irrenunciável do Estado16. Porém, podem ser
delegados a terceiros, quando o Estado está limitado do ponto de vista financeiro ou lhe for
por lei permitido.
No que toca ao serviço da discussão presente, na França, no final do século XIX,
somente era qualificada como serviço público a distribuição de água por meio das fontes
públicas. Aos domicílios era considerada um serviço privado. Isto porque na Europa a
distribuição de água a domicílio era um artigo de luxo, submetido exclusivamente à iniciativa
privada. Aduzir a água bruta era visto como um problema de hidráulica e de engenharia civil.
Tornou-se público apenas no século XX.
Como instituição, o serviço público “se fortaleceu com o advento do Estado de bemestar-social e com a ampliação das intervenções estatais”17, com papel importante na redução
das desigualdades. Isto porque o Estado, ao intervir na Economia, assume funções
distributivas que asseguram mínimas condições de vida às mais frágeis classes sociais.
O serviço público de fornecimento de água é organizado em redes de infra-estruturas,
que são originadas na intensificação dos processos de urbanização, pois anteriormente as
necessidades eram satisfeitas mediante soluções individuais, sem sistemas unificados de
oferta. Sua origem, como nos moldes atuais, é relativamente recente, remontando às primeiras
décadas do século XIX18. Daí o debate em relação às Regiões Metropolitanas.
No Brasil, a necessidade da feitura das grandes redes de infra-estrutura surge com a
urbanização do país, e é inicialmente realizada por empresas privadas, notadamente as
multinacionais.
Apesar da não previsão expressa na Constituição de 1988, o saneamento básico é um
serviço público19, mesmo antes da Lei nº 11.445/2007, pois requer grandes investimentos em
infra-estrutura, sendo um monopólio natural; é essencial, não podendo o poder público se
eximir, pois a sua não prestação levaria todos ao caos. Por tudo isto, vê-se que é assim que
deve ser tratado: como um serviço público.

16

KRELL, Andreas Joachim. Leis de normas gerais, regulamentação do poder executivo e cooperação
intergovernamental em tempos de reforma federativa. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008.p. 54.
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CARVALHO, Vinícius Marques de. op cit.. p. 59.
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Edusp, 1999. p. 264.
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saneamento básico no Brasil. In PICININ, Juliana; FORTINI, Cristina. Saneamento básico: estudos e pareceres
à luz da Lei nº 11.445/2007. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 28.
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2.3. SANEAMENTO BÁSICO E LEI Nº 11.445/2007: A LEI DE DIRETRIZES
NACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO E SUAS INOVAÇÕES

O grande motivo para todas as discussões postas em análise é sem dúvida o advento,
em 2007, da Lei de Diretrizes Nacionais20 para o Saneamento Básico, de nº 11.445. Assim, é
preciso estudar as suas essências, principalmente as inovações, para que se possa concluir
mais a contento sobre as disputas que existem em torno da titularidade destes serviços.

2.3.1 O SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO: CONCEITO E
HISTÓRICO

Saneamento básico é o “conjunto de medidas higiênicas aplicadas especialmente na
melhoria das condições de saúde de uma determinada localidade” 21. O vocábulo saneamento
quer dizer qualidade de vida. Assim, saneamento ambiental, segundo Gilka da Mata Dias,
citando a Lei nº 11.445/2007, é “o conjunto de medidas destinadas a melhorar as condições de
vida do homem, com vistas a garantir um ambiente saudável para o seu dia-a-dia”

22

. Para a

mesma autora23, “entre todas as atividades relativas ao saneamento ambiental, algumas delas
são consideradas principais e devem ser ofertadas à coletividade como essenciais, razão pela
qual são denominadas de básicas”. É o mínimo que se pode exigir: prestações positivas do
Estado, através de políticas públicas.
Durante muito tempo, no Brasil, o serviço público de saneamento básico rogava por
um marco regulatório específico, momento onde são definidas regras para normatizar
determinado setor. Tem como objetivo, este marco, o estabelecimento de critérios básicos,
para dar segurança jurídica aos consumidores, aos investidores e à própria Administração
Pública, no firmamento de contratos de prestação dos serviços, atualmente denominados de
contratos de programa ou de concessão, dependendo da relação jurídica das partes envolvidas.
20

“A ordem jurídica de um Estado Federal compõe-se de normas centrais válidas para o seu território inteiro e
de normas locais válidas apenas para porções desse território”. (KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do
Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 309-310).
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jurídicos e ambientais. 3ª Ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 103.
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básico. Natal: Ed. do Autor, 2009. p. 65.
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Ibidem, p. 66.
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“A definição do que compreende o saneamento básico é de extrema relevância porque
refletirá, em escala direta, a titularidade e a competência dos entes federados para a prestação
desses serviços”

24

. A Lei nº 11.445/2007 o definiu, dividindo-o, e assim abrindo a

possibilidade de concessão e planejamento fragmentados. Neste sentido, o saneamento básico
engloba os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, e de drenagem de águas pluviais. Além dos serviços postos na
referida lei, compreende saneamento: o controle de insetos e roedores, o controle dos
alimentos, o controle da poluição ambiental.
Para que se dê melhores soluções para os problemas atuais do saneamento básico,
deve-se procurar as experiências do passado25.
O serviço público de saneamento básico tem o seu processo histórico no Brasil
dividido em três períodos: até o ano de 1970; o período compreendido entre 1970 e 1990; e o
período posterior ao ano de 1990 até o momento presente.
O primeiro período histórico relevante do saneamento básico no Brasil teve como
gênese a década de 30. Até então, o sistema era muito precário, quando o abastecimento de
água, por exemplo, era realizado com a utilização corrente de chafarizes, bicas públicas,
soluções individuais. Desde o período colonial, este serviço público esteve sob a
responsabilidade dos Municípios, e sua gestão atrelada ao Ministério da Saúde26.
Uma das grandes características da primeira metade do século XX foi o crescimento
acelerado das cidades, com constantes êxodos rurais. Esta expansão urbana clamava por um
investimento mais considerável no setor, visto que se tratava de um período higienista27.
Em 1934 tem-se o advento do Código das Águas, através do Decreto Federal n.
24.643, um marco na regulação das águas no Brasil. Neste Código, dos Municípios eram as
águas que estivessem situadas, exclusivamente, em seus territórios28, competência esta
também presente nas Constituições de 1934 e 1937. A Carta de 1946, todavia, ampliou o
domínio do Estado-Membro. O Código de Águas ficou superado, por incompatibilidade.
Em 1940 é criado o Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), e em
1942 o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), ambos no âmbito federal.
24
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Como visto, os Municípios foram tradicionalmente os responsáveis pela organização
dos serviços de fornecimento de água, com a participação da iniciativa privada. A estatização
dos serviços decorreu da péssima atuação das empresas privadas (nas quais prevalecia o
capital estrangeiro) na realização dos investimentos acordados. “Apenas duas empresas
resistiram à encampação: a City of Rio de Janeiro, que manteve o contrato até 1947, e a City
of Santos, até 1953”29.
No ano de 1941, a União assume um papel mais coordenador e fiscalizador, e menos
executivo em matéria de política sanitária. A partir da década de 1950 é imposta a separação
entre saúde e saneamento, fazendo com que este ganhasse maior autonomia através da gestão
autárquica e com as empresas de economia mista. Assim ocorreu, pois havia muitas críticas à
atuação da Administração Direta, ante a intensa burocracia e morosidade, incompatíveis com
os desafios da urbanização crescente.
A década de 50 ficou marcada pelo advento de Serviços Autônomos de Água e Esgoto
(SAAEs), em forma de órgãos autárquicos dos Municípios30. Em 1952, surgiu o Serviço
Especial de Saúde Pública (atual Fundação Nacional de Saúde – FUNASA)31. No final desta
década, surgem as primeiras empresas de economia mista para o setor sanitário.
Adota-se, com esta autonomia da Administração Indireta, o modelo baseado na autosustentação tarifária, com a edição, no ano de 1953, do Primeiro Plano Nacional de
Financiamento para Abastecimento de Água. Nos períodos pretéritos, as tarifas eram
embutidas nos impostos, o que não trazia equilíbrio econômico-financeiro nas prestações do
serviço.
Houve então o declínio dos serviços prestados pelos Municípios, eis que predominada
as soluções individuais, com poucas captações de água, deficiência e defasagem
tecnológica/operacional, além de um processo de urbanização que extrapolava o âmbito
municipal. Tanto é que, antes desta explosão urbanística, muitas das cidades que atualmente
enfrentam grandes problemas de acesso à água, eram universalizadas no atendimento público.
No ano de 1962 surge a primeira companhia estadual, a CASAL32, do Estado de
Alagoas. 1964 é o ano da criação do Banco Nacional da Habitação (BNH)33, gestor do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que financiava o setor (tendo este fundo até os
dias atuais grande importância), e o Conselho Nacional de Saneamento (COSANE), através
29
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da Lei nº 5.318 de 26 de setembro 1967. Em 1968 foi criado o Sistema Financeiro do
Saneamento (SFS34), gerido pelo BNH.
Em 1969, com o Plano de Metas e Bases para a Ação do Governo, embrião do
PLANASA, foi objetivada a operação dos sistemas de águas e redução de seu custo
operacional por um mesmo concessionário, através de um conjunto integrado de sistemas.
Eis agora a segunda etapa. No ano de 1971, durante o VI Congresso Brasileiro de
Engenharia Sanitária, criou-se o Plano Nacional de Saneamento, o PLANASA35, um
verdadeiro marco de transformação do saneamento básico brasileiro. Seus recursos eram
oriundos do FINANSA (BNH/FGTS – depósitos -, créditos de instituições brasileiras ou
internacionais, Fundo de Financiamento para Saneamento – FINASE, criado em 1967); dos
FAE (Fundos Estaduais de Água e Esgoto) e das tarifas pagas pelos usuários.
Com a adoção do Plano Nacional, foi necessária a criação das Companhias Estaduais
de Saneamento (CESBs), com o formato de sociedades anônimas, que passaram a ter
autonomia no tocante a tarifas, investimento, planejamento, em um momento em que o
serviço de saneamento passa a ser um fator de desenvolvimento, ante o processo de
urbanização desenfreado. O projeto foi audacioso, tendo o saneamento básico atingido os
melhores patamares da história do Brasil, permanecendo a sua estrutura até os dias atuais
(ainda que em declínio, em algumas regiões brasileiras). A prioridade era o serviço de
abastecimento de água. Por este motivo é que o serviço de esgotamento sanitário é menos
universalizado, atualmente, do que o de fornecimento de água.
Naquela época, os Municípios não tinham força de ente federados, por isso não tinham
mais estrutura nem capacidade técnica e financeira suficientes para prestarem os serviços a
contento. Neste sentido, acreditou-se que uma empresa estadual poderia lograr maior êxito na
gestão dos serviços nos Municípios. Ademais, este modelo permitia o uso constante de
subsídios cruzados, de modo que sistemas superavitários amenizavam a situação dos
deficitários, fato este que até os dias presentes o Brasil vivencia.
Vieram os anos 80 e com estes uma forte crise econômica, com a utilização das tarifas
das CESBs como instrumento de política monetária, o que avassalou o plano. O modelo
financeiro brasileiro teve uma desestruturação, em virtude do arrocho salarial, desemprego,
acarretando a diminuição brusca dos recursos do BNH.
Em 1985, é criado o PROSANEAR, com o intuito de reforçar o caráter de serviço
público do saneamento, com prioridade para atender a população de baixa renda com
34
35
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financiamento a fundo perdido. Nesta mesma década, o BNH foi incorporado pela Caixa
Econômica Federal e o PLANASA foi extinto, muito pela ampliação da autonomia dos
Municípios conferida pela Constituição Federal de 1988.
A última fase teve início na década de 90, quando houve uma grande reforma
administrativa, no intuito de adaptação ao novo texto e contexto constitucional. Tudo gerado
pela onda do capitalismo financeiro e da globalização. Em 1990 há a criação da Fundação
Nacional da Saúde. Também nesta década, surge o Plano de Modernização do Setor de
Saneamento, criado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, para a promoção da
universalização dos serviços de saneamento, e a Secretaria Nacional de Saneamento, que
passou pelo Ministério da Ação Social, Ministério do Bem-Estar Social, Ministério do
Planejamento e Orçamento. Atualmente, o Ministério das Cidades agrega a Secretaria
Nacional de Saneamento Básico. Em 1995, cria-se o Serviço Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS).
Murmúrios acerca da privatização do setor se deram com as Leis Federais nº 8.987 de
13 de fevereiro de 1995 e 9.491 de 11 de setembro de 1997, frutos da onda neoliberal que
tanto influenciou os serviços públicos no Brasil. Em 2007, enfim, foi criada a Lei Federal nº
11.455, considerado o novo marco regulatório do saneamento básico. Discutia-se acerca da
auto-regulação da lei. Ou seja, se era necessário um decreto regulamentador. No entanto, este
já foi criado (Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, com texto extremamente repetitivo
em relação à lei ordinária). Atualmente, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS) possui recursos que podem ser utilizados na melhoria do serviço de saneamento
básico.
O saneamento básico como política pública retornou com grande impulso
principalmente após o advento da Lei nº 11.445/2007, sendo implantado de forma gradual e
progressiva. Não deveria nunca ter saído da vitrine política brasileira, eis que é indispensável
ao homem e às outras formas de vida, tendo como objetivo a garantia de um ambiente com as
condições de proporcionar um “bem-estar físico, mental e social, ou seja, a sua saúde”36.
Isto porque o setor estava em uma crise, por alguns fatores 37: declínio dos
investimentos em infra-estrutura de base na recente história brasileira; extinção das grandes
linhas de financiamento, notadamente as federais, tornando impossível o atingimento das
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metas de implantação dos serviços; crise na implantação dos serviços municipais em todo o
país, principalmente em virtude de dificuldades de gestão.
A crise se deu, inclusive, e principalmente, no antigo modelo PLANASA, com sua
incompleta implantação, precariedade, ausência de regulação, tendo sido a maior “responsável
por diversos prestadores de serviços terem se transformado em organizações fechadas, muitas
vezes geridas de forma temerária, com tarifas e planos de investimentos sem transferência”38,
gerando, a partir do início da década de 90, a insatisfação com o prestação dos serviços e a
tentativa de retomada dos mesmos pelos Municípios (ainda que indevidamente), concedendoos à iniciativa privada ou os prestando diretamente.
Como se vê, a problemática da titularidade do serviço tem a sua explicação histórica,
de modo que já pertenceu a todos os entes federados, o que aumenta a inquietação do tema,
ante a expectativa permanente de mudanças.

2.3.2.

PRINCÍPIOS

FUNDAMENTAIS

INFRACONSTITUCIONAIS

DO

SANEAMENTO BÁSICO

Dentre outros estudiosos do Direito, Robert Alexy39 ganhou destaque quando
considerou os princípios como normas, ao lado das regras. Com conteúdo mais abstrato,
quando entra em conflito com outro da mesma hierarquia, a resolução é feita através de
ponderação de valores, avaliação axiológica. Há uma aproximação da moral e do direito, fato
este refutado no positivismo.
Quando se fala em serviço de saneamento básico (dentre os quais o fornecimento de
água), tem-se obrigatoriamente a obediência aos princípios que regem a Administração
Pública. Além destes, mister a observação dos princípios próprios dos serviços públicos, e
outros inseridos em leis especiais. Com a Lei nº 11.445/2007, o mundo jurídico foi brindado
com princípios fundamentais específicos para o serviço do saneamento básico, e por
derradeiro, do serviço de abastecimento de água potável.
As diretrizes indicadas pela LDNSB integram políticas, sendo que “estas, em geral,
apresentam significado mais abrangente, formando um conjunto maior de programas, projetos
38
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e ações”40. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 174, que as diretrizes do
planejamento do desenvolvimento nacional serão fixadas mediante lei, deixando transparecer
que é de responsabilidade de todos os entes da federação e demais agentes econômicos.41
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello42, a doutrina francesa aponta três
princípios dos serviços públicos: mutabilidade, continuidade e igualdade, enquanto no Brasil
há cinco tradicionalmente enumerados: permanência (continuidade), generalidade (igualdade),
eficiência (mutabilidade), modicidade e cortesia. Além destes, outros podem ser citados,
como o dever inescusável do Estado de lhe promover a prestação, princípio da adaptabilidade,
universalidade, impessoalidade, transparência, motivação e controle.
O estudo das competências federativas, do direito de acesso à água, e a tentativa de se
resolver o conflito de titularidade do serviço de fornecimento nas Regiões Metropolitanas,
através da cooperação interfederativa, rumo ao desenvolvimento, não pode ser realizado a
contento sem que a análise dos princípios mencionados.
A Constituição Federal de 1988, no extenso art. 37, estabelece algumas normas
abstratas fundamentais para nortear a Administração Pública brasileira. São eles: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com base estes, o legislador ordinário
produziu os princípios do serviço público em geral e do saneamento básico.
Dentre aqueles, se destaca o principio da eficiência, que é análogo ao principio da boa
administração do direito italiano43, ou seja, a atividade administrativa do modo mais
congruente, mais oportuno e mais adequado aos fins a serem alcançados.
Consoante Marçal Justen Filho44, são novos postulados do serviço público: a
adequação do serviço (prestar o melhor serviço possível); a transparência e a participação do
usuário (fornecerem ao usuário todos os esclarecimentos e admitirem a participação de
representantes dos usuários na estrutura organizacional do serviço público; o controle social; a
ausência de gratuidade; modicidade tarifária (de modo a assegurar o acesso dos usuários a
serviços essenciais).
A Lei nº 8.987/1995, em seu art. 6º, traz os princípios que devem ser norteadores dos
serviços públicos.
Por regularidade entende-se que a prestação do serviço deve manter a mesma
qualidade no fornecimento. Por eficiência, que o serviço deve apresentar resultados
40
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satisfatórios, sem desperdício. “Na área de abastecimento de água, por exemplo, a deficiência
na operação e na manutenção das instalações ou a utilização de materiais inadequados
acarretam perdas de grandes volumes de água e acabam onerando o usuário pagador” 45.
No princípio da continuidade, o serviço deve estar sempre à disponibilidade do
usuário. Para Nivaldo Brunoni46, não se pode suprimir o fornecimentos “por atraso do
pagamento, pois isto seria contrariar a essencialidade e compulsoriedade com que foi
instituído”, argumento este que, diante da modernidade de atual legislação, é incabível. Para o
princípio da generalidade, o serviço deve ser prestado para todos, devendo ser equitativo a sua
prestação, independentemente da capacidade de pagamento. Para o da atualidade, tem-se a
utilização de tecnologias mais atuais (como a captação de águas subterrâneas).
Por princípio da segurança entende-se que os serviços não podem colocar a vida dos
usuários em risco. Por modicidade, percebe-se que os serviços públicos, visto que essenciais,
devem ter preços reduzidos ao mínimo possível para garantir o seu acesso, sem comprometer
a capacidade financeira das empresas prestadoras do serviço (o que acaba sendo um
problema, tendo em vista que os custos de obras e serviços são demasiadamente caros, em
muitos casos não acobertados a contento pelas tarifas, fazendo com que as empresas
dependam por demais de investimentos advindos dos entes federados). Por fim, por cortesia
entende-se que a prestação deve ser feita de modo a tratar dignamente os usuários.
No mesmo sentido, como já informado, a Lei de Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Básico (LDNSB) trouxe à tona alguns princípios fundamentais do serviço
público de saneamento básico, em seu art. 2º.
O primeiro deles e o mais importante para fins de esclarecimento do problema central,
é o princípio da universalização do acesso ao saneamento. O saneamento básico, e por
derradeiro o fornecimento de água, tem como fim a salubridade ambiental, a manutenção da
vida humana digna e saudável, a moradia. Assim. “o Poder Público não deve medir esforços
no sentido de que todos, indistintamente, a ele tenham acesso”

47

, de modo que o serviço

poderá ser exigido judicialmente, desde que haja viabilidade técnica de atendimento. É o que
mais tarde será tratado como o objetivo do desenvolvimento do setor.
A seguir, tem-se o princípio da integralidade, onde há a maximização da eficácia das
ações e dos resultados, mantendo o atendimento de acordo com as necessidades das pessoas.
O princípio do abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
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resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio
ambiente demonstra a indiscutível ligação existente entre o saneamento básico com direitos
fundamentais, como a saúde e o meio ambiente equilibrado.
Em relação ao princípio da disponibilidade, entende-se que o serviço deve existir em
todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à
saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado.
Ainda, a Lei menciona o princípio da adoção de métodos, técnicas e processos que
consideram as peculiaridades locais e regionais. É de grande importância, eis que se deve
respeitar as características próprias de cada região. Há o princípio da articulação com as
políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua
erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse
social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja
fator determinante, reforçando, no mesmo sentido, a sua relação com diversos direitos
fundamentais expressos constitucionalmente,
Pelo princípio da eficiência e sustentabilidade econômica, segue-se o mesmo
raciocínio do homônimo inserto na Constituição Federal de 1988. Outro relacionado é o da
utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e
a adoção de soluções graduais e progressivas, que enseja a adequação que deve ser feita nos
sistemas de saneamento básico a fim de atender a um público desprovido de recursos
financeiros.
Existem na Lei ainda os princípios da transparência das ações, baseada em sistemas de
informações e processos decisórios institucionalizados; da segurança, qualidade e
regularidade; integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos
hídricos.
Além destes princípios fundamentais destacados, norteadores do serviço de
saneamento básico, tem-se o do controle social, que denota a exigência de uma participação
popular na gestão e prestação daquele serviço público, e que mais adiante será tratado como
essencial para atingir a universalização do serviço.
Por fim, a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, em seu art. 2º, traz princípios
norteadores da Política Nacional do Meio Ambiente: ação governamental na manutenção do
equilíbrio ecológico; racionalização do uso da água; planejamento e fiscalização do uso dos
recursos ambientais, etc., sendo aplicados igualmente para o saneamento básico.
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2.4. O SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2.4.1 A DINÂMICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A Lei nº 11.445/2007, ao conceituar saneamento básico, dentre outros serviços, incluiu
o de abastecimento público de água potável. O serviço de fornecimento de água para consumo
humano consiste na retirada da água da natureza, adequando a sua qualidade, transportando
até a população em quantidade compatível com suas necessidades, visto que deve ser
controlado o consumo.
Trata-se de um monopólio natural. A duplicação ou multiplicação de agentes
operadores não é capaz de reduzir o custo de sua utilidade, pois envolve custos fixos bastante
elevados. “É mais eficiente aquela desenvolvida por um único operador”48. No entanto,
tecnicamente é possível.
O abastecimento de água tem como melhor solução a coletiva49, tendo em vista a
maior facilidade em proteger o manancial abastecedor, em supervisionar e manter as unidades
instaladas, controlar a qualidade da água consumida, bem como os ganhos de escala, como a
economia de recursos humanos e financeiros.
Tal serviço é essencial nos aspectos50 sanitário e social (vez que implica na melhoria
da saúde e das condições de vida das pessoas, com a minoração da mortalidade, notadamente
da infantil, aumentando a esperança de vida, diminuindo a incidência de doenças relacionadas
com a água51, implantando hábitos de higiene, trazendo melhorias na limpeza pública e
sistemas de esgotamento sanitários) e econômico (pois implica no aumento da vida produtiva
dos economicamente ativos, na diminuição dos gastos com consultas e internações
hospitalares, facilitando a instalação de indústrias - onde a água é utilizada como matéria
prima ou meio e operação -, incentivando o turismo em locais com potencialidades para o seu
desenvolvimento).
No entanto, o serviço em comento é deveras complexo, em todos os sentidos.
No serviço de abastecimento de água para o consumo do homem devem ser
considerados os aspectos qualitativos (não conter impurezas em níveis superiores aos valores
48
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dos padrões de potabilidade) e quantitativos (quantidade necessária aos diversos usos da
mesma, nos domicílios, como alimentos, lavagem de utensílios, higiene pessoal, lavagem de
roupas, afastamento de dejetos e higiene do ambiente) 52.
Para que a água possa ser abastecida preenchendo estes aspectos, faz-se necessária a
existência de um sistema dividido em várias etapas essenciais. A forma mais recomendada é a
coletiva (existe a modalidade individual), principalmente nas áreas urbanas.
Para a Lei nº 11.445/2007, o serviço de abastecimento de água potável é constituído
pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição.
O sistema de abastecimento de água é composto pelas seguintes etapas: captação,
adução, tratamento, reservação, rede de distribuição, estações elevatórias, ramal predial. Ou
seja, não é tão simples como se imagina.
A prestação do serviço se inicia com a captação, ou seja, com a retirada da água da
natureza, “através de tomada direta ou utilizando sistemas de bombeamento”53, podendo ser54
da chuva (esta poderá ser captada através de cisternas, em regiões onde há carência de água),
mananciais subterrâneos55 e superficiais56.
O manancial57 é o recurso hídrico de onde é retirada a água. A escolha do mesmo
dependerá de sua localização, da quantidade e qualidade oferecida. Nem sempre se tem
condições financeiras de se buscar novas fontes de água, ou estas, simplesmente, não estão
facilmente disponíveis. Os recursos hídricos, principalmente os localizados em áreas urbanas,
têm sido sacrificados em nome do progresso econômico, tendo sido prejudicados em sua
qualidade e quantidade pela ação do próprio homem.
O fornecimento de água potável para o consumo humano tem como imprescindível
um manancial hídrico de boa qualidade, devendo ter padrões de potabilidade bem mais
rigorosos do que uma fonte utilizada para o transporte aquaviário, por exemplo. É considerada
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água potável a “água para consumo humano cujos padrões microbiológicos, físicos, químicos
e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde”.58
No tocante à captação, muito se tem utilizado da perfuração de poços, principalmente
para resolução de problemas individuais no meio rural e em cidades que não contam com um
abastecimento público. Mas podem ser utilizados como mananciais de sistemas coletivos.
São duas as espécies de poços59: os rasos, dos primeiros lençóis de água, que
normalmente são executados através de escavações do solo ou até mesmo perfurações
manuais60; os profundos, de lençóis mais inferiores, cuja execução é feita com máquinas
perfuratrizes. Tais instalações demonstram a dificuldade que pode advir de uma captação de
água.
Após a retirada da água da natureza, para atender o aspecto qualitativo é fundamental
o tratamento da água, para torná-la potável, pois, muito embora possível, nem sempre a água
disponível está com a qualidade recomendada pelo poder público para o consumo humano.
Para isto, necessário um conjunto de processos, que se dá na Estação de Tratamento de Água
– ETA.
Qualquer água é passível de tratamento para ser destinada ao consumo humano,
“embora custos e riscos envolvidos possam ser extremamente elevados”61. Assim, possível
uma tecnologia de transformar a água do mar em potável. As fases de tratamento são:
coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de pH, fluoração
(prevenção da cárie dentária). Existem, no entanto, alguns métodos simplificados: filtração,
fervura, desinfecção domiciliar (produtos químicos, como cloro). Estas alternativas são
comumente utilizadas, inclusive para processar a água já tratada oriunda dos serviços públicos
de fornecimento.
A etapa de tratamento poderá ser imediatamente posterior à da captação, ou após a
adução, sendo esta a fase de transporte da água entre duas unidades de um sistema de
abastecimento, através de tubulações ou canais. Dá-se o nome de adutora, que poderá ser de
água bruta (quando anterior ao tratamento) ou de água potável (quando posterior ao
tratamento).
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Normalmente, o transporte é realizado por gravidade, aproveitando-se da topografia
dos terrenos. No entanto, dependendo das dificuldades topográficas, em alguns sistemas de
abastecimento são necessárias as chamadas Estações Elevatórias ou de recalque, para
transportar a água de pontos baixos para mais elevados. A desvantagem destas estações é a
elevação das despesas de sua operação, com gastos de energia elétrica 62. Há sistemas que
somente tem o seu funcionamento com as referidas estações, tornando em alguns casos, em
pequenas localidades, a despesa com energia elétrica superior à arrecadação das tarifas de
água, o que implica em um sistema deficitário. Mas são instalações fundamentais para o
abastecimento.
Após o tratamento, a água é novamente aduzida, desta feita para a sua reservação, que
consiste na acumulação de água em reservatórios, a fim de controlar as variações de consumo,
garantir o fornecimento quando de eventuais paralisações dos sistemas de captação e adução
da água, “bem como proporcionar a pressão mínima necessária na rede de distribuição”63.
Passada pelos reservatórios, a água já potável ingressa na rede de distribuição, que são
tubulações insertas nas vias públicas, com a finalidade de abastecer as edificações (pontos de
consumo) sendo “a estrutura do sistema mais integrada à realidade urbana, e a mais
dispendiosa.”64
A capacidade de distribuição de água em uma localidade é limitada pela sua
capacidade de armazenamento do recurso, de modo que quanto maior a necessidade de
consumo, maior será, ou deverá ser, a capacidade de armazenagem.
Aos pontos de consumos a água é ingressada através das ligações prediais. “É
constituída pelo dispositivo de tomada, ramal predial e medidor (hidrômetro)”65
Por fim, para que haja funcionalidade, tem-se a instalação predial, que muito embora
não pertença ao sistema do serviço público de abastecimento de água, é imprescindível a sua
existência. Trata-se de um conjunto de canalizações, peças de utilização e aparelhos
sanitários, para facilitação do uso da água pelos beneficiados.
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2.4.2. DIREITOS FUNDAMENTAIS: CONCEITO, ESPÉCIES E CONFLITOS

Importante, dentro do estudo deste serviço, é analisar do acesso à água, investigandoo, para detectá-lo como um direito fundamental, ou um fundamental direito. Antes desta
análise, faz-se mister esclarecer que, tradicionalmente, tem-se distinguido os direitos naturais
como aqueles inatos ao homem; os direitos humanos como os que estão positivados nas
normas de direito internacional; e direitos fundamentais como aqueles que estão insertos em
uma Constituição.
Ou seja, direitos naturais e direitos humanos indicam os direitos pré-positivos e
suprapositivos, respectivamente. “Os direitos garantidos na Constituição são fundamentais
porque se encontram no texto que regulamenta os fundamentos da organização política e
social”66.
No entanto, a Carta Cidadã contém um conteúdo aberto e profundamente axiológico.
Somente por este motivo é que a sua interpretação, através da hermenêutica, não pode ser
limitada a análises literais.
A Constituição Federal brasileira informa que o rol dos direitos fundamentais não são
numerus clausus, ou seja, um número restrito. Muito pelo contrário, existe uma abertura neste
sentido, de modo que “não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”,
consoante o seu art. 5º,§ 2º.
Para Walber de Moura Agra67, acentua o caráter dialógico, a exemplificação dos
direitos fundamentais, entre a constituição e a realidade social. Para ele, se as normas da
Constituição estão em interação constante com a realidade, em adequação “às transformações
produzidas, os direitos não podem ser taxativamente numerados, sob pena de sofrerem
envelhecimento normativo e perderem eficácia”.
Ora, os direitos e garantias expressos constitucionalmente não desprezam outros de
caráter constitucional frutos do regime e dos princípios adotados pela Lei Maior, desde que
previstos expressamente na Constituição, mesmo que de forma difusa.68
José Afonso da Silva69 classifica os direitos fundamentais em expressos, implícitos e
decorrentes. Os primeiros seriam aqueles explicitamente enunciados no Título II da
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Constituição; os implícitos aqueles subentendidos dos direitos expressos (como o acesso à
água é um desdobramento do direito à saúde, dentre outros); e os últimos aqueles decorrem do
regime e dos princípios constitucionais e dos tratados internacionais subscritos pelo Brasil.
Já para Flávia Piovesan70, os direitos oriundos de tratados internacionais são
expressos, juntamente com aqueles insertos explicitamente no texto constitucional. Na
verdade, tal afirmação confirmou-se com a Emenda Constitucional n. 45 de 2004. Por fim, os
implícitos são os direitos subentendidos nas regras de garantias, bem como os direitos
decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição de 1988
Consoante a mesma autora, os direitos expressos na Constituição brasileira e os
direitos expressos em tratados internacionais (que poderiam ser equiparados a Emendas
Constitucionais) formariam um universo de direitos claro e preciso, enquanto que os direitos
implícitos, um universo vago, impreciso, elástico e subjetivo.
Ingo Wolfgang Sarlet71 sugere a classificação dos direitos fundamentais em dois
grandes grupos: a) os direitos fundamentais escritos (expressamente positivados, com status
constitucional material e formal) e os direitos não-escritos (genericamente considerados
aqueles que não foram objeto de previsão expressa pelo direito constitucional). Na concepção
de Ingo Wolfgang Sarlet, a expressão “direitos não-escritos” (ou não expressos) é mais
apropriada, pois abrange os direitos implícitos e decorrentes.
Cabe agora estudar os conflitos de direitos fundamentais, que como já fora observado,
principalmente com o advento do pós-positivismo, ganharam maior dificuldade em solução,
uma vez que se trabalha não apenas com as regras, mas também com os princípios
normativos.
Desta feita, o direito de acesso à água, além de tantas outras situações que necessitam
de uma técnica mais acurada de hermenêutica, vivencia com problemáticas do cotidiano do
Poder Judiciário e da sociedade como um todo.
Indo direto ao ponto, exemplificando: o Município “A”, com Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) alto, não possui manancial próprio, necessitando captar
água de outro ente federado (Município “B”), pois precisa abastecer a sua população, uma vez
que a água é essencial para a manutenção da vida; o Município “B” (com IDH baixo), cujo
manancial está sendo explorado, é auto-sustentável no que toca ao fornecimento de água, mas
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vê aos poucos os recursos hídricos localizados em seu território sendo sugados para satisfazer
a sede do Município limítrofe, causando desequilíbrio ambiental.
Indaga-se: qual direito fundamental deve prevalecer? Existe choque de direito? O que
é mais importante: o direito à vida ou o direito a um meio ambiente equilibrado? Direito de
primeira dimensão é mais digno que direito de terceira dimensão?
Exemplo disto ocorreu no Estado do Rio Grande do Norte, quando a sociedade de
economia mista estadual que presta serviços de abastecimento de água começou a implantar
uma adutora que capta água de manancial no Município de Nísia Floresta para abastecer o
Município de Parnamirim. Um complicador seria se aquele Município pertencesse a uma
Região Metropolitana, onde o interesse é comum. Pelo visto, o tema posto à análise é mesmo
instigante. Assim, “o ideal é se alcançar uma forma de colaboração entre os entes
interessados”72
Para ajudar a responder estas perguntas, faz-se mister buscar o método tópico de
interpretação constitucional. Pensar o problema é a essência deste método, sendo que o
volitivo é um instrumento do mesmo. Para Paulo Bonavides, “caracterizou Viehweg a tópica
como uma ´técnica de pensar o problema´, ou seja, aquela ´técnica mental que se orienta para
o problema´”73. Enfim, é uma técnica de chegar ao problema onde este estiver, escolhendo o
critério recomendável a uma adequada definição.
Trata-se de método importante para o auxílio em casos de lacunas. Com a tópica, a
norma e o sistema tornam-se simples pontos de vista (topoi), dando guarida à hegemonia do
problema. Para a tópica, todos os meios interpretativos podem ser utilizados, desde que
resolvam o problema.
Portanto, deve-se voltar ao problema trazido à baila: Qual direito fundamental deve
prevalecer? O acesso à água ou o meio ambiente equilibrado? Abstraindo-se as normas,
regras, princípios, tem-se o seguinte pensamento: atualmente pessoas de um Município
passam sede, e conseqüentemente precisam da água para a sobrevivência. Assim, se o outro
ente

possui

abundância

de

água,

suficiente

para

abastecer

a

sua

população,

independentemente de causar um futuro desequilíbrio ambiental, o olhar deve ser para as
necessidades presentes. Portanto, neste caso, observando o problema concreto, o direito de
acesso à água prevalece sobre o do meio ambiente equilibrado, muito embora estejam em
jogo as futuras gerações. É o chamado sopesamento, diante do choque entre direitos.
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Robert Alexy74 considera que em casos de colisão, “o valor decisório será dado àquele
que tiver maior peso relativo no caso concreto”. Segundo este mesmo autor, não há respostas
sempre corretas, mas aproximadas a estas. Assim, diante deste conflito, deve-se optar pela
decisão mais próxima da correta para aquele caso em específico.

2.4.3. A VISÃO FILOSÓFICA DA ÁGUA

Na tratativa do acesso à água como um direito fundamental, é prudente e aconselhável
uma visão ética/valorativa, no sentido de entender as visões de tal direito, como a
ecocêntrica75 (já que a disponibilidade hídrica é condição de sobrevivência não só do homem,
mas de todo o ecossistema), ou a “noção de que o homem é o único ser com fim em si mesmo
(valor intrínseco) e a da visão econômico-utilitarista do valor de mercado”76.
A visão ecocêntrica – teoria de Gaia e Autopoiese - se opõe à visão antropocêntrica
cartesiana e evolucionista77. Segundo David Pepper78, o ecocentrismo, “essencialmente, não é
centrado no ser humano (visão antropocêntrica) (…), mas sim nos ecossistemas naturais, em
que o ser humano é considerado como apenas mais um componente”.
Caminhando-se para o direito prático, percebe-se que esta foi a inspiração do
legislador, quando do advento da Lei n° 9.433 de 08 de janeiro de 1997, a legislação hídrica
brasileira, com uma valoração da água de cunho ético (como um bem público de valor
econômico - deixando de ser res nullius e res derelicta, para ser res communis, ou coisa de
todos -, com a preferência de consumo pelo homem e animais - simbolicamente colocado ao
lado do consumo humano -, e a participação social na definição dos seus usos múltiplos),
buscando “transcender a mera ética antropocêntrica, caracterizadora da legislação pretérita,
que tornava a água propriedade de um único indivíduo, permitindo uso e abuso deste recurso
imprescindível para o desenvolvimento sustentado do planeta”79.
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No entanto, admite-se, naturalmente, que a importância prioritária é para o uso
humano, uma vez que as se proteger o uso da água para outros fins ou seres, nada mais se faz
do que fazer com que se tenha com isto utilidade para o homem.
Uma importante ferramenta científica para a compreensão de tal visão é a Filosofia. E
um dos primeiros a abordar o tema água foi Tales de Mileto, para quem a água seria a origem
de todas as coisas80.
Os primeiros filósofos tinham como objeto de investigação o mundo natural, tendo as
suas teorias a pretensão de dar explicação aos fenômenos da natureza e suas causas a partir do
arque, ou seja, de um elemento primordial, tendo em vista que não poderia haver uma
regressão ao infinito. “O primeiro a formular essa noção é exatamente Tales de Mileto, que
afirma ser a água (hydor) o elemento primordial”81.
Tales de Mileto tinha as suas razões: a água era o único elemento que se encontra na
natureza nos três estados (sólido, líquido e gasoso), e todos os seres dependem da água.
Para três das maiores religiões monoteístas do mundo (judaísmo, cristianismo e
islamismo), a água tem um significado simbólico e sagrado. Por exemplo, o Código de
Manu82 já mencionava que uma pessoa não deve urinar, tossir ou defecar na água. Qualquer
coisa que é misturada com sangue e veneno não deveria ser jogada na água.
Desta forma, a legislação atinente ao serviço incorporou a idéia de que a água deve ser
vista de modo valorativo para todas as formas de uso, vez que importante não somente para o
consumo humano (muito embora, por derradeiro, acaba sendo essencial para o homem que
haja a proteção aos outros seres, por serem úteis).

2.4.4 A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA A VIDA HUMANA E A SUA
PUBLICIZAÇÃO

Para compreender melhor o direito de acesso à água, deve-se, primeiro, buscar alguns
pontos importantes no tocante à água e aos recursos hídricos.
A água (gênero) é o elemento natural, desvinculada com qualquer uso ou utilização.
Recurso hídrico (espécie) é a água como bem de valor econômico, passível de utilização.
80
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Somente quando é necessário a alguma destinação, é que o elemento se torna recurso.
Aparentemente, a água do mar não seria recurso hídrico, pela sua alta salinidade.
Tais expressões são por demais aplicadas sem nenhum critério. Tanto é verdade que
em algumas oportunidades se utiliza a palavra água, quando deveria ser recurso hídrico. Por
exemplo, art. 21, XII, b, da Constituição Federal, onde água está atrelada à aproveitamento e
exploração.
A água, como é cediço desde as primeiras lições do ensino brasileiro, é incolor,
inodora e insípida, composta de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A palavra água
vem do latim aqua. “É o constituinte inorgânico mais abundante na matéria viva”83.
O corpo humano possui 63% de sua massa formada de água, sendo que alguns animais
aquáticos possuem até 98%.84 No Planeta Terra (com quase dois terços de sua superfície
coberta com água), a água está desta forma distribuída: 97% no mar, 2,2% nas geleiras, e
0,8% de água doce. Desta pequena porcentagem, apenas 3% está em mananciais de superfície,
enquanto 97% em subterrâneos85, o que demonstra a dificuldade em sua captação.
O planeta Terra fora estigmatizado como o “Planeta Água”, “Planeta Azul”. Assim, a
mentalidade comum sempre acreditou ser a água um produto farto e inesgotável, infinito,
inacabável, eterno, ante a sua existência farta. No entanto, apenas 0,8 % da água do planeta é
doce, sendo que menos de 1% encontra-se acessível86. Destes, somente 0,3% estão
disponíveis em rios e lagos para a satisfação das necessidades dos seres humanos87, fazendo
com que muitos países recorram às águas subterrâneas, exigindo tecnologia mais aprimorada.
O Brasil possui 8% da água doce do mundo. No entanto, a distribuição física não é
equânime. “O que mais falta no Brasil não é água vista de forma quantitativa, mas água com
qualidade no local e no tempo certo88”. Apenas 3% das águas brasileiras estão localizadas na
Região Nordeste89, cuja situação é mais alarmante e grave, em virtude de um “regime
pluviométrico irregular e pela baixa permeabilidade do terreno cristalino”
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acesso bem mais problemático.
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Dados oriundos da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, vinculada a
Presidência da República, informar que 14 % da população brasileira91 não têm acesso à água
pelo sistema público de abastecimento, merecendo uma atenção redobrada do Poder Público.
Há uma idéia falsa de que a água é um bem finito. Não é. A verdade é que a água
propícia ao consumo humano é que pode desaparecer, pela força do próprio homem, com o
mau uso e poluição dos mananciais. Portanto, a água com qualidade é que é finita.
As substâncias constantemente são transformadas na biosfera, mediante fluxos
contínuos e cíclicos. A água também circula continuamente. É o denominado ciclo
hidrológico, que “é constituído pela transferência de água da atmosfera, passagem por várias
fases e volta à atmosfera”92. Há a precipitação93 (a água que cai da atmosfera na superfície da
Terra, através da chuva, neve, granizo e orvalho), com o conseqüente escoamento superficial
(córregos, lagos e rios), sua infiltração (a água que atinge o solo, formando os lençóis de
água), e a evapotranspiração (que é a transferência da água para o meio atmosférico). Esta
última não é nem a primeira nem o findar das etapas, vez que se trata de um ciclo,
logicamente.
A utilização da água pode ter caráter94 consuntivo (quando é captada pelo curso
natural e somente parcela da mesma retorna à origem) ou não consuntivo (toda água captada
retorna ao curso original).
No que toca à gestão da água e de sua captação para fornecimento, deve ser feita a
partir das bacias hidrográficas, em um planejamento global, para um controle maior na
qualidade e quantidade do referido recurso hídrico. Segundo o art. 2º, IV, Instrução
Normativa n. 4/2000 do Ministério do Meio Ambiente, bacia hidrográfica é a “área de
drenagem de um curso d´água ou lago”.
As estatísticas existentes sobre a água contribuem para a compreensão de sua
essencialidade para a vida humana, bem como para o desenvolvimento dos países, o que
também significa melhores condições de vida para todos.
No entanto, a água possui diferentes destinações para o uso95: abastecimento
doméstico, industrial, irrigação, dessedentação de animais (estes são retirados do manancial,
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sendo os dois primeiros tratados previamente); preservação da flora e da fauna, recreação e
lazer, geração de energia elétrica, navegação, diluição de despejos.
O serviço de fornecimento de água atende os quatro primeiros. O interessante é que
não é o uso doméstico o principal mercado. Em termos de utilização do volume disponível de
água doce líquida (eis que se encontra a água em todos os estados), “os usos agrícolas são
responsáveis pela apropriação de 85% deste volume e, do restante, 10% são utilizados pelo
setor industrial e apenas 5% atende ao uso domésticos”96.
O direito de acesso à água ganha cada vez mais espaços nas discussões no mundo. A
sua escassez (principalmente sua qualidade), que pelo senso comum seria impossível, torna-se
realidade, podendo chegar a patamares ainda mais preocupantes. Paul Ehrlich, citado por
Nivaldo Brunoni 97, “adverte que a grande incógnita em relação ao crescimento populacional
está atrelada à água doce que se apresenta como fator limitante da produção de alimentos,
devido à superutilização”.
Para garantir a universalização do serviço de seu fornecimento e a não escassez do
produto, há a necessidade de otimização e potencialização do uso, através da minoração ou
até mesmo fim do desperdício, mediante o combate às ligações clandestinas98, aos
vazamentos e “adequando a capacidade do sistema de abastecimento às realidades de
consumo de cada cidade”99. Outras soluções seriam as individuais, equipamentos
economizadores de água, e o abastecimento através do tratamento de água servida, o chamado
reuso, que ainda merece normatização.
“O uso racional das águas constitui um poderoso instrumento na concretização do
desenvolvimento sustentável, haja vista o seu valor para a vida humana e para a evolução da
economia”100.
A ausência da água, como um recurso hídrico, gera desconforto, problemas nas
condições de trabalho, compromete o higiene, a irrigação, as condições sanitárias, além de
comprometimento da própria vida101.
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Hoje, cerca de um bilhão de pessoas no mundo102 não dispõem de água com
potabilidade suficiente para o consumo, ou seja, água tratada. Esta insuficiência de acesso
implica na ocorrência de mazelas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 5 milhões de
seres humanos103 morrem por ano por falta de higiene ou má qualidade da água. Isto sem falar
nos outros seres vivos.
A Organização das Nações Unidas estima que, até o ano de 2025, um terço dos países
do mundo terá seu desenvolvimento comprometido pela escassez de oferta de água. No ano
de 1990, estes países já eram 28, cujo número de habitantes ultrapassava os 335 milhões104.
Destes países, 25 que se localizam no Oriente Médio105 já se encontram em conflitos bélicos
oriundos da disputa por reservas de água. Assim, Marcelo Malucelli106 atenta que “a água
sempre foi causa de conflito entre os povos, dada sua importância no surgimento das
civilizações”. Chega-se a falar na Guerra da água. Mister se faz a observância da existência do
Aqüífero Guarani, que passa por oito Estados brasileiros, e por quatro países da América do
Sul, podendo ser objeto de disputa quando de uma escassez mais grave.
Em recentes pesquisas, chamou-se atenção para a problemática “da escassez, alertando
que, se forem mantidas as tendências atuais, mais de 45 % da população mundial não poderá
contar com a quantidade mínima de água para o consumo diário em 2050” 107.
Tal impactante realidade demonstra a necessidade imperiosa de investimentos na área
de saneamento básico, no qual o serviço de abastecimento de água está incluso. Até o ano de
1998, 64% das internações hospitalares de crianças menores de 10 anos de idade têm relação
com a precariedade da água tratada108. Estima-se que a cada U$ 1,0 investido em saneamento
básico, economizam-se U$ 5,0 em gastos com saúde.109
O conflito110 de interesses na água começa a ser mais intenso na medida em que o
homem dela necessita no desenvolvimento de suas atividades, tendo em vista que a sua
disponibilidade é condição basilar para a própria sobrevivência humana, além dos outros
animais e das plantas.
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O Brasil, privilegiado apesar de todos os problemas de acesso à água, tem uma
disponibilidade de 35 mil metros cúbicos de água per capita por habitante por ano111, o que
resulta, em números bem arredondados, em 100 litros por habitante por dia.
Segundo a Declaração das Nações Unidas, ocorrida no ano de 1992, conhecida como
Agenda 21, é necessário pelo menos 40 litros per capita de água potável por dia para cada
pessoa para um mínimo de dignidade e sobrevivência112. Mais tarde, a Organização das
Nações Unidas elevou este número para 50 l/hab/dia.
Assim, segundo a ONU, em relação ao uso doméstico113, tem-se, em média de volume
para consumo humano, um total de 50 litros por habitante dia: 5 para beber, 20 para o
saneamento pessoal, 15 para tomar banho e 10 para o preparo de alimentos.
Ainda mais além, a Organização Pan-Americana de Saúde recomenda que a quantia
mínima de disponibilidade de água seja de 200 litros por pessoa por dia. Neste sentido,
segundo dados da SABESP (Empresa de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), uma
pessoa normal utiliza entre 180 a 220 litros de água por dia. Tal estatística motivou Karine
Silva Demoliner 114 a afirmar que deveriam ser fornecidos de forma gratuita à população “200
litros de água por dia e por pessoa, cobrando-se apenas os custos de tratamento e distribuição.
A água excedente utilizada pelo consumidor deverá ser valorada e cobrada de forma
progressiva”.
Seria a configuração do princípio da precaução, para evitar desperdícios deste recurso
hídrico. No entanto, a regra já é exatamente esta: as prestadoras do serviço público de
abastecimento de água cobram apenas o tratamento e a distribuição da água, e o excesso é
cobrado com mais rigor, ou seja, as tarifas são mais elevadas.
Ante a falsa idéia de inesgotabilidade qualitativa, a sociedade brasileira pouco se
preocupou, ao longo do processo histórico, com os cuidados de uso da água. Tanto é verdade,
que a mesma ainda não tinha a denominação de bem de uso comum do povo, sendo a União e
os entes federados seus meros gestores. Para Massimo Severo Giannini, citado por Karine
Silva Demoliner115, a água pertence à coletividade.
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Assim, a legislação pátria, refletindo o senso comum, também não cuidava de tratar a
água com qualidade como um bem finito. Com o advento da Carta Magna de 1988, o
tratamento do tema ganhou contornos de maior atenção, tendo em vista a descoberta tardia de
que o recurso está sendo cada vez mais disputado. O Estado, segundo Vladimir Passos de
Freitas, “deve transformar a água numa espécie de commodity internacional” 116.
Tal problema se agrava com as mudanças climáticas, alterações advindas do tão
comentado aquecimento global, de modo que se pode vislumbrar a escassez de água potável
em alguns pontos do Brasil. A água doce constitui um componente indispensável da
hidrosfera terrestre. A mudança de clima “global e a poluição atmosféricas também podem ter
um impacto sobre os recursos de água doce e sua disponibilidade, com a elevação do nível do
mar, ameaçar áreas costeiras de baixa altitude e ecossistemas de pequenas ilhas.” 117
O Código Civil de 1916 admitia a propriedade privada da água, considerando-a, até os
dias atuais como bem imóvel.118 Apenas quando a água está ligada ao solo, é dita como bem
imóvel. Fora daquele, móvel. A Constituição Federal de 1988 remanejou as águas presentes
em propriedades de particulares119 para o domínio público120, em uma espécie de
expropriação, contudo, sem que até os dias atuais tenha-se definido a questão da indenização.
No entanto, para Paulo Affonso Leme Machado, o domínio público não transforma o Estado
em proprietário da água, mas o torna gestor desse bem, no interesse de todos121.
Com a Constituição de 1988, a água teve sua classificação como bem público122 de
uso comum do povo, tendo em vista o estabelecimento de sua titularidade para a União e os
Estados, bem como pelo fato de ser um elemento componente do meio ambiente, que teve
afetação ao uso comum do povo em virtude do art. 225, “tendo assim o povo apenas o direito
público de utilizar tais bens sem ter sua propriedade”123.
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Desta forma, o solo que dá guarida ao recurso hídrico também passou a ser um bem
público. “Não mais subsiste o direito de propriedade relativamente aos recursos hídricos”

124

.

Os proprietários destas terras poderão continuar a usufruir da água para as suas necessidades
básicas como qualquer outra pessoa.
O ano de 1997 tornou-se um marco na proteção da água como um bem jurídico. Neste
ano, a Lei nº 9.433 a considerou como um bem de domínio público, dotada de valor
econômico125, cujo uso está sujeito à outorga do Poder Público (pelo mesmo prazo da
concessão). Tal mutação mostrou-se importante do ponto de vista de educação ambiental e
como inibidor do consumo irresponsável, que se constitui em desrespeito ao meio ambiente126
e à vida das pessoas. Muito embora todas as pessoas precisem de água, não se tem o direito de
acessá-la de qualquer modo ou quantidade. É preciso um controle estatal para evitar o
desperdício.
O instituto da outorga de direito de uso dos recursos hídricos é um ato administrativo,
“de autorização, mediante o qual o Poder Público outorgante faculta ao outorgado o direito de
uso do recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e condições expressas do
respectivo ato”.127 Necessita de dois instrumentos de controle ambiental: o Estudo Prévio de
Impacto Ambiental e o Licenciamento Ambiental.
Segundo José Cretella Júnior128 "todo cidadão que preencher os requisitos exigidos
pelo Estado é investido no direito subjetivo público de utilizar os bens públicos” desde que
compatível com a destinação do bem. Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto129 dá um
enfoque econômico ao tema.
Toda outorga será cobrada. “A outorga não implica a alienação parcial daquelas, que
são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso”
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. Ou seja, cobra-se pelo uso. Tal tema é

tratado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro131, quando aborda com profundidade a
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remuneração ou gratuidade do uso de bens públicos. No entanto, esta cobrança, ante a
insuficiência de regulamentação da matéria, vendo sendo postergada.
Paulo Affonso Leme Machado132 defende a gratuidade deste recurso para o consumo
insignificante. Todavia, tudo o que exceder ao consumo básico, deverá ser objeto de
valoração econômica. Contudo, a existência de tarifas sociais termina por desembaraçar tal
argumento. Até porque o que se cobra pelas prestadoras do serviço não é o valor da água, mas
o do seu tratamento e distribuição. Qualquer um do povo pode consumir este recurso hídrico
direto nos mananciais, desde que em pequenas quantidades.
Assim, vê-se a importância da água para a manutenção da vida, sendo que a sua
publicização foi um grande avanço para o controle do consumo e a valorização como um bem
de cunho econômico.

2.4.5 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, VIDA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE
EQUILIBRADO, MORADIA

Manter uma boa quantidade e qualidade das águas “é condição para que o homem, no
dia-a-dia e em seus projetos, assegure o direito à vida, à segurança pessoal e a um tratamento
humano adequado”133, sendo um direito fundamental.
Desta forma, questiona-se, em relação à temática ora posta em discussão, se a
indefinição quanto à titularidade do serviço de fornecimento de água, notadamente nas
Regiões Metropolitanas, poderá impedir a efetividade, a concretização de direitos
fundamentais e dos princípios fundamentais do saneamento básico, e inclusive dificultar o
desenvolvimento.
Isto porque o saneamento básico, e aqui se incluindo o fornecimento de água, é um
fundamental direito. É um direito humano. É um direito natural. Muito se discute se é um
direito fundamental. No entanto, afirma-se que é, antes de tudo, um fundamental direito,
indiscutivelmente.
Muito se debate, com base em tradição doutrinária, acerca da existência de um direito
fundamental de acesso à água. Isto porque se entende que um direito fundamental seria aquele
reconhecido e positivado em uma Constituição, ao contrário dos direitos naturais, inatos ao
homem, e dos direitos humanos, que estão positivados nas normas de direito internacional.
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Direito fundamental é aquele garantido “mediante normas que tenham a força jurídica própria
da supremacia constitucional (...) direito que possui força jurídica constitucional”134
O que não se discute é a sua essencialidade, pois é um direito inalienável do cidadão.
Por ser um direito de todos, é indistinto a classes sociais, raças, etnias, ou qualquer outra
forma de discriminação. Porém, “a inquinação das águas é o que transforma os pobres em
miseráveis, subtraindo-se-lhes até mesmo aquilo que a natureza oferecia gratuitamente a todos
e que se torna privilégio de ricos” 135
Alguns direitos fundamentais positivados estão diretamente ligados ao direito de
acesso á água. Em sendo um fundamental direito, está umbilicalmente ligado ao direito à
vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado e à moradia, além de ter uma íntima relação com
a dignidade da pessoa humana, fundamento maior de nossa Constituição.
Inicia-se com a dignidade da pessoa humana. Hans Kelsen136, citando Kant e o seu
imperativo-categórico, traz a seguinte máxima: “age sempre de tal modo que a máxima do teu
agir possa por ti ser querida como lei universal”. Assim, é necessário tratar a água como um
bem limitado, de modo a evitar a escassez. Daí não ser razoável o desperdício. Se o mau uso
da água fosse universalizado, a vida dos homens estaria comprometida.
Mais do que direitos fundamentais, o acesso à água é produto do princípio da
dignidade da pessoa humana. A água é essencial para a existência vital do ser humano, bem
como para a sua boa qualidade. Viver dignamente é viver com o acesso à água, para suprir
todas as necessidades. Isto porque este recurso hídrico não serve apenas para saciar a sede do
homem e dos outros animais (visão ecocêntrica). Tem sua serventia para o funcionamento dos
outros serviços de saneamento básico, como o tratamento de esgotos, e para outros setores
como a irrigação na agricultura, o transporte, a produção de energia. É, pois, “imprescindível
à promoção do principio constitucional da dignidade humana”. 137
É indubitável o reconhecimento do direito de acesso à água como um direito
fundamental ligado à dignidade humana. Karine Silva Demoliner138, citando Ingo Wolfgang
Sarlet, menciona que o direito de acesso à água satisfaz o mínimo vital, já que é essencial à
própria sobrevivência e integra, juntamente “com outros elementos, o conteúdo mais amplo
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do mínimo existencial, este sendo fundado no binômio vida e dignidade, ou seja, vida com
qualidade mínima, em outras palavras, vida saudável”.
O “mínimo vital” é o que faz o ser humano sobreviver: simplesmente o mantém com
condições de vida. O “mínimo existencial“ garante o seu desenvolvimento digno, trazendo a
felicidade, o bem estar, a saúde plena, a paz.
No próprio conceito de serviço público, tem-se que é uma atividade que serve de
instrumento de satisfação dos direitos fundamentais, dentre os quais se destaca a dignidade da
pessoa humana. “O serviço público existe porque os direitos fundamentais não podem deixar
de ser satisfeitos”139.
Trata-se, o fornecimento de água, de serviço público essencial 140, relacionado neste rol
pela Lei de Greve, que prevê ainda (Art. 11, caput) que nestes serviços, ficam obrigados os
sindicatos, os empregadores e os trabalhadores a garantir, durante a greve, a prestação dos
serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Garantir o Estado o acesso à água é cumprir as suas obrigações constitucionais. O
exercício pleno deste direito é condição indispensável para atingir objetivos de valorização da
pessoa, de forma digna. Por isso, deve o Estado ser vigilante, pois “são comuns as atitudes, no
dia-a-dia, no que se refere ao uso dos recursos hídricos, que importam em negação dos
princípios da justiça e da fraternidade”141.
Outro direito ligado ao acesso à água é a vida. A ciência e o senso comum comprovam
e não tergiversam, sobre o liame existente entre a água e vida. Isto porque pode uma pessoa
“permanecer várias semanas sem se alimentar, mas, se não ingerir água, em dois dias tem o
processo de falência múltipla dos órgãos iniciado, o que provocará a sua morte em 10 dias”.
142

Portanto, simplesmente nada, nenhum outro recurso, coisa, pessoa, substância, é mais
importante e imprescindível para o homem do que a água, e conseqüentemente, facilitar o seu
acesso se torna inquestionável.
Inclusive, pode-se utilizar deste recurso gratuitamente de qualquer corrente ou
nascente de água, para as primeiras necessidades da vida. É, portanto o mínimo existencial e,
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além disto, o mínimo vital. “O homem não pode ser privado, em qualquer situação, do
mínimo necessário à conservação de sua vida e de sua liberdade” 143.
É por isso que o direito se preocupa com a regulação deste recurso e do serviço de seu
fornecimento, de modo a normatizar o seu uso, evitando o desperdício, a escassez, a
contaminação. “Não podemos olvidar que o controle sobre a água equivale ao controle da
própria vida e das condições de vida!” 144
O serviço público de fornecimento água é um serviço essencial, e portanto a
consagração da dignidade da pessoa humana, e do direito à vida 145, constitucionalmente
reconhecido como um direito fundamental146. Isto porque a falta da água para beber atinge o
ser humano em sua necessidade mais básica que é a vida.
Também em relação ao direito à saúde. O direito de acesso à água é essencial à sadia
qualidade de vida. A sua falta gera uma série de problemas violadores do direito social à
saúde, como o aumento da taxa de mortalidade infantil e da incidência de moléstias infectocontagiosas, a perda de dias de labor em virtude das moléstias e diminuição da produtividade
da força laboral;” gastos excessivos com remédios, diminuindo a disponibilidade de recursos
para alimentos, enfraquecendo novamente o organismo já debilitado”147
A ingestão de água potável é condição primária para o homem se desenvolver com
plenitude. A Lei nº 8.080 de 19 de setembro 1990 indica como um dos fatores e
condicionantes da saúde o saneamento básico. Por isso, o abastecimento de água está ligado
ao direito à saúde, de forma que este somente poderá ser garantido principalmente com o
acesso à água. A Constituição Federal, reforçando esta idéia, consignou caber ao Sistema
Único de Saúde fiscalizar a água para o consumo humano.
A água está intimamente ligada a várias doenças148, sendo o serviço público que a
fornece essencial para evitá-las e remediá-las, podendo ser: transmitidas pela via feco-oral
(diarréias e disenterias, febre tifóide e paratifóide, leptospirose, amebíase, hepatite infecciosa,
ascaridíase); controladas pela limpeza com a água (infecções na pele e nos olhos, escabiose);
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associadas à água (esquitossomose); transmitidas por vetores que se relacionam com a água
(malária, febre amarela, dengue, elefantíase), etc.
Na Grécia149, originalmente, a água era relacionada à incolumidade físico-psíquica da
pessoa humana, por sua importância vital. A saúde do homem está ligada intimamente ao
acesso seguro e básico à água.
O conceito de saúde adotado pela Constituição de 1988 é o ampliado. Ou seja, não é o
bastante a ausência de doenças, sendo “essencial o bem-estar físico, mental e social, para o
qual muito contribui o saneamento básico, para o efetivo gozo deste direito fundamental à
saúde”150.
A Constituição brasileira, em seu art. 200, estabelece as atribuições do Sistema Único
de Saúde em participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento
básico. Com isso, e como já dito, a Lei nº. 8.080/90, que regula as ações e os serviços de
saúde, incorpora, em seu art. 3º, o saneamento básico e o meio ambiente como fatores
determinantes e condicionantes da saúde.
Com este mesmo espírito, a Lei nº 11.445/2007, em seu art. 40, §3º, prevê que a
interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimento de
saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas, e a usuário residencial
de baixa renda, beneficiário de tarifa social, deverá obedecer a prazos e critérios que
preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas.
Tem-se casos normativos de obrigatoriedade de ligação à rede pública de
abastecimento de água pelo usuário com o serviço é posto à disposição do mesmo, inclusive
da própria Lei nº 11.445/2007151.
No Rio Grande do Sul, o artigo 18, da Lei nº 6.503, de dezembro de 1972, diz que é
obrigatória a ligação de toda construção considerada habitável à rede pública de
abastecimento de água e aos coletores públicos de esgoto, como forma de promover a saúde
pública.
A falta de cobertura do serviço de abastecimento de água potável constitui entrave ao
desenvolvimento e ofensa aos direitos dos cidadãos, em virtude do alto índice de doenças
decorrentes das más condições de higiene. Por isso é importante a urgência em sua
universalização.
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Tal direito de acesso à água também está ligado ao meio ambiente. A água é
considerada um bem ambiental, pois adquire “essencialidade para a manutenção da vida de
todas as espécies e de todas as culturas”152. Sendo assim, a efetivação do direito à vida
depende da manutenção da qualidade do meio ambiente.
A utilização deste recurso está condicionada à manutenção do equilíbrio ecológico do
ambiente. Demonstrando a importância desta verificação, a Lei nº 6.938/81 já apresentava
dentre os princípios para se alcançar os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, a
racionalização da água. “Por isso, receber água limpa, própria para o consumo, deveria ser
considerado o primeiro e mais elementar direito ambiental de uma família e de toda a
comunidade” 153.
O acesso à água deve ser racional. E o direito tem um papel importante para moldar as
condutas humanas, protegendo os direitos fundamentais, como o direito a um meio ambiente
equilibrado, que se une ao conceito de qualidade de vida154.
Quando há a proteção dos nascedouros dos mananciais de água, garante-se a
existência, a quantidade e a qualidade deste recurso, que dentre outras importâncias, é fonte
de trabalho, renda e cidadania para milhões de cidadãos.
Segundo Cristiane Derani155, “o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
exposto no artigo 225 se faz presente como princípio a ser respeitado pela atividade
econômica no artigo 170, VI”.
Por fim tem-se o direito à moradia. O direito a ter uma habitação adequada envolve
uma infra-estrutura básica adequada, como a presença do fornecimento de água. A Lei nº
6.766 de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, menciona
que um lote urbano precisa ter, no mínimo, dentre outras coisas, o abastecimento de água
potável. Ou seja, o direito de acesso à água está associado ao direito à moradia salubre. Esta
vinculação foi reconhecida no texto constitucional, quando estabeleceu a competência do
Sistema Único de Saúde – SUS, na participação na “formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico”, no qual o abastecimento de água está incluso.
Para Luiz Henrique Antunes Alochio156, as políticas habitacionais e as combativas à
erradicação da pobreza também demandam saneamento, “pois a qualidade de vida somente

152

GRAF, Ana Cláudia Bento. Op. Cit., p 61.
SIRKIS, Alfredo. Ecologia urbana e poder local, 1999 apud BRUNONI, Nivaldo. Op. Cit., p. 103-104.
154
FARIAS, Paulo José Leite. op. cit,. p. 37.
155
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 238.
156
ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. Direito do saneamento. Campinas: Millenium. Brasil, 2007, p.10.
153

50

poderá florescer dando-se aos cidadãos não apenas o acesso à moradia: é necessária a noção
de uma moradia digna de ser habitada”.
A dificuldade da universalização do acesso a água afeta nocivamente o crescimento
urbanístico organizado, uma vez que empreendimentos são construídos sem qualquer
viabilidade técnica de atendimento da rede pública de abastecimento de água. Ou seja,
impede-se o desenvolvimento.
“Destarte, as diretrizes nacionais para o saneamento básico integram as diretrizes
nacionais para o desenvolvimento urbano”157. O acesso à água, ou a falta desta, constitui-se
em um problema de desenvolvimento urbanístico, ligado ao direito de moradia, uma vez que
se trata de infra-estrutura básica. Há quem diga que saneamento básico é matéria de direito
urbanístico158, pois faz parte do direito fundamental à cidade sustentável, integra a política
urbana, cujo instrumento basilar é o Plano Diretor. Ou seja, deve ser incluído na relação das
principais preocupações urbanas159.
Uma boa articulação entre o abastecimento de água e o desenvolvimento urbano,
mencionada no art. 2º, VI, da LDNSB, tende a promover a racionalização do uso do solo
urbano, com uma distribuição mais justa dos serviços públicos. Problemas de abastecimento
em áreas de expansão urbana podem ter melhores soluções quando há uma coordenação com
as políticas urbanas.
Nesta senda, o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) elenca como instrumentos da
política urbana o planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões. Isto porque o oferecimento dos serviços de saneamento básico causa impacto
considerável no espaço urbano, estimulando a ocupação das novas localidades servidas,
atuando como fator indutor da ocupação.
O art. 45 da Lei nº 11.445/2007 diz que toda a edificação permanente urbana será
conectada às redes de abastecimento de água disponíveis.
No mesmo pensamento, sem a infra-estrutura básica não há como desenvolver as
atividades turísticas, comprometendo a economia de algumas localidades que têm no turismo
a sua principal atividade de fonte de recursos públicos e geração de emprego e renda.
O crescimento urbano ou rural desordenado, sem planejamento, acarreta o problema
de atendimento ao consumo da água, pois exige o transporte da água de lugares distantes. Não
157

LOMAR, Paulo José Villela In MUKAI, Toshio (Org.) Op. cit p. 5.
Ibidem. p. 8.
159
KLOSE, Izabel Maria Antunes Luzia. FRANCO, Ninon Machado de Faria Leme. Bacias, Comitês e
Consórcios Intermunicipais: a gota d´água para o novo planejamento ambiental. In: O direito ambiental das
cidades. Rio de janeiro: DP & A, 2004. p. 191.
158

51

há como edificar qualquer coisa que seja sem a viabilidade técnica de atendimento da rede
pública de abastecimento, ou a adoção de uma solução individual excepcional.
Assim, inquestionável mais uma relação do direito de acesso á água com um direito
fundamental previsto na Constituição Federal de 1988.

2.4.6. O ACESSO À ÁGUA É UM DIREITO FUNDAMENTAL?
Para Ingo Wolfgang Sarlet160, direitos fundamentais “são aqueles expressa e
implicitamente positivados como tais pela Constituição Federal e que encontram o seu fim
último na dignidade da pessoa humana ou que com esta guardam estreita relação”. Desta
feita, com o apoio deste doutrinador, não se pode furtar do fato de que a Constituição, se não
o menciona imediatamente, o faz de modo mediato.
Para a Declaração de Dublin, “é especialmente crucial reconhecer o direito básico de
todos os seres humanos a terem acesso à água potável”.161. Vitor Rhein Shirato162 afirma que
o “saneamento básico – como direito fundamental – consiste em um serviço público
essencial”.
Importante é a observação sobre a sua localização dentro das dimensões dos direitos
fundamentais. A tendência é classificá-lo como um direito de terceira dimensão, em virtude
da sua vinculação ao meio ambiente, típico dos direitos a serem garantidos a toda a
coletividade. Quando se faz uma análise mais aprofundada, vê-se ser mais prudente
reconhecer o seu caráter híbrido, ora identificando-o como direito de segunda dimensão
(constituído de uma liberdade que necessita de uma prestação do Estado para sua efetivação),
ora nos direitos de primeira geração (“dotado de uma intangibilidade afeta ao ´núcleo´ da
dignidade humana, integrando, sem dúvida alguma, o rol dos direitos que compõem o
´mínimo vital/existencial´.” 163
Partindo da premissa dogmática de que os direitos fundamentais são aqueles
positivados constitucionalmente, e em uma análise discreta e gramatical do texto
constitucional brasileiro vigente, não se enxerga a existência do direito de acesso à água no
160

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de
1988. 2 ed., ver. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 83.
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DECLARAÇÃO de Dublin. Rio de Janeiro: UERJ, (s.d). Disponível em www2.uerj.br/ambiente/emrevista.htm#. Acesso em 03.08.2009.
162
SCHIRATO, Vitor Rhein. Setor de Saneamento Básico: aspectos jurídico-administrativos e competências
regulatórias. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 237, p. 120, jul/set. 2004.
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DEMOLINER, Karine Silva. Op. Cit., p. 143.
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rol dos direitos fundamentais. No entanto, o mesmo está presente implicitamente e por este
motivo não pode jamais ser escanteado ou descreditado, sob pena de se estar presos à letra da
lei, escravizados por uma folha de papel164.
“A contribuição dos tratados e conferências internacionais sobre a água assinalaram a
gênese de um direito fundamental de acesso à água”165. Tanto é verdade que em 27 de julho
de 2010, foi publicado o projeto de Resolução da ONU A/64/L.63/Rev.1, que “Declara el
derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”166, tendo sido aprovado no dia seguinte
pela Assembléia Geral (122 votos a favor, 41 abstenções e nenhum contra). Ou seja, tem-se,
agora, o acesso à água expressamente como um direito humano, o que poderá ensejar a sua
incorporação, no futuro, ao texto constitucional brasileiro.
Tal reconhecimento pode contribuir para a criação de políticas públicas de recursos
hídricos para assegurar a utilização humana da água para consumo como preferencial.
Segundo Norberto Bobbio167, por mais que sejam fundamentais os direitos do Homem,
“são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em
defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de
uma vez e nem todos de uma vez por todas”. É por isto que, não sendo o acesso à água na
Declaração Universal de 1948 um problema como se apresenta hoje, não havia a menção
expressa a este direito.
“Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos, de pessoas (físicas ou
jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter
normativo supremo dentro do Estado”, 168 tendo como objetivo limitar o exercício do poder do
Estado em face da liberdade individual.
Independente de não haver uma menção direta e expressa do acesso à água no rol dos
direitos fundamentais, tal formalismo não tira jamais a essencialidade do exercício deste
direito inato. Ora, se há previsão constitucional clara de que as águas são recursos naturais
merecedores de proteção, não há dúvida de que se trata de um direito fundamental.
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“Um direito só existe juridicamente a partir da sua positivação, que estabelece seu exato alcance. Sem este
reconhecimento, tem-se simplesmente uma reivindicação política, que eventualmente pode permitir a positivação
dos direitos fundamentais, mas, evidentemente, não permite reivindicar direitos em âmbito jurídico”.
DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Op. Cit. p. 51.
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167
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Igualmente, a consagração do direito de acesso à este recurso natural independe de qualquer
folha de papel.
Ao se deixar de lado convenções doutrinárias, legais ou judiciais, o sujeito mais leigo
afirmaria que o acesso à água para o consumo é um direito fundamental do ser humano, pois é
condição básica para a sobrevivência de qualquer ser vivo, não se limitando à raça humana.
Isto para não se falar nas outras utilidades deste tão precioso líquido: energia, transportes,
esgotamento sanitário, etc.
No entanto, para que possa compreender o real alcance deste direito, é necessário
investigar se o mesmo se encaixa no conceito de direitos fundamentais adotado pelo
ordenamento jurídico. Estaria ele explicitamente positivado na Constituição Federal de 1988?
A resposta é negativa. Apesar disto, uma menção implícita seria válida o suficiente para
considerá-lo como direito fundamental?
Neste tom, ver-se-á que o direito de acesso à água está presente em alguns direitos
fundamentais constitucionais, tais quais: à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado, à
moradia. Além do mais, não se pode falar em direito de acesso à água para o consumo sem o
princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior do ordenamento jurídico
brasileiro.
Outras normas dão abrigo a este direito quando tratam dos princípios constitucionais
que regem a Administração Pública, princípios dos serviços públicos em geral, princípios do
serviço de saneamento básico, bem como os insertos em normas de Direito Internacional. Isto
porque é através do serviço público de abastecimento de água que se terá o acesso para os fins
imediatos principalmente.
Independentemente da resposta conclusiva, não se pode negar que se constitui em um
fundamental direito, eis que simplesmente é o recurso natural mais essencial. Mas é um
direito fundamental, pois está implícito na dignidade da pessoa humana, vida, saúde, moradia
e meio ambiente equilibrado. Além disto, poderá ser exigido judicialmente, principalmente se
previsto no plano de saneamento, e desde que haja viabilidade técnica para a oferta.
Assim, como afirma André Ramos Tavares, “um direito não deixa de ser
´fundamental´se não for garantido no texto da Constituição e não se torna fundamental em
razão de sua garantia jurídica”169.
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2.5.

NORMAS

INTERNAS

E

INTERNACIONAIS

RELATIVAS

AO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O uso da água é tratado como um direito universal, pois objetiva a manutenção da vida
humana, com dignidade e qualidade. No entanto, a concretização dos direitos fundamentais
relacionados com o fornecimento de água, tais quais a vida e a dignidade da pessoa humana,
tem passado por dificuldades de ordem interpretativa, no que toca à afirmação de sua
titularidade, principalmente em regiões com interesses regionais, como as Regiões
Metropolitanas.
Importante, neste momento, uma visão panorâmica de toda a legislação infraconstitucional que possui ligação direta ou indireta com o serviço público de fornecimento de
água.
A legislação brasileira acerca do meio ambiente (e em especial sobre águas), tem sua
gênese com as ordenações portuguesas. Nas ordenações Filipinas 170, por exemplo, em 1603,
há menção à proteção aos cursos d´água.
Já no período republicano, destacaram-se os dispositivos do Código Civil de 1916, que
tratavam a água como um bem particular. Em 1934, surgiu, através do Decreto nº 2463 de 10
de julho, o Código de Águas.
Normas específicas sobre saneamento básico foram editadas em 1967, tais como o
Decreto Lei nº 248, de 28 de fevereiro de 1967, denominada de Política Nacional de
Saneamento Básico, e em 17 de novembro, a Lei nº 5.318, chamada de Nova Política
Nacional de Saneamento
Em 1940, o Decreto Federal n. 2.848 (Código Penal), criou condutas criminosas para
tutelar a água como bem jurídico, mediante os crimes de envenenamento e poluição de água
potável.
Há um rol extenso de normas jurídicas que tratam sobre águas, anteriores à
Constituição de 1988: Lei nº 3824, de 23 de novembro de 1960 (destoca e limpeza de bacias);
Lei nº 4504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra); Código Florestal (Lei nº 4771,
de 15 de setembro de 1965); Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227, de 28 de fevereiro de
1967); Código de Pesca (Decreto Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967); Lei de Distritos de
170

“E pessoa alguma não lance nos rios e lagoas, em qualquer tempo do anno [...], trovisco, barbasco, cocca, cal,
nem outro algum material, com que se o peixe mate [...] O que assi havemos por bem, para que se não mate a
criação do peixe, nem se corrompão as aguas dos rios e lagôas, em que o gado bebe". Ordenações Filipinas,
Livro Quinto, Título LXXXVIII, § 7 – 1603.
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Óleos (Lei nº 5367, de 17 de novembro de 1967); Lei de Fluoretação de Águas (Lei nº 6050,
de 24 de maio de 1974) – instrumento muito importante para uma política de massa, tendo em
vista que facilita a aplicação do flúor para todos os usuários, o que colabora para a saúde
bucal das pessoas; Lei de Poluição Industrial (Decreto-Lei n. 1413 de 14 de agosto de 1975);
Lei de Parcelamento do solo para fins urbanos (Lei nº 6766/79); Política Nacional de Meio
Ambiente (Lei nº 6939 de 31 de agosto de 1981); Lei dos Detergentes Biodegradáveis (Lei nº
7365 de 13 de setembro de 1985); Lei de remoção de bens afundados (Lei nº 7542 de 26 de
setembro de 1986); Resolução CONAMA n. 20, de 18 de julho de 1986 (Classificação de
Águas Doces, Salobras e salinas) – no tocante às águas de Classe Especial, estabeleceu-se
que, para o uso de abastecimento sem prévia desinfecção, os coliformes totais deverão estar
ausentes em qualquer amostra.
Do mesmo modo, enorme a quantidade de normas posteriores ao advento da atual
Constituição brasileira: Lei de Gerenciamento costeiro (Lei nº 7661 de 16 de maio de 1988);
Lei de Florestas em nascentes de rios171 (Lei nº 7754 de 14 de abril de 1989); Lei de
Agrotóxicos (Lei nº 7802 de 11 de julho de 1989); Prisão temporária por envenenamento de
água (Lei nº 7960, 21 de dezembro de 1989); Lei dos Recursos Hídricos (Lei nº 9433 de 08 de
janeiro de 1997). Lei de crimes ambientais (Lei nº 9605 de 12 de fevereiro de 1998);
Resolução do CONAMA nº 274, 29 de novembro de 2000 (Classificação de águas e
condições de balneabilidade); Lei nº 9966, de 28 de abril de 2000 (Poluição por óleos); Lei nº
9984, de 17 de julho de 2000 (Agência Nacional de Águas); Resolução CONAMA nº 30 de
agosto de 2001 (Licenciamento de irrigações) - equipamentos e métodos de irrigação mais
eficientes, em relação ao menor consumo de água; Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001
(Transportes aquaviários); Lei nº 10.257, de 10 de junho de 2001 (Estatuto das Cidades);
Resolução Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 15/01 (Abertura de poços artesianos);
Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007).
As normas internacionais atinentes aos direitos humanos reconhecem a garantia do
acesso da água para consumo do homem como um dever presente da Comunidade
Internacional, dos Estados e da sociedade em geral.
Assim, no mesmo sentido, há uma série de normas internacionais que também entram
na tratativa do acesso à água, ainda que indiretamente: Declaração Universal dos Direitos do
171

Por ser indispensável à manutenção da vida, o acesso à água doce constitui um direito fundamental. Mas, para
que se possa, minimamente, garantir o acesso à água em quantidade suficiente e de qualidade para consumo, fazse necessário que os locais onde os cursos d´água nascem sejam, também, preservados (LEUZINGER, Márcia.
Recursos Hídricos. In: O direito e o desenvolvimento sustentável: curso de direito ambiental. São Paulo: IEB,
2005. p. 249).
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Homem, Nova Iorque, 1948; Tratado da Antártica172, Washington, 1959; Tratado de
Proscrição das Experiências com Armas Nucleares na Atmosfera, no Espaço Cósmico e sob a
Água, Moscou, 1963; A Carta Européia da Água (proclamada pelo Conselho da Europa),
Estrasburgo (França), 1968; a Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente, Estocolmo
(Suécia) 1972; a Conferência das Águas, Mar Del Plata (Argentina), 1977; Convenção das
Nações Unidas sobre Direitos do Mar173, Montego Bay (Jamaica), 1982; Declaração
Universal dos Direitos da Água174, Nova Iorque, 1992; Declaração do Rio de Janeiro sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 1992; Agenda 21 175, Rio de Janeiro,
1992; Declaração de Dublin sobre Recursos Hídricos e Desenvolvimento, Dublin (Irlanda),
1992; a Conferência Internacional sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, Paris (França),
1998; Conferência Internacional Sobre Água Doce, Alemanha, 2001.
Diante da leitura176 das medidas indicadas como necessárias (assegurar a todos o
acesso isonômico à água) pela Conferência Internacional Sobre Água Doce, Alemanha,
2001,vê-se que foi entendida como sendo o acesso à água potável um direito humano.
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre a Água, em 1977, na cidade de Mar
Del Plata, na primeira grande conferência sobre o uso e o destino da água, foram definidos
seis princípios: da dignidade humana: considerando que não há vida sem água (“tendo sempre
em mente ´o meio termo´ aristotélico e a ´equidade´ de John Rawls”177); da participação; da
solidariedade; da igualdade humana; do bem comum; e da economia. Enfim, não há mais o
que tergiversar neste momento, restando claro os pontos até então propostos.
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Muitos países do mundo, em razão da falta de água doce, utilizam águas de geleiras polares como forma de
abastecimento público, a custos muito altos.
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A captação de águas salinas não está descartada para consumo humano.
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Dez princípios fundamentais para a preservação dos recursos hídricos: 1. A água faz parte do patrimônio do
planeta; 2. A água é a seiva de nosso planeta, condição essencial; 3. Os recursos naturais de transformação da
água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados; 4. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem
da preservação da água e de seus ciclos (garantir continuidade da vida); 5. A água não é somente herança de
nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores; 6. A água não é uma doação
gratuita da natureza; ela tem um valor econômico; 7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem
envenenada; 8. A utilização da água implica em respeito à lei; 9. A gestão da água impõe entre os imperativos de
sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social; 10. O planejamento da gestão da água
deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.
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Y CASTRO, João Marcos. Op. Cit, p. 174.
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2.6

O

DESENVOLVIMENTO

COMO

OBJETIVO

DO

SERVIÇO

DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Mister se faz desenvolver uma idéia acerca da finalidade de todas as discussões em
torno da indefinição competencial. Ou seja, por que é importante resolver tais querelas? O
maior motivo é, sem dúvida, chegar ao desenvolvimento.
O termo desenvolvimento apresenta um abstratismo em seu significado, de critérios
analíticos extremamente subjetivos. Sendo assim, a busca por um significado jurídico para a
palavra desenvolvimento tem ocupado cada vez mais a doutrina brasileira, principalmente
quando se analisa o direito sob o aspecto econômico.
Como

norte

para

o

estudo

do

desenvolvimento,

faz-se

necessária

uma

interdisciplinariedade, eis que o termo pode ser estudado pela Economia, Sociologia, História,
Direito, dentre outros.
Tal necessidade é oriunda justamente da proximidade entre a ciência jurídica e a
Economia, notadamente após a Segunda Guerra Mundial, quando os direitos econômicos
entraram no rol dos direitos fundamentais, sendo aqueles de segunda geração, quando o
Estado passa a atuar, em conjunto com os particulares, na Economia.
Em virtude desta relação que se estabeleceu entre a Economia e o Direito, o termo
desenvolvimento sempre esteve atrelado ao crescimento econômico, ao progresso capitalista.
No entanto, não é mais este conceito que vem prevalecendo atualmente, pois não se pode
fechar os olhos para as questões sociais, tais como a saúde, a educação, o saneamento básico.
Enfim, não se pode ignorar o desenvolvimento como uma melhoria nas condições de vida das
pessoas.
Como se pode perceber, a noção de desenvolvimento muda consideravelmente de
acordo com o momento histórico vivido por uma sociedade. Sendo assim, esteve sempre
relacionado ao crescimento econômico, visualizado a partir da ação da burguesia, sem a
intervenção estatal (o princípio da mínima intervenção do Estado na vida privada.178). Quando
da alteração deste cenário, a auto-regulação deu azo ao interesse do Estado para com a
Economia, não ficando apenas como um coadjuvante.
E a relação do desenvolvimento com a Constituição de 1988 é forte. Daí a necessidade
de se buscar significados mais práticos e concretos, de modo que a interpretação do texto
constitucional represente uma eficaz concretização de direitos, como no caso do
178

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997.
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desenvolvimento sustentável (desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração
atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações), onde a
Carta Cidadã o define, sem explicar o termo objeto da presente discussão.
Finalmente, desvendar as particularidades do desenvolvimento no campo do direito de
acesso à água é essencial para a compreensão no novo marco regulatório do saneamento
básico no Brasil. Até porque a própria Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico
prevê mecanismos populares (dentre eles o controle social) de desenvolvimento dos serviços,
cujo ápice é a universalização do acesso.
Não faltam, portanto, motivos para o deslinde do conceito jurídico de
desenvolvimento.

2.6.1.

DESENVOLVIMENTO

E

SUBDESENVOLVIMENTO:

ASPECTOS

ECONÔMICOS, SOCIAIS, POLÍTICOS E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Quando se observa o conceito de desenvolvimento, se tem a aparente idéia de que só é
desenvolvido quem um dia já foi carente daquele. No entanto, o subdesenvolvimento é “um
processo histórico autônomo, e não uma etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as
economias que já alcançaram grau superior de desenvolvimento”

179

. Não há a

obrigatoriedade de passar pela etapa do subdesenvolvimento para se chegar ao
desenvolvimento.
O que se indaga é: como se alcança um alto grau? Com o crescimento econômico ou
social? Eis a dúvida que a doutrina possui, e tenta responder sob as mais diversas óticas.
Importante analisar o aspecto econômico do desenvolvimento.
Consoante Gilberto Bercovici180, o processo de desenvolvimento vai além da simples
modernização (mantenedora do subdesenvolvimento, pois não contribui para a melhoria das
condições de vida das pessoas), pois aquele implica em transformação nas estruturas sociais e
econômicas.
A concepção de desenvolvimento para a economia liberal neoclássica é evolucionista,
ocorrendo “gradual e espontaneamente, quando as instituições permitem o máximo de
179 FURTADO, Celso. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. 10ª. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
p. 189.
180
BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. p.
38.
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iniciativa individual”181, excluindo a idéia de desenvolvimento atrelada às transformações
sociais.
Em virtude da intensa mutação social, as pretensões do Estado se diferenciam de
acordo com o momento, pois “o desenvolvimento é um fenômeno com dimensão histórica:
cada economia enfrenta problemas que lhe são específicos”.182
Assim, com a influência do Capitalismo, o desenvolvimento esteve sempre atrelado ao
crescimento econômico, ao progresso capitalista. Até porque tomando pelo conceito literal,
desenvolvimento significa crescimento, progresso, avanço. É o andar para frente, sem
regressão, sem atrasos.
Nesta senda, tem-se a bandeira brasileira, símbolo da República Federativa do Brasil
segundo o art. 13,§ 1º, da Constituição de 1988, onde se está escrito o lema “Ordem e
Progresso”, típico do Positivismo de Auguste Comte: "O Amor por princípio e a Ordem por
base; o Progresso por fim". Não haveria, portanto, desenvolvimento sem ordem. É a ideologia
desenvolvimentista. Trata-se de uma interpretação literal. Portanto, pobre.
Para Celso Furtado183, deve haver uma reunião de vários fatores para a efetivação do
desenvolvimento, entre eles estão relacionados ao ambiente institucional, à segurança jurídica
e à correspondente taxa de desemprego, quais sejam: crescimento mais que proporcional do
setor avançado; e a estabilidade ou aumento da proporção de mão-de-obra empregada no setor
avançado.
Conhecida a noção de desenvolvimento sob o foco econômico, percebe-se que não é
mais esta a idéia adequada. Como se sabe, a partir do período pós Segunda Guerra Mundial, o
interesse estatal pela Economia começou a se tornar realidade, o que veio a ser classificado
como um direito fundamental de segunda geração, em conjunto com os sociais e culturais.
Desta forma, quando da idéia de auto-regulação “o desenvolvimento foi de então em diante
alavancado por um mercado politicamente regulado, ou seja, pela iniciativa conjunta do
Estado e do mercado” 184, o chamado mito do desenvolvimento.
“Primeiro, o desenvolvimento não pode ser só econômico, ele tem que ser social e
político ao mesmo tempo”185. Para Paulo Nogueira Batista Júnior, para que se tenha um
181
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FURTADO, Celso. In: BIDERMAN, Ciro et al. Conversas com economistas brasileiros. São Paulo: Editora
34, 1997. p. 201.
184 HEIDMAN, Francisco G; SALM, José Francisco (Org). Políticas Públicas e desenvolvimento: bases
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conceito mais completo de desenvolvimento, faz-se necessária a inclusão do crescimento,
democracia, justiça social e da autonomia nacional.
Portanto, crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento, pois o
crescimento sem desenvolvimento é aquele que ocorre com a modernização, sem qualquer
transformação nas estruturas econômicas e sociais

186

. Para Celso Furtado187, o conceito de

desenvolvimento compreende a idéia de crescimento, superando-a.
Segundo Oswaldo Agripino Castro Jr, é imprescindível o reconhecimento de uma
dimensão qualitativa do desenvolvimento, pois este “compreende mais do que considerações
materialistas, econômicas ou quantitativas, é mais do que mera acumulação de capital”188.
Para o mesmo autor “o crescimento econômico pode ocorrer espontaneamente pela
interação das forças do mercado, mas o desenvolvimento social é fruto de uma ação política
deliberada” 189, sendo que hoje “ninguém confunde aumento da produção com melhoria do
bem-estar social”. Este conceito social também é seguido pelo Supremo Tribunal Federal190.
Consoante Celso Furtado, o conceito de desenvolvimento tem sua origem com a idéia
progressista, ou seja, de enriquecimento da nação, consoante “o título do livro de Adam
Smith, fundador da Ciência Econômica. O pensamento clássico, tanto na linha liberal como
na marxista, via no aumento da produção a chave para a melhoria do bem-estar social”191, e a
tendência foi atribuir analogia do progresso ao produtivismo.
O desenvolvimento chamado de social, portanto, representa a melhoria dos índices que
demonstram as condições mais gerais da existência humana, trazendo dignidade, saúde,
trabalho, educação e habitação, todas de forma sustentável. E tais índices são medidos através
do Índice de Desenvolvimento Social (IDS), que é uma variante do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), constituindo uma bateria de indicadores sociais que vão da
mortalidade infantil ao exercício das liberdades cívicas.
O desenvolvimento está intimamente ligado aos direitos fundamentais, que são
aqueles inerentes ao ser humano, positivados em uma Constituição.

186 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento. Uma Leitura a partir da Constituição
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005.
187
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189 Ibidem.
190 STF. Pet 3388 / RR - RORAIMA PETIÇÃO Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Julgamento:
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O desenvolvimento é uma condição imperiosa para a realização do bem-estar social,
que deve ser objeto de respeito, garantia e promoção do principal formulador das políticas
públicas: o Estado. Ou seja, prestações positivas para concretização de direitos.
Quando se fala em país desenvolvido, a idéia correta é a de que neste lugar há o
respeito aos direitos fundamentais e as pessoas possuem uma qualidade de vida digna. Os que
estão em desenvolvimento são os que buscam este ápice de crescimento, enquanto os
subdesenvolvidos estão bem aquém do entendido como ideal.
Segundo Calixto Salomão Filho192, a extrema concentração de poder econômico é
característica comum a quase todos os países subdesenvolvidos, e limita a habilidade da
sociedade para mudar e crescer e a expressão das preferências. Limita a mudança, já que esta
é impossível sem os objetivos que a sociedade como um todo deseja perseguir e o
conhecimento dos problemas. Limita o crescimento porque a existência de centros
propulsores de desenvolvimento baseados na demanda não é compatível com a concentração
do conhecimento econômico
Ora, uma sociedade onde não há a participação do povo, seja social ou
economicamente, não há igualmente desenvolvimento. Esta colaboração de todos passa,
obrigatoriamente, por uma participação crítica da população. O desenvolvimento só pode
ocorrer de fato com as transformações das estruturas sociais, com o amadurecimento do senso
crítico comum.
Para Paulo Freire, “é preciso aumentar o grau de consciência (do povo) dos problemas
de seu tempo e de seu espaço. É (preciso) dar-lhe uma ideologia do desenvolvimento”193.
Portanto o desenvolvimento somente existirá quando houver a educação das massas, de modo
a proporcionar uma participação crítica da população, do desenvolvimento social.
Para se atingir o desenvolvimento, indispensável “a participação social, política e
cultural dos grupos tradicionalmente considerados como ´objeto´ do desenvolvimento, que
devem tornar-se ´sujeito´ deste processo”194. Assim, a democracia é essencial para o processo
do desenvolvimento.
O desenvolvimento, para o serviço público de fornecimento de água seria a sua
universalização, através do planejamento (planos de saneamento) e o controle social.

192 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e Desenvolvimento.. São Paulo: Malheiros, 2002.
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194
BERCOVICI, Gilberto. op. cit,.. p. 39.
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2.6.2.

DESENVOLVIMENTO

COMO

UM

DIREITO

HUMANO

E

COMO

LIBERDADE

Direito humano é todo aquele direito inerente ao ser humano, previsto nas normas de
direito internacional. No presente caso, o desenvolvimento é por demais tratado pela
Resolução n. 41/128 da Assembléia Geral das Nações Unidas, a qual proclama a Declaração
sobre o Direito ao Desenvolvimento, de 04 de dezembro de 1986. Tecnicamente é, portanto,
neste ponto de vista, um direito humano, muito embora muitos países do ocidente optaram
pela abstenção, tendo os Estados Unidos votado contra.
Tal declaração o adjetiva de inalienável, mencionando que todos estão habilitados a
participar do processo de desenvolvimento, em todas as suas esferas: econômica, social,
cultural e política. Assim, todos devem contribuir para e desfrutar do desenvolvimento, para a
realização plena dos demais direitos e liberdades fundamentais.
Clarividente a posição de universalismo, em vez do individualismo capitalista liberal.
Tal conclusão é por demais percebida quando a Declaração afirma que “a pessoa humana é o
sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiário do direito ao
desenvolvimento”.
Ou seja, a idéia de crescimento econômico puro é ultrapassada com a concepção de
melhoria das condições da vida humana digna, sendo esta de responsabilidade de todos,
inclusive do Estado, que deve “formular políticas nacionais adequadas para o
desenvolvimento, que visem ao constante aprimoramento do bem-estar de toda a população e
de todos os indivíduos”.
Uma de suas idéias centrais é a colaboração de todos os Estados para o
desenvolvimento, notadamente daqueles considerados mais frágeis.
Para que o desenvolvimento possa se concretizar deve haver a operacionalização de
políticas públicas. Por isto, em seu artigo 8º, a Declaração determina que os Estados devem
assegurar “igualdade de oportunidade para todos, no acesso aos recursos básicos, educação,
serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e distribuição eqüitativa da renda”,
estimulando a participação popular neste processo.
No mesmo sentido, o Art. 10 da Declaração e Programa de Ação de Viena, em 1993, a
qual reafirma a primeira Declaração, mencionando que “a falta de desenvolvimento não
poderá ser invocada como justificativa para se limitar os direitos humanos internacionalmente
reconhecidos”.
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Para o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, em virtude do
direito de autodeterminação, assegura-se o desenvolvimento econômico, social e cultural dos
povos. E para que se atinjam os seus objetivos, podem dispor livremente de suas riquezas e de
seus recursos naturais, de modo que em caso algum poderá um povo ser privado de seus
próprios meios de subsistência.
Um outro aspecto importante a ser debatido acerca do desenvolvimento é a sua relação
intrínseca com a liberdade. E tal idéia é bem explicitada por Amartya Sen, em sua obra
“Desenvolvimento como liberdade”. Segundo este autor, “a privação da liberdade econômica,
na forma de pobreza extrema, pode tornar a pessoa uma presa indefesa na violação de outros
tipos de liberdade”195. Ou seja, privar uma pessoa de liberdade econômica desencadeia na
carência no usufruto de outras liberdades.
O autor indiano quebra o paradigma do conceito de desenvolvimento tradicional,
trazendo à lume a opinião de que para que se tenha desenvolvimento, deve haver o desfruto
das liberdades humanas, de modo que o alvo nas liberdades do homem difere das óticas mais
limitadas de desenvolvimento, como as que indicam “desenvolvimento com crescimento do
produto nacional bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço
tecnológico ou modernização social.”196
As idéias tradicionais, desta forma, contribuem com a conceituação de
desenvolvimento, mas são limitadas, pois dependem de outras influências, pois “o
desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade:
pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática,
negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados
repressivos”197.
Para Amartya Sen198, o mundo de hoje nega liberdades basilares à maioria das
pessoas. “Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a
pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de (...) ter acesso à água tratada ou
saneamento básico”. Ou seja, para o autor somente haverá desenvolvimento com a liberdade,
que não está presente no acesso à água, cada vez mais escasso. Deste modo, não se tem
desenvolvimento.

195 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000. p. 23.
196 SEN, Amartya Kumar. op. cit,.. p. 17.
197 Ibidem. p. 18.
198
Ibidem. p. 18.
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Para o mesmo autor, a liberdade é essencial para o processo de desenvolvimento, pois
há progresso quando se aumenta a liberdade das pessoas (razão avaliatória), e o
desenvolvimento se realiza com a condição livre das pessoas (razão de eficácia). Além de
fins, as liberdades são meios do desenvolvimento.
A idéia é a de que se deve ser uma vida de qualidade, boa, feliz. “A questão não é a
possibilidade de viver para sempre, (...) mas a possibilidade de viver realmente bastante
tempo (...) e de levar uma vida boa enquanto ela durar”199.
E quando se tem uma melhor qualidade de vida, conjugando com o censo crítico
populacional, as pessoas passam a ser um dos atores do processo de desenvolvimento, de
modo que “ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e
para influenciar o mundo, questões centrais para o processo de desenvolvimento”200. Assim,
desenvolvimento não é um fim em si mesmo. Seus fins e meios têm essencial importância
para a expansão da liberdade humana.

2.6.3 DIREITO E DESENVOLVIMENTO: CONSTITUIÇÃO DE 1988 E LEI DE
SANEAMENTO BÁSICO

O Direito, como expressão de valores sociais, produto da realidade social, através da
própria existência e da sua efetividade pelas Cortes e sistemas de resolução de conflitos, é
considerado importante instrumento de desenvolvimento econômico e social.
Já se trabalha na Academia, inclusive, com a disciplina Direito e Desenvolvimento,
ramo do conhecimento que objetiva, através da pesquisa transdisciplinar, teórica e empírica, e
da análise quantitativa e qualitativa, estudar a relação do direito e do aperfeiçoamento da
cultura jurídica. No mesmo tom, deve haver uma mudança na postura dos operadores que
atuam no sistema judicial voltada para a efetividade do desenvolvimento.
Desenvolvimento é também aquele que garante uma sadia qualidade de vida,
“compreendendo qualidade de ensino, de saúde, de habitação, de trabalho, de lazer e, por
óbvio, do ambiente, de molde a possibilitar o referido desenvolvimento pleno da pessoa”201.

199 SEN, Amartya Kumar. op. cit,.. p. 28.
200 Ibidem. p. 33.
201
FARIAS, Paulo José Leite. op. cit,. p. 74.
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O desenvolvimento deve ser a interação entre homem e natureza, pois ao mesmo
tempo em que se possa promover as mudanças sociais, não se pode perder de vista os
interesses mais gerais da pessoa humana, relativos à sua dignidade.
E o instrumento maior para a busca de sua fonte é a Constituição Federal de 1988, e
quando se fala em saneamento básico é a Lei nº 11.445/2007.
É na atual Constituição brasileira que se pode vislumbrar a importância do
desenvolvimento nas tratativas jurídicas. O termo é citado trinta e nove vezes no texto
constitucional, e oito no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No total são
quarenta e sete aparições, sendo que destas, onze são sobre educação, enquanto oito acerca da
economia, demonstrando, estatisticamente, que a prevalência do sentido do desenvolvimento
na Constituição não é no aspecto de crescimento econômico, mas de melhoria de direitos
sociais. Sim, pois somente 17% das citações da palavra desenvolvimento são relativos à seara
econômica.
À título de uma maior investigação, faz-se mister analisar, mesmo que
superficialmente, todas as menções ao desenvolvimento na Constituição de 1988, a começar
com o preâmbulo.
O preâmbulo da Constituição é uma forma de se anunciar a sua chegada, dar uma
orientação preliminar. E nesta Lei, o desenvolvimento é algo que deve ser assegurado quando
da instituição de um Estado Democrático (quando da criação da Constituição da República
Federativa do Brasil), sendo um valor supremo da sociedade brasileira. O desenvolvimento é
um valor equiparado à justiça, à igualdade, ao bem-estar, à liberdade, pelo preâmbulo
(independentemente da existência de sua força normativa). Ou seja, todos estes valores são a
razão constitucional, e consequentemente, o desenvolvimento é um dos nortes da Carta Maior
brasileira. Portanto é algo a ser buscado, seguido, utilizado como base de sustentação, de
interpretação, de argumentação. O constituinte quis o desenvolvimento como algo essencial
para o funcionamento de uma sociedade.
No mesmo sentido, o desenvolvimento é tratado no art. 3º, II, (dentro dos princípios
fundamentais) e desta feita como um objetivo fundamental da República do Brasil, ou seja, o
seu querer, a sua vontade. O que a República brasileira quer? Garantir o desenvolvimento
nacional, enfim, em toda a extensão de seu território. É por isto, por exemplo, que quando se
fala de repartição de receitas, de tributos, de royalties de petróleo, deve-se interpretar no
sentido de distribuição para todos os entes da federação, de modo a proporcionar um
crescimento dos mesmos em todos os sentidos. Se este é o seu desejo, este valor deve ser um
sustentáculo da hermenêutica constitucional, pois se deve respeitar a vontade da Constituição.
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O desenvolvimento é citado em duas oportunidades no art. 5º, que trata de direitos e
garantias fundamentais, em cláusula pétrea, que impossibilita emenda constitucional. No
inciso XXVI, o desenvolvimento é relacionado a asseguração de meios de financiamento de
atividades produtivas nas pequenas propriedades rurais. Portanto, desenvolvimento atrelado a
um direito fundamental de primeira geração: a propriedade, que é um direito civil, típico da
fase liberal do constitucionalismo.
Mais adiante, o mesmo dispositivo, em seu inciso XXIX, trata da socialização de
direitos autorais, que também se referem à propriedade, desta feita, imaterial. Ou seja, estes
direitos não são de privilégio absoluto de seus detentores iniciais, pois se tem em jogo o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil como um todo. Desta
forma, objetiva-se a garantia de um crescimento de tecnologia, dos estudos científicos, e da
Economia.
No Título III da Constituição, que trata de normas constitucionais atinentes à
organização do Estado (constitucionalismo material puro), o desenvolvimento é tratado em
diversas passagens. A primeira delas é no art. 21, que compõe os dispositivos que normatizam
as competências da União. No inciso IX, a Carta Maior estabelece que à União compete a
feitura de planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social, bem como a
sua execução prática. Vê-se que o desenvolvimento aqui está atrelado aos direitos sociais e
econômicos, ambos direitos de segunda geração. Tem-se um dispositivo típico de dirigismo
constitucional.
No mesmo raciocínio, o inciso XX do mesmo artigo menciona que é de competência
da União legislar regras gerais sobre desenvolvimento urbano, incluindo o saneamento básico.
Portanto, à União cabe normatizar o crescimento das cidades, garantindo a existência de infraestruturas básicas e essenciais para um desenvolvimento sustentável, uma cidade sustentável.
E a habitação, o saneamento básico e os transportes públicos fazem parte deste planejamento
urbano.
A segunda delas está no art. 23, em seu único parágrafo, quando trata da competência
material comum entre os entes da Federação. Visando equilibrar o desenvolvimento e bemestar nacional, seguindo o mesmo pensamento do art. 3º, II, da CF (objetivo fundamental da
República), através de leis complementares que fixam normas para a cooperação entre os
entes federados. Nesta senda, o desenvolvimento é contextualizado com o bem-estar social,
igualmente no âmbito de direitos fundamentais de segunda geração, não estando
obrigatoriamente fixado às questões econômicas. O Federalismo cooperativo é, sem dúvida,
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uma solução conciliadora para os embates competenciais. Aliás, o espírito conciliador é um
artifício que vem sendo bastante lembrado no Brasil, notadamente no Poder Judiciário.
No Capítulo VI, que trata da intervenção, o desenvolvimento é relacionado com os
direitos à educação e à saúde. Tem-se uma possibilidade de intervenção federal nos Estados e
Distrito Federal para assegurar o respeito a princípios constitucionais, como no caso de
aplicação de parcela da receita oriunda de transferências de impostos estaduais, para o
desenvolvimento do ensino e de serviços públicos de saúde. A fim de garantir o
desenvolvimento destes direitos sociais, e considerando que é um dos objetivos da República,
a Constituição permite a intromissão de um ente federativo e outro, demonstrando que esta
medida excepcional e violenta não desrespeita o Pacto Federativo, pois tem o objetivo de
assegurar o desenvolvimento de direitos fundamentais.
No mesmo tom, o art. 35, que compõe o acima referido Capítulo, prevê as
possibilidades excepcionais de intervenção estadual nos Municípios e intervenção federal nos
Territórios, para garantir o desenvolvimento dos mesmos direitos essenciais constantes no art.
34 da Constituição.
No art. 39, § 7º, a Constituição dispõe acerca dos servidores públicos, sendo que o
desenvolvimento está ligado à programas de qualidade do próprio desenvolvimento do
serviço público. Desenvolvimento como crescimento funcional, de valorização das atividades
dos servidores públicos.
Mais adiante, a Carta Magna, em seu Título IV, quando normatiza a organização dos
poderes (constitucionalismo material), coloca o desenvolvimento como um fator de redução
de desigualdade, de modo que se possa haver o desenvolvimento geoeconômico e social.
Note-se que mais uma se equipara o crescimento econômico ao social, demonstrando que o
conceito moderno de desenvolvimento não se limita à questões econômicas. Em igual
diapasão, o § 1º do mesmo dispositivo menciona que uma lei complementar poderá tratar de
condições para integrar as regiões em desenvolvimento e organismos regionais que visem
planos de desenvolvimento econômico e social, o que na verdade é objetivo da República
Federativa do Brasil.
O art. 48 destaca que uma das competências do Congresso Nacional é dispor sobre
planos e programas de desenvolvimento, sejam eles nacionais, regionais ou setoriais. De igual
modo no art. 58 existe a previsão de competência de comissões no mesmo Congresso
Nacional, para apreciar e emitir parecer acerca de programas de obras e dos planos
mencionados no art. 48. Percebe-se que a Constituição brasileira é deveras prolixa, uma vez
que a maioria das situações poderiam ser resumidas no art. 3º, II, já que o desenvolvimento
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nacional é um objetivo brasileiro. Desta feita, alguns trechos são completamente
desnecessários.
A partir do art. 91, a Constituição trata do Conselho de Defesa Nacional, e destaca que
uma de suas competências é a de acompanhar o desenvolvimento de ações que garantam a
independência nacional e a defesa do Estado de democracia, o que dá uma idéia de criação de
iniciativas, feitura de programas ou planos para garantir tais essências constitucionais. Aqui
não se tem uma denotação de crescimento como nos anteriores pontos.
A seguir, no art. 151, quando a Constituição começa a tratar acerca da tributação e
orçamento, o desenvolvimento aparece no sentido sócio-econômico, quando da criação de
incentivos fiscais para o equilíbrio das diferentes regiões brasileiras. No mesmo sentido, o art.
159, I, c, trata de desenvolvimento nacional, quando da divisão de repasse de tributos federais
aos outros entes, assim como o art. 163, VII.
Ainda na questão tributária, a Constituição traz em seu art. 167, IV, que é vedado a
vinculação de receitas oriundas de impostos, salvo, dentre outros casos, para manutenção do
desenvolvimento do ensino, numa clarividente ligação com o direito à educação.
O art. 174, CF, tratando da ordem econômica e financeira, liga o desenvolvimento ao
equilíbrio nacional, respeitando os planos de desenvolvimento. No mesmo sentido, e com o
mesmo propósito, o art. 180 liga o desenvolvimento social e econômico ao turismo, de modo
a promover o equilíbrio nacional.
No art. 182 e seu parágrafo primeiro, a Carta Magna contextualiza o desenvolvimento
dentro do urbanismo, para garantir as funções sociais da cidade e bem-estar dos habitantes,
além de citar o Plano Diretor como instrumento para tal.
O desenvolvimento ainda é citado no art. 192, no tocante ao sistema financeiro, que
deve servir para o interesse nacional, bem como no art. 200, pertinente ao sistema único de
saúde, que dentre outras competências está a de atuar no desenvolvimento científico e
tecnológico. Ainda nos direitos sociais, o constituinte originário, no art. 205, colocou o
desenvolvimento da pessoa como objetivo da educação, e o art. 212 traz os percentuais
mínimos de aplicação no desenvolvimento do ensino por parte dos entes federados, assim
como o art. 214, que fala do plano nacional de educação.
Já no art. 215, § 3º, há a menção do desenvolvimento cultural através de Plano
Nacional de Cultura. O art. 218 trata do incentivo estatal ao desenvolvimento científico, com
o § 2º rezando acerca do desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional, através
da pesquisa tecnológica.
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O dispositivo 219 menciona a viabilização do desenvolvimento cultural e econômico
através do mercado interno. Diferentemente, no art. 227, § 3º, V, o desenvolvimento é
intimista, ligado à pessoa como indivíduo quando das medidas privativas de liberdade. Por
fim, já nas disposições gerais, o art. 229, § 1º relatam o financiamento de programas de
desenvolvimento econômico, através do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social)
Nos atos de disposições constitucionais transitórias, o desenvolvimento é citado: no art.
34, § 11 (Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste); art. 60, caput, I e VIII, § 2º e 3º
(desenvolvimento da educação básica); art. 63 (desenvolvimento de atribuições de
comissões); 76, § 3º (desenvolvimento do ensino).
Passadas estas linhas dos sentidos atribuídos ao desenvolvimento na Constituição
Federal de 1988, urge o estudo daquele na Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento
Básico.
Para Amartya Sen202, “muitas pessoas têm pouco acesso a serviços de saúde,
saneamento básico ou água tratada, e passam a vida lutando contra uma morbidez
desnecessária, com freqüência sucumbindo à morte prematura”. Para evitar esta situação, temse o desenvolvimento do serviço de abastecimento de água: universalizando-o.
“A água é um fator estratégico para o desenvolvimento. É impossível (...) sem acesso à
água, podendo-se até mesmo afirmar que onde não há água dificilmente poderá o homem se
desenvolver em sua plenitude”.203
Na Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, também se pode vislumbrar
a importância do desenvolvimento no mundo jurídico. O termo é citado quatorze vezes no
texto legal, sendo que destas, três são sobre urbanismo, duas sobre meio ambiente, uma sobre
direito social, duas sobre ciência e tecnologia, uma sobre desigualdade nacional, três sobre o
serviço público de saneamento básico, enquanto apenas uma vez acerca da Economia,
demonstrando, estatisticamente, que a prevalência do sentido do desenvolvimento na LDNSB
não é no aspecto de crescimento econômico, mas de melhoria de direitos sociais. Sim, pois
somente 7% das citações da palavra desenvolvimento são relativos à seara econômica.
À guisa de uma maior investigação, como no texto constitucional, faz-se mister a
análise, mesmo que superficialmente, de todas as menções ao desenvolvimento na LDNSB.

202 SEN, Amartya Kumar. op. cit,. p. 29.
203
XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Águas, desenvolvimento e direito comparado. In Xavier, Yanko
Marcius de Alencar, IRUJO, Antonio Embid, SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos. O Direito de Águas no
Brasil e na Espanha: Um Estudo Comparado. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2008. p. 1125. p. 11.
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Logo em seu início, a referida Lei traz, no art. 2º, o rol dos princípios fundamentais
dos serviços públicos de saneamento básico (como o abastecimento de água), dentre os quais
a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, que considera, não à toa,
“de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o
saneamento básico seja fator determinante” (art. 2º, VI).
Ou seja, os serviços de saneamento básico devem estar em sintonia com políticas
públicas diversas, com destaque para as de desenvolvimento urbano e regional, no sentido de
que tal articulação contribua para a melhoria das condições vitais das pessoas. Vale recordar
que as políticas de desenvolvimento urbano também são mencionadas na Constituição
Federal, em seu art. 182, quando cita o Plano Diretor Municipal como instrumento básico,
para, segundo o caput “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes”.
Em outras palavras: o Plano Diretor preenche uma necessidade de articulação entre os
serviços de saneamento básico e o desenvolvimento urbano, pois visa uma ordem das funções
sociais da cidade e proporciona a melhoria das condições de vida de seus habitantes.
Neste mesmo sentido, o art. 48, VI da Lei nº 11.445/2007, quando diz que se trata de
uma diretriz a ser seguida pela União quando do estabelecimento de sua política de
saneamento básico a colaboração para o desenvolvimento urbano e regional. Portanto, o
mesmo sentido do art. 2º, VI, da mesma lei, revelando-se um conteúdo repetitivo, já que é ao
mesmo tempo um princípio fundamental do serviço de saneamento básico como uma diretriz
a ser seguida.
Como se não bastassem as informações retromencionadas pela Lei, o parágrafo único
do mesmo art. 48, diz que as políticas e ações de desenvolvimento urbano e regional da União
(e novamente considera ser de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade
de vida) devem considerar a necessária articulação com o saneamento básico, inovando (em
relação ao inciso VI) apenas quando inclui o financiamento federal como uma ação ou
política importante. Não se pode negar que sim, pois da União certamente vem a maioria dos
recursos destinados à melhoria do saneamento básico em todo o país. Sendo assim, vê-se que
a técnica legislativa empregada foi um tanto quanto inocente. No entanto, tal inocência
reforça ainda mais a idéia, o que acaba sendo favorável às interpretações em prol do
desenvolvimento urbano e regional.
Ainda no art. 48, a LDNSB traz como diretriz a ser observada pela União, quando da
feitura de sua política de saneamento básico, a aplicação de recursos federais na promoção do
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desenvolvimento sustentável. Um exemplo concreto é a Secretaria de Políticas para o
Desenvolvimento Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente.
O art. 49, X, também relaciona o desenvolvimento ao meio ambiente, quando
estabelece ser um objetivo da Política Federal de Saneamento Básico minimizar os impactos
ambientais quando da implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços de
saneamento básico, a fim de proteger o meio ambiente, o solo e a saúde. Desenvolver no
sentido de elaboração, feitura, planejamento.
Continuando a falar das diretrizes federais de sua política de saneamento básico, o art.
48, IV, revela a importância de utilização de indicadores de desenvolvimento social para
implementar e avaliar ações de saneamento básico. Enfim, quando a União elabora uma
política pública de saneamento básico, deve se basear no IDS, que como já dito, é uma
variante do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Um exemplo é o Projeto Alvorada204,
criado em 2000 pela Presidência da República. Para que um Município possa ser incluído,
tem-se como critério básico possuir IDH inferior a 0,5, conforme metodologia adotada pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
O inciso V do art. 48 não menciona o desenvolvimento, mas enumera como uma outra
diretriz federal a melhoria da qualidade de vida, ou em outras palavras, o desenvolvimento,
segundo conceito mais moderno.
Um outro sentido para desenvolvimento trazido pela Lei é com relação à ciência e
tecnologia. No art. 48, VIII, tem-se uma diretriz federal que é o fomento ao desenvolvimento
científico e tecnológico para o saneamento básico, como o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O mesmo texto é trazido pelo art. 49, IX,
quando da enumeração dos objetivos da Política Federal de Saneamento Básico.
O mesmo art. 49 traz um outro objetivo da PFSB: contribuir para o desenvolvimento
nacional, nos moldes do art. 3º, II, tratando-se de um princípio fundamental da República.
Ora, se o desenvolvimento nacional é uma pretensão essencial da República Federativa do
Brasil, não seria diferente para uma Política Federal de Saneamento Básico. Mais uma vez o
legislador torna-se repetitivo pela falta de técnica.
O último objetivo da PFSB, que indica o desenvolvimento, está no inciso VIII do art.
49, que é a promoção de desenvolvimento institucional (mudanças qualitativas de gestão) do
saneamento básico, trazendo unidade das ações e do desenvolvimento da organização,

204 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
alvorada. Acesso em 19 de julho de 2010.

http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-concluidos-projeto-
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gerência, finanças (dentre outras).

Um exemplo é o Pró-Saneamento205 (Programa de

Atendimento em Saneamento) que possui uma modalidade Desenvolvimento Institucional. O
§ 6º do art. 50 também faz menção ao desenvolvimento institucional, destacando o operador
de serviços de saneamento básico. Confirmando a sua essencialidade, a Lei faz uma ressalva à
exigências para alocações de recursos públicos federais, retirando a condicionante de
desempenho de gestão do prestador para a destinação daqueles recursos para programas de
desenvolvimento institucional.
Por fim, a LDNSB, em seu art. 52, II, menciona que a União, sob a coordenação do
Ministério das Cidades, elaborará planos regionais de saneamento básico, beneficiando
regiões integradas de desenvolvimento econômico. Eis o único instante em que a Lei trata o
desenvolvimento em seu caráter econômico. A Lei exige uma integração entre os entes
federados, em uma clara alusão ao Federalismo cooperativo. São as conhecidas RIDES, que
são Regiões Metropolitanas que se situam em mais de uma unidade federativa (Exemplo:
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina e Juazeiro, instituída
pela Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001).
Assim, percebe-se que o desenvolvimento será um direito quando entendido como o
acesso à políticas públicas (“o direito ao desenvolvimento é um direito humano e da
humanidade, ou seja, um direito individual no plano interno, e coletivo no plano
internacional”206); e um objetivo, algo a ser buscado, quando compreendido como melhoria
nas condições de vida das pessoas.

205 Segundo o Ministério do Trabalho (http://www.mte.gov.br/fgts/produtos_prosaneamento.asp. Acesso em 19
de julho de 2010), o Pró-saneamento tem como objetivo apoiar o poder público no desenvolvimento de ações
integradas e articuladas com outras políticas setoriais, que resultem na melhoria das condições de vida da
população de menor renda, através de empreendimentos destinados aumento da cobertura de água, drenagem
urbana, tratamento e disposição de resíduos sólidos, destinado a um público alvo com renda de até 12 salários
mínimos.
206
LIMA, Rodrigo Wanderley. Considerações históricas e jurídicas sobre o direito humano (e da humanidade)
ao desenvolvimento. A necessária solidariedade diante da crise ambiental. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n.
1405, 7 maio 2007. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/9800>. Acesso em: 22 mar. 2011. p. 3.
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2.6.4. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA. O CONCEITO JURÍDICO DE
DESENVOLVIMENTO

NA

LEI

DE

DIRETRIZES

NACIONAIS

PARA

O

SANEAMENTO BÁSICO E A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO

As redes de infra-estruturas são indispensáveis às políticas desenvolvimentistas.
Entretanto, a indefinição competencial do setor travou a aprovação de pontos relevantes para
a aceleração dos investimentos de universalização do serviço.
Além disto, durante muito tempo no Brasil, não se deu a devida importância ao
desenvolvimento social, dando prioridade em infra-estruturas voltadas para o setor econômico
e de produção industrial, como o da energia elétrica. E a noção de serviço público (e o
fornecimento de água, principalmente) se apóia na idéia de solidariedade social
(redistribuição e universalização).
A Carta de Punta Del Este, Uruguai, em 1961, foi um dos marcos para o
aprimoramento de serviços públicos distintos do setor de produção. Comprometeram-se, os
países da América Latina, “com a elevação da cobertura dos serviços de água e esgoto. Tinhase como diretriz atingir 70% da população urbana e 50% da população rural”207.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de novembro de 2005,
apontou que o Brasil apresenta uma situação péssima no abastecimento de água, sendo que
um das principais barreiras para o avanço (universalização do serviço) é a desigualdade da
oferta e acesso. Assim, são essenciais as intervenções do Estado e suas políticas públicas para
levar os serviços públicos a reduzir as desigualdades. Dentre as metas do Milênio fixadas pela
Organização das Nações Unidas até 2015, estão as estratégias de financiamento para se atingir
a universalização dos serviços de saneamento básico.
Segundo Maria Luiza Machado Granziera208, o fornecimento público de água potável
é um indicador do desenvolvimento de um país, notadamente pela estreita relação do
abastecimento com a saúde pública.
“O saneamento apresenta-se como estratégico para o país, tendo em vista a
necessidade de se garantir o abastecimento da água em quantidade e qualidade para a
população e a melhoria dos índices de desenvolvimento”. 209
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CARVALHO, Vinícius Marques de. op cit.. p. 113.
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. op. cit,.p. 126.
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XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Águas, desenvolvimento e direito comparado. In Xavier, Yanko
Marcius de Alencar, IRUJO, Antonio Embid, SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos. O Direito de Águas no
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O princípio da universalização do acesso (o primeiro dos direitos do usuário,
independente de sua situação econômica) é baseado nos direitos fundamentais da pessoa
humana, a vida, a saúde, a moradia, ao equilíbrio do meio ambiente, da democracia, ao
saneamento ambiental, “da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, da segurança das
relações jurídicas, dentre outros”210. Significa o direito de todo ser humano, em qualquer local
regularizado, ter acesso (efetivo) aos serviços públicos de saneamento básico, bem como a
obrigação estatal de concretizar. “Trata-se de direito fundamental de natureza social que exige
prestação ativa por parte do Poder Público para seu atendimento”211.
A busca de universalização do serviço de abastecimento de água necessita da expansão
do sistema em áreas periféricas novas, onde há a presença de usuários de baixa renda. Além
disto, as expansões de um sistema de abastecimento de água dependem da busca de novos
mananciais, que geralmente se situam em locais mais distantes, ampliando-se os custos de
investimento e operação.
Ora, sendo as arrecadações de tarifa nessas áreas abaixo dos custos de investimentos
(chamados sistemas deficitários) e mesmo de operação (comercial, inclusive, vez que às vezes
os custos com o pagamento do agente arrecadador é quase igual ao da tarifa social) das
prestadoras de serviços, tal universalização somente será concretizada com subsídios,
públicos ou privados.
No Brasil é improvável que as tarifas, sozinhas, assegurem os objetivos de
universalização. Deveria ser criado, por exemplo, um fundo nacional com recursos da
cobrança do uso de águas. “A finalidade de se instituir cobrança pela utilização da água não é
a de arrecadar dinheiro para os cofres do Estado. A finalidade é fazer com que o usuário do
recurso dê o devido valor ao bem”212, para evitar o desperdício e financiar a estrutura de
gerenciamento dos recursos hídricos do Estado.
O Estado arcaria com subsídios de investimento (condições de amortização
diferenciadas) e de consumo (subsídio cruzado e o direto). Nos diretos, remunerando
diretamente a prestadora do serviço por um consumo mínimo de um domicílio privilegiado.

Brasil e na Espanha: Um Estudo Comparado. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2008. p. 1125. p. 15.
210
SILVEIRA, Raquel Dias da. O equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de serviço de saneamento
básico e o direito público subjetivo do usuário à modicidade da contraprestação. In PICININ, Juliana;
FORTINI, Cristina. op cit.. p. 265.
211
LOMAR, Paulo José Villela In MUKAI, Toshio (Org.) Op. cit p. 15.
212
SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos. A propriedade da água no Brasil. In Xavier, Yanko Marcius de
Alencar, IRUJO, Antonio Embid, SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos. O Direito de Águas no Brasil e na
Espanha: Um Estudo Comparado. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2008. p. 139-157. p. 154.
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Na França, por exemplo, houve intensa participação do Estado na universalização dos
serviços de saneamento básico (extensamente financiados pelos impostos e não pelas tarifas
pagas em função do consumo). Embora hoje prevaleça um certo distanciamento do Estado
francês, até a universalização dos serviços ele foi imprescindível.
O investimento continua mesmo após a universalização, como exemplo a substituição
de redes antigas, a fiscalização de ligações clandestinas, a manutenção de hidrômetros, a
pesquisa de vazamentos e outros procedimentos (todos no controle de perdas).
Normalmente, a população com renda menor apresenta um índice de cobertura abaixo
da média nacional, enquanto as classes mais altas, melhores. Isto demonstra que ser
desenvolvido, neste prisma, é ter acesso à água potável.
No Brasil, em 1998, 1% da renda per capita era destinada ao pagamento de contas de
água e esgoto. Na França, representava 0,65%, enquanto na Alemanha, 0,63%. “A própria
ligação entre a renda da população e o acesso aos serviços demonstra a necessidade de efeitos
tarifários distributivos”213.
As águas são um dos elementos básicos do desenvolvimento214. E para que se alcance
o mesmo, os processos de participação e controle social amparam o contraponto entre a
adoção de instrumentos econômicos e a proteção dos direitos fundamentais de acesso à
água215. “Afinal de contas, a efetiva prestação dos serviços de saneamento básico é condição
imprescindível para a realização dos direitos fundamentais da população”216. Além disto,
necessária também a cooperação intergovernamental.
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3. O FEDERALISMO E AS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

Não se pode ter qualquer tipo de discussão relativa à gestão interfederativa de serviço
público sem antes conhecer as competências dos entes federados brasileiros. E para que se
fale nestes, imprescindível o estudo do Federalismo.
Isto porque se trata de uma forma de Estado, de modo que entendendo o seu
funcionamento na realidade brasileira, é possível compreender o quanto há de desgaste, em
todos os sentidos, diante de uma disputa competencial entre os componentes de uma
Federação, o que traz prejuízos e dissabores, no final, para a população, notadamente em
temas como o serviço público de fornecimento de água, comprometendo a universalização
deste.

3.1. FORMAÇÃO DO ESTADO FEDERALISTA BRASILEIRO

Para que se possa debater acerca do Federalismo, e, por conseguinte, do conflito entre
os entes da federação brasileira, imperioso visualizar o processo histórico da formação do
Estado brasileiro, desde fase colonial até os ditames da Constituição Cidadã de 1988. Com
este objetivo, deve-se analisar a diferença entre forma de Estado e de governo, bem como os
principais dados acerca de um Estado Federalista, para que se possa compreender a realidade
atual.

3.1.1. FORMAS DE ESTADO E DE GOVERNO

Antes de tudo, como já dito, cabe a diferenciação ente forma de Estado e de governo,
de modo que o que se pretende expor mais amiúde é o Federalismo como forma de Estado.
Não há como debater acerca dos conflitos entre entes federados sem antes discorrer algumas
linhas sobre o Federalismo, buscando em seu conceito e características um norte para a
compreensão do tema central.
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O Federalismo é forma de Estado, não de governo. Para José Afonso da Silva, “o
modo de exercício do poder político em função do território dá origem ao conceito de forma
de Estado” 217. Quando há a unidade de poder tem-se o Estado Unitário, como na França; com
a repartição regional de poderes autônomos no território, o Estado Federal. Esta é a forma
brasileira atual. O Estado, portanto, pode se estruturar na forma unitária (poder centralizado) e
federalista (divisão de poderes com todos os entes). Esta descentralização se consubstancia na
repartição de poderes, com um governo central pela União e os Estados-membros com
autonomia. Pelo menos esta é a idéia original.
Por forma ou sistema de governo deve entender-se o modo como, no âmbito de um
determinado Estado, se relacionam entre si os órgãos que exercem o poder político. A forma
de governo adotada pela Constituição Federal de 1988 é denominada República, que no
discurso de Abraão Lincoln, citado por Paulino Jacques218 a define como: “o governo do
povo, pelo povo e para o povo”.
Portanto, o Brasil é um Estado Federado, com governo republicano.

3.1.2 O ESTADO FEDERALISTA: ORIGEM, CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E
ESPÉCIES

A História muito contribui com o Direito, tendo em vista que apenas olhando para o
passado é que se consegue adaptar, tolerar ou modificar um instituto, para que o mesmo possa
ser aplicado com maior racionalidade e eficiência no futuro. Além do mais, há uma premissa
quando destas análises históricas: não se deve menosprezar os fatos históricos por se entender
que hoje em dia são pouco úteis ou desarrazoados, já que foram criados em certo momento
diverso do atual, e neste tempo o entendimento, as práticas sociais, a cultura, enfim, todos
estes aspectos da vida humana possuiam um sentido e particularidade.
O termo federação vem do latim219 foedus, que significa aliança, pacto, união. Quando
do estudo do Federalismo, deve-se buscar principalmente a orientação seguida na Alemanha,
pois o pratica há séculos220, de modo que este realidade será utilizada mais adiante.
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220
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O Federalismo teve formas distintas de aplicação nos diversos países221. O modelo do
Federalismo americano é o dual, onde cada Estado-Membro detém autonomia constitucional
para limitar o poder central. Na Alemanha, em 1815 foi implantada a Confederação
Germânica, perdurando até 1871. O Estado federal foi instituído e abandonado por diversas
vezes. A República Federal da Alemanha

222

(Bundesrepublik Deutschland) é dividida

político-administrativamente em Estado-membro (Land ou Bundesland), Circunscrição
(Kreis) e o Município (Gemeinde).
Na Argentina, foi instituído em meados de 1853. Nesta, as Províncias (semelhante ao
Estado-Membro brasileiro) detêm plena autonomia política. No Canadá, deu-se em 1867, com
a agregação das Províncias de Quebec e Ontário. Na Suíça, o modelo federalista foi
implementado em 1848. Na Itália, há um Estado regional, amplamente descentralizado,
instituído em 1947. Não chega a ser declaradamente um Estado Federal, apesar de na prática
tender a tal. É dividido223 em Região (Regione), Província (Provincia) e Comuna (Comune),
todas autônomas, em perfeita obediência à Constituição.
A Espanha não é formalmente um Estado Federal, mas pode ser considerado por
apresentar todos os elementos essenciais. O Estado espanhol divide-se em Comunidades
Autônomas, Províncias e Municípios, similares às Regiões, Estados-membros e Municípios
brasileiros, respectivamente.
A repartição de competências da Constituição brasileira de 1988, na qual parcela das
matérias para feitura de normas gerais e diretrizes é atribuída à União e aos Estados-membros
cabe a sua suplementação, é de clarividente inspiração da Constituição alemã de 1949224.
Para Andreas Krell, as competências concedidas à União devem ter, principalmente,
“caráter normatizador e regulador, para poder acompanhar e monitorar as políticas públicas,
deixando a execução preferencialmente para os níveis federativos inferiores”225.
Faz-se mister, portanto, examinar alguns aspectos do Estado Federal. Para Ricardo
Lodi Ribeiro226, “embora o gérmen do Federalismo seja encontrado em Platão, em ´A
República´, a sua concepção é inerente ao Estado Moderno, e tem origem teórica nas idéias de
Montesquieu, ainda que sem uma formulação empírica”. A idéia, como se percebe, não é
recente.
221
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Isto tudo por um fator bem lógico: se os poderes eram concentrados nas mãos de um
único governante, e não havia a implantação da separação dos poderes, não havia a
necessidade de descentralizar qualquer coisa relacionada ao governo.
Diante desta constatação, segundo Platão, havia grandes indícios de que teriam sido os
homens “obrigados a viver sempre sob o governo de um só, se não tivesse imaginado um tipo
de Constituição que possui todas as vantagens, internas de governo republicano e a forma de
monarquia” 227. Referia-se à República federativa.
No entanto, como aplicação material, o Estado federalista originou-se nos Estados
Unidos da América. De início, após a conquista da independência, as treze colônias inglesas,
com o fito de fortalecimento da soberania dos ditos territórios, firmaram um tratado
internacional com a criação de uma confederação. A finalidade do Federalismo era a de ser
um sistema equilibrado, que proporcionasse a liberdade, a solidez e a estabilidade
governamental.
O Federalismo, portanto, tem a sua gênese ligada à necessidade de eficiência
administrativa em países com território de grandes proporções. O que se justifica pelo fato de
que se trata de uma forma de agregar costumes, hábitos e culturas, objetivo compreensivo em
países com territórios de dimensões continentais. Por estes motivos, não se logrou êxito a
confederação, uma vez que se tornou debilitada e não atendeu aos anseios administrativos, de
gestão pública.
Havia a necessidade de uma maior integração entre os Estados. Estes deixaram de ser
soberanos, mas mantiveram a autonomia, delegando à União os poderes para o exercício do
bem comum de todos os antigos territórios coloniais.
Na verdade, os Estados tinham um instrumento de participação na vontade da União:
os representantes no Senado. Trata-se de característica até hoje guardada, inclusive no caso
brasileiro, cuja representação é paritária.
Outro dado importante, apesar de não ser o Direito uma ciência exata, é o conceito de
Federalismo, que é essencial para que se tenha uma melhor noção, visando o entendimento
central, que é justamente a proposta de uma gestão compartilhada e associada entre entes
federados.
Falar em Estado Federal é afirmar que se trata de um modo de ser do Estado, com
organização descentralizada, repartição de competências prevista na Constituição, onde os
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Estados membros participam das deliberações da União. É uma forma intermediária entre a
Confederação e o Estado Unitário228. Portanto, não é uma forma de governo.
No entanto, as pretensões de todos os entes autônomos são as mesmas. “Se há uma
união entre vários entes, deve-se considerar a existência de objetivos comuns para o
crescimento nacional uniforme”

229

. O princípio federalista é uma cláusula pétrea, sendo um

instrumento importante para evitar possíveis pretensões da União em transformar a Federação
em Estado unitário.
Ainda em relação aos aspectos conceituais, segundo Konrad Hesse230, o Estado federal
é uma união de organizações estatais e ordens jurídicas várias, onde o “estado-total e Estadosmembros são coordenados mutuamente na forma que as competências estatais entre eles são
repartidas, que aos Estados-membros, por meio de um órgão especial” concedem-se
determinadas possibilidades de influenciar o estado-total, e a este, determinadas
possibilidades de influenciar os Estados-membros.
Sendo assim, uma influência do Estado-total sobre os Estados-membros pode ser a
intervenção, enquanto uma possibilidade de influência destes sobre aqueles pode ser uma
representação paritária no Senado Federal.
Segundo Paulo Bonavides231, através da norma “de participação, tomam os Estadosmembros parte no processo de elaboração da vontade política válida para toda a organização
federal, intervêm com voz ativa nas deliberações de conjunto”, dando contribuição para a
formação de “peças do aparelho institucional da Federação”.
Enfim, o Federalismo se fundamenta na descentralização do poder, democratizando as
decisões, pois passam a ser tomadas em uma esfera mais próxima do cidadão, do povo para o
povo.
Em relação às características do Federalismo, Raul Machado Horta232 enumera as
seguintes: a indissolubilidade do vínculo federativo (um Pacto, portanto); a pluralidade dos
entes constitutivos; a soberania da União; a autonomia constitucional e federativa dos
Estados; a repartição constitucional das competências; a intervenção federal nos Estados; a
iniciativa dos poderes estaduais para propor alteração na Constituição Federal; o Poder
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Judiciário estadual distinto em sua organização e competência do Poder Judiciário federal; a
competência tributária da União e dos Estados, observada a particularização dos tributos de
cada um deles.
Para possibilitar a existência continuada do pacto federativo, necessária a “sua fixação
por meio de uma Constituição rígida, que impeça a alteração do pacto e das competências
delegadas por meras produções legislativas”233.
Enfim, diante da análise de suas características, pode-se enxergar as formas existentes
de resolução de conflitos que porventura existam entre os seus membros, que é exatamente o
caso ora em apreço.
No mesmo tom, para Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Gonet Branco 234, são
características do Estado Federal: soberania e autonomia; existência de uma Constituição
Federal; repartição de competências previstas constitucionalmente; participação dos Estadosmembros na vontade federal; inexistência de direito de secessão. Cabe, então, esmiuçá-los.
A soberania é o “poder de autodeterminação plena, não condicionado a nenhum outro
poder, externo ou interno”235, enquanto a autonomia é a “capacidade de autodeterminação
dentro do círculo de competência traçado pelo poder soberano”236. A primeira é do Estado
Federal como um todo, não específica de um determinado Estado-membro, que possui apenas
a segunda. Na realidade brasileira, estendeu-se a autonomia ao Município e ao Distrito
Federal. Entende-se que a autonomia está ligada à descentralização administrativa, política e
financeira. Eis uma particularidade.
A autonomia administrativa dos entes federados impede que normas de níveis
superiores imponham um comportamento ativo a órgãos de entes inferiores, como a obrigação
de elaboração de planos, prestação de serviços. Curiosamente, a Lei nº 11.445/2007 (norma
federal), obriga os titulares do serviço de saneamento básico a realizarem seus respectivos
planos de saneamento, sob pena de caducidade dos contratos de prestação dos serviços de sua
competência. Segundo Andreas Krell, “ao contrário do sistema constitucional alemão, o
brasileiro não permite à legislação da União determinar que os Estados e Municípios ajam em
certo sentido”. 237
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Em relação à autonomia, Paulo Bonavides238 leciona que mediante a norma da
autonomia, manifesta-se claramente “o caráter estatal das unidades federadas. Podem estas
livremente estatuir uma ordem constitucional própria, estabelecer a competência dos três
poderes que habitualmente integram o Estado (executivo, legislativo e judiciário)” e exercer
de modo desembaraçado todos aqueles poderes decorrentes da natureza do sistema federativo,
desde que se faça tudo observando estritamente os princípios basilares da Constituição
Federal.
A existência de uma Constituição Federal confere unidade ao ordenamento jurídico do
Estado Federal, muito embora os Estados-membros possam ter suas próprias Constituições,
sempre baseadas na Lei Maior, que é o fundamento jurídico e instrumento de regulação do
Estado federalista. Neste, os Estados-membros se unem por uma Constituição (onde serão
explicitadas as competências de todos os entes), não por um tratado internacional, como na
Confederação.
A previsão constitucional de repartição de competências é um mecanismo utilizado
para a eficácia estatal, tendo em vista que evita conflitos entre os entes, bem como de
recursos. É, portanto, um importante mecanismo de solução de embates. Isto é subsídio
suficiente para se concluir que uma lei ordinária, por exemplo, não pode tratar de repartição
competencial (como a Lei nº 11.445/2007 não poderia definir a titularidade do serviço público
de saneamento básico). Resta ao intérprete raciocinar mediante a vontade constitucional.
A participação dos Estados-membros na vontade federal é uma espécie de poder
moderador, quando se tem uma participação paritária daqueles no Senado Federal. A Câmara
dos Deputados, por outro lado, privilegia os Estados-membros mais populosos, uma vez que
representam o povo.
A inexistência de direito de secessão revela que o laço federativo é indissolúvel entre
os entes, como ressalta o caput do Art. 1º da Constituição Federal de 1988, ou seja, a
República Federativa do Brasil é composta pela União, Estados, Municípios e Distrito
Federal. É o Pacto Federativo, revelando um teor de fidelidade entre os entes componentes da
Federação.
Em tom de crítica, para Celso Bastos239, “o traço principal que marca profundamente a
nossa já capenga estrutura federativa é o fortalecimento da União relativamente às demais
pessoas integrantes do sistema”. Pelas características federalistas, não deveria ser assim.

238
239

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10ª edição, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 181.
BASTOS, Celso. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 263.

83

Não obstante, para Ricardo Lodi Ribeiro240, muito embora as diferenças sociais,
econômicas e culturais complicadas, no Brasil, entre os Estados-membros, e principalmente
entre os entes municipais, “prepondera a simetria federativa, especialmente no que tange à
representatividade dos Estados brasileiros no Senado Federal, e até na Câmara dos Deputados,
inteiramente dissociada da realidade populacional do País.”
São, portanto, estas as principais características do instituto. No mesmo sentido, cabe a
explanação dos diversos modelos de Federalismo, até que se chegue ao adotado pela
Constituição de 1988.
A Federação é um grande sistema de repartição de competências, com uma
descentralização em unidades autônomas, com a preservação do relacionamento harmônico
entre União e Estados-membros (e do Município no particular caso brasileiro).
Por fim, mediante a divisão de competências, é possível diferenciar os diversos
modelos de Federalismo existentes e desenvolvidos ao longo da história. Na lição de Pinto
Ferreira241, podem ser destacados o Federalismo clássico ou de equilíbrio (dual), que é o
modelo oriundo dos Estados Unidos, consubstanciando a dualidade na repartição de
competências com a existência dos poderes enumerados à União, reservando aos Estadosmembros os poderes não enumerados; e o Federalismo neoclássico, que se trata do novel
Federalismo norte-americano, consistindo na gradativa concentração de poderes na União em
relação aos Estados-membros, assemelhando-se ao modelo brasileiro; o Federalismo
racionalizado ou hegemônico, que é o caso das Constituições em vigor da Alemanha, Áustria,
Índia e Canadá, onde há a conferência de legislação exclusiva à União e, no mesmo instante,
distribuição de competências comuns ou concorrentes entre aquela e os demais entes da
Federação.
O Federalismo cooperativo surge com a crise de 1929, para garantir o bem-estar
social, com uma livre cooperação da União com as entidades federalistas, sendo o modelo
adotado pela Constituição brasileira de 1988. É definido por Reinhold Zippelius 242 como
“aquele que acarreta uma ´obrigação ao entendimento´, (...) no dever das partes no sentido de
se harmonizarem entre elas e, caso necessário, aceitarem compromissos”. E uma gestão
associada ou compartilhada, ou seja, realizada por mais de um ente federativo é,
indubitavelmente, uma cooperação. Até porque o fim do Estado é um só.
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O tipo de Federalismo importante para a compreensão mais precisa da cooperação
intergovernamental é indubitavelmente o citado Federalismo cooperativo. O mesmo pode ser
vislumbrado no art. 241 da Constituição, quando estabelece objetivos comuns para todos os
entes da federação. Tal espécie é importante para amenizar os conflitos federativos.
As idéias primitivas acerca da federação (séculos XVIII e XIX) se fundavam no
dualismo – separação estanque das competências federais e estaduais – alterando-se, após a
Primeira Grande Guerra Mundial, para a concepção cooperativa – coordenação e conjugação
de esforços de todos os integrantes, em uma solidariedade funcional, com a abolição de uma
rígida partilha de competências243.
Trata-se de um tipo de Federalismo – adequado ao Estado Social244 - que tenta
sintonizar e racionalizar as ações dos distintos entes governamentais mediante da construção
de um consenso político e administrativo. Representa uma espécie de relação
intergovernamental baseada no compartilhamento de tarefas, com necessários mecanismos de
viabilização das ações conjuntas nas políticas, devendo ser garantida a participação e
representação de todos os entes, “de modo a otimizar as relações intergovernamentais, das
quais a intrincada realidade econômica e social e, sobretudo, a complexidade dos serviços
públicos, não prescinde”245.
O Federalismo orgânico é um modelo em que os Estados-membros são compelidos
constitucionalmente a reproduzir as regras definidas pela União, em seus mínimos detalhes.
Quando se tem uma concentração de competências no ente central, o modelo é
centralizador, chamado de centrípeto. Noutro ponto, tratando-se de uma distribuição mais
ampla de poderes favoráveis aos Estados-membros, o modelo descentralizador é chamado de
centrífugo.
No mesmo sentido, há ainda a divisão em horizontal (não há concorrência de
competências entre os entes) e vertical (distribui-se a mesma competência para todos os
entes). Esta última é “um verdadeiro condomínio legislativo entre União e Estadosmembros”246.
Visto os principais pontos teóricos do Federalismo, é possível discutir, mediante o
estudo de suas características, quais mecanismos serão utilizados em caso de disputas entre os
entes que compõem a Federação brasileira, para que, ao final, se possa buscar um
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entendimento no tocante ao serviço público de abastecimento de água nas Regiões
Metropolitanas e afins, sem antes traçar as características do Federalismo no Brasil.

3.1.3 FEDERALISMO BRASILEIRO

Cabe neste momento trazer à baila o instituto nos moldes em que é aplicado no Brasil.
E para que se tenha uma noção do que representa o modelo federalista de Estado neste caso,
faz-se mister uma visão histórica da organização política. Sendo assim, compreender-se-á
com mais precisão a realidade brasileira, com as suas especificidades, que apesar de tudo,
ainda traz imensos transtornos interpretativos.
A averiguação de uma determinada competência constitucional requer uma prévia
revisão do percurso histórico do Federalismo brasileiro e seu processo de descentralização
político-administrativa.247 Atualmente, a divisão do Brasil em Estados-membros obedece
apenas a uma imposição histórica.248
Classificam-se249 tradicionalmente os Estados em unitários, quando é centralizado o
poder político (segundo Kelsen, seria a forma intuitiva de Estado); federais, que embora unos,
permitem a descentralização do poder; confederais, uma mera associação de Estados
soberanos; regionais, com alguns setores administrativos descentralizados.
Federalismo dual é quando há dois graus de unidades, enquanto o trivalente, como no
Brasil, três.250
A Constituição brasileira de 1988 instituiu um detalhado sistema de partilha
competencial para a federação, dando “espaço a inúmeros conflitos e perplexidades, como
seria de se esperar”251. As competências insertas entre os arts. 21 a 24 e 30, além de outras
espalhadas no texto, sinalizam o formato basilar do Federalismo brasileiro, com uma grande
carga de poderes outorgados a cada ente.
Durante a fase colonial, o território português recém conquistado era dividido em
capitanias hereditárias, fragmentando o território em doze parcelas irregulares, através de
doação das mesmas a particulares. Tais donatários tinham poderes praticamente absolutos.
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Não havia, todavia, elo que organizasse a dispersão de poder político e administrativo. Para
solucionar tal situação, em 1549, foi instituído o sistema de governadores-gerais, nomeados
pelas autoridades colonizadoras.
No entanto, em 1579, tal embrionário sistema unitário é freado com o duplo governo
da colônia (o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão). Há uma subdivisão das próprias
capitanias. O governo geral divide-se em governos regionais, onde cada capitania era dividida
em comarcas, distritos e em termos. Já havia, nas zonas de exploração agrícola, o
florescimento de uma organização municipal.
Já na fase monárquica, que teve início em 1808, “a organização de poder não teve
efetiva atuação além dos limites do Rio de Janeiro” 252, o que certamente foi um ingrediente a
mais na ampliação do abismo de desigualdade nacional, tão combatida até hoje, inclusive
constitucionalmente, vez que é uma de suas vontades o desenvolvimento nacional.
Não obstante, neste período começou-se no Brasil uma grande influência de novas
teorias políticas advindas da Europa e dos Estados Unidos, trazidas pelos estudiosos da
nobreza brasileira. Exemplos destas teorias foram: o Liberalismo, o Parlamentarismo, o
Constitucionalismo, o Federalismo, a Democracia, a República.
A questão da unidade nacional foi o primeiro problema a ser solucionado com a
independência proclamada. Segundo José Afonso da Silva253, para se chegar a este objetivo,
“dependia da estruturação de um poder centralizador e uma organização nacional que
freassem e até demolissem os poderes regionais e locais, que efetivamente dominavam no
país, sem deixar de adotar alguns dos princípios básicos da teoria política em moda na época”.
A partir deste prisma, as Constituições brasileiras propriamente ditas buscaram trazer
uma melhor organização administrativa para cada época histórica.
Já em 1824, a Constituição do Império trazia uma grande particularidade: a existência
de um Poder Moderador, onde a essência da organização política era exercida privativamente
pelo Imperador. Era a chamada centralização monárquica, quando as províncias eram
subordinadas ao poder central, com a nomeação de seus presidentes e chefes de polícia pelo
Imperador, propiciando uma espécie sufoco à autonomia regional.
Para findar tal realidade centralizadora, iniciam-se as idéias republicanas e
federalistas. Estas últimas permanecem por todo o período imperial, provocando rebeliões
como as Balaiadas, as Cabanadas, as Sabinadas, a República de Piratini. A vitória somente
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acontece em 1889, firmando o Federalismo como “princípio constitucional de estruturação do
Estado (...), a democracia, como regime político que melhor assegura os direitos humanos
fundamentais”254. Assim, a adoção do Federalismo se dá com o Decreto n. 1, de 15 de
novembro de 1889, com a formação dos Estados Unidos do Brasil, com a rápida adesão das
províncias ao novo regime.
Desta forma, deu-se início a fase federalista de Estado, com a forma de governo
através de uma República, e a Constituição de 1891, rompendo com a divisão quadripartida
de outrora, firmando a tripartida de Montesquieu. Tal Carta Política consolidou a autonomia
dos Estados, prevendo também a do Município, ainda que embrionariamente. O poder central
foi enfraquecido, reacendendo os regionais e os locais. No entanto, o coronelismo fora o
poder real e efetivo, em uma visão de Lassalle.
Criado por segregação o Federalismo brasileiro, as Províncias da época praticamente
não foram consultadas acerca da implantação do novo modelo de Estado, que foi imposto por
ato exclusivo do poder central255.
No que tange ao tratamento constitucional da autonomia municipal, na de 1891, apesar
de prevê-la, na prática era praticamente desconsiderada, pois sempre condicionada ao alvitre
dos Estados-Membros respectivos, muitas vezes com características centralistas, opressivas
(coronelismo), transformando os Municípios em “feudos de políticos truculentos que
mandavam e desmandavam”256, tal como uma propriedade privada. Assim, o Município, no
Brasil, não tem a mesma base histórica que a Europa. Neste foi a cidade, enquanto naquele a
propriedade rural, fazendo surgir o sistema social das fazendas257.
No mesmo sentido, o “afastamento e a falta de intimidade popular com o poder
público tornava o cidadão brasileiro um ser politicamente inerte, inapto e ignorante dos seus
direitos civis e políticos mais fundamentais”258.
Em 1930, o Federalismo era imposto de forma centralizada e antidemocrática, tendo
retomado suas forças na Constituição de 1934. No entanto, os Estados-membros passariam a
ter somente competências para os assuntos de interesse local que não fossem comandados
pela União, e a autonomia municipal foi extinta.

254

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 77.
SERRANO, Pedro Estevam Alves Pinto Serrano. op cit. p. 33.
256
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 13ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 39.
257
KRELL, Andreas Joachim. O município no Brasil e na Alemanha. São Paulo: oficina municipal, 2003, p. 3132.
258
ZIMMERMANN, Augusto. Teoria geral do federalismo democrático. Rio de janeiro: editora lúmen júris,
1999. p. 308.
255

88

Com a Revolução de 1930, houve a diminuição das forças dos governadores e das
oligarquias. A Constituição de 1934 ampliou os poderes da União, voltando ao centralismo, o
que veio a se acentuar na Constituição de 1937, marcada por uma ditadura de centralização de
poderes.
Desta forma, foi extinto o Federalismo para a instituição do modelo unitário de
Estado, concentrando todo o poder nas mãos de Getúlio Vargas. Foi assim no período entre
1937 a 1945, com completa violação ao pacto federativo, aos direitos fundamentais e ao
regime democrático.
A Constituição de 1946 restabeleceu o sistema federal, devolvendo a autonomia aos
Estados, e concedendo aos Municípios um alto grau de autonomia até então não visto.
Passada a fase da redemocratização, a ditadura militar concedeu ainda mais poderes à União,
em uma centralização, o que veio a ser novamente quebrado com a Constituição Cidadã, com
uma maior distribuição dos poderes, sendo que o ápice da mudança fora a de dar ao
Município caráter de ente federado. Durante o período da Ditadura Militar, a partir de 1964, o
Federalismo era “como maquiagem de uma forma verdadeiramente unitária de Estado”259.
Em suma, no Brasil, as antigas províncias transformaram-se praticamente de uma hora
para outra, em entes federativos. Segundo Sérgio Miranda260, “a Federação também não
surgiu voluntária de entes independentes, mas nasceu de cima, a partir de uma unidade
nacional já existente no momento da proclamação da nossa República”, ou seja, considerando
o até então Estado Unitário.
Enquanto nos Estados Unidos o Federalismo foi por agregação, no Brasil este se deu
por segregação. É o chamado “federalismo de dimensão trilateral” 261, alterando radicalmente
o modelo dual tradicional do Federalismo brasileiro.
Enfim, eis as ferramentas para uma compreensão mais adequada das competências
atuais dos entes da Federação brasileira, e principalmente, da forma através da qual se
revolvem os atritos entre eles.
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3.2 MEIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO
A Constituição brasileira definiu para cada ente federado a sua competência, “não
podendo um invadir a competência e o campo de ação do outro”262. Assim, nenhuma lei pode
alterar tal distribuição constitucional.
No Estado Federal convivem diversos ordenamentos jurídicos que se aplicam aos
mesmos indivíduos, devendo ser evitado o conflito entre os entes componentes do Estado.263
Neste sentido, alguns mecanismos existem para a solução de eventuais discussões no
tocante à disputa de competências entre entes da Federação. A repartição de competência na
própria Constituição, o Poder Judiciário, a Intervenção Federal ou Estadual, a representação
dos Estados-membros no Senado Federal, a Hermenêutica Constitucional e as limitações ao
Poder Constituinte derivados são meios existentes para tal função.
Importante, assim, tratar de cada um deles de modo separado, visando buscar uma
solução para o caso dos conflitos existentes entre os Municípios e os Estados-membros em
relação à titularidade dos serviços de abastecimento de águas nas Regiões Metropolitanas e
demais agregações.

3.2.1 COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

Na opinião de Celso Antônio Bandeira de Mello264, competência seria um “círculo
compreensivo de um plexo de deveres públicos a serem satisfeitos mediante o exercício de
correlatos e demarcados poderes instrumentais”, conferidos legalmente para satisfazer os
interesses públicos. As competências são de exercício obrigatório para os órgãos e agentes
públicos, e além de irrenunciáveis265, são intransferíveis (não podem ser delegadas,
transacionadas, negociadas, salvo previsão legal que permita a retomada de seu titular),
imodificáveis e imprescritíveis.
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“Competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou a um órgão ou
agente do Poder Público para emitir decisões”266. Para realizar as suas funções, portanto, os
órgãos ou entidades do Estado se valem das diversas modalidades de poder, que são as
competências. É “o poder de ação e de atuação atribuído aos vários órgãos e agentes
constitucional com o fim de prosseguirem as tarefas de que são constitucional ou legalmente
incumbidos”267, podendo ser material ou legislativa. Normalmente, a divisão de competências
segue o princípio da predominância do interesse.
Trata-se de um meio preventivo de combate às discussões entre os componentes da
Federação. Para Reinhold Zippelius268,“a distribuição das competências no Estado federal é
equilibrada por forma a que nem os órgãos centrais da federação, nem os órgãos dos Estados
membros possuam, por si sós, a supremacia das competências.”
A distribuição constitucional de poderes é ponto essencial no Federalismo, pois são
evidentes as dificuldades de discernimento quanto às matérias que devem ser atribuídas à
competência da União, aos Estados-membros e aos Municípios. Para Luiz Alberto David
Araújo, “não se pode pensar em uma divisão de competências que não estivesse no texto
constitucional”269.
Abstraindo os Municípios (até porque o caso brasileiro é atípico), existem três formas
de repartição de competências. A primeira é a enumeração dos poderes da União, ficando os
Estados-membros com o remanescente. A segunda é justamente o contrário: União fica com o
remanescente e os Estados-membros com as enumeradas. A última é a enumeração das
competências a todos os entes da Federação. Isto dependerá da espécie de Federalismo
adotada por cada Estado.
No Brasil, adota-se um sistema complexo, buscando a Constituição um equilíbrio
federativo: “enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes
para os Estados (art. 25, § 1º) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art.
30).”270, além de possibilidades de delegação, competências comuns, concorrentes e
suplementares.
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Finalmente, em questões tributárias, a Constituição Federal atribuiu à lei
complementar de caráter nacional (elaborada pelo Poder Legislativo federal) a resolução de
conflitos de competências, tornando-se um meio discutido de pacificação do Pacto federalista.
Quanto ao conteúdo271, as competências podem ser legislativas ou administrativas
(materiais). Quanto à conjugação, privativas ou concorrentes.
“Competência material é a que atribui a uma esfera de poder o direito de fiscalizar e
impor sanções em caso de descumprimento da lei”.272 É também chamada de administrativa,
pois é a que pratica dos atos de gestão. Pode ser exclusiva ou comum. A primeira caracterizase por não haver ingerências nem delegações dos outros entes, sendo de titularidade de
determinada órbita federativa. A segunda, por serem atribuições em que todas as pessoas
políticas agem em harmonia, em regime cooperativo, sendo atribuídos a todos os entes
federativos em conjunto, como educação e saúde273. Exemplo desta é a promoção da melhoria
das condições de saneamento básico, responsabilidade da União, Estado e Municípios, bem
como a exploração dos recursos hídricos (art. 23, CF/88). Algumas competências são
identificadas segundo os critérios gerais de interesse.
A competência legislativa está atrelada à produção das normas. Pode ser exclusiva,
privativa, concorrente, suplementar ou remanescente. Na exclusiva, o ente federado possui
exclusividade na elaboração das normas, de forma indelegável. A privativa funciona com a
atribuição a um único ente, sendo que é passível de delegação. Um exemplo é a competência
privativa da União para legislar sobre águas (art. 22, IV, CF/88). Uma lei complementar, no
entanto, poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões especificas (parágrafo único).
Mesmo sem uma lei complementar nesse sentido, alguns Estados entendem que estão no
exercício do poder de polícia administrativa sobre seus bens.274
A competência legislativa concorrente possibilita a feitura legislativa por todos os
entes ao mesmo tempo, com a supremacia da lei federal (normas gerais) sobre a estadual, e
esta sobre a municipal. As duas últimas se encarregam de suplementar a federal. Neste
sentido, para Manoel Gonçalves Ferreira Filho275,"fala-se em competência concorrente
sempre que a mais de um ente federativo se atribui o poder de legislar sobre determinada
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matéria”. Enfim, relativamente a uma só e mesma matéria concorre a competência de mais de
um ente federado.
A Constituição prevê em seu art. 23, parágrafo único, a edição de leis
complementares, para disciplinar a cooperação entre todos os entes federados para a
realização das pretensões comuns, evitando assim conflitos de recursos e esforços, para
resultados mais eficientes.
Se a regra é a cooperação entre os entes, pode também ocorrer o conflito, no momento
em que desempenharem as atribuições comuns. Se o critério da colaboração não surtir efeitos,
há de se cogitar do critério da preponderância de interesses. Mesmo não havendo hierarquia
entre os entes federados, pode-se falar em hierarquia de interesses, em que os mais amplos
devem preferir aos mais restritos.
A suplementar é a atribuída aos Estados para complementar normas gerais editadas
pela União, e a remanescente é a atribuída ao Estado após a enumeração das competências da
União e Municípios, cabendo ao primeiro tudo o quanto não foi atribuído aos demais.
Desta forma, para pôr fim ao conflito, mister se faz interpretar o texto constitucional.
Consoante Diogo de Figueiredo Moreira Neto276, a Constituição Federal de 1988
considera a água sob três aspectos distintos: o geo-econômico (como recurso natural); o de
serviços públicos (como elemento primário do saneamento básico); e o ecológico (como fator
essencial de equilíbrio ambiental).
No primeiro caso, a Constituição Federal: reparte o seu domínio entre a União277 e os
Estados-Membros278, deixando de fora os Municípios, que não possuem domínio sobre águas
(portanto, compete ao Poder Público competente, ordinariamente, conceder outorga de uso de
água - captação, derivação e extração); atribui à União279 competência legislativa privativa
para legislar sobre águas (a Lei nº 9.433/97); dá à União280 a atribuição competencial para
instituição de sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definição de critérios
de outorga de direitos de sua utilização.
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No segundo aspecto, a Carta Política de 1988: menciona que é de competência da
281

União

o estabelecimento de diretrizes nacionais para o saneamento básico (a Lei nº

11.445/2007); estabelece a competência dos Municípios282 para os serviços de saneamento
básico quando estes se limitarem ao interesse predominantemente local; e do mesmo modo, a
competência dos Estados-Membros283 para os serviços públicos (dentre eles o de saneamento
básico, gênero da espécie fornecimento de água) de interesse metropolitano (comum), das
microrregiões e das aglomerações urbanas.
Por fim, no último aspecto, a Carta Magna: atribui competência concorrente limitada à
União, aos Estados-Membros e ao Distrito Federal284 para legislar acerca da conservação de
recursos naturais e meio ambiente; dá competência administrativa a todos os entes
federados285 para a proteção ao meio ambiente.
Em relação às tarefas públicas a serem cumpridas pelos governos de todos os entes
federados, existem três espécies de competências286: a decisória, envolvendo o planejamento,
a elaboração das normas jurídicas e o controle da execução das medidas; a executória,
consistindo no direito e no dever de um ente de governo de executar uma função pública; e, a
de financiamento, correspondendo ao dever de uma esfera governamental de suportar as
despesas correspondentes ao cumprimento da função pública.
Especificadamente sobre o tema central, como já é cediço, surgiu no cenário jurídico
acirrada discussão acerca da titularidade do serviço público de saneamento básico,
principalmente nas Regiões Metropolitanas, debate este que impede a concretização de
direitos fundamentais e dos princípios fundamentais do saneamento básico trazidos pela Lei
nº 11.445/2007.
Titularidade e competência possuem significados distintos. Titularidade corresponde à
propriedade de bens do patrimônio público, e competência ao poder de gestão e administração
daqueles. O embate pela titularidade vem causando sérios prejuízos ao desenvolvimento (que
281
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se traduz na universalização dos serviços), já que é questionável o ente federado responsável
para garantir o direito de acesso à água.
Talvez a maior concentração de debates se encontre nas Regiões Metropolitanas, com
ou sem real interesse comum, pois muito se discute sobre o seu conceito, função e papel no
sistema constitucional brasileiro. Desta forma, quando de sua criação, percebe-se que
enquanto os Estados tentam avocar a competência da titularidade do serviço de saneamento
básico, sem que haja a interferência dos Municípios, estes acreditam que tal posicionamento
viola diversos dispositivos constitucionais, como a autonomia municipal. Indaga-se, portanto:
os Estados podem se atribuir parte da competência executiva e legislativa dos Municípios
com base no art. 25, § 3º da CF?
No entanto, predomina no Brasil o Federalismo de equilíbrio ou, em certas hipóteses,
de colaboração e de solidariedade. Ou seja, um modelo de distribuição harmônica.
Portanto, a lei conclama a idéia da cooperação dos entes da federação. O Federalismo
por cooperação, com sucesso e satisfação social, entraria em substituição ao discurso da
competência privativa que tem conduzido ao fracasso econômico na gestão dos serviços.
Assim, a Constituição fez a distribuição das competências. E a gestão associada e
compartilhada são alternativas para findar este debate.

3.2.2 SENADO FEDERAL: PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS-MEMBROS NA
PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Desde a origem do Federalismo nos Estados Unidos, os Estados-membros tinham um
instrumento de participação na vontade da União: os representantes no Senado. Trata-se de
característica até hoje guardada, inclusive no caso brasileiro, cuja representação é paritária.
Esta igualdade de representação dos Estados-Membros no Senado não foi adotada por alguns
países, mesmo adeptos ao sistema federal (Alemanha, Canadá, Áustria e Austrália), por não
entendem necessária à configuração do Estado-membro como ente federado a sua
representatividade no Senado Federal
Segundo Paulo Bonavides287, através da norma de participação, os Estados-membros
“tomam parte no processo de elaboração da vontade política válida para toda a organização
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federal, intervêm com voz ativa nas deliberações de conjunto, contribuem para formar as
peças do aparelho institucional da Federação”.
A autonomia dos Estados-membros é assegurada na Constituição, que por sua vez não
pode “ser alterada senão com a colaboração dos próprios Estados, quando mais não seja, pelo
menos a partir da representação que possuem no próprio Senado Federal”288.
Assim, os representantes dos Estados-membros no Senado servem como frenagem das
pretensões do Legislativo Federal, principalmente nas ocasiões de alteração constitucional. “A
descrição das competências privativas do Senado da República salienta seu papel de Casa
Moderadora em um Estado Federal”289, típica de um bicameralismo federativo.
Ou seja, o Senado cumpre a função de casa legislativa revisora de natureza
moderadora, com o fito de barrar prováveis mudanças bruscas na legislação e na Constituição.
Muito embora no Brasil “a representação no Senado sirva mais como norma garantidora da
unidade nacional do que como elemento caracterizador do ente federado”290
Outrossim, os membros do Senado não são verdadeiros delegados indicados pelos
Estados-membros, não mais encontrando lógica de sua criação, pois o sistema permite,
inclusive, que o representante e o Governador sejam de partidos políticos diferentes, até
mesmo adversários. Neste sentido, Luiz Felipe D´Avila291 afirma que quando o Senador “é
eleito pelo voto direto do povo (...), age como um representante da vontade popular e não
como um agente dos interesses estaduais”. Razão, portanto, a ele assiste.

3.2.3 PODER JUDICIÁRIO: O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A VIOLAÇÃO
AO PACTO FEDERATIVO

Os conflitos precisam ser resolvidos para a manutenção da paz, do sistema federalista
e da união indissolúvel entre os entes. Desta forma, tal debate será enviado a uma corte
nacional, prevista na Constituição. Aliás, nada mais natural ante o princípio da separação dos
poderes, baseado nas idéias de Montesquieu.
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No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 102, I, f, asseverou que
o Supremo Tribunal Federal (a corte nacional) é competente para julgar e processar,
originariamente, as situações de conflitos entre os entes da federação, incluindo a
Administração indireta. Portanto, conflito entre entes federados que possa colocar em risco a
estabilidade do Pacto federativo.
Esta competência constitucional confirma a posição do STF como Tribunal da
Federação. Segundo Carl Schmitt, este Tribunal é “o defensor da homogeneidade
constitucional que é inerente a toda Federação”.

292

As possíveis divergências e conflitos são

sempre dirimidos por um Poder Judiciário, sendo que dentro de um Estado Federal, tal tarefa
é destacada pela Suprema Corte do país.
O Supremo Tribunal Federal, em virtude desta competência conferida pela
Constituição Federal, já se manifestou sobre a questão em diversos temas. Em todos os casos
trazidos para a análise, há ênfase na descoberta da existência de algum risco para a Federação,
violação ao Pacto Federativo, desequilíbrio na Federação brasileira, ou seja, desrespeito a
qualquer uma das características a esta forma de Estado.
Luis Roberto Barroso293 enumera alguns, e enfatiza que o STF somente tem atuado
nestas discussões quando for caso de absoluta excepcionalidade de conflito, quando este
litígio é apto a violar ou desnortear valores relativos ao Pacto da Federação, como em casos
de conflito entre Estados-membros com usurpação da competência originária do STF294 ou
discussão de limites territoriais295, em lides tributárias, litígios entre Ministério Público
Federal e o Estadual, dentre outros. Não muito distante, o caso central discutido está sob a
análise do STF, por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

3.2.4 INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO MEIO SOLUCIONADOR
DOS EMBATES

Não obstante, um dos mecanismos criados para findar conflitos competenciais (Poder
Judiciário) não sobrevive sem a Hermenêutica Constitucional. Necessário, então, o estudo
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desta ciência, bem como das vontades constitucionais, norteadoras de todo o exercício
interpretativo da Constituição.

3.2.4.1 HERMENÊUTICA: A VONTADE DA CONSTITUIÇÃO E KONRAD HESSE,
DO CONSTITUCIONALISMO AO NEOCONSTITUCIONALISMO

O sistema constitucional aberto necessita do uso cada vez mais enfático da
Hermenêutica296. Esta deve ser compreendida como a ciência que busca o significado dos
textos. É a arte da compreensão. A hermenêutica jurídica, conseqüentemente, busca
compreender o direito. E compreendê-lo não é tarefa das mais fáceis, pois enquanto criação
humana e fenômeno cultural, requer interpretação, pois uma das particularidades dos objetos
culturais é o constante solicitar da interpretação. O significado da lei não é autônomo: o ser
observador é quem o atribuí, ou seja, o seu intérprete.
Segundo Eros Grau297, “a interpretação do direito é costumeiramente apresentada ou
descrita como atividade de mera interpretação do significado das normas jurídicas”. Para o
mesmo autor, a interpretação não pode ser desvinculada à aplicação, pois são uma só
operação. Inexiste interpretação sem concretização.
A hermenêutica constitucional, assim, visa extrair, com seus métodos, o conteúdo de
uma Constituição. No caso do Brasil, a Constituição de 1988 é bastante dificultosa no que
toca ao exercício interpretativo, eis que a sua linguagem é polissêmica, com um sistema
aberto de regras e princípios.
Como toda a ciência, a Hermenêutica possui os seus métodos. E estes se modificaram
na medida em que o processo histórico evoluiu. O positivismo é o grande marco, de modo que
se tem este como primeira referência, e o período posterior do pós-positivismo como outra
espécie de visão hermenêutica.
A vontade da Constituição difere de acordo com o momento histórico vivenciado.
Assim como a espécie de Estado, a Constituição possui conteúdo diverso com o passar dos
tempos. Desde o início do Constitucionalismo, cujo marco mais significativo foi a Revolução
Francesa, pode-se vislumbrar tal fenômeno.
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Após a Revolução Francesa, havia a necessidade de limitar o arbítrio dos juízes. Para
isto, a legalidade estrita servia como um sistema de freios à discricionariedade e
principalmente à arbitrariedade, sendo a lei interpretada de forma direta, sem possibilidade de
uma criatividade judicial. Savigny bem destacava os métodos chamados de tradicionais:
literal, sistemático, histórico e teleológico.
Naquela realidade, as normas jurídicas se limitavam às regras, sendo que os princípios
eram acessórios, não possuindo poder normativo. Desta forma, em um eventual conflito de
regras, a resolução se dava no âmbito da validade das normas: hierarquia, especificidade e
cronologia. Simples.
É que o clima revolucionário francês do final do século XVIII era de ruptura em
relação ao Absolutismo, o poder monárquico soberano. A burguesia clamava por liberdade,
por ter a sua voz ouvida, como bem relata o Abade de Sieyès 298: O que é o Terceiro Estado?
Tudo. O que tem sido até agora na ordem política? Nada. O que deseja? Vir a ser alguma
coisa.
Para Sieyès, a vontade era determinada, portanto, pela nação, pois esta “existe antes de
tudo, ela é a origem de tudo. Sua vontade é sempre legal, é a própria lei”

299

. E a vontade de

uma nação “é o resultado das vontades individuais, como a nação é a reunião dos indivíduos”
300

. A questão volitiva da Constituição é o retrato do pensamento do povo, que fora feito

através de seus representantes, em uma nítida democracia representativa.
E assim o Terceiro Estado ingressou na vida política, germinando as suas idéias
revolucionárias que colimaram com o advento do chamado Constitucionalismo Liberal. Este
tinha como características principais a adoção do princípio da separação dos poderes (eis que
o Estado não poderia mais se concentrar na figura de uma só pessoa), e os direitos individuais.
Direitos ligados à liberdade (civis e políticos). Portanto, a Constituição tinha como desejo dar
aos cidadãos os direitos básicos retirados durante o Estado Feudal. Esta era a sua vontade.
Com a rapidez de crescimento da indústria, emergiram crônicos problemas sociais e
econômicos, com a guerra entre as classes, a má qualidade de vida dos trabalhadores,
péssimas condições laborais. O Capitalismo crescia os olhos para o horizonte, mas não
poderia mais permanecer nesta ganância incessante em detrimento das mazelas do povo.
Desta feita, a Primeira Grande Guerra Mundial contribuiu para as reflexões que culminaram
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com a mudança de postura constitucional dos Estados: a Constituição queria dar prestações
positivas301, no âmbito social, econômico, cultural. A mutação de sua vontade.
Para piorar ainda mais, a queda da bolsa de Nova Iorque foi a gota d´água que afogou
o Liberalismo puro dos textos magnos. O Welfare State ganha a sua devida importância. O
Estado passa a atuar na Economia, território antes exclusivo dos particulares. Os direitos
laborais, sociais, culturais ganham fôlego, e a Constituição passar a ser dirigente,
programática. Muda-se a ótica da norma fundamental em relação à sociedade.
Para Gilberto Bercovici, a Constituição de Weimar, na Alemanha, era um “texto com
inúmeros compromissos e obscuridades que não representavam decisão alguma”302, pois esta
havia sido adiada. É o chamado dirigismo constitucional, que para este autor é responsável
por uma ingovernabilidade.
Esta teoria da Constituição dirigente traz a idéia de um texto auto-suficiente, ou seja,
que por si só, resolve todos os problemas. Para Bercovici, esta teoria acredita ma
possibilidade de mudança social, transformação da realidade somente através dos dispositivos
da Constituição. “Conseqüentemente, o Estado e a política são ignorados, deixados de lado.
Os juízes, e não mais a política partidário-parlamentar, vão se arrogar a função de concretizar
a Constituição”.
No entanto, a Guerra Fria foi esfriando os ânimos constitucionais. A confirmação de
um planeta globalizado. O Capitalismo venceu os ideais socialistas, aparentemente, se
firmando em um contexto mundial. O grande marco simbólico foi a queda do muro de
Berlim, em 1989. Exigia-se uma integração global; o Capitalismo financeiro e especulativo
ganha proporções inimagináveis. As grandes empresas, as multinacionais, se espalham pelo
mundo todo. As organizações internacionais se fortalecem. A Constituição diminui a sua
vontade social e econômica para equilibrar com as pretensões capitalistas.
Qual a vontade da Constituição brasileira de 1988? É sedimentar o Estado
Democrático de Direto. Por quê? Porque representou uma ruptura com um Estado ditatorial,
que privava os cidadãos de serem cidadãos, as pessoas de serem pessoas. Por isso a
Constituição quer a liberdade, a vida digna, o pluralismo político, dentre outras vontades.
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Com o surgimento do neoconstitucionalismo, a abertura dos textos constitucionais, a
adesão da moral ao direito, e sobretudo, a equiparação dos princípios à regras, de modo a
considerá-los normas jurídicas, os antigos métodos tornaram-se ultrapassados, pois incapazes
de solucionar os casos concretos, sobretudo aqueles mais difíceis, quando de uma colisão
entre normas com a mesma hierarquia, e com carga axiológica pesada.
A tensão entre princípios se dá no âmbito dos valores. Não se pode destruir um
princípio em detrimento de outro, ou seja, não é possível a sua extinção. O que há, na
verdade, é a sobreposição de um, naquele caso concreto, em relação ao outro.
E os grandes problemas de interpretação que se têm atualmente giram em torno de
questões relacionadas a princípios normativos. Situações de tensão, de necessidade de
sopesamento, de equilíbrio.
Por isso, nos dias presentes, é cada vez maior a força das idéias neoconstitucionalistas,
aliadas ao pensamento pós-positivista, trazendo diferentes categorias da nova interpretação:
“cláusulas gerais, os princípios, as colisões de normas constitucionais, a ponderação e a
argumentação” 303.
De todas as mutações, a mais importante para a compreensão do presente tema é a da
equiparação dos princípios às regras, ambas agora como normas jurídicas. Partindo de
teóricos como Robert Alexy304 e Ronald Dworkin, as novas problemáticas trazem a lume a
questão de um teor axiológico dos textos constitucionais. Como a Constituição de 1988 é
carregada de valores antagônicos, em virtude de ter sido produzida por uma Constituinte
pluralista (“resultou do compromisso possível entre a ampla variedade de forças políticas (...)
de certa forma explica a heterogeneidade dos valores e princípios acolhidos no texto magno”
305

), indubitavelmente haverá tensão entre os princípios. E em havendo este conflito, a

resolução não se dará mais pela validade (an all or nothing), mas através da ponderação, do
sopesamento, nos chamados casos difíceis.
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Para Luis Roberto Barroso, “as categorias tradicionais da interpretação jurídica não
são inteiramente ajustadas para a solução de um conjunto de problemas ligados à realização
da vontade constitucional” 306.
Para Daniel Sarmento, a utilização dos princípios, assim, tornou-se corrente nas
decisões judiciais, de modo que muitos magistrados, deslumbrados por conta dos princípios e
da possibilidade de, mediante estes, buscarem a justiça, passaram a negligenciar do seu dever
de fundamentação racional dos seus julgamentos. Segundo o autor, esta “euforia” com os
princípios abriu azo muito maior para o decisionismo judicial. Mas numa cultura como a
brasileira, já tão flexível, a “invocação metodologicamente desordenada dos princípios pode
afrouxar ainda mais o nosso já escasso compromisso com o cumprimento das leis” 307.
Ademais, a idéia neoconstitucionalista de aproximação entre moral e o direito e a
supervalorização dos princípios, são ameaças a decisões casuísticas. Basta querer, e se tem.
Decide-se qualquer coisa. A argumentação e o convencimento do auditório são feitos com
base em um texto extremamente aberto. Abre-se a possibilidade de manipulação de vontades
particulares através do Poder Judiciário.
No entanto, acredita-se que a Constituição não poderá conter em seu texto qualquer
tipo de contradição, nem mesmo com o sistema constitucional como um todo308. Desta feita, o
Constituinte brasileiro traçou na gênese de seu texto os fundamentos e objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil, para que se respeite a vontade do povo.
A Constituição brasileira de 1988 tem vontade própria, independente. Seu aspecto
volitivo é evidente quando do estudo de seus fundamentos, objetivos fundamentais,
princípios. Isto se faz cada vez mais importante ante a abertura do texto da Constituição,
propiciando uma atuação mais eficiente da hermenêutica constitucional, ou seja, da
interpretação das normas jurídicas conforme as pretensões da Carta Cidadã. É a sociedade
aberta dos intérpretes da Constituição.
Vislumbra-se, quando desta realidade, que o Estado como um todo deve realizar suas
atividades colimando atender as intenções da Constituição, Lei Maior do ordenamento
jurídico. E quando se fala em Estado tem-se logo a visão tripartida de Montesquieu, com a
imperiosa obediência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ao texto magno. Aliás,
todos, sem exceção, inclusive os particulares, devem se pautar consoante às opiniões
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constitucionais, de modo a manter a respeitabilidade e a prevalência dos ditames oriundos do
Poder Constituinte originário.
Para Hannah Arendt,309 a vontade chega à decisão que jamais poderá ser oriunda da
“mecânica do desejo ou das deliberações do intelecto que podem vir a procedê-las. Ou bem a
vontade é um órgão da livre espontaneidade que interrompe cada cadeia causal da motivação
que a prende, ou bem ela nada mais é do que uma ilusão”.
O querer constitucional deve sempre ser observado, pois a Constituição é viva, é
pulsante. É um corpo de normas superiores às demais. É o centro vital do Direito. Sem a Carta
Cidadã, o Estado brasileiro sucumbe. A democracia brasileira estaria fadada ao caos e ao
desespero. A Constituição pulsa, e os princípios, os fundamentos e os objetivos fundamentais
são seus órgãos essenciais, sem os quais não se pode vislumbrar o que tal texto pretende,
indubitavelmente.
Para Daniel Sarmento, no entanto, “a Constituição não pode ser vista como a fonte da
resposta para todas as questões jurídicas”310. Ousa-se discordar deste ponto de vista, pois a
Constituição é o reflexo da vontade do povo, eis que feita por seus representantes. A idéia
mais correta é de um sistema fechado, para que não se tenha falta de segurança jurídica.
E como identificar em meio a um texto tão prolixo e exaustivo estas idéias? Quem é o
responsável por este controle, em caso de descumprimento, desrespeito ou não seguimento
fiel? É legítimo este papel em uma Constituição? Até que ponto as gerações futuras estão
obrigadas a arcar com este ônus permanente? Tal engessamento de pretensões geraria a
ingovernabilidade, eis que o Estado já possui antecipadamente os caminhos obrigatórios a
serem percorridos por seus Poderes constituídos? São perguntas que se tentará responder a
contento, em uma análise de alguns pontos importantes dentro da Teoria da Constituição.
A expressão “vontade da Constituição” é indissociável de Konrad Hesse. Para este
autor alemão, a vigência é a essência da norma constitucional, e sua pretensão de eficácia
“procura imprimir ordem e conformação à realidade política e social”

311

, oportunidade em

que ganha força normativa. Hesse entende que a Constituição isoladamente não é capaz de
realizar qualquer coisa, mas impõe tarefas, que se cumpridas e “existir a disposição de
orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida”
309
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, transforma-se em força
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ativa. Ou seja, mediante a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung). No entanto, não
será eficaz sem a ajuda da vontade humana, ou seja, o povo. E a Constituinte tem este papel
que revelar a vontade popular.
Para Hesse, a Constituição cujo conteúdo corresponde à natureza do presente, mais
segura se torna a sua força normativa, incorporando o espírito de seu tempo, condicionada
pela realidade histórica. Além do conteúdo, dependeria a força normativa da práxis e da
interpretação, dando ao texto constitucional estabilidade. No Brasil, quem tem o dever de dar
esta estabilidade é o Supremo Tribunal Federal, de modo a tornar a Constituição “força viva
capaz de proteger a vida do Estado contra as desmedidas investidas do arbítrio”.313
Hesse entende que qualquer tipo de união que tenha como objetivo ser duradoura
necessita ter um ordenamento feito e posto em prática consoante a sua vontade, que haja
delimitado seu âmbito e regulado nele e para ele a condição de seus membros314. Ou seja, a
Constituição é feita da vontade do povo e para o povo. Por este motivo, entende-se que a
linguagem constitucional deva ser a mais simples possível, despreocupada com técnica
jurídica rebuscada, no que toca a escolha de suas palavras.
Além do mais, possuindo uma linguagem popular, evitar-se-ia o arbítrio de uma
interpretação casuística, que poderá aproveitar a abertura do sistema constitucional, a moral e
os princípios abstratos, para proferir decisões descompromissadas com a Justiça, e
tendenciosas a atender a vontade pessoal do julgador, influenciada por grupos de pressão, não
refletindo de modo algum a vontade constitucional. Ou seja, desvirtuando a verdadeira
Hermenêutica Constitucional seguidora da vontade da Constituição.
É certamente um quadro grave a discussão com o serviço público de fornecimento de
água. Trata-se de uma prestação específica, de difícil trato do linguajar comum, cheia de
questões técnicas. Desta forma, a interpretação constitucional será uma ferramenta para
dirimir a querela competencial, de modo a propiciar a concretização de direitos e princípios
ligados ao serviço. Conhecer as vontades da Constituição brasileira é o primeiro caminho para
se chegar a uma conclusão.
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3.2.4.2

AS
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DA
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DE

1988
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O

NORTE

INTERPRETATIVO PARA A SOLUÇÃO DOS CONFLITOS FEDERATIVOS

Com fincas na base principiológica constitucional é que se vislumbram as suas
vontades. E as mais importantes destas normas estão no início do texto constitucional, quando
trata dos fundamentos e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
Através destes fundamentos e objetivos fundamentais inseridos na Constituição de
1988, pode-se entender quais as intenções da Carta Cidadã. Além destes elementos, através
dos princípios implícitos e explícitos também se pode nortear o pensamento constitucional.
O Art. 1º da Constituição brasileira vigente traz à tona os fundamentos da vontade
constitucional. Ou seja, com base em que o Estado Democrático de Direito brasileiro foi
criado? Com espeque na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político. Ademais, em seu parágrafo
único, ressalta a questão de que o poder vem do povo: portanto, a Constituição é o que o povo
quer que ela seja, o que o Poder Constituinte quer que ela seja e como funcione.
Portanto, os intérpretes da lei, os hermeneutas constitucionais, não podem jamais se
esquecer destas verdadeiras premissas, paradigmas. Devem ter, por exemplo, a dignidade da
pessoa humana como um ponto de partida e de chegada de uma análise de caso ou uma
investigação em tese de uma norma. Aliás, a dignidade da pessoa humana possui um caráter
de dever negativo do Estado, de modo que haja abstenção para não agredir a dignidade do
homem, e de dever positivo, que é no sentido de prestações positivas para promover a
dignidade.
Quando trata de soberania, em uma análise econômica do Direito, por exemplo, querse afirmar a idéia de que o país não pode ter dependência tecnológica estrangeira, para que
não vire refém de um sistema econômico especulativo. No tocante à valorização social do
trabalho e da livre iniciativa, enxerga-se de pronto o antagonismo das idéias constitucionais,
fruto de um Poder Constituinte plural. No entanto, como se trata de uma vontade do povo,
transparecida no texto constitucional, o intuito fora de tornar equânime o exercício de uma
iniciativa livre, mas sem abusos. Ou seja, e mais uma vez seguindo um raciocínio econômico,
quando se dá o direito de atuação livre na Economia, deve-se frear o apetite do agente
econômico para que o mesmo não passe dos limites. A proibição de um trabalho escravo dá o
panorama ideal para se compreender este equilíbrio com a função social do trabalho e também
com a dignidade da pessoa humana.
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A cidadania e o pluralismo político retratam bem a vontade constitucional, tendo em
vista se tratarem de uma redescoberta de identidade do povo brasileiro, colimando o exercício
dos direitos políticos de forma democrática e legítima.
No mesmo sentido, o art. 3º da mesma Carta Cidadã traz à baila os objetivos
fundamentais da República brasileira. Trocando em miúdos: para que tudo isto foi criado?
Quais os objetivos? Como planejar o futuro? Como o poder deve ser exercido? Quais as
prioridades?
Construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional;
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação. Enfim, vislumbra-se que o povo clama por políticas públicas
eficientes, tendentes ao desenvolvimento, ou seja, à melhoria de vida das pessoas, segundo
Amartya Sen315. Liberdade, Justiça e Solidariedade; Desenvolvimento; Fim da pobreza;
Igualdade; Bem-Estar. Todos estes são os valores escolhidos pelo Constituinte como
objetivos.
E para que se chegue até estas pretensões constitucionais, as normas programáticas
podem dar grande contribuição, eis que olham para frente, para o futuro. Para José Afonso da
Silva, “as programáticas envolvem um conteúdo social e objetivam a interferência do Estado
na ordem econômico-social, mediante prestações positivas, a fim de propiciar a realização do
bem comum, através da democracia social” 316.
São típicas de uma Constituição dirigente: define fins e programas de ação. Para Jorge
Miranda, “além da organização política, estabelecem programas, metas para a atividade
econômica, social e cultural do Estado”

317

. Quando a Constituição direciona o Estado no

sentido de prestar alguns programas, está simplesmente cumprindo a vontade do povo. É o
jeito de governar que o Poder Constituinte escolheu. Isto não implica em uma
ingovernabilidade, pois deve prevalecer o querer popular. O poder emana do povo e os seus
representantes em todos os poderes não podem conduzir a máquina estatal a bel prazer.
Portanto, quando se governa com base em programas estabelecidos pela vontade da
Constituição, está-se atendendo aos clamores da mesma, como o respeito que a moral exige
dos mais novos aos mais experientes.
315
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Estas diretrizes constitucionais configuram imposições permanentes para os três
Poderes. Para Gilberto Bercovici, “a Constituição não é só garantia do existente, mas também
um programa para o futuro, (...) está ligada à defesa da mudança da realidade pelo direito (...)
sendo um programa de ação para a alteração da sociedade” 318.
Quem determina a vontade da Constituição é o Poder Constituinte Originário
(fundacional ou revolucionário). A partir deste momento, o Poder Constituinte derivado passa
a estar escravizado pela vontade da Constituição quando da feitura de novas normas (ademais,
as cláusulas pétreas são exemplo de controle da vontade constitucional, ante barreiras em face
do legislador ordinário, o Constituinte reformador); o Poder Executivo também deverá prestar
políticas públicas com base nas expressões volitivas da Constituição, do mesmo modo que o
Judiciário, quando de suas decisões, deve estar adaptado à vontade do texto constitucional,
que nada mais é do que a vontade do povo.
Quando se constitucionaliza o direito infraconstitucional nada mais se faz do que
adequar à vontade da Constituição. E neste instante se percebe que a Constituição está viva,
pulsante. O Supremo Tribunal Federal é quem vai fazer valer o querer constitucional. No
entanto, como pode um poder não eleito pelo povo dizer justamente qual a vontade do povo?
Pode, pois esta foi a vontade constitucional, que criou as regras de distribuição de poderes e
organização do Estado.
Assim, clarividente estão as serventias destas vontades constitucionais.
Para Paulo Bonavides319, os princípios são o oxigênio das Constituições
contemporâneas e Pós-positivistas, e os direitos fundamentais, para Daniel Sarmento320, o
coração das mesmas Cartas. O que mantém o homem vivo senão o oxigênio e os batimentos
de seu músculo cardíaco? Graças a ambos, o ser humano respira e pulsa, tem-se sangue
correndo nas veias, a vida brotando e se multiplicando.
Sem os princípios, sem os fundamentos, sem os objetivos, sem os direitos
fundamentais baseados na vontade constitucional, a Constituição se resumirá a uma folha de
papel321. Mas a sua eficácia como norma dependerá da aceitabilidade no cumprimento.
E não é outra a conclusão: o povo escolheu assim, e se manifestou através do Poder
Constituinte originário. “O povo, quando edita uma Constituição, amarra-se porque teme que,
no futuro, possa ser vítima das próprias paixões ou fraquezas” 322. Desta forma, deve-se seguir
318
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à risca os mandamentos constitucionais, pois estas refletem a sua vontade, a vontade do povo.
E um raciocínio contrário a este é também adverso ao povo.

3.2.5 INTERVENÇÃO FEDERAL E ESTADUAL

Uma vez frustrada a tentativa de cessação de conflitos através do Poder Judiciário, em
conjunto com a Hermenêutica Constitucional, ou quando a discussão não se limita às normas
jurídicas, a Constituição prevê a existência de um mecanismo chamado intervenção federal,
de modo a afirmar a autoridade do próprio sistema constitucional: mantendo a integridade
nacional; pondo fim à grave perturbação da ordem pública; findando a invasão de um Estadomembro sobre o outro; garantindo o exercício livre dos Poderes nas unidades federativas;
acabando com a desorganização administrativa; promovendo a execução de lei federal, ordem
ou decisão judicial; resguardando a observância dos princípios constitucionais sensíveis
(forma republicana, sistema representativo, regime democrático).
A intervenção é o “procedimento político-administrativo de afastamento, temporário, e
excepcional, da autonomia política de determinada entidade federativa”

323

, com fulcro em

hipóteses taxativamente impostas pela Constituição da República. Trata-se, portanto, de um
mecanismo criado pelo poder originário para manter a harmonia do Pacto federativo.
Consoante Celso de Mello, tal instituto é inerente a todas as Constituições
republicanas, não podendo a doutrina do Federalismo dela prescindir, embora sua aplicação
seja excepcional, para “preservação da intangibilidade do vínculo federativo, da unidade do
Estado Federal e da integridade territorial das unidades federadas”324.
Além da intervenção federal, o constituinte originário previu também a possibilidade
dos Estados-membros intervirem nos Municípios de sua circunscrição, uma vez verificadas as
hipóteses interventivas contempladas no art. 35 da Constituição.
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3.2.6 LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DERIVADO

Outra maneira de manutenção do Federalismo, sem conflitos, é limitar o conteúdo
constitucional estadual, de modo que este não se atrite com as normas insertas na Constituição
Federal, seguindo os seus princípios sensíveis (fundamento da organização jurídica do Estado
federal), estabelecidos (limitação da auto-organização dos Estados federados) e extensíveis
(normas de organização da União, suscetíveis de aplicação obrigatória pelos Estados)325.
Em relação à autonomia, Paulo Bonavides326 leciona que através da norma da
autonomia é manifestado claramente o caráter estatal das unidades da Federação. Podem estas
de forma livre estatuir a própria ordem constitucional, estabelecer a competência dos três
poderes que normalmente integram o Estado “e exercer desembaraçadamente todos aqueles
poderes que decorrem da natureza mesma do sistema federativo, desde que tudo se faça na
estrita observância dos princípios básicos da Constituição Federal.”
Portanto, a autonomia poderá sofrer alguns limites, para a proteção do Pacto
federalista.

3.3 O FEDERALISMO E O SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

O Federalismo brasileiro tem sido, desde os priscos tempos, motivo de grande
discussão acadêmica e política. E pelo que se percebe, após analisá-lo em alguns pontos, tal
forma de Estado realmente é instigadora e causadora de vários embates em torno das disputas
das competências entre os entes que compõem a Federação brasileira.
A partir das características do próprio Federalismo já se pode vislumbrar mecanismos
de definição competencial, sendo o primeiro deles a distribuição das competências pela
Constituição entre os entes. Ora, nada mais simples do que a própria Carta responsável por
guiar as normas de um ordenamento jurídico basilar, de modo antecipado, prever e repartir as
competências legislativas e administrativas. Assim, em eventual choque de interesses, a
vontade da Constituição deverá ser preservada.

325

MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 2ª edição. Niterói, RJ: Ímpetus, 2008. p.
317-318.
326
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10ª edição, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 181.

109

No mesmo sentido, e ainda de forma preventiva, os representantes dos Estadosmembros no Senado Federal servem como instrumento que impede a unilateralidade da União
quando da elaboração de leis, principalmente na modificação da Constituição. No entanto, no
Brasil tal mecanismo é um tanto quando fora dos padrões, tendo em vista que os
representantes não são indicados pelos respectivos Estados-membros, mas eleitos pelo povo,
podendo até mesmo ser de partidos políticos diversos do pertencente ao chefe do Poder
Executivo estadual, ou de oposição.
Dentro do sistema federalista de Estado, há um Tribunal superior que irá dirimir as
violações ao Pacto federativo. No caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal tem a
competência exclusiva de dirimir conflitos entre entes da Federação. Portanto, um mecanismo
repressivo. E para que este Poder Judiciário possa resolver tais querelas, faz-se necessário o
uso da Hermenêutica Constitucional, imperiosamente. Isto porque o sistema constitucional é
aberto, fruto do neoconstitucionalismo pós-positivista.
Ainda buscando a essência do Federalismo, tem-se a intervenção da União nos
Estados-membros, e destes nos Municípios, em casos de tentativa de quebra dos laços
federalistas, tratando-se também de uma medida repressiva e excepcional.
Por fim, e não menos importante, as limitações ao Poder Constituinte Derivado
constitui-se um importante mecanismo de solução de conflitos, vez que as Constituições
Estaduais jamais podem criar normas contrárias à Constituição Federal.
E para que se tenha uma noção prática de tudo o que fora observado, o caso da
indefinição da titularidade do serviço de fornecimento de água nas Regiões Metropolitanas.
Os Estados-membros em face dos Municípios. A problemática se prolonga, inclusive, quando
se trata de agências reguladoras do serviço.
A competência, segundo se percebe da leitura constitucional, sob a ótica da
Hermenêutica, é estadual. Isto porque, dentre outros fatores, há a predominância do interesse
comum, jamais exclusivamente local. Para Celso Ribeiro Bastos327, não é possível um
interesse exclusivamente municipal, por razões lógicas, pois o Município faz parte de uma
coletividade maior.
O serviço público de fornecimento de água é complexo, envolvendo várias etapas.
Portanto, quando se capta este recurso hídrico de um Município para abastecer o outro, tem-se
o interesse comum, do mesmo modo quando se causa desequilíbrio ambiental no Município
que possui a água necessária para abastecer toda a Região Metropolitana.
327
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No entanto, para que se possa democratizar os interesses, e em decorrência do
Federalismo cooperativo, a gestão associada, através de convênio de cooperação, prevista no
art. 241 da Constituição Federal, e a gestão compartilhada, no art. 25, §3º, CF, são
mecanismos pacificadores, pois permitem que haja a participação de todos os entes federados
envolvidos na situação. Desta forma, termina-se o embate, e iniciam-se novos tempos rumo à
universalização do serviço, ao desenvolvimento, sem qualquer empecilho.
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4. O PROBLEMA DA TITULARIDADE NAS REGIÕES METROPOLITANAS E OS
MECANISMOS

ESPECÍFICOS

DE

SOLUÇÃO

DE

CONFLITOS

ENTRE

MUNICÍPIOS E ESTADOS-MEMBROS: A COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA
COMO MEIO APAZIGUADOR DE DISPUTAS

Vistos todos os mecanismos de solução de conflitos entre entes federados, no Capítulo
atinente ao Federalismo, cabe, neste instante, uma abordagem acerca de embates entre
Municípios e Estados-membros na definição da titularidade do serviço público de
abastecimento de água, notadamente nas Regiões Metropolitanas, e as respectivas soluções,
com destaque para a cooperação intergovernamental. Estas regiões terão uma análise anterior
aos conflitos de competência.

4.1. AS REGIÕES METROPOLITANAS E OS SERVIÇOS DE INTERESSE COMUM

A origem do conceito de Região Metropolitana é da moderna definição de cidade328. A
Carta de Atenas (IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, Atenas, 1933)
conceituava a cidade em função da região, sendo um documento que até hoje norteia os
estudos e os planejamentos urbanos.
O fenômeno da conurbação (e conseqüentemente a formação das Regiões
Metropolitanas) é induzido pela crescente ocupação, uso e transformação do solo urbano,
decorrente do adensamento populacional, muitas vezes, todos eles, de modo desorganizado.
A Região Metropolitana é um ente administrativo do Estado-membro. E um dos
principais problemas a serem solucionados nestas Regiões de grande concentração
populacional é, indubitavelmente, o das infra-estruturas urbanas, que são um “conjunto de
canais de comunicação de pessoas, bens e serviços disponível em dado espaço físico”329.
O deslinde do estudo do regime jurídico das Regiões Metropolitanas é fundamental
para solucionar uma série de problemas jurídicos, como o da indefinição da titularidade dos
serviços de saneamento básico, com as tensões entre a autonomia municipal e a competência
regional.
328
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O acúmulo de pessoas e o crescimento em demasia das áreas urbanas foram o estímulo
natural para a necessidade de formação de Regiões Metropolitanas, notadamente quando as
regiões urbanas passaram a ser mais populosas que as áreas agrícolas. As ocupações de tais
áreas nasceram por aglomerações atípicas, causando “problemas jurídicos e urbanísticos de
ordem peculiar, cujo ordenamento seguiu para soluções paliativas, faltando um modelo
concludente e definitivo para resolver a questão” 330.
Este movimento regionalista é oriundo da época da República Velha 331, quando o
Governo tinha a intenção em aglomerar os Municípios para viabilizá-los econômica e
politicamente.
De início, no Brasil, pretendia-se transformar a Região Metropolitana em uma região
autônoma, “entidade de Direito Público interno, dotada de órgão diretivo e conselho regional,
tal qual aconteceu na Itália, na Constituição de 1947”332, fato este que nunca logrou êxito.
Nas Constituições brasileiras, a Região Metropolitana teve o seguinte tratamento333: a
primeira previsão constitucional334 foi no art. 29 da Constituição de 1937, mas não chegou a
ser efetivada, pois foi um tímido ensaio; a Carta de 1946, apesar de não prevê-las, as
Constituições dos Estados em sua maioria previam. Na Constituição de 1967, houve a
previsão sobre a criação de uma Região Metropolitana, em seu art. 157, §10, atribuindo a
competência de criação pela União; 1969, tratava no art. 164 da EC n1; 1988, alterou a
competência para a criação para os Estados-Membros, acrescentando as aglomerações
urbanas e as Microrregiões.
Baseado na prerrogativa constitucional, a primeira criação de uma Região
Metropolitana pela União foi realizada pela Lei Complementar Federal nº 14, de 8 de junho
de 1973, sendo que as criadas foram as de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife,
Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Tal lei não foi recepcionada pela Constituição Federal
de 1988. Seguiram-se mais duas Leis Complementares: a de nº 19, de 25 de junho de 1974,
que acrescentou a criação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e a de nº 27, de 3 de
novembro de 1975, que apenas alterou o art. 2º do texto da Lei Complementar nº 14, de 8 de
junho de 1973, dispondo sobre o Conselho Consultivo.
Na Alemanha, os Estados podem repartir os seus territórios em regiões administrativas
ou microrregiões, “´exortando´ os entes locais para eles se associarem nas respectivas regiões
330
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e, assim, possibilitarem uma colaboração horizontal (municípios entre si) e vertical (estadomunicípio)”335.
No Brasil, cabe ao Estado-membro criar uma Região Metropolitana através de Lei
complementar. Caso contrário, não existe juridicamente, sendo mero fenômeno urbano. Por
este motivo, caberá à administração do Estado-membro a titularidade das funções até que a
Região seja criada.
Para Paulo Bonavides, o modelo federalista brasileiro necessita de uma revisão, com
aperfeiçoamentos e mudança qualitativa-estrutural. Paulo Lopo Saraiva336 prega a necessidade
de revisão da Federação brasileira para adaptá-la às necessidades regionais.
Trata-se de um Federalismo de inspiração regional. Pois “as Regiões já aparecem
formalmente reconhecidas em termos administrativos pelo texto constitucional.”337 “Será ela
um sopro renovador na comunhão dos seres autônomos que compõem a organização políticoadministrativa propriamente dita do Estado brasileiro”338.
Neste campo, estão as Regiões Metropolitanas, que podem ser conceituadas, segundo
Eros Grau339, como o conjunto de territórios urbanizado intensamente, com densidade
demográfica marcante, “que constituiu um pólo de atividade econômica, apresentando uma
estrutura própria definida por funções privadas e fluxos peculiares, formando, em razão disso,
uma mesma comunidade sócio-econômica” onde as necessidades específicas somente podem
ser

atendidas

satisfatoriamente

mediante

funções

governamentais

coordenadas

e

planejadamente exercitadas.
A Constituição prevê a criação, por lei complementar estadual, de “agrupamentos de
Municípios limítrofes, tendo por finalidade básica a resolução de problemas em comum”340.
Antes da Constituição de 1988, tais regiões eram criadas através de lei complementar federal,
admitindo que os Municípios pertencessem de Estados-membros distintos.
André Ramos Tavares341 distingue os três institutos trazidos pelo art. 25, §3º da
Constituição: “Na região metropolitana sempre haverá um Município mais importante,
chamado cidade pólo, em torno do qual se reunirão os demais Municípios”. Haverá uma
continuidade urbana. “Na microrregião existem Municípios limítrofes relativamente
semelhantes, sem que nenhum predomine”. A lei estadual escolhe a cidade sede. “Nos
335
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aglomerados urbanos os Municípios também se equivalem, existe uma continuidade urbana e
a área também é densamente povoada”. Não existe, neste caso, nem cidade pólo, nem cidade
sede.
Tratar de Regiões Metropolitanas é abordar um dos mais complicados e intrincados
temas da administração pública brasileira. Para Michel Temer, tal região não tem
personalidade. Segundo o mesmo, fica afastada a idéia de governo próprio ou mesmo de
administração própria, não sendo pessoa política nem administrativa, nem centro
personalizado, nem organismo. Seria apenas um órgão.342
A Constituição Cidadã confere aos Estados-Membros a competência para, através Lei
Complementar, instituir Regiões Metropolitanas, compostas por agrupamentos de Municípios
limítrofes, com o fito de integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções/serviços públicos de interesse comum.
Os requisitos para a instituição de regiões metropolitanas são: a) lei complementar
estadual; b) conurbação ou identidade física dos Municípios atingidos; c) ter como finalidade
a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum
(metropolitanos).343
Para Caio Tácito344, a criação da Região Metropolitana sem a vontade do Município
“não viola a autonomia do Município na medida em que se fundamenta em norma
constitucional, ou seja, em norma de igual hierarquia. É a própria Constituição que, ao mesmo
tempo, afirma e limita a autonomia municipal”.
Para Luis Roberto Barroso345 a assunção estadual das competências para os serviços
comuns “não representa restrição indevida da autonomia estadual (...) o mesmo texto que
confere aos Municípios competência para os serviços de interesse local é o que dispõe acerca
das regiões metropolitanas, do interesse do papel dos Estados nesse particular”
Nivaldo Brunoni346 conclui que uma vez “reconhecida a situação de interesse regional
de caráter comum, a adesão se torna obrigatória, e os Municípios envolvidos terão de suportar
as intervenções indispensáveis à concretização dos serviços”.
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O interesse particular não pode prejudicar o comum. Assim, a avocação é
constitucional, bastando aos Estados atribuir o interesse comum nas leis das Regiões
Metropolitanas.
Os municipalistas raciocinam que isto não quer dizer que estes entes da federação
concentrarão de modo autoritário as titularidades de serviços públicos atribuídos aos
Municípios, de modo que a assunção do Estado seria restrição indevida da autonomia
municipal. Como a Constituição Cidadã atribui que os entes da Federação são autônomos, os
Estados não poderiam interferir em suas gestões, representando uma quebra do pacto
federativo.
Ainda, entendem que se constituiria usurpação de competência o fato de o Estado
avocar para si a titularidade do serviço de fornecimento de água. Consoante Eros Roberto
Grau347, a Constituição Federal não transfere aos Estados a competência municipal relativa à
prestação de serviços comuns nos Municípios. Quando o Estado cria uma Região
Metropolitana, os Municípios não cedem as suas competências, pois àqueles cabe apenas a
sua criação, deixando a gestão para o Conselho Metropolitano.
Com o crescimento das cidades, e o desenvolvimento dos Municípios periféricos e
circunvizinhos a um centro econômico, a grande cidade se expande, em uma mistura urbana
de complexidades por todas as áreas. Cria-se uma identidade comum, uma linearidade de
culturas, hábitos, atividades econômicas. Há uma necessidade de integração, para fins de
satisfazer o interesse público. A importância vai além dos serviços públicos, como por
exemplo, o planejamento urbano regional e o controle do uso e ocupação de solo
metropolitano.
Quando um cidadão tem residência em um Município e a sua atividade laborativa se
localiza em outro, inicia-se alguns percalços que precisam ser simplificados e solucionados: o
transporte público, as áreas de lazer, o fornecimento de água, o tratamento de esgotos, a coleta
de lixo. Ademais, o serviço de fornecimento de água é ainda mais específico, pois “do ponto
de vista econômico, o custo final a se espelhar na tarifa do abastecimento de água numa
região conurbanizada deve ser dividido sob os mesmos critérios entre todos os usuários”348 .
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Apesar de ser uma reunião municipal ao redor de uma grande cidade, nas periferias
das Regiões metropolitanas é onde está uma parte significativa do déficit de cobertura dos
serviços de saneamento básico, mesmo nos grandes municípios brasileiros349, uma vez que
estas regiões são constituídas também por pequenos Municípios, que não têm condições de
resolver sequer os problemas urbanos locais, necessitando de soluções metropolitanas.
Assim, tem-se que a falta de definição quanto à titularidade do serviço de
abastecimento de água, notadamente nas Regiões Metropolitanas, impede a efetivação e
adequada concretização de direitos fundamentais como a vida, a saúde, o meio ambiente
equilibrado, a dignidade da pessoa humana, bem como de princípios fundamentais do
saneamento básico, com destaque para o controle social e a universalização do serviço, bem
como a regulação do serviço. Além disto, vê-se que em saneamento básico, notadamente
serviços de água e esgoto, não há como existir um interesse meramente local, antes as suas
particularidades.
Isto porque a Constituição de 1988 não definiu explicitamente a titularidade do serviço
de abastecimento de água, subdivisão do saneamento básico. A Lei nº 11.445/2007 (Lei de
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) também não (e nem poderia). Tal indefinição
traz insegurança jurídica, ainda mais quando da atual discussão das novas regras contratuais
do setor.
Vistos os aspectos principais das Regiões Metropolitanas, ver-se-ão agora os conflitos
existentes entre os entes da Federação quanto à prestação do serviço público de fornecimento
de água naquelas regiões de conurbação.

4.2. TITULARIDADE DO SERVIÇO E TITULARIDADE DA PRESTAÇÃO

A atribuição da titularidade de um serviço público é acarretada pela natureza funcional
da atividade de serviço público e a indisponibilidade dos direitos fundamentais350. O Estado
não é o “proprietário” do serviço público. Este, no máximo, seria toda a sociedade. É apenas o
titular pelo fato de ser público. E o serviço é público porque visa à satisfação de direitos
fundamentais.
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“Não se deve confundir a titularidade do serviço com a titularidade da prestação do
serviço”351. O fato de ser titular de um serviço (sujeito que detém a senhoria sobre ele) não o
obriga a prestá-lo. Desta maneira, há diferenças entre estes dois institutos.

4.3 A DISPUTA COMPETENCIAL ENTRE ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS

“É da natureza ambígua desses serviços que emerge toda a confusão”352. Portanto,
cabe analisar os argumentos destes dois entes federados, para que se possa chegar à
conclusões mais precisas e democráticas.
Há várias posições sobre a titularidade do saneamento básico: Municípios, em todas as
ocasiões; Municípios, e quando em Região Metropolitana o Estado; Município, Estado e
União353; Estado e Municípios; somente o Estado.
A primeira posição sustenta que os serviços de saneamento básico são da competência
reservada do Município (art. 30, inc. V, da CF/88), não sendo possível, em hipótese alguma, a
sua avocação por outro ente federado. A segunda, que as atividades são, em regra, da
titularidade municipal, mas o Estado-Membro passará a ser competente quando da criação de
uma Região Metropolitana (ou afins) por Lei Complementar (§3º, do art. 25, da Constituição
Federal). A terceira, que é da competência do “Município, de Estado ou da União segundo o
grau de complexidade técnica e extensão territorial pertinente a sua prestação”354,
independentemente de Região Metropolitana. A quarta, que é dos Estados, mas os Municípios
podem compartilhar esta competência, por ser também local o interesse comum. A última,
que é sempre estadual, pois como são sistemas integrados, e a política pública deve ser
pautada na lógica das Bacias Hidrográficas, em todas as oportunidades, salvo raríssimas
exceções (quando o Município for auto-sustentável econômica e hidricamente), haverá o
interesse de ao menos dois Municípios (comum).
Segundo Marçal Justen Filho355, no passado era pacífico a titularidade municipal do
serviço de saneamento, o que veio a mudar com o surgimento de grandes metrópoles, que se
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estendem continuamente pelo território de vários Municípios, propiciando dúvida sobre o
tema.
Na França, quanto ao saneamento básico, a titularidade tradicionalmente foi do poder
local, sendo que após a década de 1980, com medidas de descentralização o poder das
comunas se reforçou. Até 1926 não havia envolvimento do Estado francês nestas atividades,
já que de competência das comunas, com vinculação entre os serviços e a satisfação de um
interesse comunal próprio.
Muito embora não haja discussão quanto à titularidade federal, a União apresenta
grande importância para o serviço público de fornecimento de água. Para Gilmar Mendes, a
“União é o fruto da junção dos Estados entre si, é a aliança indissolúvel destes. É quem age
em nome da Federação”356. A este ente federal cabe a competência legislativa de estabelecer
regras gerais sobre saneamento básico, além da competência comum de trazer melhoria ao
serviço.
Consoante o princípio constitucional da subsidiariedade, a União assume a função de
fomento, incentivo e apoio técnico principalmente com a alocação e o repasse de recursos
financeiros públicos, priorizando ações promocionais da equidade social e territorial relativa
ao acesso ao saneamento básico.
Quando a União reserva recursos, atendendo assim a competência quanto à melhoria
do serviço público de saneamento básico, aqueles são para investimentos de implantação e
ampliação dos serviços, e não para a realização de despesas de custeio (administração,
operação e manutenção).
Segundo o art. 49, VII, da Lei nº 11.445/2007, é da competência da política federal a
promoção de alternativas de gestão para viabilizar a autosustetação econômica e financeira
dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa. No tocante às
diretrizes para o setor, a União pode estimular a consolidação de políticas tarifárias voltadas
para gerar efeitos distributivos entre grandes e pequenos usuários.
Inicia-se o debate com os argumentos dos Municípios, que são entes federados sem
representação no Senado Federal, sem Poder Judiciário, sem poder de intervenção. Segundo
Paulo Bonavides, “também na República Federal da Alemanha esteve essa idéia tão viva e
presente que dela se ocupou a Comissão da Câmara dos Deputados”357. Esta, no entanto,
emitiu parecer negativo à idéia de federalização dos Municípios.
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Para o mesmo autor, não se conhece uma outra forma de união federativa na
contemporaneidade “onde o princípio da autonomia municipal tenha alcançado grau de
caracterização política e jurídica tão alto e expressivo”358 quanto o modelo da Carta Política
de 1988.
Bonavides359 segue relatando que foi na França onde se distinguiram as duas espécies
de funções, competências e direitos dos Municípios, com o princípio da autonomia: as
funções que exercem em caráter próprio (interesses exclusivamente comunitários) e as que
lhes são delegadas pelo interesse geral.
Para José Afonso da Silva360, “foi um equívoco do constituinte incluir os Municípios
como componente da federação (...) o Município é um componente da federação, mas não
entidade federativa”. E vai mais além ao dizer que não existe federação de Municípios, mas
Federação de Estados. Ademais, os Municípios não tem competência para desmembramento,
incorporação, fusão, dos próprios territórios, pois fica a cargo de uma lei estadual. Sem falar
na fragilidade de auto-sustentação financeira da maioria dos Municípios brasileiros, além de
não possuírem Poder Judiciário próprio, nem poderem propor Emendas à Constituição.
Muitos, no entanto, são os que defendem a titularidade municipal do serviço público
de fornecimento de água, dentro de seus territórios.
Para Arnold Wald361, a distribuição domiciliar da água é serviço típico de titularidade
do Município, quando realizado em seu interior, opinião corroborada por Alice Gonzalez
Borges362. Faz-se necessário relembrar que a distribuição domiciliar é a última etapa do
sistema de abastecimento de água.
Toshio Mukai363 é da opinião que não há necessidade de polemizar o tema, pois
através de uma interpretação sistemática da Constituição se conclui que aos Municípios
pertence a titularidade, ainda que nas Regiões Metropolitanas.
Segundo Paulo José Villela Lomar364, não há qualquer preceito constitucional que
fundamente a tese de retirada da competência do Município dos serviços de saneamento
básico, de modo que não pertenceriam ao Estado Federado nem mesmo se instituída por Lei
Complementar uma Região Metropolitana. Para o autor, tais serviços são essenciais para a
358
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saúde das pessoas, e assim, interessam direta e primeiramente à população local, que será a
primeira prejudicada em caso de má prestação.
Para Pedro Estevam Alves Pinto Serrano365, é natural que o serviço de distribuição de
água se realize no interior da circunscrição geográfica do Município, tendo por base
referências geográficas e populacionais locais. Entende que o serviço pode ser prestado por
entidade diversa da que produzirá a água bruta, citando exemplos de Municípios da Região
Metropolitana de São Paulo, como Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema.
Ainda segundo o autor, a atividade de produção de água tratada não é um serviço
público, pois embora regido pelo Direito Público, não implica oferta de utilidade fruível
individualmente pelo administrado. Seria apenas um uso e exploração de um recurso hídrico,
sendo a competência desta atividade do ente ao qual o respectivo recurso hídrico pertencesse.
Entretanto, além de a Lei nº 11.445/07 definir o serviço de abastecimento de água da
captação até o recebimento pelo usuário (portanto o serviço público envolveria todas as
etapas), haveria grandes problemas relativos à inadimplência das concessionárias municipais
para com as entidades fornecedoras de água bruta.
Para Vinícius Marques de Carvalho366, “a titularidade dos serviços pertence aos
municípios conjuntamente, no máximo em comunhão com o respectivo estado federado”. Tal
tema será tratado quando da fala acerca da cooperação intergovernamental.
Vários são os que militam ser o saneamento básico é um serviço público de interesse
local

367

, tendo em vista que estando mais próximo dos usuários, podem prestar os serviços

mais adequadamente ou conferi-los a outrem. Na pior das hipóteses ter-se-ia uma
competência comum, pois o texto constitucional368 é enfático ao mencionar que cabe à União,
aos Estados e aos Municípios a melhoria do saneamento básico, o que estimula uma disputa
sobre a titularidade.
O termo está posto na Carta Cidadã quando trata das competências municipais. No
entanto, revela-se como vago e impreciso, necessitando de uma interpretação. O próprio
Federalismo brasileiro já demonstra a dificuldade de visualização de um ente federal de modo
isolado. Como se pode imaginar a União sem os Estados? Ou os Estados sem os Municípios?
Se um serviço é interessante para o Município, também o é para o Estado-Membro
correspondente, e assim para a União.
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Não há interesse municipal que não o seja reflexamente, da União e do EstadoMembro correspondente. Neste sentido, Barroso369 afirma que “a rigor, praticamente todo e
qualquer serviço apresentará, em última instância, uma dose de interesse local, ao passo que
dificilmente algum serviço local será indiferente aos interesses regionais e mesmo nacionais”.
Legislar sobre temas de interesse local significa dizer que se trata de interesse
predominantemente local, “já que não há fato local que não repercuta, de alguma forma,
igualmente, sobre as demais esferas da Federação”370.
Exemplo disto é o horário de funcionamento das farmácias, reconhecida como matéria
de cunho municipal pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula 645. Por outro lado, o
horário de funcionamento de instituições bancárias transcende o interesse predominante dos
Municípios, conforme entendimento do mesmo Tribunal.371
Ainda com relação às dúvidas de interpretação do tema, o “interesse local não pode ser
confundido com interesse exclusivo ou privativo do Município”372. É incabível egoísmos,
pois o interesse é, sobretudo, público. No entanto, importante investigar se o interesse é
predominantemente local, um “peculiar interesse”

373

. Assim, deve-se avaliar o alcance e as

repercussões do serviço de saneamento básico (e por conseqüência, o de fornecimento de
água potável) para se definir a questão de interesse.
O sistema de abastecimento de água não é simples. Para se iniciar, deve-se buscar a
fonte de captação da água. Ora, mas e se o Município não a possuir? O interesse é local? Sim,
indubitavelmente há interesse do Município que será abastecido. Mas também o há no
Município cujo manancial está sendo explorado. Onde está a predominância? Para Andreas
Joachim Krell, é possível “imaginar argumentos razoáveis dos quais um Município pudesse se
valer para provar que a transgressão de padrões ambientais regionais seja de seu peculiar
interesse local”.374
Exemplo disto ocorreu no Estado do Rio Grande do Norte, quando a sociedade de
economia mista estadual que presta serviços de abastecimento de água começou a implantar
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uma adutora que capta água de manancial no Município de Nísia Floresta para abastecer o
Município de Parnamirim-RN 375.
Um complicador seria se este Município pertencesse a uma Região Metropolitana,
onde o interesse é comum. Pelo visto, o tema posto à análise é mesmo instigante. Assim, “o
ideal é se alcançar uma forma de colaboração entre os entes interessados” 376.
A doutrina brasileira traz vários comentários acerca do conceito de interesse local.
Para Hely Lopes Meirelles, citado por Luis Roberto Barroso

377

, o critério do interesse local

sempre é relativo ao das demais entidades. Ora, se predomina o interesse, sobre determinada
matéria, do Município relativamente ao do Estado-Membro e ao da União, tal matéria é da
competência municipal. A aferição “da competência municipal sobre serviços públicos locais
há de ser feita em cada caso concreto, tomando-se como elemento aferidor o critério da
predominância do interesse, e não o da exclusividade”, em vista das circunstancias de lugar,
natureza e finalidade do serviço.
Como se percebe, pela complexidade do serviço de fornecimento de água, mesmo com
a existência de tantos critérios, a missão não é fácil. Ora, quando há a captação de água em
um Município para abastecer outro é difícil enxergar de quem é o interesse predominante.
Aliás, para não citar os casos em que a adutora (edificação utilizada para transportar a água
captada até o reservatório) passa pelo território de diversos Municípios até chegar ao seu
destino final.
O serviço de fornecimento de água, nestas situações, não é interno, não se pode isolar,
não é limitado ao território de um só Município, há repercussão em outras localidades, afeta
os negócios da administração central e regional, e por fim, pelo dinamismo, poderá ter
influência em mais de um local.
Para Luciana Vaz do Nascimento e Cláudio Marcio Queiroz

378

, “os sistemas de

distribuição de água potável e coleta de esgotos sanitários são, em quaisquer circunstancias,
locais, pois estão sempre associados ao urbanismo das cidades”. Tais autores, no entanto, não
possuem formação jurídica.
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Em semelhante sentido, para Hely Lopes Meirelles379, “as obras e serviços para
fornecimento de água potável (...) são atribuições precípuas do município, como medidas de
interesse da saúde pública em geral dos usuários em particular”.
Além do argumento do interesse local, outro argumento pró-municipalista é a previsão
de recebimento de Royalties, pois segundo a Constituição brasileira, os Municípios possuem
participação no resultado do uso dos potenciais de energia hidráulica ou compensação
financeira pela exploração, muito embora as águas não sejam bens municipais, já que a
concessão da outorga para o seu uso é dada pela União e Estados, dependendo do caso
concreto.
No mesmo diapasão, tem-se o princípio da subsidiariedade como fundamento para a
prevalência da titularidade municipal frente ao serviço de fornecimento de água, no sentido de
que a solução mais condizente com o interesse público deve ser aquela realizada por aqueles
que se encontram nas proximidades do fenômeno jurídico.
Tal princípio incorporou-se ao sistema constitucional com a descentralização política,
cabendo aos Municípios as questões de interesses locais, pois evita o esvaziamento da
competência municipal pelos entes regionais. “Da mesma forma, o legislador ordinário,
informado pelo princípio da subsidiariedade deixará de atribuir determinadas tarefas públicas
aos Estados e União quando o Município poder executá-lo eficazmente”380
Além de tudo isto, entende-se que a titularidade do Município deve ser preservada
para que não se viole a autonomia municipal381. Para José Cretella Júnior382, “cabe ao
município atender a seu peculiar interesse, sendo ilícita a interferência da União e do Estado
em assuntos da competência exclusiva da comuna, o que acarretaria lesão à autonomia local”.
A Constituição Federal de 1988 incluiu o Município na estrutura do Estado federal,
dando-lhe autonomia, ou seja, “auto-organização, auto-governo, autolegislação, autoadministração”383. No caso específico da criação das Regiões Metropolitanas, a assunção do
Estado seria restrição indevida da autonomia municipal. Como a Constituição Cidadã atribui
que os entes da Federação são autônomos, os Estados não poderiam interferir em suas
gestões, representando uma quebra do pacto federativo.
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Ainda, constituir-se-ia usurpação de competência o fato de o Estado avocar para si a
titularidade do serviço de fornecimento de água. Consoante Eros Roberto Grau384, a CF não
transfere aos Estados a competência municipal relativa à prestação de serviços comuns nos
Municípios. Quando o Estado cria uma Região Metropolitana, os Municípios não cedem as
suas competências, pois àqueles cabe apenas a sua criação, deixando a gestão para o Conselho
Metropolitano.
A avocação da titularidade pelos Estados causaria um desequilíbrio entre os entes
federativos, violando o princípio democrático e de independência dos entes, causando um
desequilíbrio385.
Outra alegação é que se fosse de competência estadual exclusiva, não precisaria de lei
complementar para a execução de serviços regionais de que seria normalmente o titular.
São muitos os argumentos. Ter-se-ia, igualmente, a violação ao princípio da não
intervenção dos Estados386. Estes somente poderão intervir nos Municípios nos casos
taxativos trazidos pela Constituição da República, não estando a avocação de serviços
públicos quando da criação de Regiões Metropolitanas entre eles. Além disto, a gestão
associada não poderia ser imposta, dependendo de contrato prévio entre os Municípios e o
Estado. Há quem entenda de modo diverso.
Muito embora a Lei nº 11.445/2007 tenha aparentemente silenciado acerca da
competência dos serviços de abastecimento de água, a leitura de seu art. 15, parágrafo único,
dá a entender que é municipal. Diz o dispositivo que no exercício das atividades de
planejamento dos serviços, “o titular poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado
e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores.” O legislador deixou escapar, pois diz
que o titular pedirá ajuda do respectivo Estado
Chega o momento de análise dos argumentos acerca da competência estadual. Os
Estados-membros possuem governo próprio, com as funções desempenhadas pelos três
poderes. Portanto pertencem à e fazem parte da Federação.
Quando escapar do limite do território municipal, com a dependência da infraestrutura de outros Municípios, “quando houver necessidade de serviços integrados, a
competência será estadual”
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fragmentação tem como principal inconveniente perdas substanciais em economia de escala,
na medida em que os custos fixos também são muito altos”.388
Desta forma, também vários são os que militam na tese da competência estadual dos
mesmos serviços.
Celso Antônio Bandeira de Mello389 diz que “o serviço de fornecimento de água, por
atacado, aos Municípios, é – e só pode ser – serviço estadual”. Seria o caso das Regiões
Metropolitanas, quando geralmente (por diversos motivos) se trabalha com a interligação das
redes de água (sistemas integrados e interdependentes), de várias cidades. “Semelhante
dificuldade ocorre com os Municípios situados na mesma bacia hidrográfica”390.
Segundo Juliana Picinin e Cristina Fortini391, o caráter exclusivamente local do
saneamento básico foi abalado com a acelerada urbanização das últimas décadas, dando azo
para um serviço público de titularidade estadual. Para as autoras, no entanto, a competência da
prestação, organização, regulação e fiscalização somente não seria municipal quando
houvesse o interesse comum.
Consoante Paulo José Villela Lomar392, (defensor da tese da competência municipal),
no entanto, a atuação do Estado Federado seria reservada para as questões intermunicipais de
interesse público, ou que afetem ou tragam interesse à população de dois ou mais Municípios
situados em seu território, que é o caso das Regiões Metropolitanas, de demais sistemas
integrados. Sim, pois serviço local é aquele prestado “ao cidadão em determinado município e
que, para tal prestação, não há dependência de infra-estrutura de outro município”393.
A atribuição competencial dos Municípios para os interesses locais não ocorre se a
matéria “não ocorre se a matéria ultrapassa a abrangência da municipalidade, como é
flagrante no caso dos serviços de saneamento básico e demais questões ambientais”394
Quando alguma situação ou serviço se referir a dois ou mais Municípios, o interesse
será regional, fazendo com que a competência seja do Estado-Membro395. Os Municípios não
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podem exercer atividades de abastecimento de água que afetem outros vizinhos, e também
porque não dispõe de domínio sobre as águas396.
Na Alemanha, segundo o art. 57, inciso 3, da Lei Orgânica Municipal do Estado da
Baviera397, quando uma tarefa obrigatória ultrapassar a capacidade de gestão de um
Município, ela deve ser realizada através de colaboração intermunicipal.
Para Maria Luiza Machado Granziera398, muitas vezes, em rios que banham várias
cidades (conurbadas ou não), o ponto de captação de águas destinadas ao fornecimento de um
Município localiza-se a jusante (rio abaixo) do ponto de despejo do Município que fica a
montante (rio acima)399.
Camila Pezzino Balaniuc400 aborda a impossibilidade de certos problemas serem
resolvidos no âmbito exclusivo do Município, de modo isolado, pois os mais graves
extravasam os seus limites, como o abastecimento de água.
A questão é estadual, pois a titularidade para a solução de problemas intermunicipais é
do Estado Federado por força de sua competência residual ou remanescente401.
A autora ainda ressalta que com a gestão estadual, a utilização do subsídio cruzado
seria uma maneira de levar o serviço para as regiões mais pobres, pois milhares de Municípios
mal possuem orçamento para pagarem seu pessoal. Além disto, se direitos fundamentais são
desrespeitados por falta de condições financeiras do Município, que seria titular do interesse
local, este mesmo interesse passa a ser regional, uma vez que, neste caso, deve ser tratada
pelo Estado-Membro em cujo território estiver localizado tal Município. Assim, “o problema
deixa de ser local e toma uma amplitude maior, pois a ausência de saneamento básico irá
afetar também o Estado-Membro”402.
Esta solução, segunda a autora, deve ser aplicada em casos extremos, quando de grave
violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana, o que poderia também
acontecer com o próprio Estado-Membro, que em caso de não possuir recursos para prestar ou
delegar o serviço, o interesse passa a ser nacional.
396

WALD, Arnold; MORAES, Luiza Rangel de; WALD, Alexandre de M. O Direito de Parceria e a Lei de
Concessões (Análise das Leis ns. 8.987/95 e 9.074/95 e legislação subseqüente) 2ª ed. Ver. E atual. São Paulo:
Saraiva, 2004. p. 576.
397
KRELL, Andreas Joachim. op cit.. p. 131.
398
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. op. cit,.p. 127.
399
BÍBLIA SAGRADA. Amós, Capítulo 4, 8: “Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem
água, mas não se saciaram; contudo, não vos convertestes a mim, disse o SENHOR”.
400
DANTAS, Camila Pezzino Balaniuc. A questão da competência para a prestação do serviço público de
saneamento básico no Brasil. In PICININ, Juliana; FORTINI, Cristina. op cit.. p. 49.
401
PRUDENTE, Eunice A. de Jesus. Plano Metropolitano no Direito Brasileiro: Questões Atuais in Revista dos
Tribunais n. 13, out/dez. 1995, p. 110. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política.
402
DANTAS, Camila Pezzino Balaniuc. A questão da competência para a prestação do serviço público de
saneamento básico no Brasil. In PICININ, Juliana; FORTINI, Cristina. op cit.. p. 75.

127

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto403, as Assembléias Legislativas têm a
competência para declarar a transcendência de um interesse local em comum, para atender de
forma homogênea uma região, o que seria realizado na Lei Complementar criadora da Região
Metropolitana.
Para Marcos Juruena Villela Souto404, as realidades dos Municípios brasileiros são
muito diferentes, pois alguns ainda estão tentando exercer de modo efetivo as suas
autonomias, enquanto outros possuem maior concentração de renda (nestes existe disputa
competencial para a gestão).
Se de um lado os Municípios ganharam status de ente federado, são, na República, os
mais frágeis no que toca aos recursos financeiros. Assim, o custo alto e a complexidade das
obras e serviços de cunho intermunicipal ou metropolitano não permitem que os Municípios
“os realizem isoladamente, até porque o interesse não é apenas local, mas regional, afetando a
vida e administração de toda a região, e em certos casos, do próprio Estado e também da
União”405.
Para Pedro Gonçalves da Rocha Slawinski406, a atração de competência dos serviços de
saneamento básico pelo Estado-Membro findaria a dependência de oscilações políticas que
poderiam existir em um Município, prejudicando toda a Região Metropolitana.
Paulo José Leite Farias407 ressalta que é necessário compartilhar infra-estrutura e
serviços de saneamento básico em virtude da urbanização crescente no Brasil, como nas
Regiões Metropolitanas, sendo os serviços de interesse de todos os Municípios, e não de um
isolado, existindo interesse regional comum. Assim, para o autor, a prestação e a titularidade
dos serviços regionais nas mãos dos Estados-Membros, seria o ideal ambiente para uma maior
viabilidade econômica do serviço.
Entender pela competência municipal em casos de intermunicipalidade, substituindo a
titularidade do Estado-membro sobre os interesses predominantemente regionais, fere o
sistema federativo de distribuição de competências,
O saneamento básico é de interesse comum, regional, pois com o crescimento e
interligação das cidades, não há mais como isolar a sua prestação em um único local. Não há
403
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serviços públicos de interesse exclusivo local. Com o fenômeno dos conglomerados urbanos,
o interesse passou a ser, no mínimo, regional.
Para Dircéo Torrecillas Ramos408, “muitos problemas abrangem mais de um
Município e não podem ser resolvidos individualmente, como exemplo do abastecimento de
água”.
A autonomia municipal é condicionada em face de interesses que transbordam das
fronteiras de cada Município. Para Maurício Correa409: “circunstâncias territoriais, típicas de
Municípios limítrofes, transmudam sua natureza, evidenciando-se a prevalência regional, em
que o interesse comum de uma coletividade ou mais torna-se presente”.
Do mesmo modo que o interesse local, o comum também sofre por conta de
imprecisões e abstratismos conceituais. A Constituição atribui ao Estado-Membro a
competência quando se tratar de interesse comum. Conseqüentemente, um Estado-Membro
tem competência para execução dos serviços públicos a ele atinentes.
Quando há a criação de uma Região Metropolitana ou Microrregião por parte do
Estado-Membro, é porque existe, sem dúvidas, interesse comum a todos os envolvidos. Qual
seria o sentido então do surgimento de uma Região Metropolitana se não a conjugação de
interesses econômicos, sociais, culturais, políticos?
Além disto, aos Estados incumbe a competência para outorgar o uso das águas das
maiorias das bacias hidrográficas utilizadas para o fornecimento humano, algo impossível
para os Municípios.
A capacidade econômica dos Estados-Membros em face dos Municípios também pesa
à favor daqueles. Todo serviço público tem interesse (repercussão) local, mas alguns jamais
serão prestados pelos Municípios, pois demandam altos investimentos (complexidade e alto
custo das obras para um só Município) e ações técnicas integradas para uma melhor prestação.
As autoridades administrativas na área municipal já não podem mais, isoladamente, dar
solução satisfatória às necessidades coletivas sem o concurso da ação unificada.
O Estado, assim, está mais apto a obter a universalização, qualidade, modicidade,
eficiência, economicidade, continuidade, e produtividade do serviço público prestado.
Em realidade, a tarifa paga pelo usuário sustenta não só a rede de distribuição
municipal, que leva água à sua residência, mas financia, também, a construção de barragens,
408
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reservatórios, adutoras, emissários e estações de tratamento de água e esgoto. Além disso,
“somente por meio de uma prestação em escala (subsídios cruzados) e de forma universal é
possível que o Saneamento Básico esteja presente em todos os Municípios, ricos e pobres”410.
É necessário, assim, compensar, por meio dos subsídios cruzados, os Municípios lucrativos
com os Municípios deficitários.
Tal questão fora abordada pelo ex-Ministro do STF, Maurício Correa411, quando diz
que é de responsabilidade estadual a criação de condições econômicas e técnicas objetivando
o acesso por toda a população de um serviço universal e de qualidade, mediante
“aproximações de municípios superavitários e deficitários; e aproximação de municípios com
abundância de recursos hídricos com municípios com pouca oferta de água em relação à sua
demanda” .
Outra idéia de importante análise é o fato de que a associação à Região Metropolitana
é obrigatória para o Município, pois o interesse particular não pode prejudicar o comum.
Assim, a avocação é constitucional, bastando aos Estados atribuir o interesse comum nas leis
das Regiões Metropolitanas.
A Carta Magna não proíbe a prestação ou titularidade do serviço pelos Estados, já que
em nenhum momento afirma que a titularidade do serviço de saneamento básico é municipal.
“Não existe de fato, conflito de competência no que tange ao poder concedente em matéria de
saneamento básico. As normas contidas na Constituição Federal de 1988 são bastantes claras
a esse respeito”. 412

4.4 A NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE E OS CRITÉRIOS
PROPOSTOS

Na área do serviço de saneamento básico, o Brasil precisa de “uma definição jurídica e
delimitação técnica mais nítida”413 das atribuições de cada ente federativo. Inúmeros aspectos
apontam a problemática da indefinição da titularidade do serviço público de saneamento
básico. “É um dos tópicos mais espinhosos do direito constitucional e administrativo
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brasileiro”.414 A continuação do embate entre os entes federados quanto à titularidade do
serviço de saneamento básico atrasa o desenvolvimento de políticas públicas.
Outra motivação é o fato de que a Constituição Federal apresenta cláusulas genéricas
quando trata de distribuição de competências: interesse comum, local, dando margem a
conflitos, o que faz com que seja necessária uma interpretação constitucional.
Este litígio competencial já está sendo apreciado pelo Judiciário415 e também pelos
Tribunais de Contas dos Estados no que tange à adequação constitucional e legal do objeto de
editais de licitação promovidas tanto pelo Estado quando pelos Municípios, caso ocorrido no
Município de Niterói-RJ. Além disto, se a competência for sempre dos Municípios, há o
problema dos investimentos já realizados pelas Companhias Estaduais na montagem do
sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto.
No mesmo tom da jurisprudência, a doutrina (como forma de interpretação) vem
tentando solucionar o tormentoso dilema da titularidade, propondo alguns critérios
solucionadores: critério da predominância do interesse, de Hely Lopes Meirelles; critério do
exame casuístico (parâmetros), de Diogo de Figueiredo Moreira Neto416; critério da via
legislativa (leis complementares estaduais especificam quais serviços são comuns), de Caio
Tácito417.
Para se decidir pelo interesse local ou comum, mister saber qual deles é o
predominante.
Hely Lopes Meirelles418 expôs algumas formas de se entender o significado de
interesse local (denominado pela ordem constitucional pretérita de peculiar interesse), citando
alguns autores: para Black, tais interesses têm referência nos negócios internos das cidades e
vilas (internal affairs of tons and counties); para Bonard, é o que se pode separar dos de
outras localidades; para Borsi, o que não transcende os limites territoriais do Município; para
414 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1842-RJ.
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Mouskheli, o que não afeta os negócios da administração central e regional; para Jellinek, o
próprio da localidade, originado de suas relações de vizinhança.
Além destes, há a regra da predominância do local, simultaneamente oposto a regional
e nacional; além do meio dinâmico, que seria o que varia e efetivamente tem variado no
tempo e no espaço419.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto420 traz as formas de entendimento do significado de
interesse comum: o que apresenta predominância do regional; externo às cidades e às vilas;
não está isolado; não está territorialmente limitado ao Município; tem repercussão externa ao
Município; transcende as relações de vizinhança; é simultaneamente oposto ao local e ao
nacional; está estabilizado por uma definição legal específica.
Assim, decide-se, com base nos critérios existentes, de acordo com a situação fática,
pois, “o que é local, amanhã poderá ser regional e, depois, quiçá, nacional ou, até mesmo,
transnacional, quiçá, ´comunitário´, como já o é na Europa hoje e poderá ser, amanhã, no
Cone Sul”421.
Decerto, as competências podem não estar relacionadas de uma forma mais direta,
mesmo na Constituição, restando ao intérprete a incumbência de identificar o alcance de tal
competência no caso concreto.
Discernir o que é de interesse comum ou local é um ato interpretativo da norma
constitucional. Para Luis Roberto Barroso422, a primeira solução interpretativa seria um
exame casuístico das circunstâncias de cada serviço, em cada lugar do país, possuindo como
referência os critérios oriundos da doutrina de predominância dos interesses local e comum. A
segunda solução seria a via legislativa, quando o Poder Legislativo, através de Lei
Complementar Estadual, expressaria diretamente a competência. A terceira seria a fixação de
critério técnico, pela União, que concretize as noções de interesse local ou comum em matéria
de saneamento, para aplicar aos demais entes da Federação.
Alaôr Caffé Alves423 enumera critérios (econômico, financeiro, técnico, institucional)
para se encontrar a titularidade de um serviço público. O primeiro deles é o econômico, que
visa a solução mais eficiente para prestar o serviço público na região conforme relação custobenefício ou insumo-produto. Em sendo aplicado este critério em uma Região Metropolitana,
percebe-se que o interesse comum predomina, eis sob a titularidade do Estado-Membro, é
419
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possível o exercício de subsídios cruzados (princípio da distribuição justa dos encargos
correspondentes) e a economia de escala, para uma população muito maior.
O segundo critério proposto é o financeiro. Deve ser preterido o ente federado que não
possuir condições financeiras para suportar o ônus da atividade, para evitar danos à
comunidade metropolitana em geral. Outro critério é o técnico, que considera, diante da
complexidade tecnológica do serviço, os recursos humanos e materiais necessários,
equipamentos, métodos e processos de gerências e operação. Segundo o autor, os Municípios
não acompanham esta evolução, e não estariam prontos, por exemplo, para uma operação de
grandes Estações de Tratamento de água ou esgoto.
Por fim, o critério institucional, onde se elege o ente governamental “mais apto para
apreender o problema e encontrar a solução normativa de escala mais adequada a
determinadas funções ou atividades comuns”424, sendo que se for elevado o serviço para o
nível regional, melhoraria as condições institucionais dos entes locais, já que poderiam
melhor exercer as suas reais competência nos limites de suas possibilidades concretas.
Enfim, quando todas as etapas do serviço se limitarem ao território de um Município
(possuindo este recursos hídricos em seu território), será municipal a competência. Será do
Estado quando algumas dessas etapas extrapolarem as fronteiras territoriais, mesmo que não
exista uma Região Metropolitana, Microrregião ou aglomeração urbana criadas por Lei
Complementar.
Assim, tem-se que a falta de definição quanto à titularidade do serviço de saneamento
básico, notadamente nas Regiões Metropolitanas, impede a efetivação e adequada
concretização de direitos fundamentais como a vida, a saúde, o meio ambiente equilibrado, a
moradia, a dignidade da pessoa humana, bem como de princípios fundamentais do
saneamento básico, com destaque para o controle social e a universalização do serviço.
E esta indefinição impede o desenvolvimento, entendido, nos dias atuais, como
melhoria de condições de vida das pessoas, e não como mero crescimento econômico. E no
caso específico, como a universalização do serviço.
O marco regulatório específico do saneamento básico surgiu com certo atraso. Ao
contrário do que se imaginava, não findou com a disputa entre Estados e Municípios acerca da
titularidade dos serviços, deixando a decisão para o Supremo Tribunal Federal. Tal omissão
impede investimentos públicos e privados, pois não se sabe com quem os contratos devem ser
pactuados. Para Karine Silva Demoliner425,“esta opção ainda é melhor do que a atribuição
424
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incorreta de competência”426. Para a mesma autora, o que existe é uma “disputa partidárioideológica (...) obstacularizando o desenvolvimento do país”.
Para Luis Roberto Barroso427, “a indefinição prolongada na matéria tem adiado
investimentos e ações concretas, com conseqüências dramáticas à qualidade de vida da
população, sendo causa direta de mortes, doenças evitáveis e degradação ambiental”.
A competência dos Estados, e de suas empresas do setor, não era contestada “até que a
abertura do mercado, os incentivos e as políticas de governo diminuíram os riscos e tornaram
os investimentos no setor bastante atrativos para a iniciativa privada”.428
O abismo entre a situação financeira dos Municípios brasileiros e os respectivos
Estados é considerável. Quando não, em regiões mais ricas a opção pela titularidade
municipal é defendida com mais empenho do que Municípios sem boas condições financeiras,
que se inclinarão pela prestação de serviços pelas companhias estaduais, ante a existência de
sistema deficitário.
A tendência do Judiciário e do Executivo é cooperação dos entes da Federação,
principalmente nas Regiões Metropolitanas. Outros acreditam que as parcerias públicoprivada são vias alternativas “para solucionar o déficit deste setor e atingir a tão sonhada
universalização” 429.

4.5. O ENTENDIMENTO DA MATÉRIA PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS

Os Tribunais brasileiros há algum tempo vêm, ainda que timidamente, analisando a
questão central posta em discussão. Importante, assim, uma explanação da realidade judicial.
Tramitam
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Inconstitucionalidade, cujo tema é a titularidade dos serviços de saneamento básico nas
Regiões Metropolitanas e afins.
A primeira delas ingressada, em 1998, foi a ADI 1842, cujo imbróglio jurídico é
oriundo do Estado do Rio de Janeiro. As normas Estaduais impugnadas (Lei complementar nº
87 de 1997) referem-se à instituição da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, da
Microrregião dos Lagos e da Região da Costa Verde, e o arrolamento das competências de
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interesse comum (prevê ainda a criação de um Conselho Deliberativo da Região
Metropolitana e da Microrregião). Tal ação constitucional fora proposta por partidos políticos
(PDT, PFL, PT e PPS) que dentre outras falas, sustentam: a titularidade municipal dos
serviços de saneamento básico; a afronta aos princípios: democrático, do equilíbrio
federativo, da autonomia municipal, da não-intervenção dos Estados nos Municípios
(usurpação do Estado); e a inaplicabilidade do Art. 25, § 3º da Carta Magna, que reza acerca
da competência estadual.
A Advocacia Geral da União, quando de sua manifestação formal, alegou haver
limitação da capacidade financeira dos Municípios para titularizar tais serviços, além de já ser
assegurada a representação política local no Conselho gestor das Regiões Metropolitanas. A
Procuradoria Geral da República, quando de seu parecer, opinou pela improcedência do
pedido vestibular, entendendo que a transposição parcial ou total de certas atividades ou
serviços, não ofende a autonomia municipal.
O Relator da referida Ação foi o até então Ministro Maurício Corrêa, que ao proferir o
seu voto, julgou improcedente a ação. O Ministro entendeu que a criação de conglomerados
urbanos pelo Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro não afronta a autonomia
municipal, já que fulcrada no art. 25, § 3º, da Constituição Federal de 1988. Ressaltou, no
mesmo tom, há a necessidade de ações conjuntas nos serviços públicos de saneamento básico
de todos os entes da federação envolvidos. Seria uma espécie de instância híbrida, com a
participação dos Municípios enquanto membros dos Conselhos Deliberativos, em ações
conjuntas e unificadas, prestigiando-se a concretização do pacto federativo e os princípios da
eficiência e da economicidade. Enfim, entendeu pela titularidade estadual.
O segundo Ministro a declarar o seu voto foi Joaquim Barbosa430, que entendeu que a
titularidade é dos Municípios. Fundamentou dizendo que a criação de uma Região
Metropolitana não pode significar o desprezo à autonomia política dos Municípios
integrantes. Ou seja, não pode haver uma gestão solitária pelo Estado das funções públicas de
interesse comum, que possui titularidade intergovernamental.

430

“... a criação de uma região metropolitana não pode, em hipótese alguma, significar o amesquinhamento da
autonomia política dos municípios dela integrantes, materializando no controle e na gestão solitária pelo estado
das funções públicas de interesse comum. Vale dizer, a titularidade do exercício das funções públicas de
interesse comum passa para a nova entidade público–territorial-administrativa, de caráter intergovernamental,
que nasce em conseqüência da criação da região metropolitana.” ADI 1842/RJ, Relator: Ministro Maurício
Correa. Voto do Min. Joaquim Barbosa.
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Em seguida, votou o até então Ministro Nelson Jobim431, que se baseou no contexto da
prestação de serviço de saneamento básico no Brasil, que possui as características de
indivisibilidade do serviço, na maioria dos casos, abarcando municípios deficitários e
superavitários. Observou que a Constituição Federal prevê uma competência compartilhada
entre União, Estados e Municípios, reconhecendo a competência executória do serviço de
saneamento básico, não aos Estados ou aos Municípios, mas a um agrupamento de
Municípios. O Estado tem competência procedimental, e não de exercer as funções
executivas. Seu voto dá a sugestão da criação de um mecanismo de organização, que do
mesmo modo que possa impedir “a soberania de decisão de um Município com relação aos
demais, também impossibilite que qualquer decisão seja tomada sem a concordância de cada
um dos Municípios”432. Por isto a importância de um órgão decisório com participação
também dos Municípios.
O último voto, até a presente data, foi do Ministro Gilmar Mendes, cujo teor será
explicitado em instantes, visto que proferido para a ADI comentada e para a outra Ação
Direta de Inconstitucionalidade atinente ao tema central, que também tramite perante o
Pretório Excelso, qual seja, a ADI 2077, advinda de discussão originada no Estado da Bahia.
A ADI baiana, ajuizada pelo PT (com pedido de medida cautelar), discute a
constitucionalidade dos artigos 59, V; 228; 230, § 1º; e 238 da Constituição Estadual, cuja
nova redação adveio da Emenda Constitucional n° 7 de 1999. Resumidamente, os dispositivos
definiam restritivamente o interesse local e outorgavam ao Estado da Bahia a titularidade dos
serviços de saneamento básico. Não trata especificamente de Regiões Metropolitanas,
Aglomerações Urbanas e Microrregiões.
O Relator da Ação foi o até então Ministro Ilmar Galvão, que votou pela concessão da
medida cautelar, já que entendeu serem inconstitucionais os dispositivos que afastavam a
possibilidade de os Municípios organizarem e prestarem serviços públicos de interesse local.
Em outras palavras, entendeu que a competência era municipal.

431

“Considerando o contexto da prestação de serviço de saneamento básico no Brasil, as características de
indivisibilidade do serviço, na maioria das situações concretas, as realidades práticas de municípios ditos
‘deficitários’ e outros considerados ‘superavitários’, e ainda os dispositivos da Constituição Federal que
claramente prevêem uma competência compartilhada entre União, Estados e Municípios nessa temática, proferi
voto no sentido de reconhecer a competência executória do serviço de saneamento básico, não aos Estados ou
aos Municípios, mas a um agrupamento de municípios.” ADI 1842/RJ, Relator: Ministro Maurício Correa. Voto
do Min. Nelson Jobim.
432
DANTAS, Camila Pezzino Balaniuc. A questão da competência para a prestação do serviço público de
saneamento básico no Brasil. In PICININ, Juliana; FORTINI, Cristina. op cit. p. 59.
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Em seguida, votou o à época Ministro Nelson Jobim433, que reiterou seu entendimento
exposto na ADI 1842-RJ, reconhecendo a competência não aos Estados ou aos Municípios,
mas a um agrupamento de Municípios. Ou seja, competência intermunicipal.
Posteriormente, o também àquele tempo Ministro, Eros Grau434 afirmou ser da
competência municipal (ou intermunicipal) prestação dos serviços comuns, pois aos
Municípios incumbe a delegação à entidade da Administração Indireta ou a outorga de
concessão a empresa privada. Enfim, a decisão de quem prestará o serviço é de titularidade
municipal.
O último voto divulgado foi o do Ministro Gilmar Mendes 435, que serviu tanto para a
ADI fluminense como para a baiana. Por enquanto, tem-se a idéia de que é a linha de
pensamento que predominará no STF.
Para o Ministro, assegura-se a autonomia municipal desde que preservados o
autogoverno (independência da administração municipal em relação a outras estruturas
organizacionais e o direito reflexo dos administrados de participarem no processo decisório
quanto aos interesses locais) e a auto-administração (mínimo de competências materiais) dos
municípios.
No entanto, com a integração metropolitana prevista na Constituição como criação dos
Estados, há o caráter compulsório da participação dos municípios em regiões metropolitanas,
microrregiões e aglomerações urbanas que foi acolhido pelo Pleno do STF, ao julgar
inconstitucional tanto a necessidade de aprovação prévia pelas Câmaras Municipais436 quanto
a exigência de plebiscito nas

comunidades

interessadas 437.

Interesse comum e

compulsoriedade não seriam incompatíveis, em tese, com o núcleo essencial da autonomia
dos municípios participantes.

433

Reiterou seu entendimento, reconhecendo “a competência executória do serviço de saneamento básico, não
aos Estados ou aos Municípios, mas a um agrupamento de municípios”. ADIN nº. 2077-BA. Relator:
Ministro Ilmar Galvão. Voto do Min. Nelson Jobim.
434
“a competência para a prestação dos chamados serviços comuns permanece sob a titularidade dos
Municípios; a eles incumbe a delegação à entidade da Administração Indireta ou a outorga de concessão a
empresa privada, quando a sua prestação for empreendida não diretamente por eles”. ADIN nº. 2077-BA.
Relator: Ministro Ilmar Galvão. Voto do Min. Eros Grau.
435
“Assim sendo, voto no sentido de, aplicando o art. 27 da Lei n° 9.868/99, declarar a inconstitucionalidade
sem a pronúncia da nulidade das leis impugnadas, mantendo sua vigência excepcional pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, lapso temporal razoável dentro do qual poderá o legislador estadual reapreciar o tema,
constituindo modelo de prestação de saneamento básico, nas áreas de integração metropolitana, dirigido por
órgão colegiado, com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro.” ADI
1842/RJ, Relator: Ministro Maurício Correa e ADIN nº. 2077-BA. Relator: Ministro Ilmar Galvão. Voto do
Min. Gilmar Mendes.
436
ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002.
437
ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999.
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Outro ponto abordado no voto foi em relação a fatores econômicos. Poucos são os
Municípios que têm condições suficientes de atender adequadamente à função pública de
saneamento básico. Usualmente, o próprio acesso aos recursos hídricos depende da integração
das redes de abastecimento entre diversos Municípios. A reunião da demanda de Municípios
limítrofes pode reduzir custos e tornar o serviço mais atrativo, inclusive, para concessionários
privados.
Questões ambientais e de saúde pública também seriam influência para a conclusão do
voto. A inadequação na prestação dos serviços de saneamento básico implica em problemas
ambientais e de saúde pública que prejudicam comunidades limítrofes, notadamente na
conurbação. O serviço público de saneamento básico geralmente extrapola o interesse local e
passa a ter natureza de interesse comum, apta a ensejar a instituição de regiões metropolitanas
e afins.
A unificação do planejamento e execução do serviço de saneamento básico de
agrupamento de Municípios gera a economicidade e eficiência de recursos naturais e
financeiros, quando do aproveitamento de estações de tratamento e redes de distribuição e
coleta para diversas comunidades, por exemplo, permitindo um importante instrumento de
combate às desigualdades sociais e manutenção da modicidade tarifária: subsídios cruzados
(compensação de déficit em determinadas áreas com o superávit das áreas de maior poder
aquisitivo).
Outro argumento importante é o das Bacias Hidrográficas, vez que a Lei n° 9.433/97
estipulou como fundamento da Política Nacional a administração dos recursos hídricos em
função das bacias hidrográficas. Desta forma, a bacia hidrográfica deve ser o núcleo da
unidade de planejamento e o referencial para toda ação de aproveitamento de recursos
hídricos, inclusive de saneamento básico, uma vez que consiste no elemento determinante
para viabilidade e racionalidade do sistema.
Por fim, o Ministro conclui que o serviço público de saneamento básico em regiões
metropolitanas, microrregiões e aglomerados urbanos constitui interesse coletivo que não
pode estar subordinado à direção de único ente, mas deve ser planejado e executado de acordo
com decisões colegiadas em que participem tanto os Municípios compreendidos como o
Estado-membro.
O poder concedente dos serviços de saneamento básico nem permanece fracionado
entre os Municípios, nem é transferido para o Estado federado, mas deve ser dirigido por
estrutura colegiada - instituída por meio da lei complementar estadual que cria o agrupamento
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de comunidades locais - em que a vontade de um único ente não seja imposta a todos os
demais entes políticos participantes.
A estrutura colegiada deve regular o serviço de saneamento básico de forma a dar
viabilidade técnica e econômica ao adequado atendimento do interesse coletivo e poderá ser
implementada tanto por acordo, mediante convênios, quanto de forma vincula

da,

na

instituição dos agrupamentos de municípios. A instituição de agências reguladoras pode se
provar como forma bastante eficiente de estabelecer padrão técnico na prestação e concessões
coletivas do serviço de saneamento básico.
O Ministro finalizou o seu voto concedendo ao Estado do Rio de Janeiro o prazo de 24
(vinte e quatro) meses, a contar da data de conclusão do julgamento, para implementar o novo
modelo de planejamento e execução dos serviços de interesse comum da Região
Metropolitana, permitindo a participação de Municípios integrantes, sem que haja
concentração de poderes decisórios nas mãos do Estado que a instituiu.
Finalmente, o Ministro Ricardo Lewandowski pediu vista das duas ADI´s, restando
para votar, além deste, dos Ministros Dias Tóffoli, Carlos Britto, Cezar Peluso, Ellen Gracie,
Marco Aurélio e Celso de Mello.
Há ainda uma ADI paulista, a 4028, que questiona a Lei Complementar Estadual nº
1025, de 07 de dezembro de 2007, que transforma a Comissão de Serviços Públicos de
Energia em Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que
dispõe sobre os serviços públicos de saneamento básico e de gás canalizado, proposta pelo
Partido dos Trabalhadores em 12 de agosto de 2008, tendo como Relator o Ministro Joaquim
Barbosa. A PGR opinou pela improcedência do pedido, e até agora não foi colocado em pauta
para julgamento.
O STF também já havia se manifestado sobre o tema da titularidade (mas não nas
Regiões Metropolitanas) na ADIN 2.340-SC, ajuizada para combater lei que tornava
obrigatório o fornecimento de água potável pela CASAN (empresa concessionária estadual), o
Ministro Marco Aurélio de Mello indeferiu a liminar, por entender inexistir, à primeira vista,
a alegada ofensa à competência dos Municípios para legislar sobre interesse local. No entanto,
a Ministra Ellen Gracie votou pelo deferimento, por entender competir ao Município o serviço
de fornecimento de água.
Os Tribunais Estaduais também já se manifestaram algumas vezes, ainda que
timidamente.
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O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no início do ano de 2000, julgou
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade438, entendendo que a titularidade do serviço de
fornecimento de água, nas Regiões Metropolitanas, pertence ao Estado, diante do interesse
comum. No final do mesmo ano, o mesmo Tribunal de Justiça julgou uma outra ADI, com o
mesmo entendimento, ressaltando que “a lei deverá determinar a área própria de cada ente
federado e a cooperação entre eles para a prestação do serviço”439.
No ano de 2003, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de
Mandado de Segurança440, decidiu também pela competência estadual, ressaltando que “não
de pode falar em competência municipal para prestação do serviço de saneamento básico nas
áreas definidas como regiões metropolitanas”.
Em abril de 2005, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em Ação Direta de
Inconstitucionalidade, decidiu que não havia que se falar em interesse local exclusivo do
Município de São Paulo na questão do saneamento básico. Ressaltou que se são de “vários
municípios os interesses na existência de um sistema de saneamento básico, essencial para a
saúde das populações da região metropolitana, não há restringir-se a competência tão-somente
ao Município de São Paulo para legislar sobre o tema” 441, que pertence a um contexto maior
da entidade regional, coordenada pelo Estado de São Paulo. Frisou o Tribunal que se o
abastecimento de água é feito de forma integrada entre os Municípios da Região, insere-se
entre os serviços de interesse comum regional, não restando dúvida de que a titularidade de
sua prestação pertence ao Estado, pois o serviço fugia ao limite da gestão municipal.
Já em 2007, o mesmo Tribunal, igualmente na análise de uma ADIN 442, analisando a
situação do Município de Arujá, que compõe a Região Metropolitana de São Paulo,
mencionou que o interesse local cederia espaço para o interesse Metropolitano ou Regional.
Tratava-se de situação de interesse comum de um conjunto de Municípios, sendo a região
mais ampla do que um Município isolado. Devendo o serviço ser prestado pelos Estados, e
não pelos Municípios.
Em 2008, o Município de Campina Grande, no Estado da Paraíba, pretendeu a
retomada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de modo que,
438

Processo 100990011270. Suspensão de liminar. Relator Adalto Dias Tristão. Tribunal Pleno. Data do
julgamento: 01/01/2000. TJ ES.
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Processo 10000014819. ADIN. Relator: AMIM ARIGUANEM Tribunal Pleno. Data do julgamento.
09/11/2000. TJ ES.
440
Processo 0019423-73-20028190000 – mandado de segurança. Des. Célia Meliga Pessoa. Julgamento
13/05/2003. Décima oitava Câmara cível. TJ RJ.
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Processo ADIN 109600-0/3-00 des. Walter de Almeida Guilherme. Órgão especial do tribunal de justiça do
estado de São Paulo. 20 de abril de 2005.
442
Processo adin 1392290-4-00 tj SP dês. Orcarlino moeller. (relator). Órgão especial do tribunal de justiça do
estado de são Paulo. 19 de setembro de 2007.
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quando provocado, o Tribunal de Justiça daquele Estado, decidiu que naquela ocasião havia
uma Lei Complementar Estadual vigente, que criava a Aglomeração Urbana da Borborema,
não havendo “fundamento para sua desconsideração, permitindo-se a retirada de um dos
Municípios participantes da referida aglomeração urbana, retornando, indiscriminadamente, o
abastecimento de água e coleta de esgotos”443, pois não poderiam ser desconsiderados os
aspectos técnicos e econômicos que envolviam a prestação do serviço de tal natureza. No
caso, haveria um indiscutível interesse comum, metropolitano, estando justificada a coatuação do Estado-Membro.
No mesmo ano de 2008, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em
sede de Apelação Cível, decidiu à favor da competência municipal do serviço de
abastecimento de água, pois não seria do Estado “a competência para delegar o serviço, e,
sim, do Município, por se tratar, de serviço de interesse local”444. No entanto, o Tribunal não
teve a oportunidade de analisar um caso semelhante aos acima relatados, tendo em vista que o
Município de Canguaretama não integra qualquer Região Metropolitana.
Vistos os argumentos dos entes federados, bem como a posição do Poder Judiciário
brasileiro, deve-se neste instante examinar as formas de cooperação intergovernamentais
capazes de melhor atingir o objetivo da definição da titularidade do serviço público de
fornecimento de água: o desenvolvimento, mediante a universalização do acesso.

4.6. COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA COMO MEIO APAZIGUADOR DAS
DISPUTAS

Expostos os argumentos em prol e contra os Municípios e Estados-membros no
tocante à titularidade do serviço público de fornecimento de água, em especial o caso singular
das Regiões Metropolitanas e demais agregações, além dos aspectos ligados ao
desenvolvimento, chega-se à alternativa proposta: uma gestão conjunta, para que seja um
meio de apaziguar as disputas, fazendo com que haja efetivamente a universalização do
serviço.

443
444

TJ PB. Apelação cível. 001.2005.018.209-4/002. Relator dês. José di Lorenzo Serpa. 15/04/2008.
Processo apelação cível 2005.005984-0 relatora Juiza Francimar Dias. 1ª camara cível do TJ RN. 02/07/2008.
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4.6.1. FEDERALISMO COOPERATIVO

A adoção, pela Constituição Federal de 1988, da gestão compartilhada e associada dos
serviços públicos é baseada no Federalismo cooperativo. Pode-se depreendê-lo de forma
explícita nos arts. 23, parágrafo único, e 241, tratando-se de uma verdadeira cooperação entre
os entes federados, para um objetivo comum. Assim, a cooperação é uma forma de solução de
conflitos no Federalismo.
E o efetivo cumprimento de atividades públicas de alta relevância social, depende de
novos sistemas de organização administrativas baseadas no Federalismo de cooperação,
permitindo uma prestação conjunta dos serviços básicos, com limites competenciais
executivos distribuídos entre os entes445, de modo planejado, pois “falar de federalismo
cooperativo significa, assim, falar de planejamento”446. Um planejamento coordenado, com a
participação de todos, em contraposição a um planejamento imposto de cima para baixo
O Federalismo cooperativo é melhor identificado na Constituição nos arts. 23 e 241.
Para Andreas Krell447, o art. 241 deveria ser 23-A.

4.6.2 COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, citando John Ruskin, diz que “governo e
cooperação são, em tudo, as leis do progresso; anarquia e antagonismo, as leis do
retrocesso”448. “Em Habermas, a verdade é processo que inclui vários atores; é sempre
dialógica e supõe a busca de consenso”449.
No afloramento de interesses comuns ou impositivos, surge o conflito, pois se
manifesta através das desigualdades e carências. O embate poderá implicar em uma guerra, ou
apoiar-se em soluções de integração social (essencial para a manutenção da sociedade), de
neutralização de estágios de inquietação social450, com a cooperação, já idealizada por
Rousseau no Contrato Social. Seria “um tipo particular de processo social em que dois ou
mais indivíduos ou grupos atuam em conjunto para a concepção de um objetivo comum”. 451
445
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Ao estabelecer o Federalismo cooperativo como norte para os modelos de gestão
administrativa dos serviços públicos de grande importância, tem-se que distinguir as
expressões cooperação e colaboração, como formas de coordenação de vontades e de ação
entre entes federados.
A idéia de coesão reporta-se “às contribuições do solidarismo sociológico de Émile
Durkheim”452, ou seja, a solidariedade como um valor. É consensualidade como alternativa à
imperatividade. A solidariedade social (grande fundamento dos processos de interação social)
viabilizou, inclusive, a formação da noção de serviço público como atividades do Estado que
visam a satisfação de necessidades coletivas, sem uma lógica mercantil
Um dos cernes destes institutos, além da solidariedade, é a consensualidade, pois são
concursos de manifestações de vontade visando certas prestações, que não são recíprocas,
como nos contratos, por não produzirem um ganho direto de uma parte para a outra. Ao
contrário, convergem para o mesmo fim, ou seja, o interesse público. A coordenação,
portanto, pode ser através da cooperação ou da colaboração453. Para Gilberto Bercovici454, a
“coordenação é um procedimento que busca um resultado comum e do interesse de todos”.
A cooperação se dá quando todas as partes da avença são entes públicos (da
Administração Pública direta ou indireta), e desempenhem atividades que tenham sido
atribuídas, por uma norma jurídica, a pelo menos uma delas. Assim, a “cooperação é o ínterim
entre o conflito e a integração, como alternativa de obtenção democrática da paz social”455.
A cooperação tem ligação umbilical com a liberdade de consenso e participação
conjunta para resolver problemas comuns, e “traduz participação consciente, voluntária e justa
da coletividade”.456 Pedro Durão457 sugere o uso de dois princípios: o da cooperação acordada
(garantindo a colaboração comum de entes nos serviços públicos) e do ingresso livre e
voluntário (participação espontânea).
A colaboração, quando o acordo acorre entre um ente público e a iniciativa privada, de
modo que esta desempenhe atividade preparatória, auxiliar, substitutiva ou complementar
àquelas destinadas legalmente ao poder público.
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Para Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira458, as vantagens da cooperação são:
a racionalização do uso dos recursos existentes; a consolidação de uma identidade regional; a
instrumentalização da promoção do desenvolvimento local, regional e nacional e; o
atendimento das necessidades da população, as quais não poderiam ser diante de um quadro
de escassez de recursos
E sendo assim, a universalização do serviço de fornecimento de água é um
compromisso cuja implementação envolve todas as esferas governamentais mediante seus
mecanismos de cooperação e coordenação. E estas relações podem se dar entre entes públicos
ou entre estes e os particulares (dentre os quais se inclui a participação popular). Não seria
justo restringir de modo exclusivo a um dos entes federados a obrigação para promover
direitos fundamentais.
Por razões de ordem econômica e operacional, devem ser implementadas parcerias
intergovernamentais, baseadas na cooperação, interesse comum, responsabilidade e execução
compartilhada de sistemas e projetos459. Para Eros Grau460, “impõe-se necessariamente
coordenação entre várias unidades administrativas, no exercício de diversas funções para que
possam ser solucionados” os problemas comuns.
No entanto, será debatido se a cooperação é voluntária, convencional (gestão
associada), ou obrigatória (gestão compartilhada), a chamada associação compulsória. Para
que seja obrigatória, deve ser exigida diretamente pela Constituição Federal, quando prevê
que o exercício deve ser conjunto. Na facultativa, a Constituição estimula a atuação conjunta
de competências, estabelecendo os critérios.
Para Gilberto Bercovici461, “há ainda a cooperação voluntária, ou livre, baseada em
acordo entre as partes, que podem, inclusive, decidir atuar de forma distinta ao disposto na
Constituição”. Segundo o mesmo autor, a Federação brasileira é um exemplo de cooperação
obrigatória, enquanto na Alemanha pode ser obrigatória, facultativa ou livre.
A cooperação intergovernamental é essencial para a concretização do direito
fundamental de acesso à água potável, atingindo o seu desenvolvimento com a
universalização, em especial nas Regiões Metropolitanas e afins. Isto porque se trata de uma
forma de apaziguar os conflitos competenciais.
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Sendo a promoção deste direito através de políticas públicas, o sucesso das mesmas,
segundo Andreas Krell, tem dependência, em grande parte dos Estados federalistas, na
“coordenação das ações de níveis de diferentes governos autônomos (shared decision
making)”462, inclusive com jogos de cooperação e competição, decisões tomadas em conjunto.
Não seria plausível que não houvesse um mínimo de colaboração 463. É o modelo do
Federalismo cooperativo.
E alguns serviços públicos, como o de fornecimento de água, a sua execução comporta
e reclama auxílio mútuo entre os diversos membros da Federação, exigindo “articulação
política entre as diferentes esferas estatais para a prestação desses serviços, a fim de impedir o
desperdício de recursos públicos e a superposição de funções”464. Necessitam de uma
administração conjunta para beneficiar de fato os destinatários 465, de um compromisso de
solidariedade e de união de esforços para a realização do bem-estar da coletividade.

4.6.2.1 PARTICIPAÇÃO DOS PODERES: EXECUTIVO E AS POLÍTICAS
PÚBLICAS COM PLANEJAMENTO (PLANOS DE SANEAMENTO E DE
RECURSOS
HÍDRICOS),
LEGISLATIVO
NA
REGULAÇÃO
E
REGULAMENTAÇÃO, JUDICIÁRIO E E AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS

Independentemente de definição de titularidade, cabe ao Estado, como um todo,
auxiliar para um melhor resultado possível na prestação do serviço público de abastecimento
de água. Assim, todos os poderes têm esta incumbência.
Uma vez que é atribuição de todos chegar ao desenvolvimento mediante a
universalização do serviço público de abastecimento de água, não só o Executivo, mas os
Poderes Legislativo e Judiciário também devem participar deste processo. Exemplos são o
Japão e a Suíça, que em suas reformas administrativas visaram a participação de todos os
atores envolvidos.466
Isto porque a Lei nº 11.445/2007 determina que a gestão dos serviços de saneamento
básico envolva o exercício da titularidade (capítulo 2), a prestação dos serviços (capítulo 3), o
planejamento (capítulo 4) e a regulação (capítulo 5), de modo que as incumbências não
podem apenas ficar nas mãos solitárias do titular do serviço.
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Primeiramente, tem-se as incumbências do Poder Executivo. Sua gestão significa a
plena possibilidade de fixar políticas, diretrizes, realizar o planejamento (estratégias de
implantação e organização), controle e a programação do serviço público
Enfim, a gestão inclui atividades de organização, planejamento, programação,
coordenação, controle e execução467. E a administração gerencial deve ser moderna, nos
moldes da iniciativa privada.
A Administração Pública deve, inclusive, participar com a implantação de subsídios
diretos ou indiretos, notadamente nos Municípios deficitários, garantindo a prestação dos
serviços para a população mais pobre.
Muito está sendo feito atualmente no que toca aos investimentos públicos. Mas na área
do saneamento básico ainda existe uma enorme dívida social acumulada na história do País.
Vários programas do Governo Federal, dente eles o PAC, “apontam na direção de um Estado
verdadeiramente social”468.
Tendo já sido examinado o histórico do saneamento básico e suas fontes de recursos,
neste instante serão abordados quais os meios atuais de angariação daqueles para as obras e
serviços necessários para a prestação do serviço público de água e esgoto. Isto porque as
tarifas são módicas e muitas vezes insuficientes para a cobertura de todo o investimento
necessário, principalmente quando se trabalha com sistemas deficitários, onde as empresas
públicas exercem justiça social.
As descentralizações de poder e competências no Brasil não corresponderam à de
recursos financeiros, dando à União um papel essencial na consolidação da política nacional
de financiamento para a universalização dos serviços.
Assim, a União, por meio da FUNASA, executa diretamente obras voltadas para tais
fins, com recursos não onerosos do Orçamento Geral da União, chamados de recursos “a
fundo perdido”. No mesmo tom, pode direcionar recursos onerosos (juros abaixo dos níveis
praticados pelas instituições financeiras), de fundos como o FGTS e o FAT, para financiar as
ações nos âmbitos locais e regionais.
O PAC 1, referente ao saneamento básico, gerido pelo Ministério das Cidades, de
2007 a 2010, teve investimentos na ordem de 35,24 bilhões de reais, sendo 12,73 bilhões do
Orçamento Geral da União e 22,51 bilhões de financiamento pelo FAT/FGTS. Para o PAC 2,
estão previstos investimentos no montante de 45,10 bilhões, sendo 22,30 bilhões do OGU e
22,80 bilhões do FAT/FGTS.
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No que toca ao investimento com o serviço de abastecimento de água, em todo o
Brasil, foram 6,2 bilhões de reais com o PAC 1 e serão 8,5 bilhões de reais com o PAC 2. A
grande estratégia do Governo federal é combate ao déficit hídrico urbano, mediante reforço da
produção e redução de perdas, já que o atendimento urbano do serviço de abastecimento de
água no Brasil ainda é de 92,19 %469.
As grandes fontes de financiamento atuais são oriundas das próprias tarifas (em sua
minoria); do FGTS (Caixa Econômica Federal); orçamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento; mercado de capitais; organismos internacionais de crédito; recursos do
Orçamento Geral da União e orçamentos estaduais e municipais470.
O artigo 13 da Lei nº 11.445/07 prevê que é possível que os entes federados,
isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, instituam fundos471 para destinar parcelas
das receitas dos serviços (entre outros recursos), com o fito de custear, (de acordo com os
planos de saneamento básico elaborados), a universalização dos serviços públicos de
saneamento básico.
“O Estado é, através do planejamento, o principal promotor do desenvolvimento”472.
No caso do serviço de abastecimento de água, tal planejamento está ligado aos planos de
saneamento, que são condições essenciais dos contratos de prestação deste serviço.
A adoção dos planos de saneamento nada mais é do que uma decisão de coordenação
do Estado para modificação das estruturas sócio-econômicas e integração da totalidade da
população, ou seja, para a universalização dos serviços.
Para Gilberto Bercovici473, o planejamento é totalmente necessário para promover o
desenvolvimento e “não se limita a definir diretrizes e metas, mas determina, também, os
meios para a realização destes objetivos”.
No que toca ao planejamento público brasileiro, o mesmo tem seu resgate com a
promulgação da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu o orçamento-programa. O
planejamento é um instrumento útil e racional de controle social.
Falar em planejamento, nos serviços públicos de saneamento básico, é tratar acerca
dos planos de saneamento. Estes permitem uma maior qualificação e eficiência no gasto
público, assim como a sustentabilidade dos serviços, através do desenvolvimento de ações,
469
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que são incluídas como metas a serem cumpridas. “Sem planejamento inexiste ação
eficiente”474.
O planejamento é uma atuação estatal voltada para o futuro, e se fundamenta na
perseguição de objetivos que mudem a situação econômica e social experimentada naquele
instante, de modo coordenado, racional, “diferenciando-se de uma intervenção conjuntural ou
casuística”475.
O plano expressa a política estatal geral, determina a vontade do Estado através de um
conjunto de medidas coordenadas, não se limitando a mera enumeração de reivindicações
momentâneas. Para Gilberto Bercovici476, existem três fases no processo de sua elaboração: a
primeira seria a da decisão política de planejar; a segunda, da implementação do plano,
relacionada à Administração Pública; e por fim, o plano em si, analisado sob o enfoque
técnico, com exame do documento escrito.
Para o mesmo autor, “o Estado brasileiro não está, e nunca esteve, apesar das inúmeras
tentativas, organizado para formular e executar uma política de desenvolvimento
continuada”477, devendo haver um planejamento efetivamente democrático (com o controle
social), coordenando a atuação estatal no rumo desenvolvimentista.
Mesmo diante da afirmação feita pelo art. 4º da Lei 11.445/2007, de que os recursos
hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, não se exclui a importância
de tecer alguns comentários acerca daqueles. E quando se trata de planejamento, não se pode
omitir a essencialidade dos Planos de Recursos Hídricos, notadamente o nacional.
A Lei 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, tendo como
instrumentos de gestão478: o Plano Nacional de Recursos Hídricos; a outorga de direitos de
uso; a cobrança pelo uso da água; e o enquadramento dos corpos d´água em classes de uso.
Antes disto, no ano de 1984, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE) já havia promovido e coordenado estudos com o fito de formular um Plano
Nacional de Recursos Hídricos, para sistematizar de modo permanente o planejamento,
avaliação e controle do uso múltiplo integrado dos recursos hídricos. A consolidação das
informações incluiu as do Sistema Integrado de Informações sobre Recursos Hídricos (SIRH).
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“O Brasil consciente de que o acesso à água é um direito fundamental e tendo em vista
a necessidade premente de gestão de seus recursos hídricos foi um dos primeiros países a
elaborar o seu Plano Nacional de Recursos Hídricos”. 479
Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores de longo prazo, com objetivo de
planejamento compatível com o tempo de implantação de seus projetos e programas. Este
instrumento deve ser utilizado nas esferas federal, estadual e por bacias hidrográficas, e seu
conteúdo deve englobar, no mínimo: análise de alternativas de crescimento demográfico, da
evolução de atividades de produção e de modificações de padrões de ocupação de solo;
balanço entre demandas e disponibilidades futuras de recursos hídricos, em qualidade e
quantidade; metas para racionalizar o uso; prioridades para a outorga de direito de uso e sua
cobrança; criação de áreas de restrição de uso.
Devem ser elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País, em
consonância com o Plano Plurianual, e compatível com o Plano Nacional de Energia Elétrica,
de Viação, e com a Política Nacional do Meio Ambiente, de forma participativa, para que
possam refletir os anseios, necessidades e metas das populações das regiões e bacias.
O Plano Nacional de Recursos Hídricos foi aprovado por unanimidade pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos em 30 de janeiro de 2006, e foi publicado mediante Resolução
n. 58, com cenários compreendendo o período de 2005 a 2020 e a proposição de diretrizes,
metas e programas.
Entre várias das macrodiretrizes, divididas em cinco conjuntos480, se destacam: a)
primeiro conjunto, relativo à inserção do Brasil nos contextos global, latino-americano e
caribenho: promover a gestão conjunta com outros países de rios transfronteiriços,
fronteiriços, e de aqüíferos estratégicos; b) segundo conjunto, diz respeito à gestão integrada
dos recursos hídricos: aperfeiçoamento da implantação da Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH) e sua articulação com os Planos Estaduais, os das Bacias, e os Planos
Diretores municipais; c) terceiro conjunto, quanto às articulações intersetoriais, inter e intrainstitucionais: promoção de gestão de oferta mediante a ampliação, racionalização e o reuso
da água, com a interface entre o setor de saneamento e a área de recursos hídricos; d) quinto, à
estruturação de programas regionais; e) quinto, ao caráter continuado conferido ao PNRH.
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Em relação ao Poder Legislativo, um exemplo de ajuda seria a concretização do art.
23, parágrafo único, da Constituição, pois a norma (lei complementar) para fixar as regras de
cooperação entre os entes para fins de desenvolvimento e bem-estar nacional, ainda não foi
editada, o que se revela uma imperdoável omissão do legislador.
No mesmo sentido, há, no âmbito da criação das Regiões Metropolitanas, essencial
tarefa legislativa, pois será a Lei Complementar estadual que ditará as regras do
funcionamento daquelas, de modo a possibilitar a gestão compartilhada de serviços públicos.
Também o Poder Judiciário. A estrutura do exercício do poder do Estado não é
passível de comentários sem a análise acurada das idéias propostas por Montesquieu, por
volta da metade do século XVIII. O ponto limítrofe na História da Teoria do Estado foi,
indubitavelmente, a obra “O espírito das leis”, oportunidade em que sistematizou
cientificamente o princípio da separação dos poderes.
Sob o entendimento da inviabilidade de concentração total dos poderes estatais,
Montesquieu cuidou de fracioná-los para o Executivo, Legislativo e Judiciário. Desde o
surgimento deste paradigma, as normas constitucionais passaram a positivar a idéia de
distribuição de atribuições e forças.
No Brasil, nos dias atuais, a influência do iluminista francês é inquestionável, de modo
que o texto da Carta Cidadã, em seu art. 2º, menciona que “São Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. A
Constituição Federal de 1988 vai mais além, ao fixá-la como uma cláusula pétrea, no art. 60,
§ 4º, II.
A partir do Título IV, a Norma Maior traz à tona as regras atinentes à organização dos
poderes, normas estas tipicamente constitucionais, ao lado dos direitos e garantias
fundamentais. Neste prisma, estabelece-se as atribuições de cada poder: executar, legislar e
julgar.
No entanto, dois pontos basilares são de extrema importância: o primeiro é o fato de
que, no Brasil, os três poderes não se limitam a uma atribuição macro, pois é cediço que o
Legislativo administra e julga, o Executivo legisla e julga, e o Judiciário legisla e administra.
Em um segundo momento, tem-se a teoria dos freios e contrapesos, permitindo que haja uma
“colaboração” entre os poderes, como o veto do Chefe do Executivo a uma lei, a declaração
de inconstitucionalidade do Poder Executivo, a fiscalização e julgamento de contas do
Executivo pelo Poder Legislativo.
Diante desta realidade, discute-se acerca das limitações que devem existir quando da
atuação de um Poder em ralação a outro, de modo que não haja a violação ao princípio
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constitucional da separação dos poderes. E neste diapasão é que emerge a questão do
protagonismo do Judiciário, ativismo judicial, politização do Judiciário.
Montesquieu481, afirmava que os juízes nada mais eram do que "a boca que pronuncia
as palavras da lei; são seres inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu
rigor”. Sob a ótica atual, a posição é radical. Isto porque o julgador não é mais um
mecanicista, rígido e inerte aos problemas que cercam as normas jurídicas positivas.
Neste tom, o protagonismo assumido pelo Judiciário vem causando intensas
discussões, como nos casos emblemáticos na Lei de Greve, anencefalia, Raposa Serra do Sol,
fidelidade partidária, fornecimento de remédios, destinação de verbas de publicidade para
outros fins. Para que se compreenda o ocorrido, imperiosa é a abordagem do sistema de
controle de constitucionalidade brasileiro, feito pelo Poder Judiciário, mesmo que de modo
sintético.
Misto, o sistema brasileiro abriga a concepção americana do controle difuso, e a idéia
européia do controle concentrado. No Brasil, este último é exercido pelo Supremo Tribunal
Federal, através de ações judiciais específicas.
Como se observa, não se pode admitir direitos ou princípios absolutos. Até mesmo o
direito à vida é relativizado, quando da previsão das excludentes de antijuridicidade e na pena
de morte em ocasião de guerra declarada. Portanto, a tendência do Supremo Tribunal Federal
é o de admitir o continuísmo deste protagonismo, pois em seu entendimento, o direito não
socorre aos que dormem, e além do mais, não pode estar inerte aos anseios pela efetivação
dos direitos fundamentais.
O Poder Judiciário vem, ultimamente, se detido em analisar uma enxurrada de pleitos
dos Ministérios Públicos Estaduais e suas Ações Civis Públicas em face das entidades
prestadoras do serviço público de fornecimento de água, em sua maioria Companhias
Estaduais de Saneamento Básico, visando à melhoria dos serviços referentes ao saneamento
básico.
Neste sentido, as concessionárias de água e esgoto, muitas vezes, são ajuizadas no afã
de que, em prazos cada vez menores, promovam a expansão do sistema de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, de modo a atender ao crescimento demográfico urbano
desenfreado.
Deve-se destacar o fato de que se trata de serviço complexo, de difícil prática. Tal fato
se confirma pela dificuldade de existência de um Município auto-sustentável, possuidor de
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manancial próprio e que não necessite ultrapassar as suas fronteiras a fim de prestar o serviço
de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
No entanto, não se pode considerar apenas as Companhias Estaduais e, em alguns
casos o Município, como réus de uma Ação Civil Pública desta monta, vez que não é essa a
leitura correta da Carta Magna brasileira. O barco deve ser navegado por mais de um
comandante. Sim, pois a interpretação constitucional, quando é realizada, deve ter como
paradigma os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, além de seus
fundamentos.
Desta forma, a Constituição Cidadã norteia o intérprete com direcionamentos: a
dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade solidária, a garantia do
desenvolvimento, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a promoção do
bem de todos, entre outros. Sendo assim, o artigo 23, IX, da Constituição Federal de 1988
menciona que todos os entes da federação têm competência para "promover programas de
construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico".
Ora, se todos os entes federados possuem competência material comum para agir,
fazer, promover a melhoria, a expansão, o alargamento das condições de saneamento básico,
as Companhias Estaduais não podem comandar o barco sozinhas. Aliás, realidades como o
Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal e os investimentos dos Estados na
área de saneamento básico, em meio ambiente, em saúde pública, demonstram que todos têm
tentado cumprir a determinação constitucional: mas o ônus processual cai somente nos
ombros das concessionárias do serviço e, com isso alimenta a opinião pública desfavorável.
Muitas vezes, as Companhias têm operado em Municípios deficitários, ou seja: a
despesa é superior à receita. Tal fato não é incomum. Sem nenhum esforço sobre-humano,
enxerga-se que não sobra nada para investimento. E mesmo assim o Poder Judiciário tem
concordado com a idéia do Ministério Público, exigindo, sob pena de exorbitantes multas
diárias, a realização de obras para a melhoria das condições do saneamento básico. Isso, para
não falar nos serviços que fogem à alçada contratual de algumas das empresas, como serviços
de drenagem de águas pluviais.
Nesse tom, as ACP´s (que são ações judiciais previstas para situações de proteção de
direitos de várias pessoas ao mesmo tempo), se promovidas, devem ter como réus todos os
entes da federação. Como a União deve figurar como promovida, aplica-se o artigo 109, I, da
Constituição Federal. Em outras palavras, a competência para julgar e processar tais
demandas é da Justiça Federal, para onde deverão ser remetidas todas as ações já existentes.
Trata-se de competência absoluta. Nulidade de pleno direito.
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Isto sem contar na discussão acerca do ativismo judicial, ou judicialização da política,
pois é preciso estabelecer os limites de atuação do Judiciário, para que não venham a violar a
separação dos poderes e a independência dos mesmos. Será visto, logo adiante, que além do
Estado, a sociedade também deve colaborar, para que possa se chegar ao desenvolvimento.

4.6.2.2

COOPERAÇÃO

INTERGOVERNAMENTAL

E

OS

EXEMPLOS

INTERNACIONAIS

Esclarecidas as terminologias, vê-se que tanto a cooperação como a colaboração são
essenciais. Será tratada, em um primeiro instante, da cooperação. Mais precisamente, acerca
da cooperação interfederativa, quando se envolvem os governos de mais de um ente federado.
A colaboração será analisada quando do debate do controle social e da participação da
iniciativa privada na prestação do serviço de fornecimento de água.
A existência de vários entes federados não pode ser um empecilho para a promoção
dos direitos fundamentais. Muito pelo contrário. As competências comuns e as funções de
interesse comum devem impulsioná-los à cooperação482.
Importante

por

demais,

desta

forma,

os

instrumentos

de

cooperação

intergovernamental, ainda mais por se tratar de interesse comum 483, não podendo haver uma
concentração em um ente apenas, por mais que seja o titular. Assim, “não há lógica na
exclusão dos municípios, pois o fato de um serviço ter implicações regionais não desconstitui
o seu impacto local”484.
Pela particularidade das redes de infra-estruturas, os sistemas de abastecimento de
água ultrapassam as fronteiras de um Município, de modo que “dificilmente uma cidade
isoladamente tem força política para determinar a estratégia de investimentos e gestão dessas
infra-estruturas”485. Deve ser levado em conta o fato de que parcela significativa e essencial
do sistema de abastecimento de água pode estar em território alheio.
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Os Municípios brasileiros devem encontrar uma solução jurídica para atuar em
conjunto com os Estados, ou com outros Municípios. A análise de experiências destas
relações intermunicipais em outros países é essencial para aclarar a realidade brasileira. Serão
abordados os exemplos da França, Alemanha, Itália e Espanha.
A França adota a forma de Estado Unitário, de modo que não se fala em cooperação
interfederativa, mas intergovernamental ou, principalmente, intercomunal. É dividia em
comunas (commune, sendo mais de 36 mil), departamentos (département) e região (région).
Sua Constituição “autoriza a cooperação entre os entes públicos, em perfeita avença
administrativa em busca do mútuo engrandecimento”486.
A gestão com instrumentos de cooperação intercomunal são de grande importância
para a compreensão do serviço de abastecimento de água na França, sendo uma atividade
eminentemente local (há também a colaboração da iniciativa privada). No entanto,
independente destes instrumentos, a integração é inevitável, por questões técnicas e fáticas487,
pela lógica das redes de infra-estrutura, que compartilham a mesma noção de território e bacia
hidrográfica (se deve um pouco ao tamanho territorial pequeno das comunas). Além disto, as
comunas encontram dificuldade em realizarem, sozinhas, os investimentos necessários,
incluindo os de proteção ambiental.
Em Paris488, o abastecimento de água é delegado através de um contrato de
affermage489, para as empresas Vivendi Environnement e Lyonnaise dês Eaux (SLE). A
adução e o tratamento são feitos por uma sociedade de economia mista, a Société Anonyme de
Gestion des Eaux de Paris (SAGEP), que também exerce a regulação. O capital desta é divida
entre Paris (comuna e departamento) com 70%, a Vivendi Environnement com 14% e a
Lyonnaise dês Eaux com 14%.
Na Alemanha (cuja importância está no fato de ser uma referência histórica do
federalismo), os convênios colaborativos são chamados de “Verwaltungsubereinkommen”490.
A título de exemplo, tem-se os atos associativos para a coleta de lixo entre Municípios,
definindo a escolha do local de apanha e depósito, visando a simplificação das administrações
locais.
486

DURÃO, Pedro. op. cit,. p. 65.
Melun, Laon e Marseille são intercomunalidades de fato.
488
CARVALHO, Vinícius Marques de. op cit.. p. 238.
489
“Similar aos contratos de gestão, não envolve o compromisso de investimentos de expansão por parte do
operador (investimentos em operação, manutenção e renovação ou reposição), podendo, entretanto, estar
associado a mecanismos de cobrança direta aos usuários e contemplar um sistema específico (tratamento de
água, por exemplo) ou a totalidade do sistema de prestação de serviços. (PETERSEN, Oscar; BRANCHER,
Paulo. A privatização do setor de saneamento básico no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 40, 1 mar.
2000. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/450>. Acesso em: 12 fev. 2011).
490
DURÃO, Pedro. op. cit,. p. 63.
487

154

No que toca ao serviço de fornecimento de água, também são constantes. O problema
de déficit hídrico alemão, no sudeste do país, por exemplo, teve solução a partir de
transferências inter-regionais realizadas “pela cooperação voluntária entre os Municípios ou
por associações instituídas pelos Länder”491. Neste país, os grandes serviços de água são de
competência municipal, ou dos sindicatos que os próprios Municípios podem formar
(aumentando a esfera de influência da democracia local492) e a competência legislativa é da
União e Estados, pois considerados serviços de alta relevância493.
O órgão clássico de cooperação intermunicipal e intergovernamental, na Alemanha, é
o Kreis494 (círculo ou circunscrição municipal), cujas competências são fundadas no princípio
da subsidiariedade – as microrregiões, Estados e União (superiores) só devem assumir as
atividades que os menores entes não puderem cumprir de modo eficiente.
O Kreis (ao mesmo tempo, uma unidade administrativa estadual e uma associação de
municípios) exerce funções complementares, ao oferecer serviços que alguns ou a maioria dos
Municípios alemães não seriam capazes de resolver sozinhos, como o abastecimento de água.
Os órgãos do Kreis são o Kreistag (representação popular diretamente eleita), o
Kreisausschuβ (órgão colegiado de gestão) e o Landrat ou Oberkreisdirektor (diretor
administrativo). Suas atividades são financiadas através de transferências de recursos do
Estado e da União, da cobrança de taxas para seus serviços e da contribuição dos seus
Municípios membros495.
Neste país, há certa e indubitavelmente a necessidade de aplicação de métodos de
cooperação, pois são cerca de 300 Kreise (com média de 20 a 30 municípios membros), 110
Grandes Cidades, municípios maiores (que não fazem parte de nenhum Kreis). Cujo número
total dos municípios (Gemeinden) gira em torno de 12.300.
Outras espécies de colaboração intermunicipal e intergovernamental existente na
Alemanha (abaixo do nível dos Kreise) são as associações para fins determinados496
(Zweckverbande). Nestas, os Municípios, Kreise e regiões administrativas estaduais se
coligam para a resolução de problemas regionais através de prestação conjunta de serviços
públicos, como o abastecimento de água potável.
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Segundo Andreas Krell497, não obstante as diversas diferenças entres os Municípios
brasileiros e os alemães, “o modelo de uma Administração microrregional realmente
integrada lograria ter bons efeitos no Brasil”, vez que as máquinas administrativas estaduais e
municipais no Brasil são bastante desarticuladas.
Na Itália, a cooperação entre os entes é trabalhada pela Constituição com a “delegação
de funções administrativas às províncias e às comunas”498. Há também os consórcios para uso
das águas (consorzi per l´uso delle acque).
A Constituição da Espanha prevê, em seu art. 145, a possibilidade de celebração de
convênios entre as comunidades para a gestão e prestação de serviços, com a comunicação às
Cortes Gerais499.
Analisados alguns exemplos de outros países, mais adiante será destacada as formas
através das quais, no Brasil, é possível a cooperação intergovernamental: as gestões
associadas e compartilhadas.

4.6.2.3 PARTICIPAÇÃO POPULAR: COLABORAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL
Patrícia Borba500 afirma a importância deste princípio basilar do saneamento básico,
que contribui para a efetivação dos direitos fundamentais, principalmente o de acesso à água,
ao mencionar que este princípio tem por objetivo reforçar “a participação e o controle social,
que surgem como elementos de incremento para a proteção dos direitos fundamentais”.
Os cidadãos são os principais interessados em uma Administração Pública eficiente,
através da adequada aplicação dos recursos públicos e da satisfação das necessidades
coletivas, sendo, portanto, a sua colaboração com o Poder Público imprescindível 501. Desta
forma, é preciso a adoção de ações conjuntas entre a comunidade e o Estado, com canais de
participação para elaboração de acordos, negociações, acertos. É uma verdadeira gestão

497

KRELL, Andreas Joachim. op cit.. p. 132.
DURÃO, Pedro. op. cit,.p. 64.
499
MIRANDA, Jorge. Constituições de diversos países. 3. Ed. Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda. E.
P., 1986. V 1 e 2. p. 323.
500 GUIMARAES, P. B. V. ; RIBEIRO, M. M. R. . USO EFICIENTE DA ÁGUA NAS CIDADES: A
REGULAMENTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO BRASIL. In: VIII
Seminário Iberoamericano, 2008, Lisboa. VIII SEREA: Influência das Alterações Climáticas, Eficiência
Energética, Operacionalidade e Segurança em Sistemas de Abastecimento e Drenagem Urbana. LISBOA :
INSTITUTO TÉCNICO DE LISBOA, 2008. p. 1-15.
501
TROMPESCZYNSKI, Halina Serviços públicos: uma apreciação acrítica sobre a participação popular. In
COSTALDELLO, Ângela cas (coord). Serviço público: direitos fundamentais, formas organizacionais e
cidadania. Curitiba: Juruá, 2005 p. 97-108.
498

156

associada entre Estado e sociedade, uma mudança na concepção do desenvolvimento
econômico-social. São os chamados de “parceiros na vitória”.
A Lei nº 11.445/2007 traz o controle social como um modo de tornar mais
democrático o serviço público de saneamento básico. É o controle entendido como
participação, opinião que deve ser analisada pelo Estado, cuja posição não é coercitiva, mas
propositiva. Ora, a partir desta norma, é possível ou mesmo obrigatória a feitura de uma
audiência pública para que se aprove o plano de saneamento básico de um ente federado, bem
como da minuta do contrato de programa a ser firmado entre este ente e uma prestadora do
serviço (muito embora não haja a obrigação de atendimento das propostas).
Apesar do plano de saneamento ser produzido por profissionais especializados, a
população é quem conhece melhor os problemas vivenciados, de modo que a participação
popular facilitará na busca das verdadeiras necessidades, a serem solucionadas à longo, médio
ou curto prazo.
O controle social é uma perspectiva nova de exercício de poder502, pois é mais
transparente - explicita o embate de interesses, mais facilmente controlável pelos cidadãos – e
mais próxima da sociedade e do interesse público, que é a finalidade da atividade
governamental. Em saneamento básico503, a participação popular através do controle social
pode ser estimulada de diversas formas, como na prática do orçamento participativo,
audiências e consultas públicas, e constituição de conselhos.
Tal diploma legal atinge uma maturidade democrática, já que é objetivo do Estado
Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana, seja na figura individual como na
coletiva. E para isto, o controle social é de grande valia.
Para que se chegue ao desenvolvimento (universalização), além do planejamento, deve
haver o controle social. O indivíduo deve ser o “o centro de todo processo político, como seu
autor, ator, espectador e destinatário, permanentemente valorizado em todas as suas etapas e
não apenas nas épocas de campanha política”.504
Tal necessidade pode ser percebida na Declaração de Dublin, a qual previa que o
desenvolvimento e a gestão da água devem ser baseados em participação dos usuários, dos
planejadores e dos decisores políticos, em todos os níveis505. Para Gustavo Binenbojm, deve

502

MARQUES AZEVEDO, Floriano Peixoto de. Regulação Estatal e Interesses Públicos. São Paulo:
Malheiros, 2002. p. 17.
503
BARROS, R. T., CHERNICHARO, C. A. L., HELLER, L. SPERLING, M.. Op. cit. p. 31.
504
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Coordenação gerencial na Administração Pública. Revista de
Direito Administrativo. Volume 214. Out/dez 1998. Rio de janeiro. Editora renovar. 35-53. p. 37.
505
FARIAS, Paulo José Leite. op. cit,. p. 385.

157

ser trabalhado o aumento da “conscientização política, organização e participação da
sociedade brasileira nos assuntos de interesse público”506.
A influência do controle social no saneamento básico seria ainda maior caso não fosse
reformulado507 o projeto de lei inicial, eis que havia a previsão de obrigatoriedade de prévia
oitiva de órgão colegiado composto por integrantes da sociedade civil antes da revisão das
tarifas, oportunidade em que as comissões do Senado preferiram apenas prever a
possibilidade da instituição destes colegiados, sem, no entanto, estipular a sua
obrigatoriedade.
Tal modelo de participação social já é implementado perante as decisões colegiadas
dos membros508 do Comitê de Bacia Hidrográfica509, privilegiando a democracia semi-direta,
soberania popular. Além disto, somente haverá o desenvolvimento mediante a participação
popular, pois as pessoas são as grandes interessadas.

4.7. MODALIDADE DE EXERCÍCIO DA TITULARIDADE, DE PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO E DE REGULAÇÃO

Após a definição da titularidade do serviço público de fornecimento de água, cabe
agora expor os modos de seu exercício, as possibilidades de prestação e regulação. Ou seja,
como o titular exerce a competência que lhe foi atribuída, como e quem deverá executar e
prestar o serviço, e como se dá a regulação.
A primeira pergunta a ser respondida é a seguinte: quais as formas de exercício da
titularidade do serviço público de fornecimento de água?
Em regra, fora do âmbito das Regiões Metropolitanas, Microrregiões e Aglomerações
Urbanas, são três as formas de negócio jurídico que podem ser firmados pelo titular do
serviço público de fornecimento de água para o seu efetivo exercício: consórcios
506
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administrativos

despersonalizados,

consórcios

públicos

administrativos. São os atos administrativos complexos

personalizados
510

e convênios

. Instrumentalizam a gestão

associada. Naquelas regiões conurbadas, o instrumento de exercício da titularidade é a gestão
compartilhada.
Assim, o exercício da titularidade pode ser feito através da gestão associada,
compartilhada ou de modo isolado, diretamente (que não se constitui uma forma de
cooperação interfederativa). Aqui é interessante abordar as duas primeiras.
A gestão associada, pela voluntariedade, pode ser comparada ao instituto do
casamento, onde os filhos são o contrato de programa, pois há a possibilidade do divórcio
(denúncia), mas permanecem as obrigações quanto aos descendentes, em virtude do poder
familiar.
Já a gestão compartilhada, pela obrigatoriedade, compara-se à obrigação de alimentos,
pois uma vez sendo filho, e havendo a dependência em regra até a maioridade, é compulsório
o pagamento.
Primeiro, serão analisadas as formas de gestão associada.
O sistema de execução de serviços brasileiro é o de execução imediata, ou seja, cada
ente mantém seu corpo de agentes para executar os serviços de suas competências.
No entanto, a Constituição Federal traz algumas exceções. Em seu art. 23, parágrafo
único, há a possibilidade jurídica de cooperação entre as entidades, através de lei
complementar federal, visando o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar social, para a
realização das pretensões comuns, evitando assim conflitos de recursos e esforços, para
resultados mais eficientes.
Se a regra é que haja uma cooperação entre União, Estados-membros, Distrito Federal
e Municípios, conflito entre esses entes pode ocorrer, já que desempenham atribuições
comuns. Se o critério da cooperação não agradar, utiliza-se o critério da preponderância de
interesses. No entanto, “o ideal é se alcançar uma forma de colaboração entre os entes
interessados”511.
A outra exceção ao sistema de execução imediata é o do art. 241 da Carta Cidadã,
através de consórcios e os convênios de cooperação, mecanismos para atingir mais eficiência
na “satisfação de determinado interesse público em matéria de organização e prestação de
serviço público, já que a atuação isolada de um ente federativo pode não ser suficiente para o
510

“Ato complexo é aquele que há fusão de vontades de órgãos da mesma entidade ou de entes diferentes, com
unidade de conteúdo e de fim (...) A questão é de que as vontades se unifiquem, fundidas num ato único”.
(RIBEIRO, MANOEL. Direito administrativo. Salvador: Itapoá, 1964. V1 e 2. p. 174).
511
DIAS, Gilka da Mata. op. cit p. 360.

159

seu atendimento”512. Ou seja, a consecução de objetivos comuns, modernização da gestão da
Administração Pública, conforme linha de raciocínio da Emenda Constitucional n. 19 de
1998.
Na gestão associada prioriza-se “o fortalecimento dos agentes mais fracos, cooperando
com seu desenvolvimento e capacitação, para reduzir a desigualdade entre eles, no tocante à
distribuição do poder econômico, técnico, político”513, que os diferencia.
A primeira forma é o consórcio, que vem do latim consortium514, significando aquele
que participa, compartilha. Sua natureza jurídica “é a de acordo plurilateral de cooperação
recíproca”515. A expressão consórcio pode ser usada tanto para se referir ao contrato em si
firmado entre os entes (simples associação informal de interesses entre varias pessoas),
quanto à pessoa jurídica criada pelo ajuste. Não obstante, a experiência de consórcios
públicos na área do serviço de fornecimento de água é ainda incipiente516.
A fonte formal imediata da criação dos consórcios públicos é o art. 241 da
Constituição Federal de 1988, quando se previa a adoção de normas gerais, pela União, sobre
o tema: diretrizes, princípios e parâmetros fundamentais. Representam, os consórcios
públicos, o reconhecimento dos gestores públicos em relação à crescente necessidade de
alternativas de gestão associada combativos aos problemas surgidos pela caótica conurbação
verificada em vários pontos do território brasileiro, muito embora é recomendável a utilização
dos mesmos fora desta realidade urbana.
Para tornar mais eficaz a proteção ambiental, mister de faz que os consórcios
organizados517 para fins do serviço de fornecimento de água obedeça a regionalização das
bacias hidrográficas518.
Não há que se confundir o consórcio público e o consórcio de empresas. Este último é
a “associação de empresas que aglutinam recursos humanos, técnicos e materiais para a
executarem um objeto a ser licitado. “Tem lugar quando o vulto, complexidade ou custo do
empreendimento supera ou seja dificultoso para as pessoas isoladamente consideradas”519.
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Os consórcios públicos, criados pela Lei nº 11.107 de 6 de abril de 2005
(regulamentada pelo Decreto Federal nº. 6.017, 17.01.2007) são diversos dos já existentes
consórcios administrativos (muito embora esteja presente o intuito cooperativo dos
consorciados). Estes são despersonalizados, e os signatários tinham que ser da mesma
espécie. Os consórcios públicos podem ser formados por entes de diversas esferas.
No entanto, “a relação consensual entre União e Municípios deverá exigir a
participação dos Estados em cujos territórios se situarem os entes municipais. A recusa do
Estado, segundo José dos Santos Carvalho Filho520 “constituirá óbice para a formação do
consórcio, e isso em detrimento do fim último deste, que é o de melhorar a prestação de
serviços públicos à coletividade pelo regime de cooperação mútua”. Assim, o mesmo
raciocínio pode ser feito para as Regiões Metropolitanas, quando da recusa de um Município.
Outro empecilho foi confirmado, acertadamente, pelo veto presidencial no projeto da
Lei nº 11.107/2005, ressaltando a impossibilidade de consórcio entre um Estado e Municípios
não contíguos situados em Estado diverso, pois colocaria em perigo a paz federativa, “uma
vez que um Estado poderá interferir nos assuntos municipais de outros Estados sem ter, ao
menos, uma relação de vizinhança que legitime a sua ação”521.
As Constituições da Bahia, Espírito Santo e Pernambuco tratam de consórcios para
gestão associada de serviços públicos; as de Mato Grosso e São Paulo, relativos ao
saneamento básico.
A instituição dos novos consórcios públicos não implicou em extinção automática dos
consórcios administrativos tradicionais. Primeiro porque a Lei nº 11.107/2005 não dispôs a
respeito. Além disto, não se pode exigir que os entes reformulem o negócio, quando se
percebe que a criação de novos consórcios exige o cumprimento de requisitos complicados e
demorados na sua feitura (“terrivelmente árduo e difícil é constituir um consórcio”522) e os
tradicionais possuem maior adequação e facilidade quando o objeto da cooperação não for
extenso ou no caso de limitação a poucos pactuantes.
Além destes argumentos, entre o mês de junho de 1998, quando passou a vigorar a
Emenda Constitucional n. 19 (que instituiu as gestões associadas com a redação do art. 241) e
o de abril de 2005, com a sanção da Lei nº 11.107, “milhares de entidades de gestão associada
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se formaram da maneira desordenada, por falta de orientação normativa, constituindo-se os
consórcios ora despersonalizados, ora personalizados”523.
A instituição de um consórcio requer uma série de etapas formais, o que torna este
instrumento muito burocrático. José dos Santos Carvalho Filho524 considera que houve um
excesso de contratos. São constituídos por contrato, mas sua celebração é condicionada à
prévia subscrição de protocolo de intenções (negócio jurídico preliminar). Ou seja, as partes
não se limitam a formalizar sua pretensão, eis que já firmam negócio em que são
anteriormente definidos direitos e obrigações dos futuros consorciados, em colaborar em prol
e em torno de seus comuns e recíprocos interesses.
Na ordem cronológica do processo de instituição, após o protocolo de intenções,
segue-se o contrato de programa, para regular as obrigações que um ente da federação assume
para com outro, e finda no contrato de rateio, que irá disciplinar a relação entre os entes
consorciados referente às obrigações econômicas e financeiras.
Somente após a ratificação do protocolo de intenções é que o consórcio poderá ser
constituído, com a feitura do contrato de programa, seguindo da instituição ou constituição da
pessoa jurídica que o representará (se for pessoa jurídica de direito público, nasce com a lei
criadora da entidade). Portanto, é a lei que atribui a personalidade jurídica. A personalidade
jurídica do consórcio ocorrerá com a vigência da última lei de ratificação do protocolo de
intenções, mas ele somente terá efetividade após a avença no contrato de programa.
Para Ivan Barbosa Rogolin525, não se trata o consórcio de contrato administrativo,
“porque nenhum desses entes federados pode prevalecer sobre outro em direitos, nem sobre
outro ostentar quaisquer prerrogativas, eis que de outro modo estaria vulnerada a regra básica
do federalismo e da união federativa”.
As formas contratuais de firmamento dos consórcios públicos devem indicar,
sinteticamente526: a qualificação dos entes participantes e seus representantes, e sua submissão
à Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; as condições de sua execução; e a data e assinatura dos
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partícipes. Se os entes ajustam para execução conjunta do serviço de abastecimento de água
potável, esse será o objetivo específico do consórcio
O consórcio integrará a Administração indireta de cada um dos entes acordantes. Se
for de direito público, poderá ser através de associação pública (modalidade de autarquia de
caráter associativo) ou privada (regime híbrido, incidindo normas tanto de direito privado
como de direito público). A associação pública é uma nova espécie de entidade autárquica em
regime especial.
Adquirindo personalidade, tem aptidão jurídica para firmar convênios, contratos ou
acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou
econômicos advindas de outras entidades e órgãos governamentais, outorgar concessão,
permissão ou autorização de obras ou serviços públicos.
Além dos dois primeiros instrumentos, o convênio administrativo também é adequado
para a gestão associada. “Existem pontos comuns entre o consórcio e o convênio, porque o
objetivo é o de reunir esforços para a consecução de fins comuns às entidades consorciadas ou
conveniadas”527.
A expressão convênio528 tem origem no latim convenium, que significa acordo, pacto,
combinação,

concórdia,

consonância,

conformidade,

avenca;

utilizado

no

alemão

Ubereinkommen; no espanhol convenio, no francês couvent; no inglês convention ou
agreement; no italiano conventio.
É antiga a prática dos convênios pela Administração. Nas ordens constitucionais529, a
tratativa dos convênios se deu em 1891, embora timidamente. Na Constituição de 1934,
houve menção literal da expressão “acordo entre governos”. Em 1937, previa-se (art. 29530) a
possibilidade de agrupamento de Municípios para instalação, exploração e administração de
serviços públicos comuns, cabendo aos Estados a regulação das condições.
A Constituição de 1946 restabelece a possibilidade de anuência de Estados para a
delegação de funções executivas. Somente em 1969 a expressão convênio é consagrada como
verdadeiro acordo, embora já citada em 1967. O convênio administrativo aparece na
Constituição Federal de 1988, como convênio de cooperação.
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O convênio de cooperação531 não foi objeto de detalhamento legal como os consórcios
públicos, de modo que a Lei nº 11.107/2005 faz menção aquele apenas nos §§ 4º e 6º, do art.
13. Outra distinção é que a Lei de Consórcios Públicos não lhes atribui personalização
jurídica, como nos consórcios.
Segundo Diogo de Figueiredo532, no consórcio, todas as partes têm competência para
execução do objeto comum (melhoria do serviço de fornecimento de água, por exemplo),
enquanto no o convênio de cooperação, apenas uma a possui (competência material do
serviço de abastecimento de água).
Para Marçal Justen Filho533, convênio público é uma avença em que dois ou mais
sujeitos (um deles obrigatoriamente integrante da Administração Pública), firmam
compromisso de atuação conjugada, visando a satisfação de necessidades coletivas, sem
intenção lucrativa, ou seja, não produz benefícios ou vantagens econômicas para nenhuma das
partes. São acordos de cooperação ou de colaboração534, já que o particular pode participar em
um dos pólos.
Os convênios não são contratos em sentido estrito, pois não há interesses contrapostos,
mas comuns. Não se prestam à delegação de serviço público à particular, por serem
incompatíveis com a natureza da avença: na delegação acontece uma transferência de
atividade de uma pessoa para outra que não a possui; nos convênios administrativos, as duas
partes possuem competências comuns e vão prestar colaboração mútua para lograr suas
pretensões.
Vale a pena ressaltar que a proibição da Lei nº 11.445/2007 quanto à utilização de
convênios (art. 10) é referente à relação jurídica entre o titular e o prestador de serviços.
Quando do projeto de lei, a Lei nº 11.445/2007 tinha, na redação do art. 26, a
possibilidade de rompimento unilateral de um convênio de cooperação (e consórcio público)
firmado com o Estado por um Município para a transferência do serviço, o contrato de
programa perderia, de maneira automática, sua eficácia, ensejando grave insegurança jurídica.
No entanto, após pressão da Associação das Empresas de Saneamento Básico
Estaduais, foi incluído o § 4º ao art. 13, estabelecendo a continuidade da vigência do contrato
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de programa, mesmo após a extinção do consórcio público ou do convênio de cooperação que
autorizaram a gestão conjunta.
Para Paulo Neves de Carvalho535, o mecanismo do convênio deve “ser estimulado e
promovido por todos os meios; ele é poderoso elemento a minimizar a enorme disparidade de
forças, entre os entes federados”.
Para o firmamento de um convênio cooperativo, muito se discute sobre a necessidade
de ratificação do Poder Legislativo. Para Marcos Paulo Marques Araújo, faz-se necessária a
“concordância dos representantes do povo para a assunção desse ônus. Sem contar que a vênia
do Legislativo representará segurança jurídica”536.
Por outro lado, segundo Pedro Durão537, é desnecessária a autorização legislativa para
que os consórcios e os convênios administrativos tenham existência jurídica, pois
inviabilizaria a formalização do ajuste e o seu próprio objetivo, ainda mais por violar a
independência dos poderes preconizada na Constituição Federal.
Para José dos Santos Carvalho Filho538, “a manifestação volitiva dos entes estatais há
que provir inafastavelmente de seus representantes legais”, sendo inócua a opinião do
legislador.
A gestão associada é a forma através da qual os entes da Federação se aproximam de
acordo com suas peculiaridades político-sociais e urbano-geográficas, no sentido de
formularem políticas voltadas para a prestação de um serviço público. 539 A parceria e a gestão
associada servem ao objetivo de diminuição do tamanho do Estado540. A titularidade do
serviço continua sendo da pessoa federativa.
O objetivo da Constituição é o de consolidar a gestão associada entre os entes da
federação para a execução de fins de interesse comum. Usualmente, essas matérias são as de
competência comum, previstas no artigo 23. Desta forma, o serviço que uma pessoa jurídica
pública não tem condições de executar sozinha, é possível ou mais eficiente que seja realizado
mediante a conjugação de esforços.
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Tais instrumentos de governança (mecanismos de gestão associada) são mais
adequados, no serviço de abastecimento de água, aos pequenos Municípios e regiões afastadas
dos grandes centros, que enfrentam a escassez de recursos humanos, financeiros, materiais e
hídricos, para solucionar problemas localizados. Suprem as necessidades dos pequenos
núcleos urbanos, pois permitir a superação das atuais barreiras geradas pela insuficiência de
recursos na implementação de políticas públicas.
O Decreto federal n. 6.017/2007, que regulamentou a Lei nº 11.107/2005, definiu
gestão associada de serviço público como o “exercício das atividades de planejamento,
regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio
de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos
ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços públicos”. (art. 2., IX).
Segundo o Decreto regulamentador da Lei nº 11.445/2007, a gestão associada de
serviços pode ter implicação desde o planejamento até a sua execução conjugada pelos entes,
com a fixação das tarefas e competências a cada um deles, a regulação e fiscalização No
entanto, é nula a cláusula contratual que atribui ao contratado pela prestação dos serviços o
exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização.
Já o art. 3º, II, da Lei nº 11.445/2007, conceitua como uma “associação voluntária de
entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art.
241 da Constituição Federal”. Ou seja, não há que se falar em usurpação de competência ou
em violação à autonomia do ente federado: a voluntariedade é o segredo para o bem-estar do
povo, maior interessado.
Não há que se confundir a lei de que trata o art. 241 da CF (por meio de lei) com a lei
complementar a que se refere o art. 23, parágrafo único, do mesmo diploma. O art. 23 trata de
competências de natureza material atribuídas a diferentes entes federativos, não de
competências concorrentes.
Neste momento, ultrapassada a discussão acerca da gestão associada, importante
examinar a compartilhada. Nas Regiões Metropolitanas e afins, a gestão constitucionalmente
prevista é a compartilhada.
A gestão compartilhada revela-se como solução em casos de conflitos de entes da
Federação, principalmente nos já mencionados imbróglios das Regiões Metropolitanas, e
demais conurbações. As regras, portanto, devem constar na Lei complementar estadual,
pormenorizadas posteriormente em seus instrumentos jurídicos.
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Esta solução já vem sendo ventilada pela doutrina e pelos Tribunais brasileiros
(principalmente o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADI´s que discutem
o problema). Segundo José Afonso da Silva541, há a necessidade de ordenação conjunta de
temas cujo interesse é intermunicipal: “Os Estados cumprirão as diretrizes de ordenação do
seu território, mediante intervenção direta naquilo que seja de sua competência e mediante
articulação com os Municípios”. O que o autor quer afirmar é que no caso de um serviço com
interesse de vários Municípios deve haver articulação entre estes e o Estado-membro.
Para o mesmo autor542, cabe aos Estados-Membros a possibilidade jurídica de atuação
com eficácia ao executar tal função, ante a definição da competência do Estado na matéria,
“que lhes confere um campo supramunicipal de ordenação territorial, que aos Municípios
cabe observar como normas gerais de atuação e coordenação no nível geral e microrregional
(ou regional intra-estadual)”
Assim, citando José Afonso da Silva, o Pleno do Supremo Tribunal Federal543,
manifestou que “a titularidade dos serviços comuns não pode ser imputada a nenhuma das
entidades em si, mas ao Estado e aos Municípios envolvidos”. Existe um meio termo que
pode ser trabalhado.
Para Marçal Justen Filho a competência dos serviços públicos de saneamento básico
nem todas as vezes é exclusiva de um único Município (aliás, muito dificilmente encontrarse-á um ente municipal auto-subsistente). Segundo o autor, seria o caso de interesses supralocais ou conjuntos de entes federados diversos. Assim, “é possível considerar que,
dependendo das circunstâncias, configurem-se interesses municipais e estaduais – refletindose na titularidade conjunta dos serviços544”. Argumenta que o fato de o Município integrar
uma Região Metropolitana seria um forte indício de que os serviços deveriam ser
considerados como de interesse supramunicipal. Por fim, segundo Marçal Justen Filho, “não
seria descabida a própria atuação federal em hipóteses em que os diversos Municípios
estivessem sediados em Estados diversos”545.
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Para Arnold Wald546, “a questão é que, constitucionalmente, o Município não dispõe
do domínio sobre águas. (...) Ficam, assim, Estado e Municípios, competentes e responsáveis
pela prestação dos serviços caracterizados como função pública de interesse comum”. E
somente através da gestão compartilhada é que se revolverá o problema, sem a necessidade de
utilização de outros meios de solução de conflitos entre entes da Federação.
Mais adiante será visto o modelo de gestão compartilhada que deverá ser adotado nas
Regiões Metropolitanas.
Agora, em um segundo instante, deve-se fundamentar a resposta à seguinte indagação:
quais os modos de prestação do serviço público de abastecimento de água e os seus
respectivos instrumentos contratuais?
Existem cinco formas básicas de prestação do serviço de saneamento básico no Brasil:
a prestação de serviço de saneamento com abrangência estadual, por meio das Companhias
Estaduais (poderia ser delegado à iniciativa privada); a prestação de serviço de saneamento
com abrangência regional; a prestação de serviço de saneamento diretamente pelo Município
e, neste caso: por meio de empresas municipais constituídas para esse fim; ou por particular
por meio de contrato de concessão.
A existência de dois prestadores de serviço em um mesmo local pode fazer com que a
concorrência implique em uma redução dos investimentos (quando o objetivo primordial é
universalizar a cobertura), principalmente em ativos específicos que implicam em elevados
custos fixos, sem a garantia de ter sua produção vendida
A prestação regionalizada é tratada no capítulo III da Lei nº 11.445/2007, podendo ser
aplicada para os Municípios que optem na integração, ou quando obrigados a integrar seus
serviços, por força de Lei instituidora da Região Metropolitana.
Há quem entenda547 que a participação da iniciativa privada nos serviços de
abastecimento de água poderá dar contributo para um acesso maior da população. Para
outros548, traria problemas para os Municípios pequenos e isolados, pois não constituem
conurbações e também não representam mercado interessante para o capital privado.
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A privatização da água549 seria a “última e mais grave etapa do avanço da teoria
neoliberal em direção à mercantilização dos bens indispensáveis à vida”550.
Na Europa, uma Comissão financiou um projeto chamado Prinwass551, o qual apontou
que a prestação dos serviços públicos pela iniciativa privada não conseguiu realizar as
promessas de melhoria a eficiência de suas infra-estruturas, nem tampouco estender a sua
prestação aos mais pobres ou diminuir a utilização dos orçamentos públicos, justamente por
ser muito caro o investimento.
Em Buenos Aires, estudos organizados pela CEPAL552, verificaram que a prestação
privada contribui para intensificação das desigualdades regionais e locais (o setor foi
privatizado no final da década de 90, e atualmente é prestado pela Aysa – Águas Argentinas),
fazendo com que a esperança de que preenchessem o vazio deixado pelo Estado no
atendimento à população mais pobre não fosse comprovado na prática.
O fato é que, no Brasil, os menores Municípios apresentam maior deficiência nos
serviços, com menor índice de cobertura, e não estão localizados em Regiões Metropolitanas.
Em caso de privatização dos maiores, quem vai investir nestes locais com inviabilidade
econômico-financeira, uma vez que com a competência estadual se consegue trabalhar com os
subsídios cruzados? Ou seja, a participação privada aumentaria os gastos públicos, pois os
Municípios menores só teriam como alternativa, muitas vezes inviável, o financiamento dos
serviços a partir de seus orçamentos. A iniciativa privada não se interessaria com os serviços
nas localidades não passíveis de lucro, pela própria lógica do mercado.
Haveria um risco de dumping social, pois o capital privado teria interesse exclusivo
pelas regiões mais rentáveis (cherry picking), deixando aos entes públicos o ônus de arcarem
com o atendimento das áreas e populações mais pobres. Isso vale também para as retomadas e
municipalizações. Nos Municípios deficitários, por falta de lucratividade econômica
(população de baixa renda, ou seja, a maioria dos brasileiros), quem assumiria essas
tarefas?553
No entanto, tem-se alguns casos brasileiros554 em que sistemas foram privatizados. Em
Limeira, interior de São Paulo, houve efeitos nocivos sobre o acesso aos serviços de água e
esgotos por parte da população mais pobre, ocasionados por problemas de altas taxas de
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ligação e tarifas. Na Região dos Lagos, a empresa prestadora dos serviços não possui qualquer
tipo de política ou estratégia de cunho social objetivando facilitar o acesso da população mais
pobre.
Diante destas experiências nacionais e internacionais, a presença da iniciativa privada
mediante a participação em ações nas sociedades de economia mista prestadoras dos serviços
poderia, “além de estimular a busca de eficiência econômica e administrativa e servir como
forma de atrair investimentos para o setor, impedir a instrumentalização da gestão dos
serviços por outras políticas ou interesses”555.
Para Floriano de Azevedo Marques Neto556, a prestação do serviço de saneamento
básico por particulares é bem mais complexa do que em outros serviços, em virtude das
enormes externalidades, que tornam dificultoso seu tratamento como atividade meramente
econômica, pelo fato de serem atividades indivisíveis e ante a indefinição da titularidade do
serviço.
O mesmo autor enumera quatro alternativas de parcerias público-privadas no setor: a
concessão no modelo “usuário único”, quando a Administração Pública figura como Poder
concedente e como único usuário dos serviços concedidos. Nele, delega-se ao particular a
exploração do serviço aos usuários finais, mas não são pagos diretamente por eles, e sim pelo
poder público. Seria como a gratuidade no transporte interestadual de passageiros idosos. A
grande vantagem deste modelo para o saneamento básico é que, ao contrário da concessão
tradicional, quanto maior a redução do consumo melhor, com o uso racional; a concessão por
atividade desagregada, quando se separa o serviço em várias etapas, delegando algumas para
o particular, o que em saneamento é complicado, ante a indefinição da titularidade; o
arrendamento ou concessão de infra-estruturas, quando o particular entra apenas com o bem
ou equipamento, sem se incumbir da atividade como um todo; e por fim, o modelo de parceria
com receitas ancilares, mediante a outorga do direito de explorar receitas não diretamente
oriundas da cobrança de tarifas dos usuários, como a exploração de energia do gás gerado de
aterros sanitários.
Assim, a prestação do serviço pode ser feita diretamente por seu titular, o que no
Brasil se dá geralmente através de autarquias, ou através de um terceiro, da Administração
Pública do titular ou de um outro ente da federação, ou através da iniciativa privada.
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Em meio a toda discussão, cabe uma análise, ainda que sucinta, sobre as modalidades
de contratos administrativos previstos para a prestação do serviço público de abastecimento
de água. De um lado o contrato de concessão, para particulares, e de outro o de programa,
para entes públicos.
Para a formalização contratual da prestação do serviço público de fornecimento de
água existem duas alternativas: celebração de contratos de concessão de serviços públicos
(art. 175 da Constituição da República), na hipótese de contratação de empresa da iniciativa
privada; ou a feitura de contratos de programa, “quando o titular optar por valer-se da ajuda
de outro ente da federação, ou da entidade da Administração Indireta desde outro ente, ou
finalmente de consórcio de que não seja partícipe”557
Os de concessão são tratados pela Lei de Concessões Pùblicas, enquanto os de
programa, pela de Consórcios.
Para José dos Santos Carvalho Filho558, o contrato de programa (natureza jurídica de
ajuste de caráter cooperativo) é o ajuste através do qual são constituídas e reguladas as
incumbências dos contratantes em virtude do processo de gestão associada, principalmente
quando direcionada à prestação de serviços públicos.
Trata-se de um acordo voluntário, conceituado no art. 13 da Lei dos Consórcios,
podendo ainda ser em virtude da “transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal
ou bens necessários à continuidade dos serviços transferidos”.
A associação, segundo o autor, é motivada na pretensão de melhores resultados e
efetividades nas metas a serem buscadas no desempenho da atividade, e pode ser firmada por:
dois entes da Federação; um ente federativo e um consórcio público; entidade da
administração indireta e um ente federativo ou um consórcio; duas pessoas da administração
indireta.
Para Vladimir Alves, o contrato de programa seria espécie de concessão pública, não a
substituindo em virtude das especificidades que encerra, vez que não há preponderância de
interesses entre as partes. “O pacto fundamental – que caracteriza o contrato de programa – se
dá entre titulares de interesses públicos que formalizam convênios de cooperação ou
consórcios públicos”559. Serão realizados, caso a prestadora de serviços integre a
Administração Pública de algum dos entes associados, com dispensa de processo licitatório.
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Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a dispensa de licitação mencionada pela Lei nº
8.666/93, quanto aos contratos de programa, só é admissível quando tal contrato “seja pura e
simplesmente um meio de colaboração economicamente desinteressada entre as pessoas
governamentais ou esteja em causa uma atividade de interesse comum delas”560. Sim, pois
nenhum ente poderia tomar para si um serviço ou atividade pública de outrem para proveito
econômico.
A última pergunta a ser esclarecida é a seguinte: quem irá regular o serviço público de
fornecimento de água?
Com o Estado Regulador, deixa-se que o particular possa prestar o serviço público,
mas determina regras de fiscalização, normatização e controle. Para demonstrar os prejuízos
enfrentados por conta da mencionada disputa entre entes da Federação, tem-se o caso das
agências reguladoras dos serviços de saneamento básico.
Durante o modelo contratual na época do PLANASA, às empresas prestadoras de
serviços era incumbida a tarefa de planejar, regular e fiscalizar a si próprias. Com a Lei nº
8.987/95, e a criação das agências reguladoras em diversos setores, abriu-se a possibilidade da
regulação ser feita por uma entidade diversa da prestadora. Para o art. 13 da mencionada lei,
atribuir ao contratado o exercício do poder de regulação dos serviços por ele próprio prestado
é cláusula de nulidade contratual.
A Lei nº 11.445/2007, em seus artigos 21 a 27, traz a normatização das regras de
regulação para o setor de saneamento básico, incluindo o serviço de fornecimento de água.
Aliás, o art. 11 da referida lei reza que se trata de uma condição de validade dos contratos
entre as prestadoras de serviço e os titulares do serviço a existência de normas de regulação,
com a designação da entidade reguladora.
Para proporcionar a participação de todos, foi importante a inovação da lei ao trazer a
figura da regulação dos serviços como essencial para a prestação do serviço.
A problemática que se apresenta, e é passível de utilização de mecanismo de solução
de conflitos, é o fato de que há a discussão da titularidade destes serviços, como já
mencionado. Portanto, quem irá regular o serviço? As agências estaduais ou as municipais? E
nas Regiões Metropolitanas?
Além disto, a regulação, com a participação social inclusive, é um instrumento de
ajuda para o Estado cumprir o objetivo de universalização dos serviços públicos.
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Segundo a Lei nº 11.445/2007, a regulação deverá atender os princípios: da
independência de decisões, com autonomia administrativa, orçamentária e financeira; e da
transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.
O exercício da regulação almeja o estabelecimento de padrões e normas para prestação
adequada do serviço e também para a satisfação dos usuários do mesmo, no caso, os
consumidores. Além disto, objetiva garantir que os prestadores cumpram as condições e as
metas estabelecidas nos contratos. Deve prevenir e reprimir o abuso do poder econômico e
definir as tarifas a serem aplicadas. A entidade reguladora deverá editar normas relativas às
dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços.
A regulação poderá ser delegada pelo titular do serviço a qualquer entidade reguladora
constituída dentro dos limites do respectivo Estado-membro, devendo explicitar a forma de
atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas. Assim, a lei prevê a
possibilidade de um ente delegar, no contrato e através de lei, à uma agência reguladora de
um ente diferente, a regulação daquele serviço público, para que se evite a criação de uma
autarquia, por exemplo.
Nos casos de gestão associada ou prestação regionalizada, o titular poderá adotar os
mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência
da associação ou da prestação.
Desta forma, o titular poderá atribuir a competência de regular o serviço à uma
entidade reguladora do próprio ente, ou de ente federativo diverso. Do mesmo modo, quando
em gestão associada, o consórcio ou os entes convenentes poderão criar suas próprias
entidades ou delegar para terceiras já existentes, seguindo o mesmo raciocínio para a gestão
compartilhada.
Para os casos de regulação metropolitana, a Lei nº 11.445/2007 fala em regulação da
prestação regionalizada. Segundo o art. 15, a atividade de regulação destes serviços poderá ser
feita por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício ou
por consórcio público de direito público integrado pelos titulares do serviço.
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4.8. O MODELO DE GESTÃO ORIUNDO DA COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA
NAS REGIÕES METROPOLITANAS.

O interesse metropolitano não é privativamente local ou estadual, mas de todos eles ao
mesmo tempo, necessitando de uma gestão compartilhada dos serviços comuns.
No entanto, o Estado-Membro é quem tem a prerrogativa de criação da Região
Metropolitana. “O poder que recebe determinado encargo administrativo deve primeiro
legislar sobre essa matéria para legitimar a sua ação nessa área”
legalidade, antes de se atuar, há que se legislar”
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, pois “pelo princípio da

. Por isto a titularidade não pode ser

municipal. Ora, a legislação que dá azo à criação de uma Região Metropolitana é Estadual.
Para Alochio, “na hipótese de criação de região metropolitana, a concessão do serviço
fica a cargo desta e não, do Estado-Membro, uma vez que tal providencia está inserida na
organização, no planejamento ou na execução de funções públicas de interesse comum” 563.
Ademais, não é qualquer agrupamento de Municípios que se torna Região
Metropolitana. Para José Afonso da Silva564, não pode ser imputada a nenhuma das entidades
em si a titularidade dos serviços comuns, mas ao Estado e aos Municípios envolvidos.
Os Municípios que não desejarem pertencer a este aglomerado podem resistir à
criação? Nas Regiões Metropolitanas, não se compreende a instituição de associações
voluntárias, como nos convênios, de modo que os Municípios não podem sair quando quiser.
Para Alaôr Caffe Alves565, as figuras regionais não podem ter as suas criações
arbitrárias, sem sustentáculo nas exigências de ação conjunta para o atendimento das
“necessidades efetivamente comuns a vários entes políticos-administrativos locais. Se isto
ocorrer, deverá ser interpretado como ingerência absolutamente impertinente contra a
autonomia municipal, o que obviamente é inconstitucional”.
Para Hely Lopes Meirelles566, uma região metropolitana poderá ser gerida por uma
“entidade autárquica (autarquia) ou estatal (empresa pública, sociedade de economia mista),
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ou até mesmo ser atribuída a um órgão do estado (secretaria de estado) ou a um colegiado de
representantes do Estado e dos Municípios”.
Com a criação da Região Metropolitana, a “competência estadual será exercida de
forma desconcentrada, com a participação dos Municípios metropolitanos em sua gestão na
forma e limites previstos na lei instituidora da Região”567, exigindo-se uma integração dos
serviços, já que surge uma área urbana única568.
Outra questão polêmica envolvendo as Regiões Metropolitanas é em relação à sua
administração. Ora, “se acaso fosse outorgado a um Município o dever de administrar a
Região Metropolitana, aquele estaria comandando outro Município”569. Assim, a
administração deve ser realizada conjuntamente entre os Municípios que a compõe e o
Estado-membro criador, devendo todos colaborar nas decisões administrativas.
Desta forma, sendo as matérias a serem administradas nas Regiões Metropolitanas
(“demandam uma realização conjunta dos serviços de interesse comum”570) de atuação de
todos Municípios ou do Estado-membro como condição necessária a sua realização, a
administração será regional: o Estado-membro em conjunto com todos os Municípios
conurbados, caso criada por lei. Funciona desta maneira, pois os interesses locais não serão
predominantes.
Criada a Região Metropolitana, discute-se quem será o seu gestor. Para Karine Silva
Demoliner571, “compete aos Estados a prestação dos serviços de abastecimento, adução,
tratamento e distribuição de água nas regiões metropolitanas, nos aglomerados urbanos, bem
como nas microrregiões”, ou seja, sempre que ultrapassar os limites territoriais de um
Município. Para Sérgio Ferraz572, interpretação diversa causaria “ofensa à autonomia
estadual”.
O vetado §3º do artigo 3º da Lei nº 11.445/2007, pretendia dar autorização aos
Estados-Membros a impor, de forma unilateral, a inserção do saneamento básico como função
pública de interesse comum aos Estados e Municípios agrupados em Região Metropolitana,
Aglomeração Urbana ou Microrregião, através de Lei Complementar Estadual.
Após firmar o entendimento de que a gestão compartilhada entre o Estado-Membro e
os Municípios é a forma de exercício da titularidade do serviço público de fornecimento de
567
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água determinado pela Constituição Federal para as Regiões Metropolitanas, faz-se
imprescindível o comentário a respeito do modelo administrativo que deve ser adotado nestas
situações, ou seja, como se dá a sua funcionalidade prática.
Antes de tudo, a consolidação da participação municipal na gestão do serviço pode
dar-se em sua inclusão como acionista das empresas de saneamento estaduais, como já ocorre
no Rio Grande do Norte, Minas Gerais, dentre outros.
Quando da criação da Lei Complementar estadual instituindo a Região Metropolitana,
deve ser definida uma instância máxima, a Assembléia Geral (semelhante ao órgão colegiado
composto pelos chefes do Executivo de todos os entes integrantes nos consórcios), criando
uma estrutura organizacional interna.
Em analogia também a gestão associada mediante consórcios, na compartilhada
também se deve estabelecer o procedimento pelo qual será convocada a Assembléia Geral,
bem como será o seu funcionamento. Segundo o art. 4º, §2º, da Lei nº 11.107/2005, deve ser
definida a quantidade de votos que cada entidade consorciada possuirá, assegurando 1 (um)
voto a cada um dos integrantes. Não obstante, permite-se “que haja algum consorciado que
possua mais de um voto do que outro. Essa fórmula discriminatória, porém, só deve ser
empregada em situações excepcionais, para evitar seja desnaturada a essência do
consórcio”573, ou seja, a cooperação mútua. Este modelo é cabível na gestão compartilhada.
Esta exceção deverá ser aplicada quando da participação do Estado em uma relação
cooperativa, seja ela através de consórcios, convênios, ou até mesmo nas gestões
compartilhadas das Regiões Metropolitanas, cujas regras serão dispostas na Lei
Complementar criadora da mesma.
Até porque, “ao interesse local do município agrega-se o interesse regional cujo
exercício deve ser compartilhado com os demais municípios regionais, em paridade com o
Estado”574. Tal paridade deve ser de 50% dos votos para o Estado e o restante para os
Municípios. Mais poder ou menos, implicaria em desigualdade.
Alaôr Caffé Alves dá uma solução muito adequada. Segundo ele, nos serviços ou
funções da competência comum – concorrente, há a competência dos vários entes federados
sobre os mesmos temas. Nas funções públicas de interesse comum não são concorrentes,
complementares ou suplementares, mas de competência solidária dos níveis de governo
envolvidos, ou seja, Estado e Municípios, “cuja titularidade pertence ao nível de governo mais
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abrangente, precisamente em razão da funcionalidade legislativa indispensável à disciplina
unificada daqueles serviços de caráter regional”575.
No entanto, para o mesmo autor, devem ser tomadas em conjunto “as decisões sobre
sua organização, planejamento e execução (...), num colégio regional onde estejam
representados o Estado e os Municípios em proporção paritária”576, sem exclusão da
participação popular.
Na gestão compartilhada, cabe ao Estado definir o âmbito de participação dos
Municípios577. No entanto, as decisões estaduais estão sujeitas às limitações decorrentes das
decisões da Assembléia colegiada, integrada “paritariamente por representantes dos
Municípios e do Estado, sem excluir, igualmente, a participação da comunidade civil”578.
A forma de gestão, igualmente, deve ser prevista na Lei Complementar, prevendo
mecanismos a serem adotados para a eleição do representante legal, incluindo o quorum de
presença e de votação, os critérios de desempate, etc.
Seria uma espécie de co-gestão superior entre eles e o Estado. “A figura jurídica mais
próxima dessa integração, que nos ocorre, é a da relação entre o Conselho de Administração e
a Diretoria Executiva de uma sociedade anônima”579
Faz-se necessário, desta forma, que o Estado estabeleça as regras que serão observadas
para a tomada de decisões político-administrativas entre os Municípios, para evitar que o
poder político-econômico local de uma cidade específica possa descaracterizar o tom de
representatividade dos demais Municípios, além de esclarecer quais são as funções públicas
de interesse comum ou regional.
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Diante de todo o imbróglio existente, pode-se indagar: por que investir neste setor?
Porque é fundamental a prestação positiva do Estado quando se está diante de um serviço
indispensável. Mas quem investirá em um serviço sem regulação estatal, portanto, sem
segurança jurídica? Ora, a Lei nº 11.445/2007 resolveu este problema. Mas será que resolveu
mesmo? Não é por demais recordar que nem esta, nem a Constituição Federal de 1988
mencionam de forma explícita de quem é a competência, dentro dos entes da Federação, para
a gestão do serviço.
A indefinição prolongada da titularidade do serviço de abastecimento de água vem
gerando e pode acarretar vários empecilhos, pois o avanço do saneamento virou um desafio
essencialmente jurídico. O primeiro deles é a extinção das atuais empresas, que podem não ter
os seus investimentos devidamente reembolsados.
Outro seria a insegurança quanto aos rendimentos futuros, eis que a área de
saneamento não tem bons rendimentos quando comparados com outros setores de infraestrutura, tornando o negócio menos atraente enquanto durar a discussão sobre a titularidade,
pois pode ainda dar origem a disputas judiciais que tendem a se prolongar no tempo
ocasionando insegurança jurídica aos atores do setor.
A atuação de empresas privadas no setor é dificultada, em virtude do ambiente
institucional confuso gerado pelas indefinições das competências.
A falta de clareza da titularidade do serviço de fornecimento de água é uma das
maiores razões pela falta de efetividade social das políticas públicas, causando a duplicação
de esforços e aumento no custo dos serviços, sem que necessariamente corresponda à
majoração de eficiência, e há anos vem adiando investimentos.
Independentemente da demora em tomar uma decisão jurídica do Supremo Tribunal
Federal, o Poder Legislativo perdeu grande oportunidade de amenizar as tensões jurídicas e
políticas em torno do tema. Isto causa um desconforto em quem vai financiar novas obras e
serviços. Enfim, apenas quando da definição da titularidade deste serviço é que se poderá
vivenciar o desenvolvimento, melhorando as condições de vida, com dignidade, das pessoas,
indistintamente.
A indefinição da titularidade do serviço de abastecimento de água causa sérios
transtornos à população, sequiosa por uma política pública mais eficiente e eficaz. Não há
como suprimir um direito fundamental em função de outro: o que se permite é que haja a
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prevalência de um sobre o outro apenas em um determinado caso concreto, de modo a utilizar
do sopesamento para o encontro de uma solução mais justa.
No serviço público de drenagem de águas pluviais, por exemplo, não há qualquer
disputa competencial, pois é economicamente desvantajoso. Isto demonstra que um dos
motivos pelo qual há o embate da titularidade nos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário é o interesse econômico e os altos investimentos e recursos públicos
que o setor vem sendo ofertado.
Trata-se o serviço público de fornecimento de água de atribuição do Estado em
propiciar às pessoas o acesso a um direito multifundamental, eis que ligado à vida, à saúde, à
moradia, ao equilíbrio do meio ambiente, à dignidade da pessoa humana. Em uma visão
ecocentrista, o fornecimento possui diversos modos de destinação do uso: consumo humano,
dessedentação de animais, agricultura, indústria.
No entanto, o Estado deve estimular o uso racional deste recurso hídrico, eis que é
visto atualmente como findável e de valor econômico. Para isto, instrumentos como a
cobrança da outorga do uso, e o combate às perdas físicas e comerciais, através da
micromedição de todos os consumidores, melhoria do cadastramento comercial, são
indispensáveis para evitar a escassez da água, principalmente para o consumo humano, que é
a prioridade ligada ao interesse público (visão antropocêntrica da lei de recursos hídricos).
Assim, o serviço de fornecimento de água é remunerado como produto (água tratada e
distribuída ao usuário). A água como recurso natural não. Por isto que o artigo 34, do Código
de Águas, assegura o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de águas, para as
primeiras necessidades da vida.
Os custos dos serviços públicos de fornecimento de água variam segundo fatores:
natural (proximidade dos mananciais); tratamento da água (a água sadia requer meios de
tratamentos menos complexos do que a poluída); densidade (cumprimento das redes);
técnicos (qualidade da rede).
Muito se discute quanto à controvérsia que existe entre a água como valor econômico
e como valor social. Isto porque quando se cobra uma tarifa ou preço público para o serviço
de fornecimento, o Estado não pode furtar o acesso aos que estão em linhas extremas de
pobreza (ou qualquer pessoa). Por isto, a prestadora dos serviços deve adotar preços módicos,
acessíveis. No Brasil, a criação de tarifas sociais e especiais é um reflexo desta política da
água como valor social.
Todos têm o direito e a necessidade vital de acesso à água potável. Para isto, existe o
serviço público de fornecimento de água, tendo como meta justamente atender ao interesse
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público. Aliás, esta deve ser a prioridade, não o lucro. Afinal de contas, trata-se de serviço
essencial.
E o problema maior reside nas Regiões Metropolitanas, Ora, estas são criadas para
integrar cidades circunvizinhas que possuem elos econômicos, culturais, financeiros,
políticos, pessoais, todos indissociáveis, de modo a serem quase despercebidas suas
demarcações territoriais: são um todo em um só. Assim, não se pode admitir argumentos
egoístas, devendo prevalecer o interesse comum, dando a titularidade do serviço para o
Estado-Membro, embora compartilhada.
Há de se destacar que se trata de serviço complexo, de difícil prática. Tal fato se
confirma pela dificuldade de existência de um Município auto-sustentável, possuidor de
manancial próprio e que não necessite de ultrapassar as suas fronteiras para outros entes
municipais a fim de prestar o serviço de abastecimento de água. Neste caso, a competência
poderia ser municipal. No entanto, este raciocínio não pode ser feito desta forma.
Além da gestão das águas, o serviço de fornecimento de água deve seguir a mesma
lógica da bacia hidrográfica e não em relação à divisão político-administrativa municipal, e no
mesmo sentido, a população que se divide por razões de fato motivadas por fatores
econômicos e sociais. Ademais, os Municípios e o Estado-Membro devem atuar em conjunto
com os Comitês de Bacia da região, para solucionar problemas da Região Metropolitana.
Os setores de distribuição obedecem à lógica de bacia hidrográfica e não a da divisão
político-administrativa do Município de modo que a má gestão em um Município afeta os
demais, já que não haverá produção suficiente para o atendimento da demanda.
Interpretar a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico também é tarefa
árdua e de extrema importância para o cotidiano da sociedade, eis que contém diversas
passagens com dificultosa compreensão e discernimento, vez que certas feitas entram em
conflito com o sistema constitucional e com outros dispositivos legais.
Ademais, quando se está diante de direitos fundamentais, é necessário um maior
cuidado na atividade hermenêutica, pois aqueles, sem a interpretação, não podem ser
aplicados e conseqüentemente, concretizados, sendo este o grande objetivo.
Sendo desta forma, a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico poderá ser
melhor compreendida por todos: sempre à luz da Constituição, mas com os olhos voltados à
Justiça, mesmo que seja a menos injusta.
Para que haja o atingimento universal, a carência de condições financeiras de grande
parte da população deve ser mitigada com a adoção das chamadas tarifas sociais e através da
implementação dos subsídios cruzados, que na maioria das vezes são aplicados de modo a
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equilibrar sistemas deficitários com os superavitários. Além disto, há a necessidade de
manutenção da modicidade das tarifas. Tecnicamente, a universalização dos serviços pode ser
considerada um desenvolvimento utópico, tendo em vista que crescimento demográfico
impede a cobertura absoluta e instantânea, necessitando o sistema ser diuturnamente
aprimorado, atentando-se à questões de viabilidade técnica para novos sistemas.
O grande objetivo do serviço público de fornecimento de água é a sua universalização,
que segundo a Lei nº 11.445/2007 e a Organização das Nações Unidas, corresponde ao
desenvolvimento, ou seja, à melhoria das condições de vida das pessoas. Para isto, é preciso
investimento considerável de todos os entes federados, vez que a melhoria do saneamento
básico é de competência comum. O Programa de Aceleração ao Crescimento é um dos
exemplos recentes do grande investimento que vem sendo realizado neste setor.
Os meios através dos quais pode ser alcançado o desenvolvimento são o controle
social e o planejamento. O primeiro se trata de democracia participativa no serviço público,
previsto inclusive pela Organização das Nações Unidas. O segundo é exigido pela
Constituição Federal, tendo nos planos de saneamento o seu correspondente exemplo da Lei
Nacional de Diretrizes para o Saneamento Básico, possibilitando a previsão das metas nos
contratos de programa a serem firmados pelo titular e a prestadora do serviço.
Ora, se a pessoa humana é o centro do desenvolvimento, tendo obrigação de
participação para alcançá-lo; se o Estado deve garantir o acesso às políticas e serviços
públicos a todos para o atingimento do desenvolvimento; se um país desenvolvido é aquele
onde há o respeito dos direitos fundamentais; e considerando que o acesso à água é um direito
natural, equiparado à saúde, ao meio ambiente, à moradia, e sobretudo à vida, sob os olhares
da dignidade da pessoa humana; tem-se que o Brasil somente será desenvolvido, no tocante
ao saneamento básico, quando houver a universalização do acesso, o que é bastante óbvio.
Na Lei nº 11.445/2007, a universalização é inclusive um princípio fundamental do
saneamento básico (art. 2º, I), e uma das formas da “pessoa humana” colaborar com o
desenvolvimento é o controle social (conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem
à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação
de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento
básico - Art. 3º, IV, da Lei nº 11.445/2007), igualmente um princípio fundamental (art. 2º, X),
que é exercido nas audiências e consultas públicas (art. 11, IV), participações em órgãos
colegiados (art. 47).
Não obstante, alguns aspectos são inibidores deste alcance do desenvolvimento:
indefinição da titularidade dos serviços; falta de recursos públicos destinados ao investimento;
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modicidade dos preços e tarifas sociais versus altos custos de operação, manutenção e
investimento; impopularidade da feitura das obras de saneamento; dente outras.
A cooperação surge, então, como um meio apaziguador de embates, um instrumento
de consenso, visando à universalização do serviço. Neste sentido, faz-se mister afirmar que a
gestão dos recursos hídricos é diferente da gestão do serviço público de abastecimento de
água (porém é necessária um discurso linear entres as duas). Nesta última é onde reside o
imbróglio.
Neste contexto, a gestão do serviço, que também não se confunde com a sua prestação,
poderá ser: a) compartilhada entre Estado e Municípios, prevista no art. 25, §3º da
Constituição Federal. Tal espécie de gestão ocorre nas Regiões Metropolitanas,
microrregiões, aglomerações urbanas, e nos Municípios pertencentes à mesma bacia
hidrográfica, nos moldes do sistema adotado na Alemanha. Assim, importantes os Conselhos
metropolitanos e os Comitês de bacia. Na verdade, a titularidade é do Estado, mas a gestão é
obrigatoriamente compartilhada com os Municípios, ou seja, estes devem participar; b)
associada entre Estado e os Municípios pobres pertencentes a sistemas integrados. Este
modelo poderá ser concretizado através de consórcios públicos e convênios de cooperação,
previstos no art. 241 da Constituição Federal; c) municipal, quando houver interesse
predominantemente local, em Município auto-sustentável econômica e estruturalmente, com
bacia hidrográfica própria.
Na gestão associada do serviço de fornecimento de água, Estado e Municípios
integram-se de modo voluntário (integração pactuada) visando resultados de interesse público
comum, cabendo a denúncia unilateral (mas o contrato de programa persiste). Na
compartilhada, Estado e Municípios integram-se de forma obrigatória (integração
constitucional necessária) para os mesmos fins, mas que os serviços foram postos, por
cláusula constitucional de exceção, sob a competência executora estadual, pelo art. 25, §3º,
não cabendo, assim, denúncia unilateral (desfazimento administrativo) já que objeto de Lei
Complementar Estadual.
Seguindo este modelo, pode-se alcançar os objetivos da Lei de Diretrizes Nacionais
para o Saneamento Básico com mais eficiência, trazendo a todos a tão sonhada
universalização do serviço. Garantir-se-á, desta feita, o direito à vida, à saúde, ao meio
ambiente equilibrado, à moradia, sob a chancela da dignidade da pessoa humana. Os EstadosMembros possuem capacidade econômica mais equilibrada e saudável para investir no setor,
para praticar justiça social quando da aplicação de subsídios cruzados, a fim de sustentar
sistemas deficitários com a solidariedade dos superavitários.
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A organização associativa serve para dar maior efetividade das políticas públicas
regionais de modo mais homogêneo de questões essenciais, como o acesso à água. Não só
através da gestão associada ou compartilhada, mas de órgãos de articulação e assistência, com
Federações de Municípios, ou entidades estaduais prestadoras de assistência técnica. Todos
estes mecanismos são de grade valia para o desenvolvimento dos serviços públicos básicos,
principalmente nas regiões mais carentes do país.
A união de esforços permite a otimização de recursos, contribuindo para que o serviço
seja prestado aos municípios deficitários. A depender das condições geográficas do local, não
pode ser o serviço restrito a um município, sendo necessária a prestação integrada a uma
determinada região, possibilitando eficiência e economicidade. Aplicando-se o princípio da
subsidiariedade, deve-se esgotar as alternativas consensuais (mais baratas e mais ágeis), antes
de recorrer às compulsórias.
Todos estes obstáculos devem ser ultrapassados, e o controle social é um instrumento
importante de cobrança aos poderes públicos. Quando houver o acesso de todos os domicílios
ocupados ao saneamento básico, haverá o desenvolvimento. Todos estão sequiosos por esta
definição.
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