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RESUMO

O presente trabalho tem por escopo estudar como se dá a proteção da água e a atribuição do
saneamento básico em nosso ordenamento jurídico, verificar se tal sistema protege de forma
eficiente este bem precioso bem. Além disso, intenta esclarecer como se dá atribuição
constitucional para legislar e executar serviços sobre água e saneamento, tratando de todos os
tipos de competência. Por fim, objetiva investigar se o posicionamento de nossa Corte
Suprema é suficiente para trabalhar algumas questões que extrapolam o interesse local.

PALAVRAS CHAVES: água, competência constitucional, recursos hídricos, saneamento
básico.

ABSTRACT

This work has the purpose to study how is the protection of water and the award of sewerage
in our legal system, verify that such a system efficiently protects this precious good. In
addition, attempts to clarify how is constitutional authority to legislate and execute services
on water and sanitation, dealing with all types of racing. Finally , aims to investigate the
positioning of our Supreme Court is enough to work some issues that go beyond the local
interest.

KEYWORDS: water, constitutional authority, water resources, sanitation
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1 INTRODUÇÃO

Esse trabalho de dissertação foi motivado pela necessidade de analisar as regras
constitucionais que versam sobre os serviços públicos de saneamento básico, tendo o seguinte
problema a ser resolvido: qual ente federativo possui a competência constitucional para
executar os serviços de saneamento básico nas regiões metropolitanas, microrregiões e
aglomerações urbanas?
Resolveu-se escrever sobre este tema uma vez que, verifica-se na legislação, doutrina
e jurisprudência posicionamentos discordantes e que se manifestam na prática como
incompatíveis.
Delimitou-se a presente investigação na busca de uma solução para um problema
prático, que diz respeito a qual ente federativo é competente para prestar oserviço de
saneamento básico nas regiões metropolitanas microrregiões e aglomerações urbanas.
A hipótese que se apresenta é verificar se o resultado do julgamento do Supremo
Tribunal Federal é compatível com o ordenamento jurídico vigente.
Demonstrar-se-á no decorrer do trabalho o delineamento constitucional e o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, de modo a subsidiar a análise dos estudos sobre
o tema e a proposta a ser defendida ao final do trabalho.
Desta forma, busca-se alcançar os seguintes objetivos: definir e esclarecer os vários
tipos de competência previstos na Constituição e a quem elas são atribuídas; e demonstrar a
importância do saneamento básico como imprescindíveis a um meio ambiente de qualidade e
garantidor da saúde da população, levando em consideração a atuação dos municípios neste
sentido.
O marco teórico desta dissertação é a análise da doutrina existente sobre a
competência constitucional de qual ente federativo deverá promover as ações de saneamento
básico. Isso possibilitará medir de maneira satisfatória o nível da investigação que ora se
propõe.
A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica por meio dedutivo e
subsidiariamente hipotético e explicativo.
Trata-se de uma pesquisa teórico-doutrinária, onde o estudo do tema se dá
basicamente através de pesquisa bibliográfica em livros e revistas, bem como as normas
jurídicas vigentes e o acórdão da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1842.
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2 SANEAMENTO BÁSICO.

Antes de iniciar o estudo dos dispositivos constitucionais que versam sobre
saneamento básico, bem como do acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1842,
se faz necessário conceituar o que seja saneamento básico.
Pode-se conceituar saneamento básico de duas maneiras, pelo seu aspecto formal e
pelo material (SAKER, 2007).
O primeiro conceito corresponde ao aspecto formal e é proveniente do artigo 3º,
inciso I, alíneas a, b, c e d da Lei 11.445 de 2007, que corresponde ao conjunto de serviços
públicos, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas.
Todavia, o conceito material de saneamento básico, do ponto de vista de Saker
(2007) pode ser considerado mais completo, senão vejamos:
O saneamento básico é o serviço público que abrange todas as tarefas mencionadas
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e, ainda, questão cultural,
ambiental, sanitária, estritamente ligadas à saúde pública, problema de
desenvolvimento ligado à economia, além do corolário dos direitos humanos,
essencial à sadia qualidade de vida (SAKER, 2007, p 16).

Conforme alhures os conceitos de saneamento básico estão ligados a serviços que
são disponibilizados pelo Poder Público, e tendem a melhorar o desenvolvimento humano e
econômico, bem como minimizar o impacto da ação do homem em relação à transformação
do meio ambiente no qual está inserido.
O presente trabalho irá analisar, de forma mais especifica dois conjuntos de funções
públicas, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, e este possuiu duas funções, a
saber: redução ou extinção dos efeitos nocivos da contaminação no meio ambiente em relação
ao lançamento dos esgotos sanitários produzidos pelo homem; e a preservação da saúde do
próprio homem. Neste sentido, podem-se apontar dois benefícios importantes que o
esgotamento sanitário traz: o sanitário e o econômico. O beneficio sanitário está ligado
diretamente ao controle e prevenção de doenças relacionadas aos dejetos humanos lançados
no meio ambiente, que podem ser transmissores de germes patogênicos de diversas moléstias,
entre as quais febre tifóide e paratifóide, diarréias infecciosas, amebíase, ancilostomíase,
esquistossomose, teníase, ascaridíase e outros, bem como evitar a poluição do solo e dos
mananciais de abastecimento de água. O beneficio econômico está relacionado à preservação
da espécie humana, pois com o surgimento das doenças relacionadas à falta de meios
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adequados de destino dos dejetos, podem levar o homem à morte ou reduzir sua capacidade
para o trabalho. (FUNASA, 2007)
Para tanto, no decorrer deste trabalho quanto houver referência a saneamento básico,
ater-nos-emos especificamente ao serviço público de abastecimento de água e esgotamento
sanitário.

2.1 Revisão Histórica do Saneamento Básico.

Visando um melhor entendimento do presente estudo acerca do saneamento básico, é
necessário fazer menção às circunstâncias históricas que levaram a humanidade a
desenvolver, ao longo dos anos, diversas técnicas relativas à questão do saneamento básico
para conter a propagação de moléstias e, ainda, demonstrar que o tema em questão está ligado
diretamente ao desenvolvimento social e econômico do homem.

2.1.1 A Evolução História do Saneamento Básico no Mundo.

Os mais antigos registros históricos revelam que foram as primeiras comunidades
nos vales dos rios Amarelo, Hindo, Tigre e Eufrates, situados respectivamente na China,
Paquistão, Mesopotâmia e Egito, que aplicaram as primeiras técnicas e leis objetivando o
saneamento (ROCHA, 1992).
Segundo registros históricos as civilizações mais antigas já desenvolviam obras de
saneamento e atividades voltadas à saúde comunitária. Os mesopotâmios já utilizavam
sistemas de irrigação (4000 a.c.), em Nipur, na Índia (3750 a.c.), já existiam galerias para
escoamento de esgoto, sem esquecer dos sistemas de água e drenagem no Vale do Hindus
(3200 a.c.). Vale ressaltar, no palácio real do faraó Chéops (2750 a.c.), tubulações de cobre
eram utilizadas para abastecer e escoar a água (ROSEN, 1994).
A água era tratada pelos sumérios (5000-4000 a.c.) como uma das mais importantes
divindades, logo construíram aquedutos, poços, cisternas, reservatórios e canis de irrigação.
Em 2.000 a.c., os egípcios preocupados com a água imprópria para o consumo e potencial
veículo de transmissão de doenças, utilizavam o sulfato de alumínio na clarificação da água.
Ademais, neste mesmo período datam registros escritos em sânscrito que versam acerca de
cuidados relativos à água de beber, como por exemplo, a purificação da água pela fervura ao
fogo (AZEVEDO NETTO, 1984).
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Os persas (2000 a.c.), puniam as pessoas que poluíssem os recursos hídricos. A
Bíblia, em mútlipos trechos, destaca a importância da água para a vida do ser humano, em
especial para saciar a sede e a higiene (ROCHA, 1997).
Os egípcios, desde pelo menos 1500 a.c., já se mostravam preocupados com o
saneamento, pois utilizavam a decantação como meio de purificação da água, por meio de
estudos de paleontologia em ruínas egípcias, há evidencias da existência de moléstias, como a
esquistossomose, a poliomielite e a tuberculose (ROSEN, 1994).
Na América precolombiana, o povo quíchua destacou-se pelo seu extraordinário
conhecimento de engenharia sanitária, pois em suas ruínas foram achados eficientes sistemas
de esgotamento e drenagem. Ademais, havia reservatórios de água e sistemas de banhos nos
quais a água era conduzida através de perfurações em rocha (ROSEN, 1994).
Os registros históricos acima mostram o conhecimento de diversas práticas sanitárias
dos povos antigos orientais.
Nesse período as ações do homem estavam vinculadas às práticas de crenças
religiosas, ante a inexistência de provas de que a falta de saneamento básico era o causador de
várias enfermidades. Esse modo de pensar levava o homem a associar as moléstias como
instrumento de ira dos Deuses (REZENDE, 2002).
Os gregos foram responsáveis pelo avanço da teoria científica e racional no período
da Idade Antiga. A partir das reflexões dos gregos acerca do saneamento básico e saúde, foi
possível relacionar o surgimento de algumas doenças com a inexistência de esgotamento
(ROSEN, 1994).
Os romanos, valendo-se dos avanços científicos dos gregos, desenvolveram e
executaram grandes sistemas de esgotamento sanitários e banhos. A partir dessas obras ficou
demonstrada a preocupação do Estado com as demandas coletivas. Visando a melhoria na
qualidade da água, os romanos construíram um sistema de aquedutos que transportavam água
de nascentes longínquas de Roma. Segundo Rezende (2002, p. 39) os aquedutos que
abasteciam Roma chegaram a ter a extensão de 422 km de extensão. No intuito de se evitar
enfermidades ocasionadas pela falta de saneamento, foram construídos canais subterrâneos
entre os Montes Palatino e Aventino, no século VI a.c. destinados a coleta das águas fluviais e
esgotos provenientes das moradias, evitando que os dejetos fossem despejados em aberturas
existentes nas vias públicas. Esses canais levavam os dejetos ao tronco coletor que foi
chamado de cloaca máxima (514 a.c.) (ROSEN, 1994; REZENDE, 2002).
Com a queda do Império Romano foi desencadeado um retrocesso na questão
sanitária, pois iniciou o período Medieval, com um grande desafio de unir a cultura dos
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invasores bárbaros, a herança dos romanos e a religião cristã. Nessa fase surgiram novas
organizações políticas, econômicas e sociais. O retrocesso sanitário fez surgir à epidemia de
chamada Peste Negra (1348), que dizimou aproximadamente um terço da população européia
(ROSEN, 1994).
O homem medieval sofreu com a aparição constante de moléstias, que era atacada
com uma mistura de religiosidade e magia. A população limitava-se a orar, fazer penitências e
rogar a proteção divina, pois o Cristianismo relacionava o aparecimento das doenças com o
pecado. Os monastérios e as igrejas se mantiveram longe das doenças, pois possuíam
conhecimento de higiene e saúde e suas instalações desfrutavam de água canalizada e latrinas
apropriadas. As cidades medievais, para se defenderam dos agressores, se fortificavam, ou
seja, levantaram muros altos ao seu redor objetivando a proteção da população. Mas, com a
aglomeração de pessoas em um pequeno espaço aliado a hábitos da vida rural, a partir desse
novo modo de vida os dejetos eram lançados aonde houvesse espaço dentre da fortificação.
Com os crescentes problemas de saúde da população, foi necessário a revisar os hábitos de
higiene da época (ROSEN, 1994).
Vale ressaltar que as técnicas e o conhecimento desenvolvidos pelas civilizações
antigas a respeito do saneamento ficaram restritos aos povos do oriente por um longo período.
Com a explosão populacional das cidades medievais, confinadas nos limites das
fortificações, tornou-se um problema manter as ruas limpas. A destinação adequada do lixo
tornou-se um desafio. As autoridades da época, visando melhorar a qualidade de vida da
população, criaram leis que previam punição para quem poluísse a cidade. Nesse período, o
Estado se manteve ausente nas ações relacionadas ao saneamento básico, preferindo exercer
um papel fiscalizador sobre as ações das pessoas (REZENDE, 2002).
O retrocesso sanitário experimentado no período da Idade Média foi o estopim para a
reformulação da organização urbana e a incorporação de novas culturas, assim modificando a
vida da população, o que lhe impôs a um novo padrão de vida (REZENDE, 2002).
Com a formação dos Estados Nacionais e a expansão marítima surgiu um novo
conjunto de doutrinas e práticas econômicas, chamadas de Mercantilismo. Com o fim do
sistema feudal, o poder passou a se concentrar nas mãos de um monarca absoluto. Foi nesse
período que surgiu uma nova classe social, a burguesia, que mudou o paradigma de riqueza da
época, que era baseada na terra (bens imóveis), para o comércio de bens móveis, ou seja, no
dinheiro e em artigos comerciais. Com essa mudança, os soberanos desejavam buscar o
desenvolvimento de tecnologias para fortificar-se no poder. Ainda existiam grandes epidemias
que assolavam as cidades, mas logo essas passaram a ser alvo de análise pelos estudiosos da
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época, objetivando entender a origem desses fenômenos. A utilização da navegação pelos
mares, para encurtar as distâncias entre os Estados Nacionais, fez o comércio prosperar, bem
como facilitou a locomoção das pessoas entre os Estados. O desenvolvimento das práticas de
comércio fez com que o olhar sobre o bem estar das pessoas mudasse, pois elas eram
necessárias para o poder e a riqueza nacional. Assim, iniciaram-se as primeiras políticas
públicas voltadas para a diminuição da propagação de doenças, visando o bem estar da
população, apesar dos pífios resultados iniciais (REZENDE, 2002).
O progresso na administração da saúde pública das cidades renascentistas em relação
à cidade medieval foi reles. De acordo com Rosen (1994, p. 85), a população era responsável
pela limpeza das ruas, sendo prevista punição nos casos de poluição dos mananciais
destinados ao abastecimento de água, bem como nos de lançamento nas ruas de excrementos
humanos e de animais. Só em meados do século XIX surgiram soluções mais eficazes para o
esgotamento sanitário. Como era obrigação dos habitantes manterem a cidade limpa, as
autoridades escolheram diversos locais fora das cidades para os quais as pessoas deveriam
encaminhar seus excrementos. Mas a população não cooperou, sendo necessária a contratação
de limpadores de ruas e carroças para efetuarem a limpeza urbana e conduzirem os lixos e os
dejetos aos locais corretos (ROSEN, 1994).
A partir da Revolução Industrial, o trabalho passou a ser o fator indispensável à
geração da riqueza nacional. As longas e exaustivas jornadas e as condições insalubres de
trabalho logo mostraram as consequências maléficas para a saúde e a vida do trabalhador. Foi
necessário procurar mecanismos que amortecessem os problemas de saúde dos pelejadores.
Assim, realizaram-se estudos visando levantar dados relativos à mortalidade da população e à
expectativa de vida. Objetivando a redução das perdas econômicas devidas às enfermidades,
os estudos tiveram um importante papel para ajudar na construção de hospitais amplos que
atendessem à demanda das cidades, bem como na formulação de políticas públicas. O
desenvolvimento tecnológico e o aperfeiçoamento de técnicas de industrialização nos países
capitalistas, em especial na Alemanha, nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra,
possibilitaram o aparecimento e a execução de sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário nas cidades, com a utilização de tubos de ferro fundido (REZENDE,
2002).
A intensificação da Revolução Industrial, a partir de 1830, fez surgir nas cidades um
novo estilo de vida, impulsionado pelo progresso tecnológico. Com a aplicação de novas
tecnologias, as distâncias ficaram menores entre as localidades, pois foram abertas estradas,
canais e vias fluviais, que viabilizaram uma maior integração socioeconômica entre os povos.
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O crescimento do mercado impulsionado pelo comércio provocou na indústria a demanda de
mão de obra para atender ao crescente aumento de consumo. Entretanto, a pobreza da
população crescia na mesma proporção, ante a baixa remuneração. A população urbana
multiplicou-se e, consequentemente, aumentaram os problemas relacionados à ausência de
saneamento (REZENDE, 2002).
Os pelejadores, no intuito de protegerem seus empregos, se amontoavam em distritos
urbanos superpovoados. Com as transformações sociais decorrentes do crescimento das
cidades, as classes sociais mais abastadas foram preferencialmente beneficiadas com a
urbanização, enquanto a aglomeração de pessoas crescia e a incúria dos distritos pobres,
situados nos subúrbios, aumentava pelo fato de que essas providências estavam fora dos
interesses da classe dominante. Era mínima a execução de medidas sanitárias em prol dos
desabastados e as intervenções de urbanização eram insuficientes, bem como de drenagem
urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água, remoção de lixo e construção de
acomodações mais dignas. Em um distrito da cidade de Manchester, chamado pequena
Irlanda, existiam apenas duas privadas para 250 moradores fazerem suas necessidades
fisiológicas, ademais, em outro distrito de Manchester, sete mil habitantes tinham à sua
disposição apenas três urinois. Com intensa imigração irlandesa, os problemas relacionados
ao saneamento aumentaram, fato que exigiu maior atenção das autoridades. Logo Manchester,
na Inglaterra, foi a primeira cidade industrial a investir em políticas de prevenção e controle
de doenças e proteção à saúde. Uma série de epidemias foi o estopim para conscientizar a
sociedade sobre a disseminação de moléstias e a aglutinação de unidades fabris e habitações
insalubres: esses problemas incomodavam ao sistema de produção. Assim, na Inglaterra, após
exaustivos estudos relativos à condição sanitária da população trabalhadora, houve a criação
de órgãos estatais locais que se responsabilizariam pelos serviços de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário, objetivando melhoria nas condições de vida da população (ROSEN,
1994).
A princípio, pessoas do século XIX com ideais reformadores acreditavam que a
produção industrial afastaria o problema da desigualdade social. Infelizmente esta assertiva
não se confirmou. Para reduzir a desigualdade social, foi necessário o Estado intervir na livre
competição do Liberalismo, a fim de diminuir os abismos. Estudos realizados em Londres e
Nova York, em 1889, demonstraram que a renda dos trabalhadores era insuficiente para lhes
proporcionar a subsistência e que as condições sanitárias às quais estavam submetidos não
eram satisfatórias. Ademais, o aumento da riqueza nacional dos países industrializados não foi
proporcional à melhoria das condições de vida da população. Como exemplo, mostramos que
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a riqueza nacional dos Estados Unidos aumentou vertiginosamente; no ano de 1860 somava
16 bilhões de dólares; em 1890 saltou para 65 bilhões e em 1921 chegou a 300 bilhões
(ROSEN, 1994).
Enquanto se procurava solução para o esgotamento sanitário, esforços eram
empreendidos, sem lograr êxito, para buscar água de qualidade destinada ao abastecimento da
população, visto que a captação da água era realizada em rios já poluídos por detritos. Como a
presença de patogênicos na água era ignorada pelo homem, a preocupação era com a
eliminação da poluição grosseira e com a clarificação da água. As técnicas de filtração só
foram disseminadas no final do século XVIII, objetivando a melhoria visual da água. O
sulfato de alumínio só passou a ser utilizado em grande escala por vários países apenas no
final do século XIX. O primeiro país a utilizar o cloro foi a Suécia, em 1774, com o
desenvolvimento da técnica, mas só em 1892 este produto começou a ser produzido em
grande escala para ser empregado como bactericida e desinfetante nas estações de tratamento
de água (ROCHA, 1997; REZENDE, 2002).
As endemias e as epidemias causadas pela falta de saneamento básico assolaram
todas as classes sociais, sem distinção. A população compreendeu a necessidade de sanear
todos os setores, para que a saúde de todos fosse preservada. A partir de novos ideais, a
população se mobilizou e reivindicou melhorias para os problemas urbanos. Nos países
capitalistas dominantes, os problemas urbanos foram assumidos como prioritários. Assim a
iniciativa privada, as autoridades e cooperativas passaram a atuar em conjunto para
concretizar políticas públicas voltadas para melhorias sociais, em especial na promoção da
saúde da mãe e dos pelejadores. Nesse momento, valorizou-se a iniciativa de não utilização de
mão de obra infantil e de sempre dar condições de trabalho mais dignas. Essas ações se
mostraram eficazes com o tempo, pois aumentaram a expectativa de vida, as taxas de
natalidade e o declínio das taxas de mortalidade. Todavia, a população cresceu e os males
continuaram, apesar dos esforços aplicados na modernização do saneamento (AZEVEDO
NETTO, 1984; ROCHA, 1997).
As epidemias no século XIX eram constantes. O cólera e a febre amarela vitimaram
milhares de pessoas na Europa e nos Estados Unidos. A disseminação de doenças foi
aumentada com o desenvolvimento dos meios de transporte, sendo veiculadas pelos
imigrantes e mercadorias. A partir de estudos do John Snow1 e Wilian Budd2 acerca da
epidemia de cólera que atingiu Londres, em 1848, foi comprovada a relação entre os números
1
2

Médico inglês, anestesista e epidemiologista (1813-1858).
Médico rural inglês e elucidador da epidemiologia do cólera e da febre tifóide. (1811-1880).
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de morte de cada distrito e o sistema de abastecimento de água (ROCHA, 1997; REZENDE,
2002).
Segundo Costa (1994, p. 96), só após o surgimento das epidemias de cólera que as
grandes cidades de todo o mundo iniciaram a construção dos sistemas de esgotamento
sanitário. Paris foi a primeira cidade a construir a rede de esgotamento sanitário em 1833,
após uma epidemia em 1832. Em seguida, Londres, após a epidemia de 1854, inicia a
construção dos sistemas de esgotos. O mesmo aconteceu com as cidades de Buenos Aires,
Memphis, Hamburgo e São Paulo, que, após as epidemias de 1869, 1873, 1892 e 1893,
respectivamente, executaram as obras necessárias ao esgotamento sanitário (COSTA, 1994;
REZENDE, 2002).
A falta de saneamento básico é um problema que assombra a sociedade há séculos,
apesar dos esforços para a erradicação. Ainda, há muito o que ser feito, quando se analisam os
estudos apresentados pela a Organização Mundial da Saúde (OMS), no relatório intitulado
água e avaliação de saneamento básico e potável: é investir em água e saneamento, aumentar
o acesso e reduzir as desigualdades (OMS, 2014), sobre atualidade, relativo ao acesso a água
potável e saneamento, não são muito animadores, pois hoje existe 748 milhões de pessoas não
têm acesso a água potável de qualidade, 2,5 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento
básico, 1 bilhão de pessoas praticam defecação a céu aberto e estima-se que 1,8 bilhões de
pessoas utilizam fonte de água potável contaminada por dejetos. Ante esse quadro
desanimador a OMS não poupa esforços para conscientizar os governantes sobre a
importância do saneamento básico.

2.1.2 A Evolução Histórica do Saneamento Básico no Brasil.

No período colonial, que corresponde entre o descobrimento do Brasil até a chegada
da corte portuguesa, as ações sanitárias tinham um caráter individual, havendo pouca
interferência no plano coletivo até meados do século XVIII, pois a densidade demográfica da
das cidades e vilas era baixa e a maioria da população da época vivia na zona rural
(REZENDE, 2002).
Mas, com a descoberta do ouro, milhares de pessoas foram atraídas para o Brasilcolônia, atrás do sonho de ficarem ricas. Como a população das cidades e vilas cresceu muito
nesse período, logo surgiu a necessidade de ações coletivas para atender à demanda de água e
de esgotamento. No entanto, as ações privilegiaram apenas os centros econômicos, como
cidades litorâneas e as ricas cidades e vilas das Minas Gerais, ou seja, apenas uma pequena
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parcela da população teve acesso às melhorias. Chafarizes foram construídos para o
abastecimento de água e a coleta de excrementos era realizada por escravos ou trabalhadores
pagos. Mas, não demorou muito tempo para as medidas tornarem-se ineficazes: as epidemias
assolaram as cidades brasileiras (CAVINATTO, 1992; REZENDE, 2002).
A vinda da corte portuguesa para o Brasil fez com que as autoridades começassem a
trilhar os caminhos para a implantação de políticas públicas sanitárias. O fim do monopólio
comercial português sobre a colônia abriu os portos para as nações amigas e, como a s
condições dos portos eram insalubres, o poder central assumiu a responsabilidade pela
melhoria da higiene. Rezende (2002, p. 81) aponta que, nesse período, foi que as autoridades
governamentais centralizaram o poder econômico e se focaram nas atividades econômicas de
caráter prioritário, deixando, assim, para o poder local, a responsabilidade de instituir e gerir
políticas públicas. Na maioridade das vezes, contudo, as autoridades locais eram desprovidas
de recursos financeiros e de aparelhamento técnico.
As primeiras obras de saneamento básico realizadas no Brasil ocorreram durante a
permanência de Maurício de Nassau (1637-1644), ou seja, no período da ocupação holandesa
no Nordeste, administrador que construiu canais, diques e aterros na cidade de Recife, capital
holandesa na América (AZEVEDO NETTO, 1984). Rezende (2002, p. 86) afirma que foram
três séculos de pura exploração dos recursos naturais, com pífios sinais de preocupação com a
preservação ou manutenção do meio ambiente existente. A situação só veio a mudar em
meados do século XIX, por dois motivos. Primeiro: em decorrência das frequentes endemias e
epidemias, a calamidade instalou-se nas cidades brasileiras; Segundo, a necessidade de se
adequar aos padrões sanitários internacionais de comércio obrigou os governantes a rever a
política de saneamento adotada objetivando melhorá-la.
Com o surgimento do movimento sanitarista no final do século XIX, no Brasil foram
dados passos importantes para a reforma sanitária. Aliás, no mesmo período, ocorreram
revoluções políticas e científicas. A partir de condições favoráveis criadas pelos movimentos,
ações na área da saúde ocorreram como a vacinação em massa da população e o controle de
vetores. Entretanto, a população rural ficou à margem de tais ações, que eram aplicadas em
locais estratégicos para a economia nacional.
A partir de estudo médico-epidemiológico, o governo federal mostrou a necessidade
de redescobrir o interior do país, levando às populações rurais as mesmas políticas públicas de
saúde e sanitárias. Diante das disparidades econômicas e da falta de viabilidade técnica das
regiões interioranas, foi necessário criar um instrumento legal para a transferência para a
União das ações sanitárias, até então sob a responsabilidade dos Estados ou municípios, a fim
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de promover um desenvolvimento sanitário igualitário nas regiões do país. Mas, na década de
1950, a gestão do saneamento básico centralizado pela União foi amplamente criticada pela
burocracia e a morosidade nas ações, assim a competência retornou à mão dos municípios.
Com a ascensão dos militares, em 1964, que culminou no golpe que os levou a tomar
o poder no Brasil, logo foram redesenhada as políticas sanitárias, pois centralizaram-se suas
ações no âmbito do executivo federal. Assim, foi lançado o Plano Nacional de Saneamento
(PLANASA), que, criado em 1968, representouuma forma de centralizar os capitais e a gestão
do setor de saneamento no País, com afinalidade de viabilizar um alto volume de
investimentos no setor e, dessa maneira,tornar possível a grande expansão da indústria da
construção civil durante o regimemilitar. Após o fracasso do PLANASA, as décadas seguintes
destacaram-se por uma melhoria considerável no setor, mas, até o início do século XXI, não
havia uma legislação clara que trouxesse regras eficientes e bem definidaspara a prestação de
serviços relacionados ao saneamento básico. Em 1985, o Brasil iniciou o processo de
redemocratização, que originou uma revisão das políticas de saneamento básico empregadas
até aquele momento: o governo democrático começou a focar suas ações sanitárias nas
camadas mais pobres da população, que tinham ficado à margem das iniciativas geradas no
âmbito do PLANASA (REZENDE, 2002; HELLER, 2007).
No ano de 1988 foi promulgada a atual Constituição brasileira, que assegurou à
população garantias de diversos direitos sociais, como, por exemplo, direito à saúde, à
liberdade de expressão, entre outros. Após a redemocratização do Brasil, vários programas
visando a promoção do saneamento foram criados, como, por exemplo, PRONURB e
PROSANEAR, sendo seus resultados pífios. Após um longo período de intenso diálogo no
Congresso, objetivando a criação de um plano eficiente para promover o saneamento básico,
no ano de 2007 foi aprovada a Lei nº 11.445, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico. Visualizou-se, após três décadas, uma nova estrada para o problema do
saneamento básico brasileiro. Com esse passo, torna-se possível, pela primeira vez, a adoção
de nítidas diretrizes nacionais visando a provisão dos serviços (REZENDE, 2002; HELLER,
2007).
A partir do artigo 52 da Lei nº 11.445/2007, foi instituído pelo governo federal o
Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), que consiste no planejamento integrado
do saneamento básico, correspondendo a quatrocomponentes: abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviaisurbanas. O
prazo para a execução das medidas deverá ocorrer no período de 20 anos, ou seja, período
2014 a 2033 (PLANSAB, 2014).
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2.2 Conclusão.

O presente capítulo teve o intuito de demonstrar o conceito de saneamento básico
construído no decorrer da história do homem, bem como fazer um levantamento histórico do
esgotamento sanitário e da sua importância para a vida. As doenças provenientes da falta de
saneamento atualmente aterrorizam 40% da população mundial, segundo dados da OMS
(2014). Apesar de o homem conviver a séculos com tal problema e já possuir tecnologia
capaz de reduzir significativamente os efeitos nocivos que a falta de saneamento básico traz à
saúde do homem, bem como ao meio ambiente, constata-se, por meio do relatório elaborado
em 2014 pela OMS sobre saneamento básico, que muito ainda tem que ser feito em relação à
promoção do saneamento básico no Brasil, mas também em vários países da América Latina,
África e Ásia, para se reduzirem as condições insalubres em que as populações mais pobres
vivem e também diminuir o impacto nocivo do homem no meio ambiente, a fim de preservar
o planeta Terra para as gerações vindouras.
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3 O MEIO AMBIENTE E O SANEAMENTO BÁSICO

No capítulo anterior foi demonstrada a importância da execução de obras estruturais
relacionadas ao saneamento básico, a fim de se evitar a proliferação de doenças que podem
levar o homem à morte ou reduzir sua capacidade laborativa, consequentemente influenciando
negativamente na produção de bens de consumo e na economia de uma região produtiva, por
falta de mão de obra.
Quando se reflete sobre os problemas graves que a inexistência de saneamento
básico traz à sociedade, constata-se que eles não se limitam à saúde do homem e à economia,
mas também ao meio ambiente em que o homem está inserido, pois ao lançar esgoto
residencial e industrial nos rios sem o devido tratamento, esta ação perniciosa do homem
muda o meio físico do meio ambiente, trazendo consequências à fauna e à flora local ou
regional, dependendo da situação fática.
Em junho de 1972, a ONU promoveu na cidade Estocolmo/Suécia, a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, com a participação dos países
industrializados e não industrializados. Foi a primeira atitude mundial visando alertar e
organizar as relações do homem com o meio ambiente, pois, a partir de estudos científicos, foi
possível verificar a mudança do meio ambiente provocada pela poluição industrial, em
especial a poluição atmosférica, e se nenhuma atitude fosse tomada os problemas poderiam se
agravar no futuro. À época, na sociedade global, dominava o pensamento segundo o qual o
meio ambiente era uma fonte de recursos naturais inesgotável, sendo que toda ação de
aproveitamento da natureza poderia ser infinita. Entretanto, problemas que foram surgindo,
como o desaparecimento de lagos e rios, o efeito da inversão térmica e as ilhas de calor,
obrigaram os governantes e a sociedade a reverem seus conceitos acerca da intervenção
humana no meio ambiente (ONU, 1972; SAMPAIO, WOLD, NARDI, 2003; MILARÉ,
2014).
Após intensos debates entre os países acerca da interferência do homem no meio
ambiente, na Conferência de Estocolmo, frente à intransigência dos países participantes,
nenhum tratado internacional foi assinado, mas foi formulado um documento chamado
Declaração da Conferência da ONU no Ambiente Humano, que trouxe critérios e princípios
destinados à população mundial, a fim de se reverem os paradigmas acerca da preservação do
Planeta e a melhoria do meio ambiente em que o ser humano vive (ONU, 1972; SILVA
2012).
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Foram dados, neste momento, os primeiros passos para o surgimento do Direito
Ambiental, ciência autônoma, de caráter interdisciplinar, com princípios próprios, com base
constitucional e com um regulamento infraconstitucional complexo e moderno (MILARÉ,
2014).
Milaré(2014, p. 256/267) assim define a ciência jurídica Direito Ambiental como “o
complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta
ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a
sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações”.
Após a Conferência de Estocolmo, a sociedade mundial foi impelida a rever seus
conceitos acerca de os recursos naturais serem inesgotáveis, admitindo serem esgotáveis. A
ONU, por meio de seus relatórios, continuou a dialogar e alertar os países acerca da
necessidade de adotar mudanças nos meios de produção de bens de consumo e no modo de
vida da população. São exemplos desses relatórios: 1) Relatório Brundland, de 1987, que
apontava os principais problemas ambientais e as possíveis soluções; 2) Relatórios anuais que
versam acerca do desenvolvimento humano, iniciados em 1990; 3) Conferências realizadas
em diversos países, sendo assunto central o meio ambiente, como, por exemplo, em especial
destaque, as ocorridas nos anos de 1975, emRamsar, no Irã – Convenção sobre Terras Úmidas
− e a de Washington – Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e
Fauna Selvagem em Perigo de Extinção. Passadas duas décadas da primeira conferência
mundial sobre o homem e o meio ambiente, influenciada pelo relatório Brundland de 1987, a
ONU organizou o II Encontro Mundial, em 1992, que foi chamada de Cúpula da Terra, Rio92 ou Eco-92, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da humanidade.
Desta vez os países participantes não puderam mais se esquivar de suas responsabilidades
sobre as mutações nocivas no meio ambiente: assinaram e assumiram o compromisso de
desenvolver políticas econômicas que respeitassem o meio ambiente. Este documento foi
chamado de Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ademais também
foi elaborado outro documento, a “Agenda 21”, que estabeleceu diversas metas para a
promoção do desenvolvimento sustentável, para a educação ambiental e condições sociais,
econômicas e ambientais a serem executadas pelos países participantes no decorrer do século
XXI (SILVA, 2012).
A partir das discussões iniciadas em 1972, a promoção do saneamento básico não
ficou mais condicionado apenas à melhoria da condição de vida para o homem, mas também à
preservação da natureza.
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3.1 Princípios do Direito Ambiental ligados ao Saneamento Básico

Visando melhor interpretação do presente trabalho, faz-se necessário relacioná-lo aos
princípios do Direito Ambiental que atualmente regem os ordenamentos jurídicos que versam
sobre o saneamento básico, como se verá nos próximos capítulos.
O Brasil é um dos países que adotou em seu ordenamento jurídico os princípios
elaborados pela ONU e destinados à preservação do meio ambiente. A Constituição Federal
de 1988 consagrou a tutela dos valores ambientais, conforme explícito em seu artigo 225, que
diz o seguinte:
Art. 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações (BRASIL, 1988).

A partir desse dispositivo constitucional,Fiorillo(2014) apresenta quatro concepções
fundamentais no âmbito do direito ambiental:
a) (...) de que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; b)
de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à
existência de um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
criando em nosso ordenamento o bem ambiental; c) de que a Carta Maior determina
tanto ao Poder Público como à coletividade o dever de defender o bem ambiental,
assim como o dever de preservá-lo; d) de que a defesa e a preservação do bem
ambiental estão vinculadas não só às presentes como também às futuras gerações
(Fiorillo, 2014, p. 51/52).

Consoante alhures, o Direito Ambiental éuma matéria autônoma no Direitoe,
conforme acima foi adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro,necessita de princípios
constitutivos para que possa ser considerado uma ciência autônoma. A partir das declarações
de Estocolmo, 1972, e de Rio-92, estudiosos do direito têm se empenhado na identificação
dos princípios ou preceitos básicos que fundamentam o desenvolvimento da doutrina
(MILARÉ, 2014).
Segundo Cretella Junior (1997, p. 129), princípios de uma ciência são “as
proposições básicas,

fundamentais,

típicas,

que condicionam todas as estruturas

subsequentes”.
Ademais, Bandeira de Mello (2014), aponta “princípio” como:
(...) mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e
servindo de critérios para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por
definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e
lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção
das diferentes partes componentes do todo unitário ou “sistema jurídico positivo
(Bandeira de Mello, 2014, p. 976).

No que tange à violação dos princípios, Bandeira de Mello se manifesta com
propriedade:
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Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade
ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque
representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores
fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua
estrutura mestra (Bandeira de Mello, 2014, p. 977).

Com a nova visão trazida pelos relatórios da ONU que insere o saneamento básico
como um meio de proteção do meio ambiente e não mais como apenas instrumento de
garantia de melhores condições de qualidade de vida ao homem, faz-se necessário relacionar
os princípios do Direito Ambiental adotados pela doutrina brasileira quanto ao saneamento
básico, o que será analisado abaixo.

3.1.1 Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa
humana
Este princípio fundamental, estampado no artigo 2253 da Constituição Federal, está
relacionado ao direito fundamental à vida e à proteção da dignidade da pessoa humana,
asseverando, especialmente, condições adequadas de qualidade de vida em um ambiente
saudável ou, na pronúncia da lei, “ecologicamente equilibrado”.
Milaré (2014) salienta:
(...) o caráter fundamental do direito à vida torna inadequados enfoques restritos do
mesmo em nossos dias; sob o direito à vida, em seu sentido próprio e moderno, não
só se mantém a proteção contra qualquer privação arbitrária da vida, mas, além
disso, encontram-se os Estados no dever de buscar diretrizes destinadas a assegurar
o acesso aos meios de sobrevivência a todos os indivíduos e todos os povos. Neste
propósito, têm os Estados a obrigação de evitar riscos ambientais sérios à vida”
(MILARÉ, 2014, p. 260-261).

Esse direito foi reconhecido pela Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente
Humano, de 19724, endossado pela Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, de 19925 e pela Carta da Terra, de 19976.
3

“Art. 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”(BRASIL, 1988).
4
“Princípio 1: O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida
adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem estar,
tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A esse
respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão
colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas.”
(ONU, 1972)
5
“Princípio :Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm
direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza” (ONU, 1992).
6
“Princípio 4: Estabelecer justiça e defender sem discriminação o direito de todas as pessoas à vida, à liberdade e
à segurança dentro de um ambiente adequado à saúde humana e ao bem estar espiritual”. A Carta da Terra é o
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O saneamento básico encontra-se estritamente relacionado a esse princípio, pois
como verificamos na evolução histórica do saneamento, a falta de esgotamento está ligada
diretamente à mortalidade e à longevidade do homem. Assim, há que se promover o
saneamento e criar um ambiente sadio, garantindo o direito à vida e às condições dignas de
vida da população mais pobre.

3.1.2 Princípio do dever de não causar dano ambiental

Esse princípio é apresentado por Wold (2003) que o traz do Direito Internacional
Ambiental, que se aplica muito bem ao presente estudo já que os rios brasileiros percorrem
vários quilômetros do território nacional e alguns deles banham outros países. Assim, Wold
(2003, p. 25) o defini como: “o dever que o Estado tem de assegurar que as atividades
desenvolvidas sob sua jurisdição ou controle não venham a causar danos ambientais em áreas
que se encontram além dos seus limites de suas respectivas jurisdição nacional”.
O saneamento básico visa tratar o esgoto proveniente das residências e indústrias,
despoluindo a água que é lançada nos rios. Esse princípio obriga o Estado, nas três esferas,
União, Estados e Municípios, a promover ações dirigidas à efetivação do saneamento básico,
visando não apenas o bem estar das pessoas da localidade, mas o bem estar geral da
coletividade regional ou nacional, especialmente da população que vive abaixo e utiliza a
água do rio como meio de abastecimento para suas necessidades, assim evitando danos
ambientais transfronteiriços.

3.1.3 Princípio da solidariedade intergeracional
Este princípio encontra-se estampado no artigo 2257 da Constituição Federal e sua
inspiração veio da Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano8 (1972),
estando reafirmado na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e

resultado do evento conhecido como “Fórum Rio + 5”, realizado no Rio de Janeiro em 1997 com o objetivo de
avaliar os resultados da Política Ambiental nos cincos anos após a Eco 92.
7
“Art. 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).
8
“Princípio 2: Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e especialmente
amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das gerações presentes e
futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento“ (ONU, 1972).
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Desenvolvimento9 (1992). Visa, portanto, garantir a solidariedade da presente geração em
relação à vindoura, que tem o direito de usufruir dos recursos naturais existentes, mas de
forma sustentável (MILARÉ, 2014).
Conforme já estudados, os recursos naturais não são inesgotáveis como se pensava
anteriormente, na Conferência de Estocolmo. Assim a geração presente tem o dever de utilizar
de forma equilibrada e sustentável os recursos naturais, visando a sua preservação, para que a
geração futura venha deles se aproveitar também.
A falta de saneamento básico não só traz problemas de saúde ao homem ou polui a
água, mas também pode contaminar o solo e tornar o ar impróprio, transformando locais ou
regiões sadias em insalubres. Conclui-se daí que sempre devemos pensar nas gerações
vindouras e minimizar a intervenção humana.

3.1.4 Princípio da prevenção

Milaré (2014, p. 266) define o princípio da prevenção da seguinte forma “na prática
tem o objetivo de impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, através da imposição de
medidas acautelatórias, antes da implantação de empreendimentos e atividades consideradas
efetivas ou potencialmente poluidoras”.
Assim, esse princípio é aplicado quando existe a certeza científica do impacto
ambiental de determinada atividade. A partir do momento em que se tem conhecimento
acerca dos impactos nocivos ao meio ambiente, torna-se obrigatório escolher medidas
premeditadas a fim de evitar ou reduzir os resultados prejudiciais de uma atividade sobre o
ecossistema.
Fiorillo (2014) aduz que esse princípio encontra-se preceituado no caput do artigo
225 da Constituição Federal de 1988: “o poder público e da coletividade de proteger e
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações”.
O tratamento dos esgotos residenciais e industriais por si só é uma atividade capaz de
gerar danos ao meio ambiente, pois, para purificar a água, são utilizados vários produtos
químicos nos processos de desinfecção, fluoretação, coagulação, controle de odor e sabor e
ajuste do pH. Caso esses produtos químicos sejam lançados no meio ambiente em grande
quantidade, sem finalidade, podem gerar danos ambientais. Por isso, no momento da

9

“Princípio 3: O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas
equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras”
(ONU, 1992).
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construção de uma estação de abastecimento de água e de tratamento de esgoto, deve-se
observar a legislação vigente acerca do acondicionamento correto dos produtos químicos e
sua utilização correta, a fim de evitar a contaminação do solo, ar ou água. Ademais, esse
princípio deve ser utilizado nas atividades econômicas que usam a água no seu meio de
produção, pois, após o emprego da água na atividade, esta se encontra contaminada por
agentes químicos que prejudicam a saúde do homem e o meio ambiente; assim a empresa
deverá realizar a despoluição da água ou minimizar seus efeitos nocivos antes de lançá-la na
rede de esgoto ou no curso d’água.

3.1.5 Princípio do poluidor-pagador

O princípio do poluidor-pagador pode ser compreendido como um instrumento
econômico que exige do poluidor tolerar as despesas de prevenção, reparação e repressão dos
danos ambientais cometidos.
Fiorillo (2014, p. 82) adverte que esse princípio não pode ser visto como “pagar para
poder poluir”, pois o princípio não tolera, em hipótese alguma, a poluição mediante um
pagamento, nem se limitar à compensação pelos danos causados, mas evitar a todo custo o
prejuízo ambiental.
Na legislação pátria, o princípio do poluidor-pagador encontra-se previsto na Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente e estabelece “à imposição, ao poluidor e ao predador, a
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados” (art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81).
Ainda, o §1º do artigo 14 da Lei 6.938/81 complementa: “o poluidor é obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.” A Constituição Federal de 1988, também
prevê esse princípio: “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados” (art. 225, §3º).
Ainda, o princípio do poluidor-pagador foi incorporado à Declaração do Rio, de
1992, sendo o princípio 16:
(...) as autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos
custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem
segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a
devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos
investimentos internacionais” (ONU, 1992).

A fim de vincular este principio ao saneamento básico, Milaré (2014, p. 270)
exemplifica: “o pagamento pelo lançamento de efluentes, por exemplo, não alforria condutas
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inconsequentes, de modo a ensejar o descarte de resíduos fora dos padrões e das normas
ambientais.”

3.1.6 Princípio do usuário-pagador.

Machado (2014) conceitua e comenta o presente princípio:
(...) o utilizador do recurso deve suportar o conjunto de custos destinados a tornar
possível a utilização do recurso e os custos advindos da sua própria utilização. Este
princípio tem por objetivo fazer com que estes custos não sejam suportados nem
pelos Poderes Públicos, nem por terceiros, mas pelo utilizador. Por outro lado, o
princípio não justifica a imposição de taxas que tenham por efeito aumentar o preço
do recurso a ponto de ultrapassar seu custo real, após levarem-se em conta as
externalidades e a raridade” (Machado, 2014, p. 61).

Continua Machado (2014, p. 62): “o princípio do usuário-pagador não é uma
punição, pois mesmo inexistindo qualquer ilicitude no comportamento do pagador ele pode
ser implementado”.
A idéia do presente princípio é de que os recursos naturais devem ser dotados de
valor econômico para que seu uso e emprego ocorram em beneficio da coletividade. A
dotação de valor econômico visa tornar eficiente seu uso, evitando o desperdício.
A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), em seu art. 4º, VII, prevê para
o usuário “contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.
Ademais, a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) diz que a água é um bem
de domínio público, sendo um recurso natural limitado, dotado de valor econômico (art. 1, I e
II), e institui a cobrança pelo uso dos recursos hídricos objetivando o reconhecimento da água
como bem econômico e indica o seu real valor e incentiva a racionalização do uso da água
(art. 19, I e II).
Como exemplo, temos a cobrança pelo uso da água em residências e indústrias.

3.1.7 Princípio da participação comunitária.

O princípio da participação comunitária impõe a cooperação entre a sociedade e o
Estado, que concede aos diferentes grupos sociais direito de apresentar suas sugestões e
opiniões na formulação, bem como acompanhar o andamento da política ambiental, assim
contribuindo para a proteção e melhoria do meio ambiente (FIORILLO, 2014).
A Declaração do Rio, de 1992, no principio 10, prevê a participação dos cidadãos nas
questões ambientais:
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A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação,
no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada
indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que
disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar
dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive
no que se refere à compensação e reparação de danos (ONU, 1992).

A Constituição Federal de 1988 também profetiza o princípio, no art. 225, quando ali
determina ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações.
Quando se trata de saneamento básico, o presente princípio é importante, pois é
através dele que a população leva ao conhecimento do Poder Público suas necessidades e
articula as intervenções necessárias à promoção do bem estar social e ambiental.

3.1.8 Princípio da informação

O princípio da informação está estritamente ligado ao princípio anterior, pois só
haverá a participação popular se existir acesso às informações ambientais, em consonância
com o princípio 10 da Declaração do Rio, de 1992:
A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no
nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada
indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de
que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de
materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a
oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e
estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações
à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais
e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos
(ONU, 1992).

Tendo acesso às informações, a sociedade terá condições de externar seus anseios,
logo articulando os desejos e as idéias a fim de tomar parte nas decisões que lhe são de
interesse (FIORILLO, 2014).
O acesso à informação é previsto em nosso ordenamento jurídico, na Lei
10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público dos dados e informações existentes nos
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Ainda, a
Lei 6.938/1981, no seu art. 9º, VII e XI, institui o cadastro nacional de informações sobre o
meio ambiente, como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, e obriga o Estado
a prestar as informações relativas ao meio ambiente. A Lei 9.433/1997, que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos, no art. 5, VI, prevê a criação do sistema de informações sobre
os recursos hídricos e, no art. 26, III, garante à sociedade o acesso aos dados e informações.
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Diante dos dados e informações provenientes do sistema de informações de recursos
hídricos, a sociedade poderá verificar os locais deficitários de saneamento básico e cobrar do
Estado a elaboração de políticas públicas para certas regiões, visando a universalização do
saneamento básico.

3.2 Conclusão

Sendo o Direito Ambiental um ramo autônomo da ciência jurídica, através dos
princípios acima expostos é possível verificar sua importância atual para a sociedade que foi
impelida, décadas atrás, a reconhecer que os recursos naturais são limitados, tornando
necessário adotar os princípios que regem o Direito Ambiental, a fim de preservar os recursos
naturais e garantir a sobrevida das gerações presentes e vindouras.
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4 SANEAMENTO BÁSICO E O JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.842

Ultrapassadas as noções introdutórias sobre saneamento básico, destacando a revisão
histórica e a inserção no Direito Ambiental, agora iniciaremos os estudos sobre o acórdão de
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.842 que definiu ser o município o ente
federado que possui a competência constitucional para promover o saneamento básico e, no
caso da região metropolitana ou microrregiões, o saneamento básico deverá ser gerido de
forma consorciada entre os municípios e o estado, facultando aos entes participantes sugerir e
opinar a respeito das deliberações apresentadas.
O presente estudo irá analisar as razões do acórdão da Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade nº 1.842, proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e da corrente
doutrinária que diverge do posicionamento adotado. Primeiro, serão apresentados os motivos
que ensejaram a propositura da ADI nº 1.842; em seguida, serão expostos os fundamentos da
corrente doutrinária contrária e, após, identificaremos os argumentos que motivaram o STF a
divergir da doutrina. No decorrer dos 15 anos que durou o julgamento, vários Ministros se
manifestaram sobre o tema, como, por exemplo, Ministro Maurício Corrêa, Marco Aurélio,
Nelson Jobim, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki e
Rosa Weber.
Vale ressaltar que, atualmente, os efeitos do acórdão da ADI nº 1.842 encontram-se
suspensos, pois foi apresentado recurso de embargos de declaração a fim de aclarar alguns
pontos. O processo encontra-se na mesa do relator Ministro Gilmar Mendes, para analise do
recurso apresentado.

4.1 Bosquejo do motivo ensejador da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842 foi proposta pelo Partido
Democrático

Trabalhista

(PDT),

em

10/06/1998,

objetivando

serem

declaradasinconstitucionais a Lei Complementar nº 87, de 16 de dezembro de 1997 e a Lei nº
2.869, de 18 de dezembro de 1997, ambas emanadas do Estado do Rio de Janeiro.As normas
impugnadas versam sobre a criação da Região Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e da
Microrregião dos Lagos.
As leis impugnadas concentraram na mão do Estado do Rio de Janeiro o poder de
outorgar a prestação de serviços públicos referentes ao interesse metropolitano, que são as
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funções públicas e os serviços que atendam a mais de um município ou restritos ao território
de um deles, mas que esteja de alguma forma dependente, concorrente, confluente ou
integrado a serviços supramunicipais. Dentre os serviços arrolados nas leis, foi transferida
para o Estado do Rio de Janeiro a competência para executar o serviço público de saneamento
básico, na região metropolitana e microrregião.
O PDT argumenta que, com a transferência de funções e serviços públicos, em
especial o saneamento básico, da mão dos municípios para o estado, estariam sendo violados
preceitos da Constituição Federal, pois tal serviço é de interesse local. Arguiu-se afronta a
diversos princípios estampados na Constituição Federal de 1.988, como o princípio federativo
(arts. 1º; 23, I, e 60, § 4º, I, da CF/88)10; a autonomia municipal (arts. 18 e 29 da CF)11; o
exercício das competências municipais privativas (arts. 30, I, V e VIII, e 182, § 1º, da CF)12 e
comuns dos entes federados (arts. 23, VI, e 225, da CF)13; e o princípio da não intervenção
dos Estados nos Municípios (art. 35 da CF)14.

10

“Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito (...)”
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público
(...)”.
“Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
(...)
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado (...)”.
11
“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição (...)”.
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos (...)”:
12
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
(...)
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
(...)
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano; (...)”
“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir
o bem estar de seus habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. (...)”
13
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (...)”
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
14
“Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território
Federal ... (...)”
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Ainda, aduz que as regras impugnadas extrapolam o preceituado no artigo 25, § 3º,
da Constituição Federal de 1.988, pois não versam apenas sobre a organização, planejamento
e execução de funções públicas de interesse comum, mas adentram na competência de
execução de políticas públicas, retirando-as da mão dos municípios e passando-as para a mão
do estado.
Eis, em apertada súmula, os objetivos da petição inicial da ADI nº 1.842. Expostos os
fatos ensejadores da ação, no próximo item iniciaremos a análise dos argumentos da corrente
doutrinária contrária ao resultado da ADI nº 1.842.

4.2 Da competência comum entre os entes federativos para execução das ações de
saneamento básico

Nos seguintes itens, serão analisados os argumentos da doutrina, encabeçado por
Grau (1974), Barroso (1997), Slawinski (2006) e outros, bem como dos votos dos Ministros
Maurício Corrêa, Marco Aurélio e do parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) à
época, Geraldo Brindeiro, que divergem da decisão final da ADI nº 1.842.
Os fundamentos que baseiam a discordância da decisão não se limitam no
apontamento de artigos e posicionamento doutrinário, mas no desenvolvimento econômico e
social de cada município inserido na região metropolitana ou microrregião, sendo este um
fator preponderante na promoção de políticas públicas e na execução das obras necessárias ao
saneamento básico. Este aspecto especifico é objeto de estudo da Organização Mundial da
Saúde, que crítica o posicionamento adotado no relatório chamado água e avaliação de
saneamento básico e potável: é investir em água e saneamento, aumentar o acesso e reduzir as
desigualdades (OMS, 2014), que analisa dados referentes ao abastecimento de água e
saneamento básico nos diversos países do mundo, demonstrando avanços e retrocessos nas
políticas públicas de saneamento e abastecimento de água.

4.3O sistema de águas na constituição federal de 1.988

Antes de encetar a recepção constitucional da matéria, se faz necessário fazer um
breve comentário dos critérios adotados pela Constituição de 1.988 acerca da distribuição de
competências. O Estado Federado brasileiro baseia-se na descentralização política, em três
níveis de poder: o da União, o dos Estados e o dos Municípios. Os princípios fundamentais do
Estado Federativo brasileiro são a autonomia dos entes federados e a repartição constitucional
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de competências. O primeiro corresponde à capacidade de auto-organização, auto-governo e
auto-administração e o segundo baseia-se na divisão vertical e espacial de poderes
(MORAES, 2013; AFONSO DA SILVA, 2014; MEIRELLES, 2006).
As constituições anteriores a de 1.988, distribuíam a competência de forma rígida,
definindo o âmbito de atuação exclusiva de cada ente estatal. Logo a União possuía suas
competências arroladas, os Municípios detinham as competências relativas ao interesse local e
os Estados ficaram com os poderes remanescentes (CUNHA JÚNIOR, 2008).
A Constituição Federal de 1.988, influenciada pela Constituição alemã, inovou ao
ampliar as competências da União, Estados e Municípios, e as dividiu em três, competências
exclusiva, comuns e concorrentes, compartilhadas entre os entes federativos. Do ponto de
vista material as competências são separadas em política-administrativa, legislativas e
tributárias (CUNHA JÚNIOR, 2008).
Como o saneamento básico encontra-se relacionado diretamente à água, está inserida
na disciplina mais geral do sistema de águas, competindo assim à União legislar sobre a
matéria conforme dispões art. 22, VI da Constituição Federal. A água sendo elemento
material primário do saneamento básico, é coerente que esteja à sombra do tratamento
jurídico da água. Assim, é importante assinalar sobre o sistema constitucional das águas na
Constituição Federal de 1988, mesmo que brevemente.

4.3.1 Da propriedade das águas na Constituição Federal de 1988.

Com o advento da Constituição Federal a água foi elevada a bem estatal sendo
dividida entre a União e o Estado e excluindo o Município da divisão, senão vejamos,
consoante o artigo 20, III e VI da CF/88, que declara que são de propriedade da União o mar
territorial, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham. Assim, exemplificando, pertencem à União os rios Uruguai
(limite Brasil/Argentina), São Francisco (banha mais de um estado) e o Amazonas (provém de
outro país, Peru). O art. 26, I da CF/88,relacionou entre os bens do estado as águas
superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na
forma da lei, as decorrentes de obras da União. O rio Tietê, em São Paulo, é um típico rio
estadual.Os municípios não são contemplados com qualquer domínio sobre rios ou lacustres.
Ademais o termo águas particulares disposto no artigo 8º do Código de Águas (Decreto nº
24.643/34) não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, que considerava ser
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particular a nascente e as águas situadas nos terrenos não classificadas como águas comuns
(Afonso da Silva, 1995; Neto, 1992; Passos, 1997; Machado, 2002).
Entretanto, a Constituição discriminou a propriedade da água em si e da dos
potenciais de energia hidráulica, que conferiu a União (art. 176, CF/88), mas garantiu aos
Estados e Municípios onde estiver os potenciais, a participação no resultado ou compensação
financeira por sua exploração (art. 20, § 1º da CF/88).
Saber qual ente é o titular da propriedade da água e de extrema importância para o
estudo do saneamento básico, pois quem for o ente estatal competente para a prestação do
serviço deverá primeiro obter a outorga do proprietário da água, para utilizá-la, a não ser que
seja o proprietário.

4.3.2 Da utilização múltipla da água: competência constitucional

É complexa a divisão constitucional de competências para as várias formas de uso da
água, utilizando sobretudo critérios do item acima. Pode-se dizer que na naturalmente,
existem competências exclusivas e não exclusivas, bem como competências políticoadministrativas e legislativas.
No mundo moderno a água é utilizada para diversas finalidades, merecendo, por sua
vez diversas citações diretas e indiretas na Constituição. Vale lembrar que água é elemento
primário do saneamento, sendo obrigatória para o consumo humano, a dessedentação de
animais, elemento indispensável como insumo agrícola ou industrial ou matéria prima para
outros bens. É utilizada ainda como meio de transporte limpo, barato e eficiente além de ser
fonte de energia. Ademais, a preservação e conservação da água é um tema muito debatido
atualmente (ANTUNES, 2014; OMS, 2014).
Conforme descrito acima, a Constituição Federal de 1988 dividiu entre a União e os
Estados competências legislativas e política-administrativas relativa às diferentes atividades
em que a água é empregada. Os múltiplos usos da água não podem ser tratados isoladamente,
pois formam um sistema que presume harmonia e articulação entre as partes envolvidas.
Para melhor compreensão da questão da competência para a prestação do serviço de
saneamento básico – competência política-administrativa -, se faz necessário examinar o
acolhimento constitucional de três atividades inerentes ao saneamento básico: (1) a
administração dos recursos hídricos; (2) a outorga do uso da água; e (3) a proteção ambiental
e controle da poluição.
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4.3.2.1Da administração dos recursos hídricos

A Constituição Federal de 1.988 outorgou à União a competência políticaadministrativa para “instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos” (art. 21,
XX da CF/88). Bem como legislar genericamente sobre águas (art. 22, IV da CF/88). Destarte
o constituinte centralizou na União as resoluções fundamentais sobre a utilização da água no
país nas variadas formas, os critérios para acesso aos recursos hídricos e as preferências na
sua utilização. Na forma do artigo 23, XI, da Constituição Federal de 1.988, coube aos
Estados e Municípios “registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisas e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios”.
Em 1997, foi criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por
meio da Lei 9.433, no intuito de regulamentar o disposto no art. 21, XIX da Constituição
Federal. Esta lei veio organizar a complexa estrutura administrativa para executar e fiscalizar
o cumprimento da política nacional de recursos hídricos, e trouxe consigo avanços, de modo a
consolidar entendimentos (MACHADO, 2014).
A Lei nº 9.433/97, fixou a água como um bem de domínio público (art. 1º), cuja
utilização prioritária em situações de escassez, há de ser o consumo humano e a
dessedentação de animais (art. 1º, III). Ademais, o uso da água dependerá de outorga do poder
público federal ou estadual (art. 14), logo da expressão “uso” dos recursos hídricos deriva a
prestação de serviços de captação ou derivação para abastecimento de água e o lançamento
em corpo de água de esgotos, tratados ou não (art. 12, I e III). Destarte a prestação do serviço
de saneamento básico, deverá se submeter à política nacional de recursos hídricos no que
tange as metas e na gestão das águas nacionais (MACHADO, 2002).

4.3.2.2 Da outorga do uso das águas

Consoante acima, a utilização da água, em especial para o saneamento básico,
depende da outorga por parte da União ou do Estado em que se encontre a titularidade dos
recursos hídricos, conforme disposto no art. 4, parágrafo único, da Lei 11.445/07.
O art. 21, XIX da Constituição Federal de 1988 atribuiu a União os critérios para
outorga do direito de uso da água, assim, através da lei 9.433/97, em linhas gerais,
regulamentou o regime de outorga dos recursos hídricos que em três: (1) “tem como objetivos
assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos
direitos de acesso à água” (art. 11), (2) deverá priorizar o consumo humano e a
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dessedentaçãode animais (art. 1, III e 13) e (3) deverá proporcional o uso múltiplo da água
(art. 1º, IV e 13, paragrafo único).
Machado (2014, p. 97) quanto ao sistema de outorga do uso da água, manifestou o
seguinte entendimento, “a dominalidade pública da água, afirmada na Lei 9.433/97, não
transforma o Poder Público federal e estadual em proprietários da água, mas torna-o gestor
desse bem, no interesse de todos”.
Logo, a União e os Estados não podem agir de forma arbitraria no momento de
conceder ou negar a outorga. Caso ocorra a recusa, deverá ser fundamentada e atender o
interesse público, como por exemplo, a ameaça de dano aos recursos hídricos. Portanto, o
acesso aos recursos hídricos não depende de licitação para sua outorga. Ademais, cabe a
União e aos Estados a concessão das outorgas quando solicitadas, resguardas situações de
exceção, sempre que se tratar de um serviço público conferido pela Constituição Federal de
1988 a outro ente federativo, para cuja prestação seja essencial o uso da água, como é o caso
do saneamento básico (MACHADO, 2014; QUADROS DA SILVA, 2009).

4.3.2.3 Da proteção ao meio ambiente e o controle da poluição.

Conforme relatado nos itens 2.1.1 e 2.1.2, a inexistência de esgotamento sanitário
apropriado, é uma das principais causas contaminação de mananciais de água e do solo, sendo
a proteção ambiental e o controle da poluição temas diretamente alusivos ao saneamento
básico.
A competência para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição,
ficou entre a União e aos Estados, logo é concorrente, de acordo com o artigo 24, VI, da
Constituição Federal de 1.988. Quanto à competência para proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas, é comum, entre os três entes federativos,
conforme dispões o artigo 23, VI da Constituição Federal de 1.988 (PASSOS, 1997).
Vale mencionar ainda a obrigação do Poder Público de defender e preservar o meio
ambiente, mantendo-o ecologicamente equilibrado, sendo essencial a uma sadia qualidade de
vida, consoante preceituado no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

4.3.2.4 O Saneamento Básico

Antes de adentrar na discussão acerca da competência político-administrativa para a
prestação do serviço de saneamento básico, é preciso assinalar que, do ponto de vista
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legislativo, a União possui competência exclusiva, para estabelecer regras gerais de
saneamento básico por meio da lei ordinária, conforma dispões o artigo 21, XX da
Constituição Federal de 1988.
Dessa forma, cabe a União alicerçar critérios nacionais no que diz respeito à
prestação da função pública de saneamento básico, de qualidade ou técnicos, para introduzir o
saneamento básico na política nacional de gerenciamento dos recursos hídricos. Barroso
(2007, p. 7) pondera que “instituir diretrizes não autoriza a União a exaurir o tema, de modo a
esvaziar a autonomia dos entes federativos competentes para prestar o serviço.”
A Constituição de 1988 centralizou na União a maior parte das competências
legislativas em matéria de águas, desde legislar sobreáguas preceituada no art. 22, IV, a
criação do sistema de gerenciamento de recursos hídricos (art. 21, XIX), bem como a proteção
ambiental e o controle de poluição (art. 24, I) e as diretrizes para o saneamento básico (art. 21,
XX)” (BARROSO, 2007).
Na forma do art. 24, VI da CF/88, coube aos Estados legislar concorrentemente com
a União sobre a proteção ambiental e controle de poluição. Quanto aos Municípios não foi
feita nenhuma alusão nesse arranjo, exceto quanto à competência geral para complementar a
legislação federal e a estadual no que couber como consente o art. 30, II, da Constituição
Federal de 1988 (MORAES, 2014).
No que se refere ao exercício político-administrativo, a União continua com a
competência de exercer a administração geral dos recursos hídricos pátrios. Quanto à
concessão da outorga para o uso da água, ficou restrito à União e ao Estado o poder
concedente. No entanto, o poder-dever de proteger o meio ambiente e controlar a poluição é
inerente a todos os entes federativos. Acerca da competência para a prestação do serviço de
saneamento básico, discorremos a seguir.
Dantes de avançar, é relevante atentar que, caso a Constituição Federal não fizesse
menção ao saneamento básico na ocasião da repartição de competências entre os entes, este
serviço seria seguramente inserido em dois temas ou em apenas um deles: primeiro a saúde
pública – em decorrência da fase de captação, tratamento e distribuição de água para o
consumo –sendo o segundo a proteção do meio ambiente e o controle da poluição –
evidenciando a etapa final do esgotamento sanitário, não obstante esta atividade encontre-se
conectada com a saúde pública (BARROSO, 2007).
Valer frisar que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, os três entes
federativos possuem competência político-administrativa para atuar nos dois temas – saúde
pública e proteção do meio ambiente e controle da poluição, conforme disposto no artigo 23,
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II e VI da CF/88. Assim estão igualmente envolvidos e habilitados, por determinação
constitucional a oferecer estes serviços para o bem da sociedade. Conclui-se que a
Constituição Federal de 1988 retirou o saneamento básico do conjunto maior em que deveria
estar inserido para dar-lhe tratamento particular. Será objeto de discussão no tópico que segue
a competência política-administrativa.

4.4 O Saneamento Básico na Constituição Federal de 1988

Após análise do sistema de águas na Constituição Federal de 1.988, que demonstrou
ser a União e os Estados proprietários da água, sendo responsáveis pela outorga do uso da
água, bem como legítimos defensores do meio ambiente e combatente da poluição, agora será
examinado a competência para a promoção do saneamento básico, este estudo se baseia em
dispositivos constitucionais espaçados, que examinados em conjunto contrapõem a decisão do
STF ao julgar a ADI nº 1.842.

4.4.1 Da competência constitucional para a prestação do serviço de saneamento básico.

Será demonstrado abaixo que a titularidade para a prestação do serviço de
saneamento básico no Brasil decorre de uma elaborada reunião de técnicas de repartição de
competências no Estado federal. Conforme informado anteriormente sobre a competência
para cuidar da saúde pública e proteger o meio ambiente e controle da poluição, ao analisar o
texto constitucional de 1988 é possível indicar 4 preceitos que se correlacionam com a
matéria da competência político-administrativa em saneamento básico. São eles art. 23, IX;
art. 30, V; art. 25,§3º; e art. 200, IV da Constituição Federal de 1988 (BARROSO, 1997;
SLAWINSKI, 2006).

4.4.1.2 Da competência comum: cooperação entre os entes

A melhoria das condições de saneamento básico é arrolado como competência
comum da União, Estados e Municípios, consoante dispõe o artigo 23 da Constituição Federal
de 1988.
Com relação ao estudo da competência comum, Meirelles (2006) observa que nesse
tipo de competência, cabe aos entes federativos envolvidos, independemente, intervir na
resolução das matérias ante ao problema, senão vejamos:
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A Constituição da República instituiu a competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios paras as matérias enumeradas em seu art. 23.
Por competência comum deve-se entender que cabe, indiferentemente, às quatro
entidades estatais para solucionar matérias que estejam nas suas atribuições
institucionais. (MEIRELLES, 2006, p. 124)

Ainda, Afonso da Silva (2012, p. 145), diz que “a titularidade dos serviços comuns
não pode ser imputada a nenhuma das entidades em si, mas ao Estado e aos Municípios
envolvidos”.
O art. 23, IX, da Constituição Federal de 1988 não se aludi à titularidade do serviço
de saneamento básico, mas à possibilidade de uma ação da União, Estado ou Municípios, em
conjunto ou separadamente, objetivando a melhor solução do esgotamento sanitário. A
Cooperação entre os entes é a finalidade constitucional a qual dever ser sempre fértil e não
inútil e dispendiosa, Zimmermann (1999) manifesta o mesmo sentido, nas seguintes palavras:
Dominante no cenário político, o federalismo cooperativo não dispõe de fronteiras
claramente definidas na questão de distribuição de competências dentre os níveis
autônomos de poder. O objetivo explícito é, em síntese, a promoção de uma livre
cooperação da União com as unidades federadas.” (ZIMMERMANN, 1999, p. 57)

A modelo do disposto relativo à saúde (art. 23, II, CF/88) e o combate à poluição e a
preservação do meio ambiente (art. 23, VI, CF/88), foi previsto a possibilidade de ação
simultânea na execução do saneamento básico ente os entes estatais.

4.4.1.3 O Município e o interesse local para a prestação do serviço de saneamento básico

O art. 30, V da Constituição Federal de 1.988, prevê a clausula geral em que o
Município deve prestar quaisquer serviços de interesse local, ainda que a prestação do serviço
de saneamento básico esteja inserido indiretamente (SLAWINSKI, 2006).
A norma acima procura efetivar o princípio da subsidiariedade, na qual todos os
serviços de interesse local, possam ser prestados pelo Município, pois esta relacionada com
realidade local (SLAWINSKI, 2006).
Se faz necessário agora conceituar o que seja interesse local. A princípio o interesse
local, encontra-se intrínseco a toda e qualquer prestação de serviço público, o que dificilmente
poderá ocorrer com serviço de interesse regional ou nacional. Como exemplo o serviço de
telefonia, de produção de energia elétrica e de distribuição de gás canalizado, sendo os dois
primeiros atribuídos a União (art. 21, XI e XII, b, da CF/88 e o derradeiro aos Estados (art.
25, § 2, da CF/88). Ademais, todos esses serviços refletem diretamente nos habitantes dos
Municípios, que possuem os mais variados interesses. Entretanto, a Constituição excluiu o
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Município da prestação desses serviços, pois os reservou a União e aos Estados
(MEIRELLES, 2006).
Não há como contestar a convergência de interesse entre os entes federativos, haja
vista, que os poderes ocupam o mesmo espaço territorial. Meirelles, (2006) propõe o critério
do interesse como meio para superar as dificuldades impostas, senão vejamos:
O critério do interesse local é sempre relativo ao das demais entidades estatais. Se
sobre determinada matéria predomina o interesse do Município em relação ao do
Estado-membro e ao da União, tal matéria é da competência do Município. (...) A
aferição, portanto, 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 face das circunstâncias de
lugar, natureza e finalidade do serviço (MEIRELLES, 2006, p. 262).

Moreira Neto (1999) delimitou com precisão à idéia de predominância, arrolando
também o posicionamento de diversos autores que apontaram como próprios para o
reconhecimento do interesse local dos municípios, senão vejamos:
Com essas achegas doutrinarias já se pode tabular alguns elementos que podem
identificar o interesse local dos municípios: 1. predominância do local (Sampaio
Dória); 2. interno às cidades de vilas (Black); 3. que se pode isolar (Bonnard); 4.
territorialmente limitado ao município (Borsi); 5. sem repercussão externa ao
município (Mouskheli); 6. próprio das relações da vizinhança (Jellinek); 7.
simultaneamente oposto a regional e nacional (legal); 8. dinâmico (Dallari).
(MOREIRA NETO, 1999, p. 66/67)

A idéia de predominância de um interesse acima dos demais exprime a idéia de um
conceito dinâmico, pois o interesse poderá mudar no tempo e espaço. Assim, uma atividade
pode ser considerada hoje de interesse prevalecente local e, após um período ou com o
desenvolvimento social, poderá perdeR seu objeto, sendo elevada para circunscrição estadual
ou até mesmo federal (SLAWINSKI, 2006).
Logo, todo serviço público que não seja de competência de outro ente, e que possa
ser qualificado como de prevalência ao interesse local, alusivo dos Estados e da União, será
da competência dos Municípios. Tal norma vale para serviço de saneamento básico.

4.4.1.4 Estados e o interesse comum no saneamento básico nas regiões metropolitanas

Neste tópico será objeto de estudo o artigo 25, §3º da Constituição Federal de 1988,
que dá autonomia aos Estados de instituírem regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, que se constituem de agrupamento de Municípios limítrofes, objetivando a
integração na organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.
A regra acima contrapõe o item estudado anteriormente pois, se existem serviços
que, em certo cenário, se afeiçoam ao interesse local, assim devem ser prestado pelo
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Município, existem outros serviços que são do interesse comum de um grupo de Municípios,
de uma determinada região, se sobrepondo assim ao interesse de apenas um Município
isolado. Neste caso passam a ser de interesse dos Estados.
Consoante examinado no item 2.1 e 2.2, com a Revolução Industrial, as pessoas,
objetivando melhores condições de vida, foram atraídas para as cidades, deixando a para trás
a vida no meio rural. Assim, começaram os conglomerados urbanos.
Ante a explosão demográfica, que mudou o cenário social, houve mudanças pontuais
na prestação de serviços pelos Estados. Este fenômeno é narrado por Grau (1974), senão
vejamos:
O intenso crescimento urbano determina como fato característico do século XX o
aparecimento dos centros metropolitanos.
Tal processo de crescimento se manifesta de tal modo que em torno de determinados
núcleos urbanos outros se vão agregando integrando-se a ponto de comporem nova
realidade urbana. Assim, as várias unidades integradas formam um aglomerado
único, tecido de relações e interações mútuas que transformam todo o conjunto em
um sistema sócio-econômico relativamente autônomo, abrangente de todas elas.
(...)
Ao mesmo tempo, começa a surgir uma grande expansão da demanda de serviços
públicos, de sorte que as autoridades administrativas na área já não podem mais,
isoladamente, dar solução satisfatória às necessidades coletivas sem o concurso da
açaõ unificada e coordenada de todos os escalões governamentais implicados.
(GRAU, 1.974, p. 5 e 10)

No mesmo sentido Martins (2004) se manifesta:
Após a Segunda Grande Guerra, em quase todos os países latino-americanos, com a
industrialização, intensificou-se o processo de urbanização via dinamização do
movimento migratório campo-cidade. Assim, grandes cidades passam a ser o locus
privilegiado do processo de desenvolvimento econômico-social.
O pode público, e neste particular o local, passa a articular a lógica de uma atuação
no sentido de dar condições de infra-estruturaà expansão econômica bem como de
melhorar a vida da população. A crescente ampliação da escala de operação do
capital e concomitante divisão social do trabalho a nível nacional passam a exigir
que as condições dos serviços públicos e infra-estrutura não se reduzam mais a nível
da municipalidade, mas se ampliem ao nível metropolitano, que cada vez mais se
torna o epicentro de todo o processo de desenvolvimento econômico.” (MARTINS,
2004, p. 413)

Como tempo ficou evidente que os Municípios, isoladamente, não eram capazes de
ofertar os serviços demandados pela crescente população que começou a viver nas grandes
cidades e em seu entorno. Atender as solicitações da crescente população tornou-se caro,
complexo e muitas vezes tecnicamente inviável para apenas um Município. O remédio
encontrado foi à integração da prestação do serviço pelo ente regional, ou seja, os Estados, a
fim de que o interesse público, e o bem comum fosse atendido. Portanto estes serviços não
possuem mais a conveniência de serem de interesse local, passando assim ser de interesse
regional.
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Vale transcrever a conclusão de Meirelles (1998).
A Região Metropolitana como área de serviços unificados, é conhecida e adotada em
vários países para solução de problemas urbanos e interurbanos das grandes cidades,
como Paris, Los Angeles, São Francisco, Toronto, Londres e Nova Delhi. Resumese na delimitação da zona de influência da metrópole e na atribuição de serviços de
âmbito metropolitano a uma Administração única, que planeje integralmente a área,
coordene e promova as obras e atividades de interesse comum da região,
estabelecendo as convenientes prioridades e normas para o pleno atendimento das
necessidades das populações interessadas.
É notório que a complexidade e o alto custo das obras e serviços de caráter
intermunicipal ou metropolitano já não permitem que as Prefeituras os realizem
isoladamente, mesmo porque o seu interesse não é apenas local, mas regional,
afetando a vida e a administração de todo o Estado e, não raro, da própria União. Daí
por que a Constituição condicionou o estabelecimento dessas Regiões a lei
complementar estadual (...) (MEIRELLES, 2006, p. 78/79).

Portanto, a competência estadual para a prestação de serviços de interesse comum,
em especial nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, desdobra de
um imperativo do interesse público, que se refere à qualidade e eficiência na prestação do
serviço e até mesmo na sua viabilidade. (SLAWINSKI, 2006)
A adesão dos Municípios à região metropolitana é compulsória, conforme expressa
Brunoni (2010, p.79), “frise-se, entretanto, que a adesão dos municípios não é voluntária, mas
compulsória”. Assim, instituída a região metropolitana, através de lei complementar estadual,
os Municípios não podem se rebelar contra a lei. Destarte o interesse local não pode afetar o
interesse comum. Se a união não fosse compulsória, a criação da região metropolitana
fracassaria e a prestação do serviço não atingiria seu objetivo de ser eficiente. A população da
região seria lesada pela insubordinação de um ente local, pois os serviços já não possuem
mais a característica de interesse local. Essa é a opinião de Alves (1999), senão vejamos:
Quer dizer também que, uma vez constituídas por lei complementar, à integração
dos Municípios será compulsória para o efeito da realização das funções públicas de
interesse comum, não podendo o ente local subtrair-se à figura regional, ficando
sujeito às condições estabelecidas a nível regional para realizar aquelas funções
públicas de interesse comum (ALVES, 1999, p. 186).

Vale ressaltar que a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, através de lei complementar, com a transferência das competências para a
prestação de serviços comuns, não resulta na interferência da autonomia municipal. A
autonomia dos entes federados é demarcada pela Constituição Federal, logo, o mesmo texto
que concede aos Municípios a competência para a prestação de serviços de interesse local,
também concede ao Estado agir nos casos em que existir o interesse comum. Tácio (1998) se
posiciona neste sentido:
A lei complementar estadual, instituidora da região metropolitana, afirma a íntima
correlação de interesses que, em benefício do princípio da continuidade, da
produtividade e da eficiência, torna unitária e coordenada, em entidade própria,
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segundo a lei complementar, a gestão de serviços e atividades originariamente
adstritos à administração local.
A avocação estadual da matéria ordinariamente municipal 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 (TÁCIO, 1998, p. 324).

Portanto, se em determinado momento o saneamento básico for apontado como um
serviço de interesse comum ou regional, e não local, a sua execução caberá aos Estados e não
aos Municípios.

4.4.1.5 União como agente no planejamento e participação na execução de ações de
saneamento básico.

Na Constituição não existe regra expressa que conceda à União a competência para a
prestação de serviço de saneamento básico, mas apenas menção à competência concorrente
para alavancar as melhorias de suas condições, conforme disposto no art. 23, IX, da
Constituição Federal de 1988. A única alusão expressa à União é a preceituada no art. 200,
IV, da Constituição Federal de 1988, que atribuiu como competência do sistema único de
saúde a participação na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
Desta forma, a União possui a competência comum para as ações na área do
saneamento, e ainda, tem o dever participar em conjunto com os Estados e Municípios, na
elaboração das ações de saneamento e de sua execução, o que poderá ocorrer de forma direta
ou indireta, na forma de auxilio técnico, subsídio ou aplicação de recursos financeiros
(AFONSA DA SILVA, 2008).

4.4.2 Potencial conflito de competências entre Estados e Municípios: interesse local x
interesse comum.

Consoante acima, o constituinte escolheu pelo emprego de cláusulas gerais, interesse
local, comum, regional, na distribuição de competências em certas áreas de atuação dos entes
federados. Essas cláusulas genéricas trazem consigo conflitos entre os Estados e Municípios,
e desloca para o intérprete o encargo de elucidar, em determinada região, qual o ente
federativo possui a capacidade para executar o serviço de saneamento básico. Slawinski,
(2006) aponta três fórmulas para elucidar eventuais conflitos de competência.
O primeiro é a possibilidade de análise do caso concreto, do cenário em que está
inserido o serviço, em cada lugar, haja vista a metodologia doutrinária que dá conteúdo às
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cláusulas do interesse local e do interesse comum. Moreira Neto (1999), expõe de forma
organizada e sucinta essas especificações, que apresenta, na seguinte forma:
Com essas achegas doutrinarias já se pode tabular alguns elementos que podem
identificar o interesse local dos municípios: 1. predominância do local (Sampaio
Dória); 2. interno às cidades de vilas (Black); 3. que se pode isolar (Bonnard); 4.
territorialmente limitado ao município (Borsi); 5. sem repercussão externa ao
município (Mouskheli); 6. próprio das relações da vizinhança (Jellinek); 7.
simultaneamente oposto a regional e nacional (legal); 8. dinâmico (Dallari). (...)
Com efeito, se aplicar a tabulação acima organizada, encontraremos como elementos
característicos do interesse comum estadual; 1. que apresenta predominância do
regional; 2. que se externaliza às cidades e às vilas; 3. que não está isolado; 4. que
não está territorialmente limitado ao município; 5. que tem repercussão externa ao
município; 6. que transcende as relações de vizinhança; 7. que é simultaneamente
oposto a loca e nacional; 8. que está estabilizado por uma definição legal especifica
(Moreira Neto, 1999, p. 66/67).

Empregando os critérios acima à realidade das regiões metropolitanas, microrregiões
ou aglomerações urbanas, compreende que o saneamento básico é um serviço comum, sendo
os Estados detentores da obrigação de fomentá-lo. Ademais, nas corpulentas aglomerações
urbanas, como por exemplo, a Grande Belo Horizonte, que possui 34 municípios integrantes,
o isolamento da prestação do serviço de saneamento básico aparenta ser impossível relativo a
cada município, mesmo que fosse possível, que os mesmos, solitariamente, possuíssem
condições de prestá-los em todas as suas etapas de forma eficaz, com qualidade e custos
reduzidos para o consumidor. Neste sentido manifesta Alves (1999), Brunoni, (2010), Grau
(1974) e Ferreira Filho (2000), respectivamente, senão vejamos:
Não há, pois, atividades serviços ou obras que, por natureza intrínseca, sejam
considerados de exclusivo interesse local. Assim, por exemplo, os serviços de
captação e tratamento de água para consumo público, tradicionalmente, são de
interesse local, inscritos na competência do Município. Entretanto, esses mesmo
serviços são inequivocamente de interesse comum numa região metropolitana como
a de São Paulo, por exemplo, devendo ser de competência regional e não do
Município isolado. O mesmo serviço, conforme o enfoque, o lugar, o modo e as
circunstâncias de sua prestação, será objeto de interesse local ou regional,
dependendo do caso (ALVES, 1999, P. 194).
Como assuntos de interesse comum, apresentam-se o serviço de captação e
tratamento de água para abastecimento público e a proteção dos mananciais, cujos
problemas, por não se conterem nos limites de cada município de uma região
metropolitana, exigem uma ação conjunta para o atendimento de suas necessidades
(BRUNONI, 2010, p. 80).
As necessidades metropolitanas decorrem do fenômeno da concentração urbana e
exigem soluções que só podem ser equacionadas a nível global, Tamanha é a sua
magnitude, conexão e interdependência (...) Assim, para que se possa proporcionar à
comunidade metropolitana, como um todo, qualidade de vida urbana compatível
com as suas expectativas (...) impõe –se conexão intensa e orgânica entre os vários
níveis de poder político-administrativo (...) Nestes núcleos urbanos de grande
concentração demográfica, a demanda de serviços públicos e as necessidades de
infra-estrutura são de tal grandiosidade que caracterizam atitudes governamentais
tipicamente metropolitanas: os problemas de saneamento (...) (Grau, 1974, p. 16/17)
A experiência revela a impossibilidade da solução de certos problemas no âmbito
restrito e exclusivo do município. Na verdade, alguns problemas dos mais graves
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que afligem a população, não podem ser resolvidos por um município isolado, já que
extravasam os seus limites. É o que ocorre, por exemplo com relação ao
abastecimento de água, ao tratamento de esgotos, e mesmo ao combate à poluição,
nas cidades (FERREIRA FILHO, 2000, p. 671/672).

A segunda alternativa para interpretar se o saneamento básico mostra-se, no caso
concreto, como serviço de interesse local ou comum é a via legislativa. A lei complementar
estadual que institui a região metropolitana, as aglomerações urbanas ou as microrregiões será
a classificação dos serviços que são declarados como de interesse comum. Desse modo, sendo
o Estado o legítimo titular de realizar o saneamento nos termos do art. 25, §3º da Constituição
Federal de 1.988. Barroso (1999), faz a seguinte observação sobre o tema:
Pode-se cogitar de uma fraude a autonomia municipal em casos teratológicos,
quando a lei complementar qualifique como serviço comum atividade típica e
reconhecidamente de interesse apenas local. Nesse caso, a constitucionalidade da lei
poderá ser discutida, tendo em vista a irrazoabilidade do seu preceito. (BARROSO,
1999, p. 209).

Vale lembrar que a associação dos Municípios, nesse caso, é compulsória, como nos
moldes da rijeza e certeza, a preferência legislativa estampa no extremo avesso a primeira
predileção, que permanece sobre fundamento meramente doutrinária. Vale ressaltar o
posicionamento de Tácio (1998), senão vejamos:
As atividades do poder público em matéria de saneamento básico comportam uma
variedade de entendimento que, segundo o grau de abrangência e de
interdependência, podem limitar-se ao plano municipal ao exigir a integração em
entidade de nível estadual, segundo a mencionada competência prevista no art. 25,
§3º da Constituição.
(...)
De duas formas poderá se deslocar do Município para o Estado (representado por
órgãos ou entidades de sua administração) a efetividade da prestação de serviços de
saneamento básico: ou pela forma coercitiva de integração, a que se refere à
previsão do art. 25, §3º da Constituição, pela via da lei complementar, ou, em menor
grau de integração, mediante acordo, consubstanciado em convênio administrativo
quando não venha a ser criada Região Metropolitana (TÁCIO, 1998, p. 326).

Vale ressaltar que a maioria das leis complementares que instituíram regiões
metropolitanas no país, na vigência da Constituição de 1967, bem como algumas após a
promulgação da Constituição vigente, inseriram o saneamento básico como serviço comum.
Foram as seguintes leis: (1) Lei complementar federal nº 14, de 80.06.73, que cria as Regiões
Metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba,
Belém e Fortaleza, art. 5, II; (2) Lei complementar federal nº 20, de 01.07.74, que cria a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, dentre outras providências, art. 20; (3) Lei
complementar do Estado de São Paulo, nº 94, de 29.05.74, art. 2º, II; (4) Lei complementar do
Estado de São Paulo, nº 760, de 1º.08.94, que trata da criação de regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões no âmbito do Estado, art. 7, IV; (5) Lei complementar
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do Estado do Rio de Janeiro, nº 87, de 16.12.97, que institui a Região Metropolitana do Rio
de Janeiro e Microrregião dos Lagos, art.3, II (BARROSO, 1997)
Ademais, existe a terceira alternativa de diferenciar o interesse local do comum, que
utiliza a competência da União para criar normas sobre saneamento básico (art. 21, XX, da
CF/88), para legislar sobre águas, (art. 22, IV, da CF/88) e para preceituar acerca da
cooperação entre os entes federados em matéria de saneamento básico (art. 23, parágrafo
único, e art. 241, da CF/88). Assim, a União poderá, no domínio de suas competências, traçar
preceitos técnicos que visem à materialização e percepção do que seja interesse local ou
comum em matéria de saneamento básico, de forma genérica (SLAWINSKI, 2006).
O emprego de fundamentos técnicos demonstra vantagens que devem ser
mencionadas. Primeiramente é a convicção jurídica à matéria, assim afastando as oscilações
doutrinarias. Ao se optar por princípios técnicos, objetivos na conceituação do que seja local
ou comum, limita a discricionariedade do intérprete e casuais debates. Ademais, as
especificações técnicas devem delimitar a ação dos Estados na acepção das funções de
interesse comum das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, de
maneira a evitar aberrações, como exemplo, a instituição de uma região metropolitana sem
refletir a realidade de agrupamento urbano, resultando na usurpação de função tipicamente de
interesse local para a esfera estadual.(SLAWINSKI, 2006)
Afinal, os preceitos técnicos harmonizam em âmbito nacional, os critérios de divisão
de competência para a função pública, recordando que a União detém o poder constitucional
de realizá-lo, através da instituição de cláusulas para a execução da função de saneamento
básico (art. 21, XX, CF/88), como igualmente a criação do sistema de gerenciamento de
recursos hídricos (art. 21, XIX, CF/88).

4.5 Das manifestações favoráveis na ADI nº 1.842 pela constitucionalidade da
competência estadual para o planejamento e execução do saneamento básico em regiões
metropolitanas e afins.

No decorrer o julgamento da ADI nº 1.842, a Procuradoria Geral da República
(PGR) na pessoa do Procurador Geral Geraldo Brindeiro e os Ministros Maurício Corrêa e
Marco Aurélio, opinaram pela improcedência da ADI nº 1.842, ou seja, pela
constitucionalidade da transferência aos estados-membros das funções de competência
municipal, em especial o saneamento básico, ademais absorveram os argumentos doutrinários
acima expostos.
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Para uma melhor compreensão do presente trabalho, se faz necessário citar os
posicionamentos favoráveis à constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados pelo
PDT.
A Procuradoria Geral da República ao analisar o caso, opinou pela improcedência da
ação e, em seu parecer entendeu não existir ofensa à autonomia municipal quando ocorrer à
transferência de competência de função de interesse local, para o Estado, haja vista, a
dimensão dos interesses da coletividade envolvidos, senão vejamos:
Destarte, tem-se que as leis ora em exame não ferem o princípio democrático e do
equilíbrio federativo, a autonomia político-administraviva dos Municípios que as
constituem, o princípio da não intervenção dos Estados nos municípios,
competências municipais e a competência comum da União, Estados e Municípios,
como amplamente demonstrado, vez que a transposição total ou parcial de certas
atividades ou serviços, antes considerados de exclusivo interesse do município, para
além de sua própria órbita, tendo em vista seu tratamento em nível regional, por
razões de ordem dimensional, social, institucional, geográfico, natural, econômico
ou técnica, não pode ser considerada inconstitucional, visto não haver ofensa à
autonomia municipal, restrita, tão somente, ao interesse local” (ADI nº 1.842, p.
1.186).

O Ministro Mauricio Corrêa foi o primeiro a apresentar seu voto, e manifestou pela
improcedente a ação, o seu voto verifica-se seguiu a mesma linha do posicionamento
doutrinário alhures e endossou os argumentos da PGR, vejamos seus argumentos:
(...)
17. Não é razoável pretender-se que, instituídos esses organismos, os Municípios
que os compõem continuem a exercer isoladamente as competências que lhes foram
cometidas em princípio, uma vez que nessas circunstâncias estabelece-se uma
comunhão superior de interesses, daí porque a autonomia a eles reservada sofre
naturais limitações oriundas do próprio destino dos conglomerados de que façam
parte.
Seria o mesmo que relegar à total inocuidade a legislação complementar e, por via
reflexa, a permissão constitucional, sujeitando toda a população regional a ações
ilegítimas de uma ou outra autoridade local. Nesse caso, o Estado assume a
responsabilidade pela adequada prestação dos serviços metropolitanos, com a
participação ativa dos Municípios enquanto membros dos Conselhos Deliberativos e
coautores do Plano Diretor.
A competência municipal acaba, pois, mitigada, na hipótese, pela permissão contida
no § 3º do artigo 25 da Carta Federal
19.A previsão constitucional permite, na realidade, a configuração de uma espécie
de instância híbrida na organização estatal brasileira, situada na convergência entre
as atribuições do Estado e as de seus respectivos Municípios. Autoriza, desse modo,
forma de administração pública flexível e moderna, que garante eficiência e eficácia
no gerenciamento das funções e dos serviços públicos, tanto urbanos quanto
regionais, por meio das entidades federadas integradas, sob a coordenação do
Estado-membro, em face dos interesses comuns envolvidos.
(...)
24.Os incisos I a VII [do art. 3º da LC 87/1997/RJ] não fogem à finalidade e aos
limites da permissão constitucional. Tratam do planejamento integrado do
desenvolvimento econômico e social da região como um todo; da questão do
saneamento básico, aí incluído o abastecimento de água, tema de manifesto interesse
regional, dado que, em geral, os mananciais são comuns a diversos Municípios,
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afigurando-se conveniente que sua exploração ocorra de forma racional e
compartilhada (...)
(...)Por tudo o que foi dito anteriormente, parece-me claro que as questões de
saneamento básico extrapolam os limites deinteresse exclusivo dos Municípios,
justificando-se a participação doEstado-membro
34. Com efeito, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em
depósito, nos limites do território do Estado-membro, são bens deste (CF, artigo 26,
I), sendo evidente sua competência supletiva para legislar sobre o tema, observadas
as normas gerais fixadas pela União (CF, artigo 22, IV c/c artigo 25, § 1º). A Lei
federal 9433/97, que regulamentou o inciso XIX do artigo 21 da Carta da República
e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, definiu a água
como bem de domínio público, dependendo seu uso de outorga do Poder Público
federal ou estadual, conforme sejam águas federais ou estaduais.
35. Por outro lado, é da competência comum a responsabilidade com saúde pública,
proteção ao meio ambiente, promoção de programas de saneamento básico e
fiscalização da exploração dos recursos hídricos (CF, artigo 23, II, VI, IX e XI). É
ainda de competência concorrente a faculdade de legislar sobre conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição (CF, artigo 24, VI).
36. Verificado o interesse regional predominante na utilização racional das águas,
pertencentes formalmente ao Estado, o que o torna gestor natural de seu uso
coletivo, assim como da política de saneamento básico cujo elemento primário é
também a água, resta claro competir ao Estado-membro, com prioridade sobre o
Município, legislar acerca da política tarifária aplicável ao serviço público de
interesse
comum.
Não
vislumbro,
dessa
forma,
qualquer
vício
deinconstitucionalidade na lei ordinária impugnada.(...) (ADI nº 1842, p. 1596, 1603
e 1604.)

O voto do Ministro Marco Aurélio ao examinar o caso, foi o único voto contrário à
decisão final a aprofundar seu estudo, não se limitou no exame dos aspectos legais, mas
abrangem aspectos econômicos e sociais, traçando quatro pontos práticos e teóricos, senão
vejamos:
Percebe-se que os incisos do artigo 3º da lei complementar estadual atacada versam
sobre funções e serviços públicos de interesse comum que serão aglutinados na
Região Metropolitana. Alguns deles são tipicamente estaduais, como a distribuição
de gás canalizado (inciso IV), outros municipais, a exemplo da disciplina do uso do
solo (inciso VII). Todavia, o debate tem sido excessivamente centrado na questão do
saneamento básico. Há razões práticas e teóricas para isso.
Primeira: o saneamento básico é o único serviço público econômico arrolado nas
competências materiais compartilhadas entre todos os entes federativos, estampadas
nos incisos do artigo 23 da Carta de 1988. Os demais possuem natureza social. A
possibilidade de exploração econômica dos serviços de saneamento, diretamente ou
por delegação, por meio da cobrança de tarifas e taxas, representa elemento, de
natureza política, que explica a contenda entre os entes federativos. Tanto assim que
uma das impugnações dirige-se precisamente ao artigo 7º da citada lei complementar
estadual, o qual atribui ao Estado a condição de poder concedente desse serviço
público. Curiosamente, quando se trata de saúde, educação e habitação – artigo 23,
incisos II, V e IX, da Carta da República –, a tendência verificada é oposta: busca-se
ver assentada a incompetência relativamente à prestação dos serviços. O argumento
mostra-se comum principalmente no campo da saúde pública e já foi rechaçado pelo
Supremo em múltiplos precedentes.
Segunda: a inexistência de um marco regulatório com repartição clara de atribuições
nos três níveis federativos dificulta a solução do caso. Nem o texto constitucional
nem a Lei nº 11.445/2007 revelaram claramente o grau de responsabilidade da
União, estados, Distrito Federal e municípios. Daí as controvérsias quanto ao que
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cabe a cada qual, havendo teses respeitáveis em todos os sentidos, o que se reflete
no dissenso entre os votos prolatados. Nesse ponto, nota-se a ausência da
leicomplementar federal reclamada pelo parágrafo único do artigo 23 da
Constituição, que poderia pacificar a discussão em termos mais amplos e estáveis.
Desnecessário dizer o quão vantajoso seria obter uma solução política para a
questão, de relevância maior.
Terceira: a causa ganha complexidade porquanto o saneamento básico é
tradicionalmente decomposto em quatro espécies, tão importantes quanto diferentes
entre si, a saber: a) abastecimento de água potável, b) esgoto sanitário, c) limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos e d) drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas. É o que explicita o artigo 3º, inciso I, da Lei nº 11.445/2007. São serviços
públicos que estão interligados, porque essenciais à preservação do meio ambiente, à
gestão racional dos recursos hídricos e ao desenvolvimento urbano e rural, mas que
expressam atividades distintas, com diversos graus de dificuldade técnica e custo
econômico. Se é certo que a maioria dos municípios brasileiros tem aptidão para
executar o serviço de varrição de espaços públicos, o mesmo não pode ser dito
quanto ao esgotamento sanitário. Sobressai, então, a dificuldade em agrupá-los em
um único feixe de funções administrativas. Mais do que isso, em razão da realidade
brasileira multifária, não é singela a tarefa de discernir um critério abstrato para fixar
as competências materiais e legislativas, exatamente o que se reclama do Supremo
na espécie.
Quarta: no tocante às estruturas voltadas à distribuição de água potável e coleta de
esgoto, prevalece a óptica de que se cuida de monopólio natural.A respeito do
conceito, esclarece a doutrinaespecializada:
Uma indústria é um monopólio natural quando uma só empresa consegue
ofertar um bem ou serviço a um mercadointeiro a um custo menor do que
duas ou mais empresas. (...)Um exemplo de monopólio natural está na
distribuição deágua. Para levar água aos moradores de uma cidade,
umaempresa precisa construir uma rede de tubulações. Se duas oumais
empresas competissem na prestação desse serviço, cadaempresa teria que
pagar o custo fixo da construção da rede.Assim, o custo total médio da água é
menor se uma só empresasupre o mercado. (N. Gregory Mankiw, Introdução
à economia,3a. Ed., 2005, p. 316
(...)
No exercício da competência comum em termos de saúde, pode-se vislumbrar a
existência de hospitais públicos federais, municipais e estaduais trabalhando lado a
lado, mas isso não ocorre com as estruturas de saneamento básico. Os custos de
implantação e manutenção deste último serviço mostram-se tão elevados, que maior
eficiência econômica será obtida com a designação de um único prestador. Nesse
aspecto, é preciso levar em conta os objetivos principais do serviço público em
debate: universalização da cobertura e modicidade tarifária – esta última pressuposto
essencial para que os indivíduos economicamente desfavorecidos a ele tenham
acesso.
Em síntese, há o envolvimento de aspectos políticos, jurídicos e técnicos, o que
torna o papel do Supremo especialmente sensível e complexo.(...) (ADI nº 1842, p.
1714)

Para a melhor compreensão do tema conceitua o que seja interesse local e demonstra
quando ocorre sua extrapolação o transformando em interesse regional.
Definir o que fica no interesse local, regional ou geral é tarefa complexa, que não
encontra resposta imediata no ordenamento jurídico. São conceitos indeterminados,
cujo preenchimento depende da análise das circunstâncias concretas subjacentes ao
caso e à realidade do país. Não seria estranho que serviços hoje considerados de
interesse localsejam, amanhã, tidos como de interesse geral, e vice-versa.
Surge evidente que os serviços de distribuição de água potável pela via canalizada e
a coleta de esgoto possuem feição regional, talvez até mesmo geral. Não é demasia
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salientar a importância do saneamento básico para a proteção do meio ambiente e da
saúde humana. Conforme estimado, cada real investido em saneamento resulta em
vinte e dois reais em economia de gastos com saúde, significando passo essencial à
erradicação daquilo que vem sendo pejorativamente denominado de “doenças de
pobre”. Além disso, o despejo de esgoto sem tratamento – normalmente em cursos
de água de titularidade estadual ou federal – acaba por se tornar vetor de doenças
que causam endemias em diversos municípios e estados.
Ante essas razões, o exame das atividades estampadas no artigo 3º, inciso I, alíneas
“a” e “b”, da Lei nº 11.445/2007 revela que transcendem o mero interesse da
população local, convolando-se em imperativo regional e, quiçá, nacional.(...) (ADI
nº 1842, p. 1715)
Aponta que manter a competência no presente caso na mão do município, seria um retrocesso frente os
dados do IBGE, ademais a gestão estadual é bem mais sucedida e traria insegurança jurídica ao modelo
instituído em 1973, através da Lei complementar nº 14/73.
Assentar a atribuição originária dos municípios resultaria no risco de retrocesso, sob
diversos enfoques. Antes de tudo, porque o modelo de gestão estadual é o mais bemsucedido no setor ao longo da história do Brasil. Depois, porquanto a óptica traria
riscos jurídicos a um modelo já consolidado. Dizer do interesse local para a
prestação dos serviços de coleta de esgoto e distribuição de água encanada seria
presumir que os municípios poderiam optar por novas delegações ou execução direta
do serviço e, dessa forma, fracionar a infraestrutura já existente, gerando ineficiência
e custos adicionais, como aconteceu com o Município de Niterói no caso em análise.
(...)
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,somente 225
municípios brasileiros possuem população superior a cemmil habitantes, em um
universo que compreende 5.561 entes. É dizer: naquadra atual, pouco mais de 4%
dos municípios brasileiros possuicondições de prestar o serviço de saneamento
básico de modosustentável.
(...)
(...) Consiste em saber se o Estado pode assumir o controle de serviçospúblicos de
atribuição municipal por intermédio da criação das regiõesmetropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, valendo-se daprerrogativa prevista no artigo
25, § 3º, da Lei Maior. A resposta édesenganadamente negativa. Contudo, conforme
assentei, os serviços de distribuição de água canalizada e esgotamento sanitário
possuem natureza regional e, como tais, devem ser geridos e implementados pelos
estados. Então, ao criar a Região Metropolitana, com base na citada disposição
constitucional, o Estado do Rio de Janeiro meramente integrou os municípios à
esfera de planejamento e execução de um serviço público do qual já era titular, com
vistas à prestação integrada, o que é desejável e salutar.(...) (ADI nº 1842, p.
1715/1716)

Assevera que o conceito de autonomia federativa deve ser compreendido para que
haja uma convergência entre as normas e princípios constitucionais e não de forma
dissociada.
Em sua conclusão entendeu que a lei complementar impugnada não subtraiu à
competência dos municípios, integrantes das regiões metropolitanas, a gestão das funções de
saneamento básico. Ao contrário, reconheceu serem legítimos interessados na execução dos
serviços que serão executados pelo estado.
Os excertos acima transcritos demonstram ser constitucional a transferência aos
estados dos serviços de competência municipal, quando da instituição de regiões
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metropolitanas, microrregiões e aglomerados urbanos que, a partir deste momento, deixam de
ter o caráter local, para serem de interesse comum ou regional, ainda que o estudo do caso
seja complexo e deve ser feito com base na conjugação de vários artigos constitucionais.

4.6 Da manifestação da Organização Mundial de Saúde sobre a repartição de
competências acerca do saneamento básico.

Conforme se verificou as primeiras noções de saneamento básico ocorrem por volta
de 4.000 a. c., nas comunidades situadas no Oriente. No passar dos séculos a humanidade foi
obrigada a desenvolver-se frente às dificuldades que foram encontradas no percurso da
caminhada evolutiva, um desses problemas foi à necessidade de realizar o despejo correto dos
dejetos humanos a fim de evitar a contaminação das nascentes e proliferação de doenças que
ocasionam a morte ou reduzia a capacidade laborativa do homem.
Apesar de o homem ter consciência da importância do saneamento básico para a
promoção da vida, em muitos locais do mundo as condições insalubres de moradia ainda
persistem, este é o resultado do relatório da Organização Mundial da Saúde divulgado em
2014 e intitulado água e avaliação de saneamento básico e potável: é investir em água e
saneamento, aumentar o acesso e reduzir as desigualdades (OMS, 2014), que é publicado a
cada dois anos, o documento avalia o acesso à água e ao saneamento básico com base em
informações de 94 países e 23 agências. No relatório aponta os avanços alcançados entre o
período de 1990 a 2012, relativos à promoção de saneamento básico no mundo e ainda traz os
desafios para reduzir as desigualdades entre as populações através da implementação do
saneamento básico.
No período de 1999 a 2012, aponta dois avanços alcançados: o primeiro é o acesso á
água potável de 2,3 bilhões de pessoas ganharam; sendo o segundo a queda na mortalidade
infantil devido a doenças diarréicas, que são fortemente associadas com a falta de água,
saneamento inadequado e higiene, em 1990 era 1,5 milhões de mortes e em 2012 passou para
600 mil. O relatório afirma que ainda há muito a ser feito, pois 2,5 bilhões de pessoas não têm
acesso a saneamento básico, 1 bilhão de pessoas praticam defecação a céu aberto, nove em
cada dez nas zonas rurais, 748 milhões de pessoas não têm acesso à água potável de qualidade
e estima-se que 1,8 bilhões de pessoas utilizam fonte de água potável contaminada por
dejetos.
O Relatório faz crítica ao Brasil acerca das dificuldades de relações entre União,
Estados e Municípios na implementação de políticas públicas, afirma que “a baixa capacidade
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institucional de agentes locais e regionais, aliada às peculiaridades do arranjo federativo
nacional, compõe quadro de fragilidade política, com reflexo na prestação dos serviços”
(OMS, 2014, p. 339). Ademais, a Constituição Federal de 1988 prevê a prestação dos serviços
de saneamento ocorra de forma descentralizada e a competência para o fornecimento e
regulação dos serviços de saneamento cabe aos entes federados locais (municípios). Ressalta a
inexistência cultural da participação da sociedade com um todo nas ações e serviços de
saneamento básico. Mas ressaltar os esforços para a promoção do saneamento básico,
iniciados há cinco anos pela União com a ampliação do acesso da população ao saneamento
por meio de financiamento para estados e municípios, no âmbito do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC I e II). Além disto, promulgou leis, fortalecendo o quadro legal do
direito ao saneamento (Lei 11.445/2007 – Lei do Saneamento ‐, e sua regulamentação,
Decreto 7.217/2010, Lei 12.305/2010 – Lei de Resíduos Sólidos, e sua regulamentação,
Decreto 7.404/2010).
Ainda os dados apresentados pelo IBGE, na Pesquisa Nacional de Saneamento
(PNSB) de 2008 aponta que apenas 55,2% dos municípios brasileiros tinham serviço de
esgotamento sanitário, comparando com a pesquisa anterior realizada em 2000, o aumento foi
pífio, que registrava 52,2%. Em 2008, a proporção de municípios com rede de coleta de
esgoto é bem inferior à de municípios com rede geral de distribuição de água, 99,4%, manejo
de resíduos sólidos, 100,0%, e manejos de águas pluviais, 94,5%.
Os dados apresentados pelo IBGE e as críticas do promovidas pela OMS, confirmam
o posicionamento doutrinários encabeçado por Barroso (1997), Slawinski (2006), pelos
Ministros Maurício Corrêa e Marco Aurélio e PGR, demonstrando ser ineficiente a atual
repartição de competências adotada pelo Brasil em relação ao saneamento básico.

4.7 Conclusão

É fácil compreender, a coerência constitucional para a divisão de competência na
matéria tem como alicerce o princípio da eficiência, que rege toda a administração pública
(art. 37, CF/88). Caso o interesse for comum, a coordenação pelo Estado é mais adequada a
fim de conquistar a universalização do serviço, logo objetivando a qualidade, eficiência e
tarifas módicas. Se a prestação do serviço for predominante local, o Município possui
melhores chances de cumprir estes objetivos. Destarte, nada obstrui em lugar de promover um
embate político, e visando o bem estar da população, que as partes preferem uma solução
madura buscando uma celebração de convênio, com a definição consensual dos papeis de
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cada um, nos termos do art. 3º, II e 24 da Lei 11.445/07 e art. 241 da Constituição Federal de
1988.
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5. DA DECISÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
1842.

Agora identificaremos os motivos que ensejaram o STF a julgar procedente o pedido
do PDT, e declarar a inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do serviço de
saneamento básico, que é de competência do município.
Os

MinistrosJoaquim

Barbosa,

Nelson

Jobim,

Gilmar

Mendes,

Ricardo

Lewandowski, Teori Zavascki e Rosa Weber, votaram pela inconstitucionalidade dos
dispositivos legais impugnadas na ADI nº 1842.
Após os Ministros Maurício Corrêa e Marco Aurélio apresentar seu voto no plenário
do STF, manifestando pela improcedência da ação e pela constitucionalidade das regras
impugnadas, os Ministros Joaquim Barbosa e Nelson Jobim, discordaram dos votos
favoráveis a constitucionalidade.A discordância é apoiada em síntese, na tese que não deve
haver confronto entre o estabelecimento de regiões metropolitanas e a autonomia municipal.
O voto do Min. Joaquim Barbosa fundamenta que a limitação à autonomia dos
municípios não sucede da instituição da região metropolitana, porém do arranjo
constitucional, que deve resguardar a competência municipal de deliberar sobre os rumos que
aglomeração urbana devera seguir, senão vejamos:
(...) o estabelecimento de regiões metropolitanas não se contrapõe à autonomia dos
municípios que venham a fazer parte de sua estrutura. Assim como não há um
número fixo de competências municipais encoberto pelo princípio da autonomia dadas as condições fáticas que podem transformar os interesses locais em interesses
comuns não se pode afirmar que municípios metropolitanos possuem uma
autonomia menos expressiva que a daqueles não componentes de regiões
metropolitanas.
É essencial ter em mente que a autonomia municipal não possui apenas aspecto
negativo, por tornar o município imune à interferência de outros entes federados respeitados, obviamente, os limites traçados pela Constituição Federal. A autonomia
municipal também possui nítido caráter positivo, por também se exercer quando
órgãos colegiados metropolitanos permitem que o município seja ouvido e
efetivamente decida sobre os interesses comuns da região.
Portanto, é preciso examinar o problema por dois prismas complementares: (i) a
restrição à autonomia dos municípios metropolitanos dá-se desde a configuração
normativa constitucional, e não a partir da criação individual de cada região
metropolitana, e (ii) a autonomia municipal realiza-se quando o município, num
contexto metropolitano, tem preservada a capacidade de decidir efetivamente sobre
os destinos da região.
Nessesentido,parece-mequeatransferência
diretaouoblíquadecompetênciastipicamentelocaisparao estado,em consequência
dacriaçãodeumaregião
metropolitana,nãoécompatívelcomaordemconstitucional
vigente.
(...)
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Assim, 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-territorialadministrativa, de caráter intergovernamental, que nasce em consequência da criação
da região metropolitana.” (ADI nº 1.842, p. 1.614 a 1.616)

Já o Min. Nelson Jobim manifestou que no caso da criação de regiões metropolitanas
competência de promover o serviço de saneamento básico, não caberia aos Estados ou aos
Municípios, mas sim a reunião dos municípios envolvidos, senão vejamos:
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
preveem 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 nº 1842, p. 1702)

Por fim o Min. Nelson Jobim conclui que as regiões metropolitanas possuem funções
administrativas e executórias que na verdade correspondem a competências e atribuições dos
municípios, logo violam o pacto federativo e a autonomia municipal, senão vejamos:
(1.1) As REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERADOS URBANOS e
MICRORREGIÕES não são entidades políticas autônomas de nosso sistema
federativo, mas, sim, entes com função administrativa e executória;
(1.2) Tais entes não detêm competência político-legislativa própria;
(1.3)Sua competência, bem como suas atribuições, são, na verdade, o somatório
integrado das competências e atribuições dos MUNICÍPIOS formadores;
(1.4) O INTERESSE METROPOLITANO é o conjunto dos interesses dos
MUNICÍPIOS sob uma perspectiva intermunicipal;
(1.5) As funções administrativas e executivas da REGIÃO METROPOLITANA
somente podem ser exercidas por órgão próprio ou por outro órgão (público ou
privado) a partir da autorização ou concessão dos MUNICÍPIOS formadores;
(...)
(1.10) Caberá aos MUNICÍPIOS integrantes da região decidir, no âmbito do
CONSELHO DELIBERATIVO, a forma como prestarão os serviços de natureza
metropolitana, especialmente aqueles referentes ao SANEAMENTO BÁSICO;
(...)
(1.13) O SANEAMENTO BÁSICO, por se constituir em típico interesse
intermunicipal, não pode ser atribuído ao âmbito estadual, sob pena de violação
grave à federação e à autonomia dos Municípios.
(...)
(1.17) Na mesma linha, é inconstitucional a legislação complementar estadual que,
ao criar a estrutura de funcionamento da REGIÃO METROPOLITANA, vincule a
indicação dos representantes municipais à autorização do GOVERNADOR DO
ESTADO ou de qualquer autoridade estadual(ADI nº 1.842, p. 1.709 a 1.711).

Depreende-se dos votos divergentes que a inconstitucionalidade das normas
impugnadas funda-se na usurpação de competências entre os entes federativos.
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Apesar dos votos dos Ministros Joaquim Barbosa, Nelson Jobim, Ricardo
Lewandowski, Teori Zavascki e Rosa Weber, apresentarem pequenas divergências pontuais
entre si, no contexto geral se convergem pela inconstitucionalidade da transferência aos
estados da competência executória do saneamento básico nas regiões metropolitanas. Assim,
no decorrer do julgamento os Ministros acima apontados concordaram com os fundamentos
articulados no voto do Min. Gilmar Mendes, o elegendo para redigir o acórdão, logo sendo
seu voto o sustentáculo.
Em razão da escolha do Min. Gilmar Mendes para redigir o acórdão, o presente
trabalho irá analisar o voto no que tange sua argumentação para a inconstitucionalidade da
norma atacada.
Frente aos diversos posicionamentos doutrinários e votos favoráveis sobre a
possibilidade do estado concentrar a competência para articular as ações de saneamento
básico, o Min. Gilmar Mendes compreende que é flagrante a violação a autonomia municipal,
senão vejamos:
No entanto, data vênia, entendo que tal conclusão não merece prosperar, pois não é
compatível com a Constituição Federal a transferência integral do poder concedente
seja ao estado federado, seja ao município pólo, uma vez que eliminaria, neste
aspecto, a capacidade de auto-administração dos municípios envolvidos e,
consequentemente, núcleo essencial da autonomia municipal. (ADI nº 1842, p.
1748)

O Min. Gilmar Mendes em seu voto constrói uma terceira linha de pensamento
acerca do modelo de gestão do saneamento básico adotado nas regiões metropolitanas pelos
estados, discordando do pronunciamento dos Ministros Maurício Corrêa, Marcos Aurélio e
Nelson Jobim, entendendo que no caso concreto a solução mais sensata seria a gestão
consorciada entre os entes estatais envolvidos, senão vejamos:
(...) a inadequação na prestação da função pública de saneamento básico enseja
problemas ambientais e de saúde pública que afetam comunidades próximas,
principalmente nos casos em que se verifica o fenômeno da conurbação.
O vínculo entre saneamento básico e saúde pública é tão estreito que a própria
Constituição Federal atribuiu competência ao SUS para participar na formulação da
política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, IV, CF/1988).
Dessa forma, a função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o
interesse local e passa a ter natureza de interesse comum, apta a ensejar a instituição
de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art.
25, § 3º, da Constituição Federal.
Com efeito, a integração do planejamento e execução do saneamento básico de
agrupamento de municípios não só privilegia a economicidade e eficiência de
recursos naturais e financeiros – por exemplo, aproveitando estação de tratamento e
redes de distribuição e coleta para diversas comunidades – como permite subsídios
cruzados, isto é, a compensação de déficit na prestação de serviço em determinadas
áreas com o superávit verificado nas áreas de maior poder aquisitivo.
(...) na hipótese de integração metropolitana, opoder decisório e o eventual poder
concedente não devem sertransferidos integralmente para o estado federado, como
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entendia o Min.Maurício Corrêa; nem permanecer em cada município
individualmenteconsiderado, como sustentava mais enfaticamente o Min. Nelson
Jobim.
(...)
Antes, a região metropolitana deve, como ente colegiado,planejar, executar e
funcionar como poder concedente dos serviços desaneamento básico, inclusive por
meio de agência reguladora, de sorte aatender o interesse comum e à autonomia
municipal.
(...)
Registre-se que esta integração pode ocorrer tantovoluntariamente, por meio de
gestão associada, empregando convêniosde cooperação ou consórcios públicos,
consoante os arts. 3º, II, e 24 da LeiFederal n° 11.445/2007 e 241 da Constituição
Federal, comocompulsoriamente, nos termos em que prevista na lei
complementarestadual que institui as aglomerações urbanas.
(ADI nº 1842, p. 1741, 1742)

Ainda, aduz que a adesão compulsória do município a região metropolitana e o
interesse comum não são incompatíveis com a autonomia dos municípios participantes, mas a
gestão consorciada do saneamento básico é a saída viável para a proteção da autonomia
municipal.
Objetivando a garantia da harmonia entre a autonomia municipal e a integração
metropolitana, aponta como solução para o caso, está no direito alemão, no sistema chamado
Kreise, que define como:
O agrupamento de municípios junto com o estado federado detenha a titularidade e o
poder concedente, ou seja, o colegiado formado pelos municípios mais o estado
federado decida como integrar e atender adequadamente à função de saneamento
básico. (ADI nª 1842, p. 1751)

Krell (2006) explica o com maiores detalhes o funcionamento do Kriesalemão;
Como a grande maioria dos cerca de 13.500 municípios germânicos são pequenos e
não possuem condições de manter uma vasta gama de órgãos e repartições próprias
nos diferentes setores da Administração Pública, houve uma evolução no sentido da
criação de organismos de cooperação. Lá, o órgão clássico de cooperação
intermunicipal e intergovernamental é o Kries (“círculo” ou “circunstância”
municipal), cujas origens remontam ao início do século XIX. Existem hoje na
Alemanha cerca de 300 Kreise(em média com 20 a 30 municípios membros) e 110
Grandes Cidades, municípios maiores, que não fazem parte de nenhum Kreis. As
competências do Kreise são baseadas no princípios da subsidiariedade, segundo o
qual as entidades estatais superiores somente devem assumir as tarefas e os serviços
que os entes menores não são capazes de cumprir de maneira eficiente.
É importante ressaltar também que existe uma “função dupla” do Kreis alemão, que
representa, por um lado, uma comunidade territorial supralocal e microrregião
municipal e, por outro, um distrito governamental do Estado federado. Isto significa
que o Kreis é uma unidade da Administração estadual (comparável com a
microrregião brasileira) e, ao mesmo tempo, uma associação de municípios.
Assim, um grande leque de atribuições ligadas ao gerenciamento e à proteção dos
recursos hídricos cabem ao Kreis como unidade de atuação da Administração
estadual, como a fiscalização, a concessão de outorgas hídricas e a execução de
planos hídricos. Além disso, alguns Estados mantém repartições técnicas
especializadas próprias, que estão inseridas na estrutura do Kreis, mas respondem
diretamente à Secretária Estadual de Meio Ambiente. Por outro lado, o Kreis age
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também como grêmio intermunicipal na construção e manutenção de estações de
tratamento de águas servidas (Krell, 2006, p. 46/47)

Busca ainda no direito comparado, diversos exemplos de sucesso na integração de
comunidades locais para a execução do serviço público de saneamento básico, nos países
Estados Unidos, Canadá, Espanha, Índia e França, senão vejamos:
(...) na área metropolitana de Nova Iorque (NYC) ocorreu verdadeira incorporação
de diferentes municípios (Bronx, Brooklin, Manhattan, Queens e StatenIsland) para
concentrar a execução dos serviços de saneamento básico sob a autoridade do
prefeito do município pólo. Assim, o New York City Departamentof Environmental
Protection controla todo o serviço de abastecimento de água e recolhimento de
esgoto.
(...)
Tal modelo ainda é empregado atualmente, como demonstra o caso da Cidade de
Toronto, em que foram incorporados 6 municípios de seu entorno (cf. BURNS,
Daniel. “A recente reforma municipal do Canadá com atenção particular ao caso de
Toronto” in O Desafio da Gestão das Regiões Metropolitanas em Países Federativos.
Brasília, Câmara dos Deputados, 2004. p. 27-29).

Na Espanha, aplicou-se modelo na região metropolitana de Bilbao em que havia um
conselho geral, com representantes dos municípios periféricos, e uma comissão
executiva, presidida pelo prefeito do Município pólo. Todavia, não se estabeleceram
competências claras que diferenciassem o papel da organização metropolitana e dos
municípios que a compunham (cf. MARTIN MATEO, Ramon. Problematica
Metropolitana. Madrid: Montecorvo, 1974. p. 234/235).
(...)
Na Índia, a responsabilidade pelas áreas metropolitanas não é dos governos locais ou
da União, mas dos governos estaduais, que em geral criam instituições
especializadas.
A exceção é a região metropolitana de Nova Delhi, pois na qualidade de capital da
Índia, constitui território da União, com Poder Legislativo próprio. Formada em
1957, a Grande Delhi amalgamou 11 municípios ao Município de Delhi, que só
abrange 10% da área metropolitana.
A partir de então, a responsabilidade pelos serviços básicos de “construção,
manutenção e limpeza de drenos e trabalhos de drenagem; limpeza, remoção e
disposição do lixo e outros materiais poluidores; (...) melhorias de bueiros (...);
serviço de água; limpeza de viaspúblicas”; entre outros restou transferida dos
municípios anexados para a Municipal Corporation ofDelhi (cf. MARTHUR, Om
Prakash. “Índia: arranjos financeiros e estruturas de gestão da região metropolitana
de Nova Delhi”. in O Desafio da Gestão das Regiões Metropolitanas em Países
Federativos. Brasília, Câmara dos Deputados, 2004. p. 29-31).
Na França, criaram-se comunidades urbanas, atribuindo ao âmbito metropolitano os
serviços sanitários e de saneamento. Também na Inglaterra, definiram-se
competências semelhantes entre a Autoridade Metropolitana e os Conselhos de
Distrito metropolitano (cf. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do
Federalismo. Rio de Janeiro:Forense, 1986. p. 133) (ADI nº 1842, p. 1742 a 1746).

Além de fazer alusão ao direito comparado, ainda assenta o modelo de gestão
compartilhada entre os entes federativos e a sociedade na administração dos recursos hídricos
instituído pela Lei 9.433/97 que se encontra expressamente relacionado à promoção do
serviço de saneamento no caso em tela, senão vejamos:
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No Brasil, a Lei federal n° 9.433/1997 estipulou como fundamento da Política
Nacional a administração dos recursos hídricos em função das bacias hidrográficas
(art. 1º, V, da Lei n° 9.433/1997).
Com efeito, 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. Ressalte-se que o art. 1º, VI, da Lei nº 9.433/1997
também prevê como fundamento a gestão descentralizada dos recursos hídricos
“com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”.
Dessa forma, a integração metropolitana em função de saneamento básico surge
como imperativo da própria Política Nacional dos Recursos Hídricos e deve pautarse no uso racional dos recursos hídricos, além de promover o adequado atendimento
do interesse comum e resguardar a autonomia dos municípios.
(...)
Nesse contexto, é preciso garantir, por um lado, que um município isoladamente não
obstrua todo o esforço comum para viabilidade e adequação da função de
saneamento básico em toda região metropolitana, microrregião e aglomerado
urbano.
Por outro lado, também deve se evitar que o poder decisório e o poder concedente
concentrem-se nas mãos de um único ente, quer o estado federado, quer o município
pólo (ADI nº 1842, p. 1746 e1747).

Por fim o Min. Gilmar Mendes conclui que a gestão consorciada das decisões que
afetam a região metropolitana, dando voz aos municípios e estados seria melhor solução, pois
não concentraria as decisões no estado ou em um , :
Nesses termos, entendo que o serviço de saneamento básico - no âmbito de 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 federado.
Portanto, nesses casos, o poder concedente do serviço 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 de comunidades locais - em que a
vontade de um único ente não seja imposta a todos os demais entes políticos
participantes.
Esta estrutura colegiada deve regular o serviço de saneamento básico de forma a dar
viabilidade técnica e econômica ao adequado atendimento do interesse coletivo.
Ressalte-se que a mencionada estrutura colegiada pode ser implementada tanto por
acordo, mediante convênios, quanto de forma vinculada, na instituição dos
agrupamentos de municípios.

Assim, foi julgada procedente em parte a ação, declarando a inconstitucionalidade da
transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de
interesse comum, pela maioria de votos, sendo vencidos os Ministros Mauricio Corrêa e
Marco Aurélio.
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5.1 Conclusão

A decisão do STF acima transcrita, reforça a ideia de cooperação federativa na
prestação da função pública de saneamento básico, através de práticas associativas, nos
termos do artigo 241 da Constituição Federal de 1988 e artigo 3º, II e 24 da Lei 11.445/07.
Logo os municípios no exercício de sua competência para legislar sobre assuntos de
seu interesse local, devem se agrupar ou associar, através de consórcios públicos ou convênios
de cooperação entre si ou entres estes e os estados, para a gestão dos serviços públicos de
saneamento básico na região metropolitana, onde os interesses na área do saneamento
sejamcomuns e necessários a universalização e eficiência dos serviços públicos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação teve como objetivo principal analisar a decisão da Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1842, que reconheceu a inconstitucionalidade à
competência dos Estados em gerir isoladamente o serviço público de saneamento básico em
regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, visto que tal atribuição ofende
a autonomia municipal. Ficou entendido que no caso das regiões metropolitanas e afins, a
gestão deverá ser consorciada, envolvendo os municípios integrantes e os estados. Embora tal
decisão não tenha sido unânime, pelos Ministros do STF, considerando que uma minoria
entendeuser constitucional as normas atacadas. Deve-se salientar a crítica da OMS em relação
ao arranjo constitucional brasileiro, que em seus estudos verificou a existência de dificuldades
de interação entres os três entes federados.
Para tanto, este trabalho dispôs de cinco capítulos, sendo primeiro de teor
introdutório, o qual definiu o que é saneamento básico e fez um levantamento histórico do
saneamento básico desde os primórdios da humanidade até atualidade. O segundo capítulo fez
a interligação do saneamento básico com os princípios de Direito Ambiental adotados pelo
ordenamento jurídico pátrio. O terceiro capítulo discorre sobre o posicionamento doutrinário
favorável a constitucionalidade e é subdividido em 6subcapítulos, o primeiro subcapítulo
apresentou os motivos ensejadores da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1842 e as
duas posições doutrinarias. O segundo subcapítulo foi demonstrado à competência comum
entre os entes federativos para a execução do saneamento básico. O terceiro subcapitulo
explicou o sistema de água adotado na Constituição Federal de 1988. O quarto subcapítulo
discorreu sobre as competências constitucionais dos entes federados sobre o saneamento
básico. O quinto subcapítulo trouxe os votos dos Ministros do STF e o parecer do PGR
favoráveis à constitucionalidade das normas contestadas. No sexto e último subcapitulo
foramapresentados críticas da OMS sobre o ordenamento constitucional brasileiro na
promoção do saneamento básico. No último capítulo foi expostos os pensamentos dos
Ministros favoráveis à inconstitucionalidade das normas impugnadas.
Após uma análise dos argumentos das duas correntes favoráveis e contrários a
constitucionalidade de o estado poder concentrar a competência para a execução do serviço de
saneamento básico, observa-se a complexidade do tema, em especial quando se analisa os
dados da OMS e do IBGE,que demonstram os pífios resultados em relação à implementação
do saneamento básico pelos municípios brasileiros. Por outro lado a legislação referente ao
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saneamento básico e aos recursos hídricos determina que a gestão ocorra com a partição de
todos os entes federados envolvidos bem como da sociedade local ou regional.
Diante do exposto, pode se concluir com este trabalho, o tratamento de água e
saneamento básico em sua maior parte realmente deve ser de prestação dos municípios,
devido a manifesta evidência do interesse local, a fim de manter o pacto federativo intacto.
Esta dissertação, concluiu ainda que a gestão compartilhada deve ser feita, nos
termos do artigo 241 da Constituição Federal de 1988 e artigo 3º, II e 24 da Lei 11.445/07,
por meio de consórcios públicos ou convênios de cooperação entre os entes federados
envolvidos, delimitando a área de atuação de cada ente, visando, dessa forma uma integração
entre os entes e evitando embates políticos e promovendo do bem estar da população.
Assim, entendeu-se que, somente com um novo olhar sobre a competência sobre
águas e saneamento básico, poderemos resolver questões que aparentemente são locais, mas
que ganham relevo maior no contexto ambiental.
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incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados
substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição
Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes
do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito
Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i)
autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem
delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do
Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade
da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O
mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado
e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em
regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do
STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da
Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a
mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum
modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como
serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da
Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para
promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência
municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o
monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação,
tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição
final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam
a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do
saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de
interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado
atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico
pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de
cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e
o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na
lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de
municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento
básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para
dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este
caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5.
Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e
serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não
significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito
mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de
saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do
conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para
aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre
municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se
concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da
autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do
serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos
entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração
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