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RESUMO

O saneamento básico está visceralmente ligado ao direito a saúde, que tem por pressuposto o
maior bem jurídico tutelado, o direito à vida. Nesse sentido, em 28 de julho de 2010, a
Organização das Nações Unidas (ONU), declarou, pela Resolução A/RES/64/292, o acesso à
água e ao saneamento como um Direito Humano, reconhecendo que o acesso ao saneamento
básico é indispensável para o pleno gozo de todos os demais direitos humanos já declarados.
Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise comparativa do Direito
Humano ao saneamento básico, nos sistemas jurídicos Brasileiro e Português, a partir da
perspectiva, do Direito Constitucional e Internacional. Inicialmente, realiza-se um breve
apanhado histórico da transição do Estado Liberal não intervencionista para o Estado do bemestar social (welfare state), a fim de demonstrar o dever do Estado em prestar os serviços que
compõem o conceito de saneamento. Em seguida, examina-se a tutela do direito humano ao
saneamento básico no âmbito da ONU. Posteriormente, o estudo avalia a defesa do direito
humano ao saneamento no domínio da Organização dos Estados Americanos (OEA). Na
sequência, analisa-se o saneamento básico no sistema jurídico Brasileiro. Em continuidade,
discorre-se sobre o processo de integração da União Europeia (UE) e seus instrumentos
internacionais de tutela do saneamento e faz-se a análise do sistema jurídico português na
prestação dos serviços de saneamento. Por fim, realiza-se uma análise comparativa entre as
organizações internacionais ONU, OEA e UE, e dos Estados em comento, fechando com as
considerações finais. Para realização do presente trabalho, utilizou-se do método analíticocomparativo, da pesquisa qualitativa, bem como das técnicas de pesquisa documental,
bibliográfica e jurisprudencial.

Palavras-chave: Saneamento Básico. Direitos Humanos. Abastecimento de Água Potável.
Esgotamento Sanitário. Organização Internacional.

ABSTRACT

Basic sanitation is viscerally linked to the right to health, which presupposes the greatest legal
protected right: the right to life. In this regard, on July 28, 2010, the United Nations declared,
through Resolution A/RES/64/292, the access to water and sanitation as a Human Right, ,
recognizing that access to basic sanitation is Indispensable for the full enjoyment of all other
human rights already declared. In this way, the present work aims to perform a comparative
analysis of the Human Right to basic sanitation, in the Brazilian and Portuguese legal
systems, from the perspective of Constitutional and International Law. Initially, a brief
historical survey on the transition from the non-interventionist Liberal State to the welfare
state is presented, in order to show the State's duty to provide the services that make up the
concept of sanitation. Next, it examines the protection of the human right to basic sanitation
within the UN. Subsequently, it assesses the defense of the human right to sanitation in the
Organization of American States (OAS). The basic sanitation is analyzed in the Brazilian
legal system. In continuity, it discusses the process of integration of the European Union (EU)
and its international instruments to safeguard sanitation. Moving on, the analysis of the
Portuguese legal system in the provision of sanitation services is undergone. Finally, a
comparative analysis is carried out between the international organizations UN, OAS and EU,
and the states in question, closing with the final considerations. For the accomplishment of the
present study, the comparative analytical method, the qualitative research, as well as of the
documental, bibliographical and jurisprudential research techniques were used.

Keywords: Basic Sanitation. Human Rights. Portable Water Supply. Sanitary Exploitation.
International Organization.
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INTRODUÇÃO

A preocupação com saneamento básico está visceralmente ligada à saúde humana
e remonta às mais antigas civilizações, existindo relatos que datam cerca de 200 a.C. e
recomendavam a purificação da água pela fervura sobre o fogo ou por meio de filtração em
areia e cascalho antes do consumo. Foram encontradas também ruínas de uma civilização que
se desenvolveu no norte da Índia há aproximadamente 4.000 anos, que evidenciam indícios de
práticas sanitárias, incluindo a presença de banheiros, esgotamento sanitário nas construções
civis, além de drenagem nas ruas. O próprio velho testamento aborda diversas práticas
vinculadas a hábitos sanitários em relação ao povo judeu, ao recomendar a limpeza e a
vedação dos poços para evitar possível contaminação.
Dessa maneira, pode-se dizer que o ato de higienizar é reflexo daquilo que em
tempos remotos convencionou ser chamado de instinto de conservação do indivíduo. A luta
pela sobrevivência da espécie humana ocorre por meio do instinto de autoconservação. Este
instinto é exibido nas mais rudimentares formas de vida e manifesta-se muitas das vezes de
forma involuntária, uma vez que, sua principal característica é a própria involuntariedade e a
inconsciência da ação instintiva. Entretanto, em uma análise mais aguçada, observa-se que, no
homem, esta característica passa, por muitas vezes, pela plena consciência dos atos. Assim
sendo, em 28 de julho de 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou, por meio
da Resolução A/RES/64/292, o saneamento básico como um Direito Humano, essencial para
a concretização de todos os demais direitos humanos.
Nesse sentido, pretende-se realizar nesta dissertação, uma análise comparativa do
Direito Humano ao saneamento básico, nos sistemas jurídicos Brasileiro e Português, a partir
da perspectiva, do Direito Constitucional e Internacional.
Essa pesquisa se justifica por ser o saneamento básico um direito humano
essencial para a concretização de todos os demais direitos humanos. Portanto, sua
implementação promove o bem-estar social, garantindo aos indivíduos uma vida com um
mínimo de dignidade. Ademais, o saneamento básico constitui um mecanismo que, além de
promover a proteção ambiental, também garante o gozo de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Além disso, possui ligação direta com o desenvolvimento sustentável, como
forma de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a capacidade de a natureza repor
os recursos naturais, minimizando os danos ambientais por meio da coleta e disposição final e
adequada dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos.
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Assim, o presente trabalho analisará os sistemas jurídicos e as políticas públicas
de prestação dos serviços de saneamento básico nos sistemas português e brasileiro,
apresentando os pontos convergentes e divergentes entre ambos os sistemas.
Quanto à perspectiva internacional iremos examinar a tutela jurídica do
saneamento básico nos Tratados, nas Convenções e nas Resoluções das Organizações
internacionais em que estes países são membros, nomeadamente a Organização das Nações
Unidas (ONU), Organização dos Estados Americanos (OEA) e a União Europeia (EU).
Deste modo, a analise da ONU, se justifica pelo fato de ser uma organização de
finalidade universal, sendo ambos os Estados seus membros. Quanto às demais organizações,
sua análise se justifica por serem organizações regionais, sendo o Brasil Estado-membro da
OEA, e Portugal membro da UE.
O presente trabalho é do tipo exploratório e descritivo, o método utilizado será o
analítico-comparativo. Para a abordagem do problema, será utilizada a pesquisa qualitativa,
bem como serão utilizadas as técnicas de pesquisa documental, bibliográficas e
jurisprudencial. O marco teórico utilizado é o Relatório A/HRC/12/24 da Perita independente
da ONU, sobre as obrigações em matéria de Direitos Humanos relacionadas à água potável e
saneamento, Sra. Catarina de Albuquerque. O aporte teórico advém de pesquisas acadêmicas,
obras literárias, livros, artigos, revistas e periódicos, entre outros.
Para alcançar os seus objetivos, este trabalho foi estruturado em introdução,
conclusão e sete Capítulos, divididos da seguinte forma: o Capítulo I trata do
Constitucionalismo dos Direitos Sociais, tendo por base o saneamento como um direito social,
iniciando a abordagem pela transição do Estado liberal não intervencionista para o Estado do
bem-estar social (welfare state) em que o Estado é chamado a garantir alguns direitos sociais
básicos.
No Capítulo II, discorre-se sobre o regime jurídico internacional dos direitos
sociais, analisando o saneamento básico como um direito humano no âmbito da Organização
das Nações Unidas. Para tanto, examinaram-se os seguintes documentos: a Carta das Nações
Unidas (1945), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional
dos Direitos Civis e Políticos (1966), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais (1966), a Conferência Mar Del Plata (1977), a Convenção Sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Descriminação Contra a Mulher (1979), a Convenção sobre os Direitos
da Criança (1989), a Conferência Internacional de Água e Meio Ambiente (1992), a
Conferência Meio Ambiente e o Desenvolvimento-ECO-92 (1992), a Conferência
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Internacional sobre População e Desenvolvimento (1994), o Direito ao Desenvolvimento Resolução 54/175 (1999), a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável Rio + 10
(2002), o Comentário Geral nº 15, o Relatório - E/CN.4/Sub.2/2005/25 Projeto de Diretrizes
para a Concretização do Direito Humano a Água Potável e Saneamento (2005), a Decisão
2/104 do Conselho dos Direitos Humanos (ONU 2006), o Relatório - A/HRC/6/3 dos Direitos
Humanos para Acesso à Água Potável e Saneamento (2007), a Resolução A/HRC/RES/7/22
(2008), o Relatório A/HRC/12/24 da Perita Independente sobre as Obrigações em Matéria de
Direitos Humanos Relacionadas à Água Potável e Saneamento, Sra. Catarina de Albuquerque
(2009), a Resolução A/RES/64/292 de Declaração do Direitos Humano à Água e Saneamento
(2010).
Em seguida, examina-se, no Capítulo III, o saneamento básico como um direito
humano no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Nesse capítulo, abordam-se os
seguintes instrumentos a Carta da Organização dos Estados Americanos (1948), a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (1969), o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em
Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo de San Salvador” (1988), a
Carta Social das Américas (2012).
Por sua vez, no Capítulo IV, investiga-se o saneamento básico como um direito
humano no sistema jurídico Brasileiro, analisando-se a construção do conceito de saneamento
básico e quais os serviços o conceito engloba. Examina-se cada um desses serviços
nomeadamente o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a Política nacional
de Resíduos Sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais. Aborda-se também a pesquisa
sobre saneamento básico realizado pelo Instituto Trata Brasil.
Na sequência, trata-se, no Capítulo V, do saneamento básico como um direito
humano no âmbito da União Europeia. Descreve-se sobre o processo de integração regional
com todas as fases e de todos os seus modelos e, posteriormente, abordam-se os seguintes
instrumentos: o Tratado que cria a Comunidade do Carvão e do Aço (1951), o Tratado de
Roma (1957), o Tratado de Fusão (1967), o Ato único Europeu (1986), o Tratado de
Maastricht (1992), o Tratado de Amsterdã (1997), a Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia (2000), o Tratado de Nice (2001), o Tratado de Lisboa (2007). Analisa-se
ainda a Estrutura da União Europeia.
No Capítulo VI, examina-se o saneamento como um direito fundamental no
sistema jurídico Português. Por fim, no Capítulo VII, apresentou-se o direito ao saneamento
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sob uma análise comparativa entre as Organizações Internacionais ONU, OEA e UE, e os
sistemas jurídicos brasileiro e português, abordando os pontos convergentes e divergentes.
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Capítulo I

1 CONSTITUCIONALISMO E DIREITOS SOCIAIS: O SANEAMENTO COMO
DIREITO SOCIAL

O modelo liberal de organização de Estado, colocado em prática ao longo do
século XIX, surge baseado nos ideais revolucionários e iluministas dos séculos XVII e XVIII
(liberdade, igualdade e fraternidade), como forma de transição da idade medieval para a
modernidade e, de libertação das amarras de um Estado absolutista, com excesso de
privilégios para determinadas classes sociais em detrimento da grande maioria da população.
A modernidade fundamentada nos ideais iluministas nutria como principais
objetivos: alcançar a universalização da liberdade, promover a igualdade social, política e
econômica, semear a paz e a solidariedade entre todos os povos. Entretanto, não conseguiu
atingir os objetivos que lhe impulsionaram, devido às barreiras de atuação do Poder Público
no modelo liberal. O Estado estava limitado ao exercício de suas funções, tidas apenas como
forma de promoção da segurança pública e provedor de infraestrutura viária, não possuindo
legitimidade para interferir nas relações socioeconômicas.
Nesse sentido, o modelo não intervencionista do Estado liberal não atendia mais
aos anseios da sociedade, que, aliados aos avanços da ciência e da tecnologia, acabaram por
desencadear a revolução industrial, aprofundando exponencialmente a desigualdade social,
produzindo, na prática, um regime político-econômico oligárquico e burguês. O que
possibilitava uma excessiva concentração de poder político e econômico nas mãos da
burguesia industrial e comercial em detrimento das classes operária e camponesa, que ficaram
fadadas à miséria, gerando várias crises políticas e econômicas.
A falta de representatividade política da sociedade e a profunda desigualdade
social demonstraram que o Estado liberal não havia conseguido atingir os ideais
revolucionários que lhe deram origem, tendo suas bases ideológicas deturpadas pelo sistema
capitalista. Oliveira (2016), observa que:

Além do pragmatismo da modernidade liberal não ter cumprido com os ideais
revolucionários que lhe deram origem, como bem descrito por Marx e Engels, o
liberalismo histórico também não conseguiu dar prosseguimento ao seu télos
civilizacional: a proteção, a emancipação e a plenipotencialização da subjetividade
do indivíduo moderno..., Contudo, a autonomia idealizada não foi efetivada, pois a
grande maioria da população permaneceu subjugada pela dinâmica dos grupos
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dominantes da economia e da política. Em verdade, o capitalismo industrial agravou
a exclusão social e promoveu a alienação social, econômica, política e intelectual do
indivíduo. Consequentemente, a modernidade mostrou-se muito mais complexa e
conflituosa. Complexa em sua diversidade de valores e em sua pluralidade de grupos
sociais; e conflituosa pelo antagonismo dos valores e dos interesses, e pelo
enfrentamento das classes sociais (OLIVEIRA, 2016, p.192-194).

Logo, não demorou muito para que o modelo liberal começasse a ser
profundamente questionado. Já em meados do século XIX, passa a sofrer diversas críticas
filosóficas e pressão de movimentos sociais, que demandavam uma intervenção efetiva do
Estado nas relações sociais e no domínio econômico. Ainda segundo Oliveira,

[...] pouco a pouco, o Estado era chamado novamente a intervir no domínio
econômico para garantir o próprio sistema capitalista, pois o mercado estava em
constante crise econômico-financeira, a sociedade encontrava-se antagonizada por
disputas de classes, o Estado Poder Público era ineficiente quanto à prestação de
serviços públicos progressivamente demandados pela sociedade e até pelos grupos
econômicos dominantes, assim como vivenciava graves transtornos políticoeconômicos, o liberalismo – como concepção filosófica – já se encontrava
totalmente distorcido pelas práticas liberais sem regulação jurídico-econômica
(OLIVEIRA, 2016, p. 199).

Nesse contexto, o Estado passa a regulamentar progressivamente determinadas
práticas mercantis e industriais, de forma a viabilizar a livre concorrência do mercado
financeiro interno, marcando o início do declínio do Estado Liberal. Já no final do século XIX
e início do século XX, o liberalismo encontrava-se totalmente desgastado, abrindo espaço
para um novo modelo de organização social, surgia o welfare state – Estado social ou Estado
do Bem-Estar Social.
O Estado do bem-estar social surge como evolução de um modelo de Estado não
intervencionista das relações socioeconômicas de práticas liberais, para um modelo de Estado
intervencionista e provedor de garantias sociais mínimas. O Estado do bem-estar social
apresenta-se como uma nova proposta revolucionária dentro da própria proposta
revolucionária deturpada pelo modelo liberal. Assim, o Estado social é uma atualização
necessária do Liberalismo. Nesse sentido, Oliveira (2016) aduz que:

Naquele cenário histórico, o Constitucionalismo Liberal, como expressão do Direito
e da política, precisava atualizar-se; e a atualização viria pelo ingresso, no sistema
jurídico de uma nova dimensão de direitos, garantias e deveres de cunho social..., O
marco jurídico do Constitucionalismo Social é a atualização do Estado Liberal de
Direito em Estado Social de Direito ou Estado do bem-estar social. (OLIVEIRA,
2016, p. 195-197).
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As concepções socialistas do bem-estar social surgem no auge da revolução
francesa, quando a burguesia passou a ser violentamente confrontada por líderes radicais
sociais que pretendiam uma distribuição mais igualitária da riqueza e a reestruturação das
relações sociais entre os indivíduos, sociedade, iniciativa privada e o Estado. Entretanto, foi
apenas com Karl Marx, que o modelo de Estado Social adquiriu contorno científico e firmouse como doutrina política, econômica e social. Historicamente, o Estado do bem-estar social
situa-se entre a segunda década do século XX e o término da Segunda Guerra Mundial em
1945. Embora tenha durado menos de meio século, o Estado social ou Estado do bem-estar
social, foi contemporâneo de vários fatos marcantes na história da humanidade, segundo
leciona Oliveira (2016):
[...] O constitucionalismo social, foi contemporâneo de um conturbado período da
história recente, no qual se pode destacar. a) a afirmação do nacionalismo; b) a
Primeira Guerra Mundial; c) a Revolução de Bolchevique; d) a institucionalização
do Direito Internacional (ex. a Liga das Nações e a Organização Internacional do
Trabalho); e) o apogeu do capitalismo financeiro lastreado no ouro e de modelo de
produção fordista; f) a grande depressão econômica; g) o surgimento e expansão do
fascismo e do nazismos; h) a Segunda Guerra Mundial e o holocausto; i) o declínio
do socialismo europeu na Àsia e na África; j) o início da bipolarização do mundo:
capitalismo versus socialismo; k) o apogeu do positivismo cientificista e o seu
desdobramento no Direito: formalismo jurídico (OLIVEIRA, 2016, p.187)

Apesar de todo esse cenário histórico conturbado e o curto período de
implementação, do Estado social trouxe profundas modificações no âmbito de atuação do
Estado, passando a atribuir-lhe o dever de institucionalizar e implementar um sistema de
promoção e proteção social. O Estado deixou de ser um Estado não intervencionista, para se
tornar um Estado provedor de políticas públicas de bens e serviços de relevante interesse
social, como o seguro por acidente de trabalho, seguro por doença, por invalidez e velhice, o
direito à aposentadoria por tempo de serviço, o seguro-desemprego, os serviços de
infraestrutura, de higiene pública, de abastecimento de água tratada como forma de prevenir
os surtos de doenças, o direito à saúde e ao saneamento básico.
Kerstenetzky (2012) aduz que, em síntese, não se pode identificar um padrão
originário único para o surgimento do welfare state, entretanto, a autora segue a linha de
raciocínio de Christopher Pierson (1998), que assevera existirem três fatos que marcam o
nascimento do Estado do Bem-Estar Social em um Estado. O primeiro se refere a introdução
da seguridade social, na qual o Estado se compromete a dar assistência ao indivíduo que, por
razões diversas, perde a capacidade de gerar renda para manter a própria subsistência. O
segundo é a data de introdução no sistema político do sufrágio universal masculino que
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possibilitou o acesso a cidadania, pois, até então, os pobres que recebiam algum tipo de
assistência pública não possuíam o direito ao voto. E, por fim, o terceiro fato que marca a
implementação do Estado de bem-estar social: quando o Estado passa a investir, em políticas
públicas, o patamar de 3% do seu produto interno bruto (KERTENETZKY, 2012, p. 14-15).
Nesse sentido, Matoso, citado por Vargas (2015), afirma que a construção do
Estado de bem-estar social só foi possível pela simbiose das condições econômicas
compreendidas como excepcionais que possibilitaram o desenvolvimento do pacto social nas
Constituições contemporâneas. Tais conjunturas extremamente favoráveis permitiram, nas
últimas décadas do século XX, que o desenvolvimento econômico atingisse níveis inusitados
na história de três séculos de implementação do sistema capitalista, a ponto de ser
denominado, por alguns, como “anos dourados” ou “trinta anos gloriosos” (MATOSO apud
VARGAS, 2015, p. 4). Esse período que se estende do final dos anos de 1940 até meados dos
anos de 1970, vários países tiveram um aprofundamento vertical na cobertura de políticas
públicas sociais, dentre as quais pode-se entender a ampliação da infraestrutura, do
abastecimento de água tratada e coleta de esgoto. Kerstenetzky (2012) observa que:

Há uma quase unanimidade na literatura especializada em considerar os 30 anos
seguintes ao segundo pós-guerra, entre 1945 e meados dos anos 1970, como franca
expansão, os anos dourados do estado do bem-estar. Esse período pode ser
caracterizado como a fase universalista, em contraste com precedente ênfase nos
trabalhadores e nos pobres. De fato, no período ocorrem aprofundamento vertical
(cobertura, tamanho dos benefícios, envolvimento público) e ampliação horizontal
de programas e políticas (políticas de terceira geração, como os benefícios
monetários para as famílias), além de maior e crescente comprometimento do
produto, visível na elevação do patamar de gasto do intervalo de 10%-20% do início
dos anos 1950 para 25%-33% de meados dos anos 1970 (KERTENETZKY, 2012, p.
18).

Logo, questiona a autora, existiria uma concepção de bem-estar social que as
políticas públicas sociais deveriam promover para proporcionar um verdadeiro Estado do
bem-estar social, Richard Titmuss (1959), citado pela autora, elabora o conceito de
necessidades sociais, que compreende as "necessidades oriundas da interdependência social,
que são definidas pela vida em sociedade, como padrão de vida corrente e têm sua origem em
dependências que são nela criadas". Afirma que, até certo ponto, essas dependências sociais
são naturais criadas pelo próprio ciclo de vida, como na infância, por doença, incapacidade e
envelhecimento. Entretanto, existem outras dependências "fabricadas pelo homem", como as
culturais e sociais originárias do modus operandi da sociedade. Assim sendo, na concepção
do autor, o Estado do bem-estar social deve satisfazer as necessidades através da prestação de
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serviços públicos universais que evitem o estigma e contribua para a construção da
personalidade dos indivíduos, levando em consideração a comunidade política à qual ele
pertence. Todavia, ainda segundo o autor, em muitos casos, as políticas públicas universais
devem ser contempladas com algum grau de seletividade para promover a justiça social; ou
seja, a universalização dessas políticas possui limites práticos. Tais políticas não são,
portanto, o suficiente para promover um completo bem-estar, pois deveriam ainda
proporcionar um "crescimento social" que nas palavras de Titmuss é alcançado
[...] quando nossa sociedade gasta mais que proporcionalmente com pessoas
educacionalmente destituídas que com os educacionalmente normais; quando a
habitação dos pobres está avançando a uma taxa maior que a da classe média;
quando proporcionalmente mais cuidado médico é devotado às necessidades dos
cronicamente doentes em relação aos regulamentes doentes; quando mais assistentes
sociais estão se dirigindo para programas públicos que para serviços privados;
quando há menores diferenciais de renda e ativos entre ricos e pobres e entre
famílias de diferentes cores (TITMUSS apud KERTENETZKY, 2012, p. 26-27)

De outro modo, Theodor H. Marshall, igualmente citado pela autora, aduz que o
conceito de serviços sociais no welfare state representa "um direito absoluto a certo padrão de
civilização que é condicional apenas à contrapartida de obrigações gerais de cidadania" que
inclui "desde um direito a um módico bem-estar e segurança econômicos até o direito de
compartilhar da herança social e de viver a vida de um ser civilizado de acordo com os
padrões prevalecentes da sociedade". (MARSHALL, apud KERTENETZKY, 2012, p.27-28).
Para o autor, os direitos sociais se justificam por um desdobramento inevitável da ideia de
cidadania.

O status de cidadania se assenta na noção de igualdade entre os cidadãos. Esta se
materializa em direitos civis e políticos iguais. Inexoravelmente, o exercício desses
direitos por parte dos cidadãos pressionará pelo "enriquecimento" do conteúdo de
cidadania e, portanto, pelo adensamento da noção de igualdade que ela importa. A
dinâmica intrinsecamente expansiva da cidadania implicaria ainda incremento
numérico daqueles a quem atribuiria esses status (MARSHALL apud
KERTENETZKY, 2012, p.28)

Isso posto, verifica-se que os direitos sociais garantidos pelo Estado do bem-estar
social estão intimamente ligados ao direito à cidadania e são exercidos por meio dos direitos
civis e políticos, que, para Marshall foram politicamente reivindicados. Logo, a prestação dos
direitos sociais é entendida como um dever do Estado para com os cidadãos, a partir de uma
concepção política de cidadania.
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Por sua vez, Amartya Sen, também citada por Kertenetzky, apresenta uma
abordagem de capacitação para construção do conceito de bem-estar social. Segundo Sen, a
noção de capacitação examina a extensão da liberdade do indivíduo para decidir entre
diferentes tipos de vida. Denomina as capacitações de dimensão "oportunidade" de liberdades.
Identifica, ainda, a dimensão "processo" associada à faculdade de "agência". Isso quer dizer
que os seres humanos são dotados de diferentes capacidades e não apenas a de buscar o bemestar. Teriam competência de estipular e perseguir concepções de vida e de revisá-las. Assim,
a ideia de capacitação estaria associada ao livre exercício da faculdade de deliberar sobre os
fins a perseguir e à aptidão em agir em conformidade com seus objetivos e causar mudança
social assim. Nos dizeres de Sen:

As capacitações iluminam os condicionantes mais importantes das realizações: as
oportunidades efetivas, por exemplo, o acesso à renda e à riqueza, a natureza das
instituições que promovem esses acessos, a disponibilidade de esquemas de
segurança econômica e de prestação social, a liberdade para participar de mercado e
para se proteger da participação neles; as oportunidades de acesso ao conhecimento
e ao desenvolvimento da imaginação, à saúde, aos bens culturais, ao lazer, a redes
sociais; a existência e efetividade de direitos civis e políticos iguais; a transparência
e accountability das instituições públicas; e a segurança protetora (AMARTYA SEN
apud KERTENETZKY, 2012, p. 32)

Desta maneira, conclui Kertenetzky (2012) que as contribuições de Titmuss e
Marshall fornecem uma "teoria" do bem-estar social, entretanto, as capacitações, apresentadas
por Sen, incorporam muitas das preocupações de ambos os autores, formalizando como
"liberdade reais" os múltiplos componentes do bem-estar social apresentados por Titmuss e
Marshall e retratando uma definição mais abrangente do conceito de bem-estar social
(KERTENETZKY, 2012, p. 12-33).
Em síntese, o novo sistema do constitucionalismo social, apresentado pelo welfare
state ou Estado do bem-estar social, atribui ao Estado o dever de intervir nas relações
econômicas sociais como forma de proporcionar uma melhor distribuição de renda e
promover a implementação de políticas públicas de bens e serviços de relevante interesse
social dentre os quais podem-se citar os serviços de saneamento básico, proporcionando a
todos os cidadãos um padrão de vida civilizado de acordo com as condições prevalecentes na
própria sociedade, em respeito à dignidade da pessoa humana.
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Capítulo II

2

REGIME

JURÍDICO-INTERNACIONAL

SANEAMENTO
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ÂMBITO

O
DA

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

2.1 Carta das Nações Unidas (1945)

Em âmbito global, Organizações Internacionais têm atuado na defesa e no reconhecimento de
direitos humanos. Uma das principais Organizações Internacionais teve seu registro de
nascimento declarado na Carta das Nações Unidas, assinada em São Francisco em 26 de
junho de 1945. Dando origem a Organização das Nações Unidas (ONU), que, desde então,
vem desempenhando papel fundamental no reconhecimento e na proteção dos direitos
humanos. Entre os propósitos estabelecidos pela ONU, está o dever de manter a paz e a
segurança internacional desenvolvendo relações amistosas entre as nações, baseadas no
respeito mútuo e no princípio da igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, com
o fim de conseguir a cooperação internacional para a resolução dos problemas internacionais
de caráter econômico, social, cultural e humanitário, estimulando o respeito aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou
religião1.

2.2 Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH 1948)

Um dos principais documentos elaborados pela ONU foi a Declaração Universal
dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada em 10 de dezembro de 1948, em que os Estados
membros reconhecem, que a dignidade é inerente a todos os membros da família humana e
que seus direitos são iguais e inalienáveis fundamentado no princípio da liberdade que
declara, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e são
dotados de razão e consciência devendo agir com espírito de fraternidade uns para com os
outros. Reconhece, ainda, que todo homem e mulher membro de uma sociedade tem o direito
1
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à segurança social e a um padrão de vida capaz de assegurar a si próprio e a sua família, a
saúde e o bem-estar, inclusive a alimentação, o vestuário, a habitação, cuidados médicos e a
prestação de serviços sociais considerados indispensáveis para o livre desenvolvimento da sua
personalidade, cabendo aos Estados membros promover a garantia de seguridade social em
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda da
capacidade de promover por si próprio os meios de subsistência devido a circunstâncias
alheias a sua vontade2.

2.3 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP, 1966)

Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, outros dois pactos de
fundamental importância foram promulgados pela Assembleia Geral das Nações Unidas para
o reconhecimento dos direitos humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
(PIDCP), e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC),
ambos proclamados em 26 de dezembro de 1966. Logo, estes três documentos em conjunto
formam a assim denominada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Nesse contexto, os
pactos ratificam e reconhecem os direitos humanos já declarados pela DUDH.
Entretanto, o PIDCP ao ratificar o reconhecimento do direito dos povos de
autodeterminação, acrescenta que, em virtude desse direito, os Estados membros determinam
livremente seu estatuto político e asseguram seu desenvolvimento econômico, social e
cultural. Além disso, podem dispor a qualquer tempo de suas riquezas e de seus recursos
naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional,
baseada no princípio do proveito mútuo e do Direito Internacional. O pacto reconhece
também que toda pessoa tem o direito à liberdade e à segurança pessoal, e que ninguém
poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos, degradantes,
ser reduzido a qualidade de escravo, ou ser obrigado a executar trabalhos forçados, e,
sobretudo, ser submetido a experiências médicas ou científicas sem seu livre consentimento.
Assegura, ainda, que ninguém poderá ser preso ou encarcerado de forma arbitrária ou por não
cumprir obrigação contratual, bem como não poderá ser privado de sua liberdade sem motivos
previamente previstos em lei, e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos.
E, quando presa, deverá ser informada imediatamente dos motivos da prisão e notificada o
2
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quanto antes das acusações formuladas contra si, devendo ser conduzida, sem demora, à
presença do juiz ou de outra autoridade competente, investida por lei para exercer funções
judiciais e julgada em prazo razoável ou ser posta em liberdade. Igualmente, o PIDCP
reconhece que nenhum ser humano poderá ser molestado no seu direito de opinião e de
expressão; assim como é assegurado o direito de reunir-se pacificamente, de constituir
sindicatos e de a ele filiar-se, para proteção de seus interesses, de votar e ser votado em
eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal, igualitário e por voto
secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores, assim como de ter acesso em
condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país3.

2.4 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC, 1966)

Por sua vez, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Social e Cultural
(PIDESC), além de ratificar os direitos reconhecidos tanto pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos quanto pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, reconhece
que, na distribuição de riquezas e na circulação da economia, toda pessoa tem o direito de
ganhar a vida mediante trabalho livremente escolhido ou aceito por si, cabendo aos Estados
membros adotar medidas a fim de assegurar o pleno exercício desse direito, proporcionando
orientação para a formação técnica e profissional, a elaboração de programas e normas
técnicas apropriadas para assegurar o desenvolvimento econômico, social e cultural,
desempenhar esforços para garantir o pleno emprego produtivo em condições que
salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais. De
forma que, toda pessoa possa gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegure
uma remuneração capaz de proporcionar a todos os trabalhadores um salário equitativo, uma
remuneração de igual valor para o desempenho da mesma função sem qualquer distinção
entre homens e mulheres, e em especial às gestantes, deve-se conceder por um período de
tempo razoável antes e depois do parto, licença remunerada ou licença acompanhada de
benefícios previdenciários adequados durante todo esse período, condições de trabalho segura
e higiênicas.

3
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Em vista disso, os Estados membros do presente pacto reconhecem o direito de
toda pessoa de desfrutar do mais elevado nível de saúde física e mental, devendo adotar
medidas com o fim de assegurar o pleno gozo desse direito, incluindo medidas que se façam
necessárias para assegurar a diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem
como o desenvolvimento sadio das crianças, a melhoria de todos os aspectos de higiene do
trabalho e do meio ambiente, a prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas,
profissionais e outras4.
Portanto, para que os Estados membros promovam o mais elevado nível de saúde
física e mental de seus indivíduos, deve garantir o acesso à água potável e ao saneamento
básico, recursos fundamentais que visam não só prevenir o surto de doenças epidêmicas e
endêmicas, mas também preservar a saúde e melhorar o meio ambiente. Logo, várias foram as
conferências, resoluções, comentários, decisões, relatórios e diretrizes editados pela
Organização das Nações Unidas (ONU), sobre o reconhecimento do direito humano ao acesso
à água potável e saneamento básico.

2.5 O Direito Humano à Água e Saneamento Básico

Pode-se dizer que o marco de preocupação com um meio ambiente sadio e
equilibrado, inicia-se com a conferência de Estocolmo realizada entre os dias 5 e 16 de junho
de 1972, na Suécia. Entretanto, conforme leciona Lemos (1990), anteriormente à conferência
de Estocolmo, um grupo de cientistas, denominado "Clube de Roma", já vinha discutindo os
efeitos das ações humanas sobre o meio ambiente, tendo grande influência na realização da
conferência de 1972. Criado em 1968, na Academia dei Lincei – a Academia de Leonardo da
Vinci –, em Roma, o Clube de Roma era constituído por cientistas de vários países, que
tinham por objetivos estudar e propor soluções para os complexos problemas ambientais
decorrentes da crescente pressão que a explosão demográfica já exercia sobre o delicado
equilíbrio dos ecossistemas do planeta e sobre os recursos não renováveis.
Em 1971, o Clube de Roma publica um relatório intitulado "Limites do
Crescimento – The Limits to Growth", baseado num obscuro modelo matemático universal,
que utilizava a nova metodologia de dinâmica de sistemas (system dynamics). Esse relatório
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demonstrava que a alta taxa de crescimento demográfico, a industrialização e a utilização
desenfreada dos recursos naturais, desencadeariam inevitáveis efeitos nocivos para o meio
ambiente e a sociedade, como a fome, a escassez dos recursos naturais, altos níveis de
poluição, a redução da produção industrial, a escassez de alimentos, que culminariam em uma
incontrolável mortandade da população. À vista disso, para que se evitasse a catástrofe
anunciada pelo Clube de Roma, o relatório recomendava a imediata adoção de uma política
mundial de contenção do crescimento, visando atingir o mais cedo possível um estado de
equilíbrio do meio ambiente. No entanto, e como era de se esperar, essa política, denominada
crescimento zero, foi imediatamente combatida pelos países em desenvolvimento que
entendiam que, se essa proposta fosse adotada, condenaria a maioria dos países da terra a
situações de permanente subdesenvolvimento. Logo, a divulgação do Relatório Limites do
Crescimento, em 1971, influenciou decisivamente o teor das discussões na Conferência de
Estocolmo (LEMOS, 1990, p. 1-3)5.
No ano seguinte ao lançamento do relatório, realizou-se a primeira Conferência
das Nações Unidas voltada para a preservação do Meio Ambiente Humano, tornando-se
mundialmente conhecida como Conferência de Estocolmo. Seu dia de início (5 de junho),
passou a ser comemorado como o Dia Mundial do Meio Ambiente. A conferência de
Estocolmo tratou-se, portanto, do primeiro congresso, em âmbito global já realizado, em
defesa do meio ambiente, enfatizando que meio ambiente e o desenvolvimento eram faces de
uma mesma moeda, e que os problemas ambientais vividos afetavam não só os aspectos
biofísicos da natureza, como também, os aspectos socioeconômicos. A partir de então,
iniciou-se um amplo debate em prol da preservação ambiental e do desenvolvimento
sustentável, firmando-se a consciência da necessidade de preservação e proteção dos recursos
naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e especialmente amostras
representativas dos ecossistemas naturais que deveriam ser preservados em benefício das
gerações presentes e futuras. Reconhecia que o melhoramento do meio ambiente humano é
uma questão fundamental que afeta o bem-estar e o desenvolvimento econômico e social de
todos os povos. Logo, o relatório da conferência de Estocolmo evidenciou que, nos países em
desenvolvimento,

a

maioria

dos

problemas

ambientais

estão

relacionados

ao

subdesenvolvimento, o que significa que milhões de pessoas seguem vivendo muito abaixo
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dos níveis mínimos necessários para uma existência humana digna, privadas do abastecimento
de água potável, alimentação, vestuário, de habitação, educação, de condições de saúde e de
higiene adequadas6.

2.6 Conferência Mar Del Plata (1977)

Após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada
em Estocolmo, em 1972, ocorreu, entre os dias 14 e 25 de março de 1977, a primeira
Conferência das Nações Unidas sobre a Água, em Mar Del Plata, voltada para a problemática
do déficit de acesso e de preservação dos recursos hídricos. Pode-se dizer, que a Conferência
do Mar Del Plata, como é conhecida, foi o primeiro passo dado pelas Nações Unidas em
busca do reconhecimento futuro do direito humano ao acesso à água potável e ao saneamento.
O Plano de ação então adotado reconheceu a conexão intrínseca entre o projeto de
desenvolvimento de recursos hídricos e sua significativa repercussão física, química,
biológica, sanitária e socioeconômica.
Nesse sentido, a década de 1980 foi, então, declarada como a "Década
Internacional do Fornecimento da Água Potável e do Saneamento" sob a premissa de que
"todos os povos, quaisquer que sejam seu estágio de desenvolvimento e suas condições
sociais e econômicas, têm direito ao acesso à água potável em quantidade e qualidade à altura
de suas necessidades básicas". Logo, a Conferência do Mar Del Plata tinha por objetivo geral,
que os Estados membros assegurassem e mantivessem em suas diretrizes fundamentais, a
oferta adequada de abastecimento de água de boa qualidade e ao saneamento para toda a
população, ao mesmo tempo em que tinha o dever de preservar as funções hidrológicas,
biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites de
capacidade da natureza, devendo-se combater os vetores e as moléstias relacionadas com a
água. Logo, o desenvolvimento e o manejo dos recursos hídricos deveriam levar em
consideração o papel da água como bem social, econômico e sustentador da vida, cabendo aos
Estados membros desenvolverem tecnologias inovadoras e necessárias para aproveitamento
máximo dos recursos hídricos, por meio da implementação de mecanismos de conservação e
reutilização da água, da avaliação de recursos e instrumentos financeiros. O planejamento
deveria, ainda, se dá de forma integrada levando em consideração a necessidade de
6
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estabelecimento de metas a longo prazo, a proteção ambiental, os custos operacionais, os
custos de oportunidade que reflitam o uso alternativo e mais valioso da água, a cobrança de
tarifas pelos serviços prestados. Entretanto, as tarifas cobradas pela prestação desses serviços,
não devem sobrecarregar os usuários em consequência da implementação das considerações
feitas no planejamento. A vista disso, os mecanismos de cobrança devem refletir tanto quanto
possível o custo real da água quando usada como um bem econômico e a capacidade de
pagamento das comunidades.
Estima-se que 80% (oitenta por cento) de todas as moléstias e mais de um terço
dos óbitos dos países em desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água
contaminada e, em média, até um décimo do tempo produtivo de cada pessoa se perde devido
a doenças relacionadas com a água, haja vista que uma em cada três pessoas do mundo ainda
não conta com essas duas exigências básicas de saúde e dignidade. Reconhece-se também que
os excrementos e esgotos humanos são causas importantes da deterioração da qualidade da
água em países em desenvolvimento. Assim sendo, ficou reconhecido na Conferência do Mar
Del Plata que o acesso a água potável de qualidade e ao saneamento são vitais para a proteção
da saúde e do meio ambiente, que por sua vez contribuem para a mitigação da pobreza7.

2.7 Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a
Mulher (1979)

Já em 1979 em Nova York, as Nações Unidas aprovaram a Convenção Sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW, sigla em
Inglês), mais conhecida como Convenção da Mulher, que está em vigor desde 1981, e, é o
primeiro tratado internacional a dispor amplamente sobre os direitos humanos da mulher. Tem
por objetivo promover os direitos das mulheres na busca pela igualdade de gênero e reprimir
quaisquer formas de discriminação contra a mulher nos Estados signatários. Baseou-se na
Declaração da Carta das Nações Unidas, que reconhece expressamente os direitos iguais entre
homens e mulheres e na Declaração Universal dos Direitos Humanos que declara que os
direitos e liberdades de todos os seres humanos devem ser aplicados igualmente entre homens
e mulheres, sem qualquer distinção. Cabe aos Estados membros o dever de adotar medidas
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legais, políticas e programáticas na repressão às violações dos direitos humanos das mulheres,
tanto em âmbito público quando no âmbito privado.
Nesse sentido, a Convenção da Mulher, visando à garantia da igualdade entre
homens e mulheres sem discriminação de qualquer natureza dispõe em seu artigo 14 (2)(h),
que os Estados signatários deverão tomar todas as medidas apropriadas para acabar com a
discriminação contra as mulheres nas zonas rurais de forma a assegurar, numa base de
igualdade de condições de vida adequadas, particularmente no que se refere à habitação,
saneamento básico, abastecimento de água potável, eletricidade, transportes e meios de
comunicação8.

2.8 Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)

Em novembro de 1989 a Organização das Nações Unidas realizou pela primeira
vez a Convenção sobre os Direitos da Criança, na qual os Estados membros reconheceram
que a criança, por motivo da sua falta de maturidade física e intelectual, tem necessidade de
proteção e cuidados especiais, nomeadamente de proteção jurídica adequada, tanto antes
como depois do nascimento, para o desenvolvimento sadio da sua personalidade, devendo
crescer num ambiente familiar harmonioso, em clima de felicidade, amor e compreensão. Isso
importa em preparar plenamente a criança para viver uma vida adulta em sociedade, devendo
ser educada sob as bases do espírito da paz, da dignidade, da tolerância, da liberdade, da
igualdade e da solidariedade. Portanto, os Estados Partes se comprometeram a respeitar e a
garantir os direitos previstos naquela Convenção, para que todas as crianças que se encontrem
sujeitas à sua jurisdição, sejam tratadas sem qualquer tipo de discriminação de raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política, por seus pais, por seus representantes legais, por sua origem
nacional, étnica, social, fortuna, incapacidade, nascimento ou qualquer outra situação. Cabe
aos Estados membros tomarem todas as medidas adequadas para que a criança seja
efetivamente protegida contra todos os tipos de moléstias seja de ordem pública ou privada.
Reconhecendo os Estados, o direito de toda criança de gozar do melhor estado de saúde
possível e a de ter acesso a serviços médicos de qualidade, e que nenhuma criança seja
privada do direito aos serviços de saúde. Nesse sentido, visando à garantia do direito de toda
criança gozar de boa saúde, dispõe o artigo 24 (2)(c, e) da Convenção, que cabe aos Estados
8

ONU. Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Descriminação Contra a Mulher, 1979.
Disponível em:<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139389por.pdf>. Acesso em: 13 mai. 2017.

34

membros adotarem medidas adequadas de combate às doenças, à má nutrição, ao
fornecimento de alimentos nutritivos, de água potável, a higiene e a salubridade ambiental
como medida de prevenção de doenças e acidentes9.

2.9 Conferência Internacional de Água e Meio Ambiente (ICWE, sigla em Inglês, 1992)

Posteriormente à Convenção sobre os Direitos da Criança, que assegurou o direito
de toda criança ao acesso à água potável e ao saneamento básico, garantia que caminha para o
reconhecimento global do direito humano ao acesso à água potável e saneamento básico,
realizou-se entre os dias 26 e 31 de janeiro de 1992, em Dublin, na República da Irlanda, a
Conferência Internacional de Água e Meio Ambiente (ICWE, sigla em Inglês), em que se
discutiu a escassez e o mau uso da água doce, estando presente mais de quinhentos
participantes, incluindo especialistas designados pelos governos de mais de cem países e
representantes

de

oitenta

organismos

internacionais,

intergovernamentais

e

não

governamentais, que diagnosticaram como crítica a situação futura dos recursos hídricos no
mundo. Assim sendo, na sessão de encerramento, a conferência adotou como documento de
reconhecimento do dever de proteção dos recursos hídricos a Declaração de Dublin e o
Relatório da Conferência, nos quais os participantes presentes reconheceram a necessidade de
elaborar novas estratégias fundamentais de avaliação, desenvolvimento e gerenciamento de
recursos hídricos (água doce), que só poderiam surtir efeitos por meio do comprometimento
político e a cooperação entre os mais altos níveis do governo e as mais baixas classes sociais.
À vista disso, o comprometimento governamental necessitaria ser estruturado por
imediatos e substanciais investimentos financeiros, em campanhas de conscientização do
público para a utilização racional dos recursos hídricos (água doce), promover mudanças
legislativas e institucionais para a melhor proteção do recurso em tela, investir em
desenvolvimento tecnológico e programas de capacitação humana. Para a efetividade dos
compromissos firmados, a Conferência está baseada em quatro princípios fundamentais: a) A
água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento
e o meio ambiente. O gerenciamento efetivo dos recursos hídricos demanda uma abordagem
holística, ligando desenvolvimento social com o econômico e a proteção dos ecossistemas
naturais de gerenciamento efetivo ligado ao uso da terra, da água e dos aquífero de águas
9
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subterrâneas; b) O gerenciamento e desenvolvimento da água deverá ser baseado numa
abordagem participativa, que envolva usuários, planejadores e legisladores em todos os
níveis. A abordagem participativa prevê uma maior conscientização sobre a importância da
água entre os legisladores e o público em geral. Isso significa que as decisões são tomadas no
menor nível possível com participação total do público e envolvimento de usuários no
planejamento e implementação de projetos de água; c)As mulheres exercem papel principal
na provisão, gerenciamento e proteção da água. Este papel de pivô que as mulheres
desempenham, como provedoras e usuárias da água e guardiãs do ambiente diário não tem
sido refletido na estrutura institucional para o desenvolvimento e gerenciamento dos recursos
hídricos. A aceitação e implementação desse princípio exige políticas positivas para atender
às necessidades específicas das mulheres e capacitá-las para participar em todos os níveis dos
programas de recursos hídricos, incluindo a tomada de decisões e implementação, de modo
definido por elas próprias. Por fim, o princípio quarto da Conferência, reconhece o valor
econômico dos recursos hídricos, mas não antes de reconhecer expressamente o direito ao
acesso à água potável e ao saneamento; d) A água tem valor econômico em todos os usos
competitivos e deve ser reconhecida como um bem econômico. No contexto deste princípio, é
vital reconhecer inicialmente o direito básico de todos os seres humanos do acesso ao
abastecimento de água potável e saneamento a custos razoáveis. O erro no passado de não
reconhecer o valor econômico da água tem levado ao desperdício e usos deste recurso de
forma destrutiva ao meio ambiente. O gerenciamento da água como bem de valor econômico
é um meio importante para atingir o uso eficiente e equitativo e o incentivo à conservação e
proteção dos recursos hídricos10.

2.10 Conferência Meio Ambiente e o Desenvolvimento - ECO-92 (1992)

No mesmo ano da realização da Conferência Internacional de Água e Meio
Ambiente, em Dublin, 1992, ocorreu no Rio de Janeiro entre os dias 4 e 14 de janeiro a
Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, mais conhecida
como ECO-92, que reafirmou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972. E impulsionou os
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participantes da Conferência a preparar uma agenda de trabalho para o próximo século:
Agenda 21, que buscou estabelecer, uma nova e justa parceria global mediante a criação de
novos níveis de cooperação entre os Estados membros, os setores-chaves da sociedade e com
os indivíduos, trabalhando para a conclusão de acordos internacionais que respeitem os
interesses de todos e protejam a integridade do sistema global do meio ambiente e do
desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra, nossa casa
comum. Dessa maneira, ficou estabelecido que os seres humanos estão no centro das
preocupações com o desenvolvimento sustentável e têm direito a uma vida saudável e
produtiva, em harmonia com a natureza.
Ressalva-se que o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a
permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e do meio
ambiente das gerações presentes e futuras11. Nesse sentido, o capítulo 18 da Agenda 21
subscreveu a Resolução da Conferência das Nações Unidas sobre a Água, Mar Del Plata, de
1977, segundo a qual todos os povos têm direito a ter acesso a água potável e saneamento12.

2.11 Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD, 1994)

No ano de 1994, entre os dias 5 e 13 de setembro, foi realizada a Conferência
Internacional das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento (CIPD), mundialmente
conhecida como Conferência do Cairo, por ter ocorrido em Cairo, no Egito. Foi o maior
evento de porte internacional até então já realizado sobre temas populacionais, contando com
a presença de mais de 11 mil participantes, entre representantes de governos, das Nações
Unidas, e de organizações não-governamentais, além dos meios de comunicação. Pode-se
dizer, que a realização da Conferência do Cairo trouxe uma evolução no modo dos Estados
lidarem com o crescimento populacional em suas jurisdições, haja vista, que, a partir da
CIPD, as políticas e os programas de governo deixaram de concentrar-se no controle do
crescimento populacional como condição para a melhoria da situação econômica e social dos
países, e passaram a reconhecer o pleno exercício dos direitos humanos de fecundação.
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Nessa perspectiva, delegados de todas as regiões e culturas concordaram que a
saúde reprodutiva é um direito humano e um elemento fundamental da igualdade de gênero.
Além dessa mudança de paradigma, a comunidade internacional chegou a um consenso sobre
três metas a serem alcançadas até 2015: a) a redução da mortalidade infantil e materna; b) o
acesso à educação, especialmente para as meninas; e c) o acesso universal a uma ampla gama
de serviços de saúde reprodutiva, incluindo o planejamento familiar.
Declararam, ainda, que nas próximas duas décadas haverá um enorme êxodo rural
para os centros urbanos, assim como constantes e elevados níveis de migração entre os países.
Dessa maneira, o fenômeno da migração foi amplamente debatido devido à sua influência
direta nas transformações econômicas e sociais que ocorreram em todo o mundo,
apresentando novos e sérios desafios a serem superados pelos Estados. Fico acordado que
essas questões, por conseguinte, deveriam ser abordadas com mais ênfase nas políticas
demográficas e de desenvolvimento, pois previa-se que, por volta do ano 2015, cerca de 56%
(cinquenta e seis por cento) da população global estariam residindo em áreas urbanas, em
comparação com os índices de menos de 45% (quarenta e cinco por cento) em 1994, o que
representaria, uma enorme pressão sobre os atuais serviços e infraestrutura sociais.
Sabe-se que uma grande parte dos países não terá condições de crescer na mesma
proporção da urbanização. Todavia, a pobreza generalizada continua sendo o maior desafio
lançado aos esforços de desenvolvimento, tendo em vista que a pobreza muitas vezes vem
acompanhada de desemprego, subnutrição, analfabetismo, baixo status da mulher, exposição a
riscos ambientais e limitado acesso a serviços sociais e de saúde, inclusive serviços de saúde
reprodutiva que, por sua vez, inclui o planejamento familiar. Todos esses fatores contribuem
para altos níveis de fecundidade, morbidade e mortalidade, assim como, para uma baixa
produtividade econômica. Além disso, a pobreza está intimamente relacionada a uma
inadequada distribuição espacial da população, com o uso insustentável e uma distribuição
desigual de recursos naturais como terra e água e com uma séria degradação ambiental. Logo,
ficou aprovado que o crescimento econômico racional é essencial, no conceito de
desenvolvimento sustentável, e no combate a erradicação da pobreza, que por sua vez, é peça
chave para reduzir a velocidade do crescimento demográfico e alcançar uma estabilidade
populacional. Desse modo, investir em setores estratégicos é de fundamental importância,
como na saúde, educação básica, saneamento, água potável, habitação, adequada oferta de
alimento infraestrutura, dentre outros campos fundamentais. Caso contrário, o rápido
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crescimento populacional continuará a debilitar as economias já fracas e a limitar as opções
de crescimento13.
2.12 O Direito ao Desenvolvimento – Resolução 54/175 (1999)

Após a conferência Internacional sobre População e desenvolvimento realizada
em 1994, em que ficou definido que o investimento em setores fundamentais da sociedade é
peça chave para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza, dentre eles o setor
de abastecimento de água potável e saneamento básico, a Assembleia Geral das Nações
Unidas, guiada pelos princípios e propósitos já definidos na Carta das Nações Unidas, e
demais convenções internacionais realizadas que reafirmavam o dever dos Estados membros
de promover o progresso social, a melhoria dos padrões de vida e maior liberdade dos
indivíduos, bem como o dever de empregar mecanismos internacionais para a promoção do
progresso econômico e social de todos os povos, editou em 1999 a Resolução 54/175
intitulada "O Direito ao Desenvolvimento", que ratifica a importância do direito ao
desenvolvimento de cada pessoa humana e de todas as pessoas do globo. Nesse sentido, o
artigo 12º da presente resolução dispõe que a plena realização do direito ao desenvolvimento,
nomeadamente aos direitos à alimentação e à água potável são direitos humanos fundamentais
e parte integrante da democracia, do desenvolvimento, e do respeito aos próprios direitos
humanos, que por sua vez, assumem um imperativo moral tanto para os governos nacionais
como para a comunidade internacional14.

2.13 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável Rio + 10 (2002)

No ano de 2002, entre os dias 2 e 4 de setembro, a Organização das Nações
Unidas promoveu o encontro internacional da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável Rio + 10, realizado em Johannesburgo, África do Sul, que segundo Pereira Jr.
(2002) contou com a presença de 189 países. e em resumo tinha por objetivo avaliar a
implementação dos compromissos assumidos na Rio-92 e, em especial, avançar nas
13
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discussões e obter metas e diretrizes mais ambiciosas e bem definidas para alguns dos
principais problemas ambientais de ordem global, entre os quais estavam relacionados às
mudanças climáticas, o crescimento da pobreza e seus efeitos sobre os recursos ambientais, o
avanço de doenças como a AIDS, à escassez de recursos hídricos e de condições sanitárias
mínimas em algumas áreas do Planeta, as pressões sobre os recursos pesqueiros, à
conservação da biodiversidade, o uso racional dos recursos naturais, inclusive das diversas
fontes de energia e a colocação em prática do conceito de desenvolvimento sustentável. Nesse
sentido, os Estados membros reconheceram que a erradicação da pobreza, a mudança dos
padrões de consumo, de produção, de proteção e manejo da base de recursos naturais para o
desenvolvimento econômico e social são os principais objetivos e os requisitos essenciais do
desenvolvimento sustentável (PEREIRA Jr. 2002, p. 4-6).
Assim sendo, os Estados admitiram o profundo abismo que divide a sociedade
humana entre ricos e pobres, com a crescente distância entre países desenvolvidos e os em
desenvolvimento que representam uma grande ameaça à prosperidade, à segurança e à
estabilidade do planeta, haja vista que o meio ambiente global continua sofrendo com a perda
de biodiversidade, estoques pesqueiros que continuam se esgotando, a desertificação cada vez
maior de terras férteis, os efeitos adversos da mudança do clima e desastres naturais que têm
ocorrido com maior frequência e mais devastadores; principalmente nos países em fase de
desenvolvimento, onde a poluição do ar, da água e do mar segue privando milhões de pessoas
de uma vida digna. Em vista disso, na Cúpula de Johannesburgo, os Estados firmaram o
compromisso com a indivisibilidade da dignidade humana, ensejando o estabelecimento de
metas, prazos e parcerias, para ampliar rapidamente o acesso às necessidades básicas como a
água potável, o saneamento, habitação adequada, energia, assistência médica, segurança
alimentar e a proteção da biodiversidade. Ao mesmo tempo, reafirmam a promessa de dar
atenção prioritária à luta contra as condições mundiais que apresentam graves ameaças ao
desenvolvimento sustentável de todos os povos15.

2.14 Comentário Geral nº 15 (2002)

Posteriormente à realização da Conferência de Johennesburbo, o Convênio
Internacional de 1966 sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ICESCR, sigla em
15
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Inglês) editou o Comentário Geral nº 15, que reafirma o direito humano ao acesso à água no
âmbito do Direito Internacional. O referido comentário fornece diretrizes para a interpretação
desse direito, disposto nos artigos 11º e 12º, do Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), e demonstra claramente as obrigações dos
Estados signatários para com o direito humano ao acesso à água, dentre os quais, encontra-se
o dever dos Estados membros de adotarem medidas necessárias para eliminar qualquer forma
de discriminação que prive pessoas ou grupos de pessoas dos meios necessários para exercitar
o direito à água. Devem os Estados prover recursos financeiros para facilita o acesso à água a
todos os membros da sociedade, haja vista que uma distribuição inadequada dos recursos
hídricos pode conduzir o acesso apenas de uma pequena fração privilegiada da sociedade, e
fomentar a discriminação das classes mais vulneráveis ou marginalizadas da população. O
Comentário Geral apresenta ainda um rol exemplificativo das ações que constituiriam uma
violação direta a esse direito, bem como afirma que a água é um recurso natural limitado,
fundamental para a vida e a saúde, indispensável para viver dignamente e para a realização
dos demais direitos humanos16.

2.15 Relatório - E/CN.4/Sub.2/2005/25 Projeto de Diretrizes para a Concretização do
Direito Humano à Água Potável e Saneamento (2005)

Visando proporcionar maior eficácia ao acesso humano à água e ao saneamento, a
Subcomissão sobre a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos, solicitou ao Relator
Especial do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, Sr. El Hadji Guissé, que
elaborasse um relatório com orientações para os Chefes de Estados, Agências Internacionais e
Membros da Sociedade Civil para implementação das ações necessárias a garantia do direito à
água potável e saneamento. O referido documento intitulado "Projeto de Diretrizes para a
Concretização do Direito Humano à Água Potável e Saneamento" (E/CN.4/Sub.2/2005/25),
publicado em junho de 2005, previa as ações mais urgentes a serem adotadas pelos Estados na
formulação e implementação de políticas públicas para o acesso ao direito humano à água e
saneamento, inclusive com relação aos tratados e convenções internacionais que também
16
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anteviam o acesso a este direito como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais, a Convenção sobre os Direitos da Criança, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, da Convenção de Joanesburgo adaptada pela Cimeira Mundial sobre o
Desenvolvimento Sustentável para reduzir pela metade, até 2015, a proporção de pessoas sem
o acesso ao abastecimento de água potável e saneamento básico.
Nesse contexto, o Projeto de Diretrizes para a Concretização do Direito Humano à
Água Potável e Saneamento também prevê que toda pessoa tem direito a uma quantidade
suficiente de água limpa para uso pessoal e doméstico, do mesmo modo que toda pessoa tem
o direito de ter acesso a um saneamento adequado e seguro que conduza à proteção da saúde
pública e do ambiente. Declara que ninguém deve ser privado do acesso à água e saneamento
devido à sua moradia ou estado da terra, devendo os assentamentos humanos informais serem
melhorados por meio da implementação dos serviços de saneamento básico ou através da
assistência à construção de seus próprios serviços de água e saneamento. Nesse sentido, cabe
ao Estado adotar e implementar um plano de ação para a plena realização do direito humano
ao acesso à água e saneamento, estabelecendo metas específicas a curto, médio e longo prazo
para sua implementação, garantindo que os serviços sejam prestados a um preço acessível
para toda a população, assegurando que as classes menos favorecidas desfrute desses direitos
e tenham condições de arcar com os custos financeiro sem comprometer sua capacidade de
adquirir outros bens e serviços igualmente básicos. Assim, deve o Estado dar prioridade às
políticas e programas que vise à implementação dos serviços de abastecimento de água e
saneamento para as pessoas ou grupo de pessoas que se encontram vivendo indignamente sem
qualquer tipo de acesso a essas garantias. Por conseguinte, cada nível de governo do Estado,
incluindo o Governo nacional, regional e as autoridades locais, possui o dever e a
responsabilidade de avançar progressivamente e o mais breve possível à plena realização do
direito humano ao acesso à água e ao saneamento. Deve, ainda, reconhecer formalmente em
todos os níveis de governo o direito à água e ao saneamento por meio de leis e regulamentos e
abster-se e garantir que pessoas e organizações privadas também se abstenham de interferir no
gozo do direito à água e ao saneamento ou de quaisquer outros direitos humanos, a menos que
tal interferência seja permitida por lei e inclua proteção processual apropriada.17
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2.16 Decisão 2/104 Conselho dos Direitos Humanos (ONU 2006)

Após a Subcomissão sobre a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos solicitar
ao Relator Especial do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, Sr. El Hadji Guissé,
a elaboração de um relatório com orientações para a implementação das ações necessárias à
garantia do direito à água potável e ao saneamento, foi a vez do Conselho dos Direitos
Humanos, também requerer, em novembro de 2006, por meio da Decisão 2/104, ao Gabinete
do Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos que levasse a cabo, dentro dos
recursos existentes, um estudo aprofundado sobre a abrangência e o teor das obrigações
relevantes em termos de direitos humanos relacionados com o acesso igualitário à água
potável e ao saneamento básico, em meio aos instrumentos internacionais de direitos
humanos, que incluam conclusões e recomendações relevantes sobre a matéria, a ser
apresentado na sexta sessão do Conselho18.

2.17 Relatório - A/HRC/6/3 Direitos Humanos para Acesso à Água Potável e
Saneamento (2007)

Na sexta sessão do Conselho dos Direitos Humanos, realizada em 16 de agosto de
2007, o Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos
(ACNUDH, sigla em Inglês), apresentou o Relatório (A/HRC/6/3), referente aos instrumentos
internacionais que tratam da matéria dos direitos humanos para acesso à água potável e
saneamento em âmbito internacional. Discute em seu escopo o conteúdo, a natureza e o
monitoramento das ações relativas à implementação dessa garantia, elaborando apontamentos
e recomendações para as áreas que necessitam de maior atenção na ampliação desses direitos.
Na elaboração do estudo, o ACNUDH solicitou observações por escrito a partes interessadas,
incluindo Estados, organizações intergovernamentais e não governamentais (ONGs), peritos e
representantes do setor. Organizou também uma consulta pública de um dia para discutir o
direito à água potável e saneamento e participou de reuniões com peritos e outros.
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O relatório apresentado divide-se em cinco capítulos e a conclusão. O capítulo I
examina o enquadramento jurídico e as obrigações relacionadas com o acesso equitativo à
água potável e saneamento. Os Capítulos II, III e IV reexamina o escopo e o conteúdo do
termo "acesso à água potável e saneamento", a natureza das obrigações dos Estados em
relação ao acesso à água potável, ao saneamento e à questão da monitorização. O Capítulo V
discute questões que precisam ser aprofundadas e, por fim, o Capítulo VI apresenta algumas
conclusões e recomendações para serem apreciadas pelo Conselho.
Dessa maneira, conforme citado, o capítulo I apresenta e examina o quadro
jurídico dos instrumentos internacionais que tratam explicitamente ou implicitamente do
direito humano ao acesso à água potável e saneamento, dentre os quais pode-se destacar,
como referência explícita, o Plano de Ação de Mar Del Plata (1977) que afirma que,
independentemente do nível de desenvolvimento, todas as pessoas "têm o direito de ter acesso
à água potável em quantidades e qualidade à altura de suas necessidades básicas"; a
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
(CEDAW, sigla em Inglês) que determina aos Estados signatários adotarem todas as medidas
apropriadas para acabar com a discriminação contra as mulheres nas zonas rurais de forma a
assegurar, numa base de igualdade entre homens e mulheres, que elas usufruam de condições
de vida adequadas, particularmente no que tange à habitação, saneamento, abastecimento de
água, eletricidade, transportes e comunicações; a Convenção sobre os Direitos da Criança
(1989) que dispõe em seu artigo 24 (2, alíneas c, e) que os Estados signatários deverão tomar
medidas apropriadas para combater a doença e a subnutrição, incluindo os cuidados de saúde
primária, através da disponibilização de alimentos nutritivos adequados, à água potável,
higiene, saneamento ambiental, entre outras medidas; a Conferência Internacional de Água e
Meio Ambiente 1992 (ICWE, sigla em Inglês) onde o princípio 4º dispõe ser "vital reconhecer
primeiro o direito básico de todos os seres humanos a terem acesso a água limpa e
saneamento a um preço acessível"; a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o
Desenvolvimento. Cimeira do Rio (1992) o Capítulo 18 da Agenda 21 subscreveu a
Resolução da Conferência sobre a Água de Mar Del Plata, segundo o qual todos os povos têm
direito a ter acesso à água potável e chamou-lhe de “premissa acordada em comum” e o
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (1994),
na qual os Estados afirmam que todas as pessoas têm "o direito a um nível de vida adequado
para si mesmas e suas famílias, incluindo alimentação, vestuário, alojamento, água e
saneamento adequados", dentre outros documentos. Com relação às referências implícitas, o
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relatório aduz que, nos tratados de direitos humanos, a estreita ligação entre água potável,
saneamento e uma série de outros direitos humanos está em vários tratados, nomeadamente no
que diz respeito ao direito à vida, à proibição da tortura, a saúde, o direito à educação, o
direito a uma habitação adequada, o direito à alimentação e a um nível de vida adequado.
Nesse sentido, ao interpretar o direito à vida no âmbito do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos (PIDCP), o Comitê de Direitos Humanos (CDH) enfatizou que além
de vida ativa, o direito impõe igualmente aos Estados o acesso aos meios de sobrevivência e
exige que os Estados adotem medidas positivas, nomeadamente para reduzir a mortalidade
infantil, aumentar a expectativa de vida, eliminar a desnutrição e as epidemias. A Corte
Interamericana dos Direitos Humanos na mesma linha de raciocínio interpretou o direito à
vida como incluindo o acesso a condições de vida digna. Esta interpretação encontra uma
ressonância específica com o impacto que a falta de acesso a água potável e saneamento tem
sobre a saúde e a vida das pessoas, haja vista que as doenças diarreicas e a desidratação põem
fim a vida de quase 2 milhões de crianças a cada ano, e mataram mais crianças nos últimos 10
anos do que todas as pessoas perdidas em conflitos armados desde a Segunda Guerra
Mundial. E a cada dia, cerca de 3.900 crianças morrem devido à ingestão de água não tratada,
por falta de higiene ou pela ausência de Saneamento básico, enquanto 1,6 milhões de mortes
por ano podem ser atribuídas às mesmas causas.
Os capítulos II, III e IV do Relatório (A / HRC / 6/3), do Alto Comissionário das
Nações Unidas, tratam do escopo e conteúdo das obrigações dos direitos humanos, o
significado e o âmbito da água potável, iniciando o estudo abordando o questionamento de
qual seria o significado de "quantidade suficiente de água potável segura", já que a expressão
não delimita essa quantidade. Segundo o relatório, a Organização Mundial de Saúde (OMS),
orienta que a quantidade razoável de água necessária para cobrir os usos pessoais e
domésticos estaria entre 50 e 100 litros de água por pessoa ao dia para satisfazer todas as suas
necessidades pessoais e domésticas. Em casos de emergências, como catástrofes naturais,
conflito ou situações pós-conflito, sugere-se uma disposição básica de 7,5 a 15 litros por
pessoa ao dia, no mínimo, uma vez que pode não haver água suficiente para todos os usos
pessoais e domésticos, no entanto, cabe a cada país determinar essa quantidade. Quanto à
qualidade da água, o relatório constata que vários instrumentos internacionais se referem
alternativamente à água potável, água segura e limpa, ou água doce. De acordo com o Comitê
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CESCR, sigla em Inglês), o Comentário Geral
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nº 15, à água para uso pessoal e doméstico deve ser segura, portanto livre de substâncias que
constituam uma ameaça para a saúde de uma pessoa.
Por sua vez, as diretrizes da Subcomissão mencionam que a água deve ser de uma
qualidade culturalmente aceitável, já as Diretrizes da OMS para a qualidade da água potável,
considerada como referência internacional para a regulação da qualidade da água, classifica
água potável como água que não representa qualquer risco significativo para a saúde, e está
isenta de agentes patógenos, microbianos, químicos e radiológicos. Estes requisitos aplicamse a todas as fontes de abastecimento de água. Logo, o acesso a um saneamento adequado é
um dos principais mecanismos de proteção da qualidade da água potável. Entretanto, os
instrumentos internacionais de direitos humanos oferecem pouca orientação quanto ao alcance
e ao conteúdo do termo "saneamento". As diretrizes da Subcomissão referem-se a um direito
ao saneamento, definido como o acesso a um saneamento adequado e seguro que conduza à
proteção da saúde pública e do meio ambiente.
O Protocolo da Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas (UNECE,
sigla em Inglês) fornece uma definição de saneamento, descrita como "a recolha, o transporte,
o tratamento e a eliminação ou reutilização de excrementos humanos de águas residuais
domésticas, em sistemas coletivos ou por instalações que servem a uma única família ou
empresa" (UNECE, 2008), mas enfatiza que deve ser de um nível adequado que seja
suficiente para proteger a saúde humana e a proteção do meio ambiente. Portanto, as
instalações de saneamento devem ser fisicamente acessíveis, de qualidade suficiente e
culturalmente aceitável, onde a segurança física e ambiental podem ser asseguradas.
O estudo levado a cabo pelo ACNUDH esboçou várias interpretações do termo
"equitativo" utilizado na decisão 2/104 do Conselho de Direitos Humanos, quando se fala de
acesso à água potável e saneamento. O Comentário Geral nº 15 destaca o princípio da
equidade que exige que as famílias mais pobres não devem ser desproporcionalmente
sobrecarregadas com os custos e despesas referentes à prestação dos serviços de
abastecimento de água e saneamento, em comparação com as famílias mais ricas. Entretanto,
as considerações de equidade são muito mais amplas e abrangentes do que a distribuição
igualitária das despesas de água e saneamento. O acesso equitativo considerado dentro do
quadro de direitos humanos é um acesso igual e não discriminatório das pessoas ou grupo de
pessoas, e é nessa base que o termo é compreendido quando os direitos humanos proíbem
políticas, leis ou práticas discriminatórias dos indivíduos ao acesso à água potável e
saneamento, incluindo a discriminação com base na habitação ou estado da terra. Os
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princípios da igualdade e da não discriminação exigem que nenhum grupo da população seja
excluído e que a prioridade na alocação de recursos públicos limitados seja para a melhoria da
qualidade de vida daqueles que não possuem acesso ou que enfrentam discriminação no
acesso a água potável e saneamento. Entretanto, o relatório demonstra que as obrigações de
direitos humanos relacionadas à água potável e saneamento não requer que o fornecimento de
água potável seja feito em todas as residências, mas sim que as instalações de água e
saneamento estejam nas proximidades de cada casa, instituição de ensino e local de trabalho,
dentro do alcance seguro para todos os setores da população, incluindo grupos específicos
como pessoas com deficiência, crianças, idosos e mulheres gestantes. Logo, o acesso a uma
fonte de água limpa, com capacidade para fornecer água suficiente, segura e regular (cerca de
20 litros por dia), deve estar a menos de 1.000 metros de cada residência, e o tempo médio
estimado de coleta não deve superior a 30 minutos.
Nesse sentido, considerando a água potável e saneamento a partir de uma
perspectiva de direitos humanos, destaca-se a importância do acesso econômico a esses
recursos. A Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável (2002) salienta que os objetivos de
recuperação de custos não devem tornar-se um obstáculo ao acesso à água potável por pessoas
de baixa renda. A acessibilidade requer que os custos diretos e indiretos relacionados à água e
saneamento não devem impedir uma pessoa de ter acesso à água potável e saneamento, tal
como não devem comprometer sua capacidade desta de desfrutar de outros direitos, como o
direito à alimentação, habitação, saúde e educação.
Dessa forma, a estrutura dos direitos humanos destaca o fato de que ninguém deve
ser privado de usufruir desse direito devido a uma incapacidade financeira. Contemplando,
portanto, a possibilidade de que o acesso a água potável e o saneamento devem ser fornecidos
gratuitamente, em determinadas circunstâncias, o que não define essa situação como uma
regra. Isso ocorre porque a exigência de acessibilidade não é incompatível com o princípio da
recuperação dos custos dos serviços de água e saneamento, que também é reconhecido em
vários instrumentos internacionais, mas impõe limites à aplicação desse princípio.
O capítulo IV do Relatório discorre sobre a questão do monitoramento e controle
das obrigações dos direitos humanos em relação ao acesso à água potável e saneamento,
constatando que vários órgãos e tratados internacionais como o próprio CESCR, o Comitê
sobre os Direitos da Criança, o Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e a Comissão para a Eliminação da Discriminação Racial,
abordaram o acesso à água potável e saneamento em seus relatórios anuais de revisão dos
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Estados Partes, relataram e formularam recomendações específicas. Em suas observações
finais, lançaram luz sobre algumas questões-chave, como, por exemplo, as questões
relacionadas com a falta de abastecimento de água potável e saneamento em áreas de favelas,
maior rigidez nas normas para as minorias com relação ao acesso aos serviços de saneamento
básico, a situação dos deslocados internos, a poluição da água, problemas ambientais e seu
impacto sobre o acesso à água, os desequilíbrios no abastecimento de água entre áreas urbanas
e rurais, o fracasso dos Estados de garantir o fornecimento de água potável para grupos
vulneráveis, como crianças, restrições de acesso à água para as pessoas que vivem sob
ocupação estrangeira e casos em que grandes segmentos da população são deixados sem água
potável.
Mecanismos regionais e mecanismos judiciais ou quase judiciais de direitos
humanos também têm abordado e desenvolvido jurisprudência específica sobre questões
relacionadas com a segurança da água potável e saneamento, nomeadamente em relação à
poluição dos recursos hídricos e o acesso a seguro água potável para os detidos. O Comitê
Europeu dos Direitos Sociais também abordou questões a respeito do acesso à água potável
em relação ao artigo 16 da Carta Social Europeia, que prevê o direito da família à proteção
social, jurídica e econômica. Tribunais nacionais também têm julgado certos aspectos dos
direitos humanos em relação ao acesso à água potável e saneamento, designadamente em
relação à poluição dos recursos hídricos e desconexões ou ter decidido sobre o direito ao
acesso à água potável a partir do gozo e do desfrute de outros direitos humanos, como o
direito à vida, a alimentação, a saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado dentre
outros.
Por sua vez, o capítulo V trata de questões que ainda exigem ser elaboradas como,
por exemplo, o acesso à água potável e ao saneamento que ainda não foi declarado como um
direito humano. Nesse sentido, o debate ainda está aberto sobre se o acesso à água potável e
ao saneamento básico é um direito humano, nomeadamente em relação aos seguintes pontos:
a) se o acesso a água potável é um direito por conta própria ou se as obrigações em relação ao
acesso à água potável e saneamento são derivados de outros direitos humanos, como o direito
à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação ou o direito a um padrão de vida adequado;
B) o teor normativo das obrigações de direitos humanos em matéria de acesso ao saneamento.
Entretanto, afirma a relatora que, dada a clareza dessas obrigações e o debate em
aberto a saber se o direito humano ao acesso à água potável e saneamento é um direito
autônomo ou é derivado de outros direitos humanos, não se deve prejudicar o reconhecimento
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do acesso à água potável e ao saneamento como um direito humano. Como observado no
capítulo II, o conteúdo normativo das obrigações de direitos humanos em relação ao acesso ao
saneamento não precisaria de elaboração adicional.
Por fim, o Relatório apresenta conclusões acerca do estudo elaborado e faz
algumas recomendações. Dentre as conclusões alcançadas, destaca-se que o acesso à água
potável e ao saneamento é uma questão de grande importância para a comunidade
internacional. O número considerável de observações recebidas de Governos, de organizações
intergovernamentais, de instituições nacionais de direitos humanos e sociedade civil é a prova
não só do interesse pela matéria, mas também do contínuo crescimento e reconhecimento de
que o acesso à água potável e ao saneamento deve ser abordado dentro de uma estrutura de
direitos humanos.
Logo, em meio às recomendações realizadas, pode-se destacar a orientação para
considerar o acesso à água potável e ao saneamento como um direito humano, definido como
o direito de acesso igual e não discriminatório a uma quantidade suficiente de água potável
para uso pessoal e doméstico. Assim, os Estados devem priorizar esses usos pessoais e
domésticos sobre outros usos da água e devem adotar medidas para garantir que esta
quantidade suficiente seja de boa qualidade, a preços acessíveis e que chegue para todos os
povos19.

2.18 Resolução A/HRC/RES/7/22 (2008)

Em março de 2008, após a realização da sexta sessão do Conselho dos Direitos
Humanos e com base nas recomendações elaboradas no Relatório (A/HRC/6/3), do Alto
Comissionário das Nações Unidas, o CDH com fundamento na Resolução A/HRC/RES/7/22,
decidiu nomear por um período de três anos, um perito independente sobre as obrigações em
matéria de direitos humanos relacionados ao acesso à água potável e saneamento. A tarefa
deste perito seria desenvolver um diálogo entre as Nações Unidas, os governos, os
organismos locais, as autoridades locais, o setor privado, as instituições e organizações da
sociedade civil e as instituições acadêmicas, para elaborar um estudo sobre as melhores
19

0NU. Relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no Âmbito e
conteúdo das obrigações relevantes em matéria de direitos humanos Acesso à água potável e ao
saneamento sob condições internacionais Instrumentos de direitos humanos A/HRC/6/3, 2007. Disponível
em:< https://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=http://www.converge.org.nz/pma/OHCHR0807.pdf&prev=search>. Acesso em: 22 maio 2017.
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práticas relacionadas ao acesso à água potável e saneamento, preparando um compêndio de
boas práticas, que contenha recomendações que possam contribuir para a realização do acesso
universal a esses direitos, devendo o documento ser apresentado na décima sessão do
Conselho dos Direitos Humanos20.

2.19 Relatório A/HRC/12/24 Perita Independente sobre as Obrigações em Matéria de
Direitos Humanos Relacionadas à Água Potável e Saneamento, Sra. Catarina de
Albuquerque (2009)

Na décima sessão do Conselho dos Direitos Humanos, realizada em 01 de julho
de 2009, a perita independente sobre as obrigações em matéria de Direitos Humanos
relacionadas à água potável e saneamento, Sra. Catarina de Albuquerque submeteu à
Comissão do Conselho o Relatório A/HRC/12/24, estruturado em sete capítulos. O primeiro
tratava da introdução do tema, o segundo abordava a crise do saneamento na
contemporaneidade, o terceiro expunha as várias definições de saneamento, o quarto discutia
a inter-relação dos direitos humanos ao saneamento, o quinto referia-se ao saneamento como
um direito distinto, o sexto versava acerca das obrigações relativas aos direitos humanos para
saneamento e, por fim, o sétimo que apresenta as conclusões e recomendações elaboradas pela
relatora independente.
Seguindo os passos que deram início a elaboração do relatório do alto
comissionário, a perita especial das Nações Unidas também realizou entre os dias 27 e 28 de
abril de 2009, consulta pública sobre Direitos Humanos relacionados com o acesso ao
saneamento, contando com a presença de especialistas na área de Direitos Humanos e
saneamento básico de todas as partes do mundo. Igualmente, no dia 29 de abril, realizou uma
conferência tratando da matéria que contou com a participação de vários Estados,
organizações civis, organizações governamentais e não governamentais e outros atores. No
segundo capítulo do Relatório, a perita observa que a crise do saneamento é uma das mais
graves implicações para a vida e os meios de subsistência de todas as pessoas do hemisfério.
No entanto, continua sendo uma das questões mais negligenciadas de todo o planeta, tanto a
nível internacional quanto a nível nacional. A falta de acesso ao saneamento tem
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ONU. Resolução do Conselho dos Direitos Humanos A/HRC/RES/7/22, 2008. Disponível em:<
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_22.pdf>. Acesso em: 26 maio 2017.
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consequências desastrosas para a saúde, a educação, a economia, a igualdade de gênero e o
desenvolvimento global.
As Nações Unidas estimam que cerca de 2,5 bilhões de pessoas ainda não têm
acesso a um saneamento básico adequado, 1,2 bilhão de pessoas praticam defecação a céu
aberto e estima-se que 1,6 milhões de pessoas morrem anualmente devido a doenças
relacionadas à ingestão de água não tratada e a falta de saneamento. Pesquisas demonstram
que a falta de saneamento pode estar associada a um quarto de todas as mortes envolvendo
crianças menores de cinco anos.
Nesse contexto, a perita independente questiona, por que, mesmo com todo esse
impacto negativo, o setor de saneamento ainda sofre com a falta de atenção. Na tentativa de
elaboração de uma possível resposta, alega que, para a maioria das pessoas, o saneamento é
um assunto altamente privado e um tópico desconfortável para discussão pública. E, como
consequência dessa omissão, vive-se a falta e a precariedade nas políticas públicas nacionais
para a ampliação do acesso a esses direitos. Além disso, as diversas e fragmentadas
competências para implementação dos serviços entre os níveis de governo dos Estados,
dificultam ainda mais a superação do tabu que envolve o saneamento. Logo, para que esses
obstáculos sejam superados deve-se trazer à baila o tabu que nos cerca com relação ao setor
de saneamento e falar abertamente sobre o tema, o que poderia mudar a vida de milhões de
pessoas que evacuam a céu aberto.
Quanto às várias concepções de saneamento apresentadas no capítulo III, algumas
são mais restritas como, por exemplo, a definição proposta por um dicionário inglês e citada
pela perita, que classifica saneamento como a "eliminação de esgotos", e outras com maior
abrangência como o conceito desenvolvido durante o ano Internacional do Saneamento
(2008), que declarou saneamento como "A recolha, transporte, tratamento e eliminação ou
reutilização de excreta, águas residuais domésticas e resíduos sólidos e promoção da higiene
associada".
Dessa maneira, pretende-se compreender saneamento num contexto de Direitos
Humanos, o que, segundo a perita independente, só será possível se forem analisados os
princípios e requisitos específicos, exigidos para a formulação do conceito, objeto de estudo,
nos capítulos IV e V do relatório, e baseados nesse contexto o capítulo VI apresenta uma
definição de saneamento em termos de Direitos Humanos. Assim, o capítulo IV aduz que o
saneamento é parte integrante de inúmeros Direitos Humanos e foi identificado em vários
instrumentos internacionais, constituições nacionais, legislações, jurisprudência internacional
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e interna, trabalhos de especialistas da área, entre outros documentos. Dentre os Direitos
Humanos identificados, pode-se destacar o direito a um nível de qualidade de vida, habitação,
saúde, educação, água, trabalho, vida, segurança física, proibição de tratamentos desumanos
ou degradantes, igualdade de gênero e proibição de discriminação. Quanto à profundidade do
impacto que a falta da prestação desses serviços tem sobre a qualidade de vida do indivíduo, o
saneamento tem sido frequentemente entendido como indispensável para alcançar um padrão
de vida adequado.
O Artigo 11º, parágrafo 1º, do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (PIDESC) dispõe que é "direito de todos usufruir de um nível de vida
adequado para si e para a sua família, incluindo alimentação, vestuário, habitação adequada, e
à melhoria contínua das condições de vida". Embora este artigo não mencione explicitamente
o saneamento, a Comissão dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais esclarece que o uso
da palavra "incluindo" indica que este catálogo de direitos não tinha a intenção de ser
exaustivo. Sob esta interpretação, outros componentes essenciais para um padrão de vida
adequado poderiam ser inseridos, inclusive o saneamento. Nesse sentido, o Comentário Geral
n.º 19 (2008) do Comitê incluiu recentemente o saneamento em uma extensa lista de
elementos necessários para um nível de vida adequado.
No que se refere ao Direito Humano a uma habitação adequada, entende-se que se
inclui o acesso a instalações sanitárias e de água potável. Na verdade, é difícil imaginar que
uma habitação seja adequada se as instalações de água potável e saneamento não estão
disponíveis nas proximidades ou são inadequadas e inseguras para uso. O Comentário Geral
n.º 4 (1991) do Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais considera uma
moradia inadequada "se os seus ocupantes não têm acesso à água potável, saneamento básico,
energia para cozinhar, aquecimento, iluminação, armazenamento de alimentos ou coleta de
lixo, dentre outros requisitos". Salienta o Relator Especial do Comitê que a plena realização
desse direito está estreitamente interligada com o cumprimento de outros direitos e serviços,
incluindo o acesso à água potável e saneamento.
No que tange ao Direito Humano à saúde, o saneamento é de fundamental
importância para o gozo do mais alto nível de saúde, a OMS estima que 88% das doenças
diarreicas são causadas por água e saneamento inadequados, levando à morte cerca de 1,8
milhões de pessoas por ano. Nas regiões onde as pessoas não possuem ou possuem acesso
limitado à água potável e saneamento, os riscos de desenvolvimento de doenças renais,
hepáticas, constipação e traumas psicológicos são bem elevados. Assim sendo, os tratados e
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convenções internacionais também reconhecem expressamente a relação entre saúde e
saneamento, como por exemplo, o artigo 12 do Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, que assegura o direito de todos ao gozo do mais alto nível de
saúde física e mental, prevendo que os Estados devem adotar medidas necessárias para "a
melhoria de todos os aspectos da higiene ambiental e industrial". Além disso, o Comentário
Geral nº 14 (2000) do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais esclarece que o
direito à saúde abrange não apenas os cuidados oportunos e adequados da saúde, mas
também, para determinantes da saúde, como o acesso à água potável segura e saneamento
adequado.
Com relação ao Direito Humano à educação, a falta de acesso ao saneamento
também pode acarretar graves impactos negativos sobre ela. A cada ano, 443 milhões de dias
escolares são perdidos devido a doenças causadas pela má qualidade da água e a falta de
saneamento. Além do que, doenças relacionadas à falta de acesso a saneamento e água tratada
também afeta a capacidade de aprendizagem dos alunos. Ademais, as escolas que não
possuem acesso ao saneamento e a exposição das crianças à doença é exacerbada, elas deixam
de frequentar a escola antes mesmo de completarem o ensino médio; bem como nas escolas
em que os banheiros não são segregados por sexo, as meninas muitas vezes têm de abandonálas, principalmente na idade da menstruação.
Quanto ao Direito Humano à água, a conexão entre água e saneamento é clara:
sem saneamento, as excretas humanas contaminam as fontes e afetam a qualidade da água
potável, acarretando consequências desastrosas para a saúde humana. A água está mais
estritamente ligada ao saneamento devido aos sistemas aquosos de esgotos serem comuns em
muitas partes do mundo. No Comentário Geral n.º 15 (2002) sobre o direito à água, o Comitê
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais afirma que "o abastecimento de água de cada
pessoa deve ser suficiente e contínuo para uso pessoal e doméstico". Esses usos normalmente
incluem beber, lavagem de roupas, preparação de alimentos, higiene pessoal e doméstica. O
Comitê especifica ainda que "saneamento pessoal" significa eliminação de excrementos
humanos e "higiene doméstica" (limpeza pessoal e higiene do ambiente doméstico). O
comentário Geral n.º 15 assinala que "garantir que todos tenham acesso a saneamento não é
apenas fundamental para dignidade e a privacidade humana, mas é um dos mecanismos de
proteção de qualidade da água potável e dos recursos hídricos. E, determina que os Estados
Partes têm a obrigação de alargar progressivamente a prestação dos serviços de saneamento.
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O direito ao trabalho também pode ser negativamente afetado pela falta de acesso
ao saneamento. Os locais de trabalho que não oferecem instalações de saneamento adequadas,
e que têm uma espera proibitivamente longa para o uso das instalações, ou onde os
empregados são pressionados para não interromperem a jornada de trabalho para pausas ao
banheiro, podem impedir que os empregados mantenham seus empregos. A Organização
Internacional do Trabalho (OIT), em relação à Higiene em Comércio e Escritórios prevê em
seu artigo XIII que " Lavatórios e instalações sanitárias apropriadas deverão ser providos em
número suficiente e ser mantidos convenientemente”, determinando que medidas devem ser
tomadas pelo empregador para assegurar que todos os locais de trabalho sejam instalados e
mantidos de modo a não produzir efeitos nocivos sobre a saúde dos trabalhadores, que devem
ser protegidos contra substâncias e procedimentos incômodos, insalubres, tóxicos ou nocivos
à saúde por qualquer razão.
No tocante ao Direito Humano à vida, a falta de saneamento básico é fatalmente
prejudicial à saúde dos indivíduos, no Comentário Geral n.º 6 (1982) sobre o direito à vida, a
Comissão de Direitos Humanos afirmou que o direito à vida não deve ser interpretado de
forma restritiva. Nesse contexto, o Comitê considera que cabe aos Estados Partes tomarem
todas as medidas possíveis para reduzir a mortalidade infantil e aumentar a expectativa de
vida.
Acerca do Direito Humano à segurança física, o relatório afirma que, para muitas
pessoas, o simples ato de “aliviar a si mesmo” é um assunto arriscado. Mulheres e meninas
são especialmente vulneráveis a ataques, quando devem andar um longo caminho para acessar
instalações sanitárias ou quando são forçadas a defecar a céu aberto. Além disso, as mulheres
sem acesso a saneamento muitas vezes defecam sob a cobertura da escuridão, a fim de
garantir um mínimo de privacidade, mas expostas a toda sorte de riscos para a sua segurança
física. A falta de acesso ao saneamento também pode ser considerada o mesmo que submeter
uma pessoa a tratamento inumano ou degradante em certas circunstâncias, especialmente no
contexto da detenção. Em um relatório realizado no ano de 2005, sobre água, saneamento,
higiene e habitat nas prisões, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha destacou que “águas
residuais” e eliminação de resíduos são muitas das vezes o problema mais intratável do
saneamento nos locais de detenção. Uma grande proporção das doenças observadas entre os
presos de tais estabelecimentos é transmitida por via fecal-oral. O artigo nº 15 das Normas
Mínimas para o tratamento dos prisioneiros de 1955 prevê que “os presos são obrigados a
manter suas pessoas limpo, e para este fim devem estar equipados com água e os artigos de
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higiene necessários para a saúde e limpeza”. No mesmo sentido, as regras das Nações Unidas
para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade de 1990 também se referem a “instalações
sanitárias”, especificando que elas “devem estar localizadas de forma e em um nível
suficiente para permitir a cada jovem cumprir, conforme necessário, com as suas necessidades
físicas em privacidade e de uma forma limpa e decente.
No que se refere à igualdade de gêneros, a maioria dos artigos fundamentais de
direitos humanos proíbem a discriminação baseada no sexo. Logo, todos os direitos
relacionados ao saneamento devem ser garantidos sem discriminação baseada no sexo. A
proibição à discriminação pode desempenhar papel significativo no que diz respeito ao acesso
ao saneamento. Na maioria das vezes, os mais pobres e os grupos mais marginalizados são os
que não têm acesso ao saneamento. De acordo com o PNUD, a maioria das pessoas sem
acesso a saneamento vivem com menos de 2 dólares norte-americanos por dia. Grupos
minoritários, migrantes, povos indígenas, refugiados e pessoas deslocadas internamente,
prisioneiros e detidos, e pessoas com deficiência também sofrem discriminação que podem
afetar o seu acesso a saneamento, possuindo pouca influência sobre a formulação de políticas
e alocação de recursos a nível nacional e local, para que se possa melhorar o acesso deles ao
saneamento e água potável.
O capítulo VI, por sua vez, aborda o Direito Humano ao saneamento como um
direito distinto dos demais direitos. Conforme demonstrado acima, o acesso à água potável e
ao saneamento é indispensável, e tem sido reconhecido como tal tanto pelas comunidades
internacionais, quanto pelos Estados membros e especialistas da área, por sua conexão direta
com o gozo de tantos outros Direitos Humanos.
No entanto, o acesso à água e saneamento não pode ser tratado apenas como uma
ligação para o gozo dos direitos à saúde, habitação, educação, trabalho, igualdade de gênero, e
a capacidade de sobreviver. A acessibilidade à água e saneamento, muito mais do que outras
questões de direitos humanos, evoca o conceito de dignidade humana, ao considerar a
vulnerabilidade e a vergonha que tantas pessoas experimentam todos os dias quando, mais
uma vez, são obrigadas a defecar a céu aberto. A indignidade desta situação faz com que o
Direito Humano ao saneamento básico se distinga de todos os demais Direitos Humanos. A
perita independente cita o Supremo Tribunal da Índia que descreveu eloquentemente a
indignidade da falta de acesso ao saneamento, que considerou que o fracasso do município
para fornecer instalações sanitárias básicas estava compelindo “os miseráveis moradores de
favelas para aliviar suas necessidades fisiológicas nas ruas, às escondidas por um tempo, e
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depois abertamente, porque, sob a pressão da natureza humana, a timidez torna-se um luxo e
dignidade a difícil arte”. Isso significa que tais infrações no próprio núcleo da dignidade
humana não tenham sido inteiramente capturadas por se considerar que o direito ao
saneamento se dá apenas por se relacionar com outros direitos humanos.
Deve-se salientar que a noção de dignidade permeia todos os instrumentos
modernos de direitos humanos. Os preâmbulos dos Pactos Internacionais sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais e sobre Direitos Civis e Políticos reconhecem explicitamente
que todos os direitos humanos derivam da dignidade inerente ao próprio ser humano. Isso
significa que a dignidade está intimamente relacionada à autoestima, o que é difícil de manter
quando alguém se vê obrigado a agachar a céu aberto, sem respeito pela privacidade, e não ter
a oportunidade de limpar-se depois de defecar, enfrentando a ameaça constante de assalto em
vulneráveis momentos. Portanto, a perita independente conclui que a falta de acesso ao
saneamento constitui condições de vida degradantes; e uma afronta direta ao valor intrínseco
do ser humano e não deve ser tolerada em qualquer sociedade.
Nesse sentido, a perita independente entende que as obrigações de direitos
humanos relacionadas ao saneamento requerem um trabalho de definição de saneamento em
termos de direitos humanos. Essa definição é traçada a partir de elementos associados com os
próprios direitos humanos, que continuará a evoluir à medida que a compreensão das
obrigações com o saneamento continue a se desenvolver.
Por fim, o capítulo VII do relatório apresenta as conclusões e recomendações
elaboradas pela perita independente, o qual pode-se destacar que os direitos humanos
implicam obrigações claras relacionadas ao acesso ao saneamento. As ligações indissolúveis
entre saneamento e tantos outros direitos humanos significam que os instrumentos
internacionais de direitos humanos exigem que os Estados adotem medidas necessárias para
garantir o acesso ao saneamento seguro, higiênico, acessível, socialmente e culturalmente
aceitáveis, que forneça privacidade e garanta a dignidade de forma não discriminatória. No
entanto, observa que analisar o direito ao saneamento somente por meio da lente de outros
direitos humanos não faz justiça à sua natureza específica, e sua importância para viver uma
vida digna.
A esse respeito, embora a discussão sobre o reconhecimento de um direito distinto
ao saneamento esteja em curso, a perita independente corrobora a tendência atual de
reconhecer saneamento como um direito distinto dos demais direitos e oferece as
recomendações as quais podemos destacar: o dever dos Estados em adotar um plano de ação
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nacional sobre saneamento, aprovado nos mais altos níveis de governo, que reflita
devidamente as obrigações de direitos humanos do Estado relacionadas ao saneamento,
garantindo a participação de todos os indivíduos. Devem promover também a participação de
instituições nacionais de direitos humanos e especialistas em saneamento nestes
empreendimentos, atribuindo responsabilidades institucionais claras para o saneamento em
todos os níveis de governo e evitar a fragmentação. E, por fim, os Estados devem adotar
políticas apropriadas para expandir o acesso universal das áreas carentes, tendo uma
abordagem integrada que aborde a razões estruturais subjacentes para a discriminação no
acesso ao saneamento21.

2.19 Resolução A/RES/64/292 Direitos Humanos à Água e Saneamento (2010)

Após a submissão do relatório (A/HRC/12/24) elaborado pela perita independente
ao Conselho dos Direitos Humanos, em que fica claramente demonstrado que a falta de
acesso ao saneamento possui consequências desastrosas para o gozo pleno de todos os direitos
humanos já declarados, além de constituir afronta direta ao núcleo básico da dignidade da
pessoa humana. Em 28 de julho de 2010, veio à luz a Resolução A/RES/64/292, aprovada
pela Assembleia Geral da ONU, que, pela primeira vez, reconhece formalmente o direito à
água potável e ao saneamento (disposição de excretas/esgotamento sanitário), como um
Direito Humano essencial para a concretização de todos os direitos humanos. Além do que, a
Resolução impõe ainda aos Estados e às Organizações Internacionais, o dever de contribuírem
para o desenvolvimento e a eficiência do setor, através da transferência de tecnologia, de
assistência financeira e cooperação internacional, especialmente para países em vias de
desenvolvimento, intensificando os esforços no intuito de proporcionar o acesso à água
potável, segura e limpa e ao saneamento básico a custos razoáveis e acessíveis para todos os
povos. Incentiva a continuação do trabalho da perita independente, apresentando anualmente à
Assembleia Geral de Direitos Humanos relatório, demonstrando as principais dificuldades
relacionadas ao exercício do direito humano à água potável e saneamento22.
21

ONU. Conselho dos Direito Humanos Relatório A/HRC/12/24, 2009. Disponível em:<
https://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=http://www.ohchr.org/Documents/Press/IE_2009_report.pdf&prev=search>. Acesso em: 29 mai.
2017.
22
ONU. Resolução da Assembleia Geral da ONU A/RES/64/292, 2010. Disponível em:<
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&referer=/english/&Lang=S>. Acesso em:
29 maio 2017.

57

Nesse sentido, reafirma que os direitos à água e ao saneamento são parte
integrante dos Direitos Humanos existentes e ratifica que estes direitos são legalmente
vinculativos para os Estados. A Assembleia Geral da ONU em 30 de setembro de 2010,
editou a resolução A/HRC/RES/15/9, que também apela aos Estados que desenvolvam
instrumentos e mecanismos apropriados para conseguirem, gradualmente, cumprir
integralmente com suas obrigações em termos de direitos humanos relacionadas ao acesso à
água potável segura e saneamento23.

23

ONU. Resolução do Conselho dos Direitos Humanos A/HRC/RES/15/9, 2010. Disponível em:<
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/15/9&referer=/english/&Lang=S>.
Acesso
em:29 maio 2017.
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Capítulo III

3 SANEAMENTO BÁSICO COMO DIREITO HUMANO NA ORGANIZAÇÃO DOS
ESTADOS AMERICANOS

3.1 Carta da Organização dos Estados Americanos (1948)

Assim como a ONU, a Organização dos Estados Americanos (OEA) também é
uma organização internacional de proteção dos direitos humanos, entretanto, não se trata de
uma organização a nível universal como é o caso da Organização das Nações Unidas, mas
sim, de uma organização de atuação regional, que, como a ONU, também é formada por um
tratado constitutivo com atribuições determinadas por sua respectiva Carta, igualmente ao que
ocorre com outras organizações regionais como o Conselho da Europa (CE), a União
Europeia (EU) e a União Africana (UA). Entre essas organizações regionais a mais antiga é a
Organização dos Estados Americanos (OEA), cujo tratado institutivo foi assinado em Bogotá,
Colômbia em 30 de abril de 1948. No entanto, só passou a vigorar internacionalmente em 13
de dezembro de 1951, quando foi protocolado seu 14º instrumento de ratificação.
O sistema de proteção dos direitos humanos interamericano está embasado em
quatro principais instrumentos: a Carta da Organização dos Estados Americanos (1948), que,
segundo Mazzuoli (2014), foi reformada por quatro vezes pelos Protocolos de Buenos Aires,
em 1967, de Cartagena das Índias, em 1985, de Washington, em 1992 e de Manágua, em
1993. (MAZZUOLI, 2014, p. 693). Os outros instrumentos são: a Declaração Americana dos
Direitos e Deveres do Homem (1948); a Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(1969) mais conhecida como "Pacto de San José de Costa Rica"; e o Protocolo Adicional à
Convenção Americana em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, apelidado de
"Protocolo de San Salvador" (1988).
A Carta de Organização dos Estados Americanos é o documento que de fato
constitui a Organização dos Estados Americanos. Seu capítulo I, composto pelos artigos 1º e
2º, estabelece respectivamente a natureza e os propósitos da organização, ao dispor que os
Estados americanos legitimam na Carta a organização internacional que vêm progredindo na
manutenção da ordem, da paz e da justiça, para promover a solidariedade, intensificar sua
colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência.
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Dispondo ainda que "Dentro das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos
constitui um organismo regional" (art.1º).
Conforme mencionado, apesar da OEA ser uma organização internacional sua
área de atuação é restrita, e dentro das Nações Unidas constitui um organismo de atuação
regional. Assim sendo, pode-se dizer que a Organização das Nações Unidas é gênero da qual
a OEA é espécie. Dessa maneira, para realizar os princípios em que se baseia e cumprir com
suas obrigações regionais, de acordo com a Carta das Nações Unidas, a OEA prescreve em
seu art. 2º da Carta, os propósitos essenciais que os guia: a) Garantir a paz e a segurança
continentais; b) Promover e consolidar a democracia representativa, respeitando o princípio
da não intervenção; c) Prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução
pacífica das controvérsias que surjam entre seus membros; d) Organizar a ação solidária
destes em caso de agressão; e) Procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e
econômicos que surgirem entre os Estados membros; f) Promover, por meio da ação
cooperativa, seu desenvolvimento econômico, social e cultural; g) Erradicar a pobreza crítica,
que constitui um obstáculo ao pleno desenvolvimento democrático dos povos do hemisfério; e
h) Alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais que permita dedicar a maior
soma de recursos ao desenvolvimento econômico-social dos Estados membros.
Por conseguinte, o Capítulo II da Carta da OEA composto pelo art. 3º, estipula os
princípios pelos quais devem reger-se os Estados membros da organização, sendo eles: a) O
direito internacional é a norma de conduta dos Estados em suas relações recíprocas; b) A
ordem internacional é constituída essencialmente pelo respeito à personalidade, soberania e
independência dos Estados e pelo cumprimento fiel das obrigações emanadas dos tratados e
de outras fontes do direito internacional; c) A boa-fé deve reger as relações dos Estados entre
si; d) A solidariedade dos Estados americanos e os altos fins a que ela visa requerem a
organização política dos mesmos, com base no exercício efetivo da democracia
representativa; e) Todo Estado tem o direito de escolher, sem ingerências externas, seu
sistema político, econômico e social, bem como de organizar-se da maneira que mais lhe
convenha, e tem o dever de não intervir nos assuntos de outro Estado. Sujeitos ao acima
disposto, os Estados americanos cooperarão amplamente entre si, independentemente da
natureza de seus sistemas políticos, econômicos e sociais; f) A eliminação da pobreza crítica é
parte essencial da promoção e consolidação da democracia representativa e constitui
responsabilidade comum e compartilhada dos Estados americanos; g) Os Estados americanos
condenam a guerra de agressão: a vitória não dá direitos; h) A agressão a um Estado
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americano constitui uma agressão a todos os demais Estados americanos; i) As controvérsias
de caráter internacional, que surgirem entre dois ou mais Estados americanos, deverão ser
resolvidas por meio de processos pacíficos; j) A justiça e a segurança sociais são as bases de
uma paz duradoura; k) A cooperação econômica é essencial para o bem-estar e para a
prosperidade comum dos povos do Continente; l) Os Estados americanos proclamam os
direitos fundamentais da pessoa humana, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou
sexo; m) A unidade espiritual do Continente baseia-se no respeito à personalidade cultural dos
países americanos e exige a sua estreita colaboração para as altas finalidades da cultura
humana; e n) A educação dos povos deve orientar-se para a justiça, a liberdade e a paz.
Logo, o art. 4º da Carta da OEA trata dos Estados membros, apesar de não fazer
menção direta a eles, dispõe que são membros da organização todos os Estados americanos
que ratificarem a presente Carta. Os Estados fundadores que participaram da criação da OEA
em 1948 foram: a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Ainda conforme disposto nos
arts. 5º e 6º da Carta:
Na Organização será admitida toda nova entidade política que nasça da união de
seus Estados membros e que, como tal, ratifique esta Carta. O ingresso da nova
entidade política na Organização redundará para cada um dos Estados que a
constituam em perda da qualidade de membro da Organização".
"Qualquer outro Estado americano independente que queira ser membro da
Organização deverá manifestar-se mediante nota dirigida ao Secretário-Geral, na
qual esteja consignado que está disposto a assinar e ratificar a Carta da Organização,
bem como a aceitar todas as obrigações inerentes à condição de membro, em
especial as referentes à segurança coletiva, mencionadas expressamente nos artigos
28 e 2924. (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1948)

Os países que posteriormente ratificaram a Carta da OEA foram: Barbados,
Trinidad e Tobago (1967), Jamaica (1969), Granada (1975), Suriname (1977), Dominica,
Santa Lucia (1979), Antígua e Barbuda, St. Vicent e Granadias (1981), Bahamas (1982), St.
Kitts e Nevis (1984), Canadá (1990), Belize, Guiana (1991), atualmente todos os 35 países
independentes das Américas ratificaram a Carta da OEA e pertencem a organização25.
Segundo o disposto no art. 53º da Carta, é por meio de seus órgãos que a OEA
desempenha as funções a ela atribuída por seu tratado constitutivo, sendo eles a Assembleia
Geral; a Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores; os Conselhos; a
24

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Carta da Organização dos Estados
Americanos, 1948. Disponível em:< http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/q.Carta.OEA.htm>. Acesso em: 31
mai. 2017.
25
V. a página web da OEA em: [http://www.oas.org/es/acerca/estados_miembros.asp#ftn1].
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Comissão Jurídica Interamericana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a
Secretaria Geral.
A Assembleia Geral é o órgão supremo da OEA, composta por todos os membros
da organização. Nela os Estados se fazem representar pelos seus respectivos Ministros das
Relações Exteriores, possuindo cada Estado o direito a um voto (art.56º). As decisões da
Assembleia Geral serão adotadas pelo voto da maioria absoluta dos Estados membros, salvo
nos casos em que é exigido o voto de dois terços de seus membros, conforme dispõe a Carta,
ou naqueles casos em que a Assembleia Geral determinar, observando os processos
regulamentares (art. 59º). Por sua vez, o art. 54º menciona as principais atribuições da
Assembleia Geral da OEA, quais sejam: a) Decidir as ações e as políticas gerais da
Organização, determinar a estrutura e funções de seus órgãos e considerar qualquer assunto
relativo à convivência dos Estados americanos; b) Estabelecer normas para a coordenação das
atividades dos órgãos, organismos e entidades da Organização entre si e de tais atividades
com as das outras instituições do Sistema Interamericano; c) Fortalecer e harmonizar a
cooperação com as Nações Unidas e seus organismos especializados; d) Promover a
colaboração, especialmente nos setores econômico, social e cultural, com outras organizações
internacionais cujos objetivos sejam análogos aos da Organização dos Estados Americanos; e)
Aprovar o orçamento-programa da Organização e fixar as quotas dos Estados membros; f)
Considerar os relatórios da Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores e as
observações e recomendações, a respeito dos relatórios que devem ser apresentados pelos
demais órgãos e entidades, lhe sejam submetidas pelo Conselho Permanente, conforme o
disposto na alínea f, do artigo 91, bem como os relatórios de qualquer órgão que a própria
Assembleia Geral requeira; g) Adotar as normas gerais que devem reger o funcionamento da
Secretaria Geral; e h) Aprovar seu regulamento e, pelo voto de dois terços, sua agenda26.
(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1948).
De acordo com Mazzuoli (2014), as decisões tomadas pela Assembleia Geral
podem variar de denominação, do mesmo modo como ocorre com as decisões tomadas pela
Assembleia Geral da ONU, normalmente são "resoluções" ou, quando fixam políticas gerais a
longo prazo são "declarações", cujos efeitos e conteúdos poderão variar (MAZZUOLI, 2014,
p. 13-14).

26

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Carta da Organização dos Estados
Americanos, 1948. Disponível em:< http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/q.Carta.OEA.htm>. Acesso em: 31
mai. 2017.
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A Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores só deverá ser
convocada em casos excepcionais, a fim de considerar problemas de natureza urgente e de
comum interesse dos Estados membros, ou para servir de Órgão de Consulta (art.61).
Competindo a qualquer um dos Estados partes solicitar a convocação de uma Reunião de
Consulta. A solicitação deve ser dirigida ao Conselho Permanente da organização, que
decidirá, por maioria absoluta dos votos, se é oportuna ou não a reunião (art.62). Se por algum
motivo, qualquer um dos Ministros das Relações Exteriores não puder estar presente na
reunião, far-se-á representar por um delegado especial (art. 64). Não obstante, nos termos do
art.65 da Carta da OEA, em caso de ataque armado ao território de um Estado americano ou
dentro da zona de segurança demarcada pelo tratado em vigor, o Presidente do Conselho
Permanente reunirá o Conselho, sem demora, a fim de determinar a convocação da Reunião
de Consulta, sem prejuízo do disposto no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca no
que diz respeito aos Estados Partes no referido instrumento.
No que tange aos Conselhos, a Carta da OEA contempla dois tipos de conselhos:
o Conselho Permanente e o Conselho Internacional de Desenvolvimento Integral, ambos
dependentes diretamente da Assembleia Geral, com competência determinada a cada um
deles pela própria Carta, por outros instrumentos interamericanos e pelas funções que lhes
forem confiadas pela Assembleia Geral e pela Reunião de Consulta dos Ministros das
Relações Exteriores (art.70). Nesse sentido, os Conselhos, em assuntos de sua respectiva
competência, poderão apresentar estudos e apresentar propostas à Assembleia Geral e
submeter-lhe projetos de instrumentos internacionais e proposições em relação à realização de
conferências especializadas e à criação, modificação ou extinção de organismos
especializados e outras entidades interamericanas, bem como sobre a coordenação de suas
atividades (art.73).
Quanto ao conselho Permanente da OEA, este compõe-se de um representante de
cada Estado membro, nomeado especialmente pelo respectivo governo, sobre a categoria de
embaixador. Cada um dos governos pode indicar um representante interino, bem como os
suplentes e assessores que julgar conveniente (art.80). A presidência do Conselho Permanente
é exercida alternativamente por seus representantes, na ordem alfabética dos nomes em
espanhol de seus respectivos países, e a Vice-Presidência, de modo idêntico, será exercida
seguindo a ordem alfabética inversa (art.81). O Presidente e o Vice-Presidente terão um
mandato por um período não superior a seis meses, que será determinado pelo estatuto. E
deverão tomar conhecimento, dentro dos limites da Carta, dos tratados e dos acordos
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interamericanos, de qualquer assunto que se encarregue a Assembleia Geral ou a Reunião de
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores (art.82).
Ainda de acordo com as disposições da Carta, qualquer parte, numa controvérsia,
que já não esteja em tramitação qualquer um dos processos de pacificação de conflitos
previstos na Carta, poderá recorrer ao Conselho Permanente, para obter seus serviços. As
partes podem ser assistidas pelo Conselho que recomendará os processos que considerar
adequados para a solução pacífica da controvérsia (art.85). No exercício de suas funções, o
Conselho Permanente tomará suas decisões pelo voto afirmativo de dois terços dos seus
membros, salvo nas decisões que o regulamento autorize a aprovação por maioria simples
(art.89). Compete igualmente ao Conselho Permanente: a) Executar as decisões da
Assembleia Geral ou da Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, cujo
cumprimento não haja sido confiado a nenhuma outra entidade; b) Velar pela observância das
normas que regulam o funcionamento da Secretaria Geral e, quando a Assembleia Geral não
estiver reunida, adotar as disposições de natureza regulamentar que habilitem a Secretaria
Geral para o cumprimento de suas funções administrativas; c) Atuar como Comissão
Preparatória da Assembleia Geral nas condições estabelecidas pelo artigo 60 da Carta, a não
ser que a Assembleia Geral decida de maneira diferente; d) Preparar, a pedido dos Estados
membros e com a cooperação dos órgãos pertinentes da Organização, projetos de acordo
destinados a promover e facilitar a colaboração entre a Organização dos Estados Americanos
e as Nações Unidas, ou entre a Organização e outros organismos americanos de reconhecida
autoridade internacional. Esses projetos serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral;
e) Formular recomendações à Assembleia Geral sobre o funcionamento da Organização e
sobre a coordenação dos seus órgãos subsidiários, organismos e comissões; f) Considerar os
relatórios do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, da Comissão Jurídica
Interamericana, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Secretaria Geral, dos
organismos e conferências especializados e dos demais órgãos e entidades, e apresentar à
Assembleia Geral as observações e recomendações que julgue pertinentes; e g) Exercer as
demais funções que lhe atribui a Carta (art.91).
Por sua vez, o Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral compõe-se
de um representante titular, ministerial ou de nível equivalente, de cada Estado membro,
nomeado especificamente por seu respectivo governo. Conforme previsto na Carta da OEA, o
Conselho Interamericano poderá criar órgãos subsidiários e organismos que julgar necessários
para o melhor desempenho de suas funções (art.93), tendo por objetivo promover a
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cooperação entre os Estados americanos, com o propósito de obter seu desenvolvimento
integral e, em particular, de contribuir para a eliminação da pobreza crítica de seus Estados
membros, segundo as normas da Carta, principalmente as mencionadas no Capítulo VII, que
se referem aos campos econômico, social, educacional, cultural, e científico e tecnológico
(art.94).
Dessa maneira, para realizar seus diversos objetivos, e em particular na área
específica de cooperação técnica, o Conselho Interamericano deverá: a) Formular e
recomendar à Assembleia Geral o plano estratégico que articule as políticas, os programas e
as medidas de ação em matéria de cooperação para o desenvolvimento integral, no marco da
política geral e das prioridades definidas pela Assembleia Geral; b) Formular diretrizes para a
elaboração do orçamento programa de cooperação técnica, bem como para as demais
atividades do Conselho; c) Promover, coordenar e encomendar a execução de programas e
projetos de desenvolvimento aos órgãos subsidiários e organismos correspondentes, com base
nas prioridades determinadas pelos Estados membros, em áreas tais como: desenvolvimento
econômico e social, inclusive o comércio, o turismo, a integração e o meio ambiente; o
melhoramento e extensão da educação a todos os níveis, e a promoção da pesquisa científica e
tecnológica, por meio da cooperação técnica, bem como do apoio às atividades da área
cultural; o fortalecimento da consciência cívica dos povos americanos, como um dos
fundamentos da prática efetiva da democracia e a do respeito aos direitos e deveres da pessoa
humana (art.95). O conselho deve reunir-se pelo menos uma vez por ano, a nível ministerial
ou equivalente, com a possibilidade de convocar a realização de reuniões extraordinárias para
temas especializados ou setoriais que julgar pertinentes, em áreas de sua competência. Além
disso, reunir-se-á, quando for convocado pela Assembleia Geral, pela Reunião de Consulta
dos Ministros das Relações Exteriores, por iniciativa própria, ou para os casos previstos no
artigo 37 da Carta (art. 96).
A Comissão Jurídica Interamericana, segundo o art. 99 da Carta, tem por
finalidade servir de corpo consultivo da OEA em assuntos jurídicos; e promover o
desenvolvimento progressivo e a codificação do direito internacional; estudar os vícios
jurídicos referentes à integração dos países em desenvolvimento do Continente, assim como
possibilitar a uniformização de suas legislações no que parecer conveniente. Além disso,
desenvolverá estudos e trabalhos preparatórios nos casos em que for solicitado pela
Assembleia Geral, pela Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores e pelos
Conselhos da Organização. Pode, ainda, "levar a efeito, por sua própria iniciativa, que julgar
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convenientes, bem como sugerir a realização de conferências jurídicas e especializadas"
(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1948).
A Comissão é composta de onze juristas nacionais dos Estados membros da OEA,
eleitos, de uma lista de três candidatos apresentadas pelos referidos Estados, para um mandato
com período de quatro anos. A escolha de seus membros será realizada pela Assembleia Geral
da OEA, que procederá à eleição, levando em consideração um regime de renovação parcial
que procure, na medida do possível, uma representação geográfica equitativa. Não pode haver
na Comissão mais de um membro da mesma nacionalidade. E as vagas que surgirem por
razões diferentes do fim dos mandatos dos membros da Comissão serão preenchidas pelo
Conselho Permanente da OEA, de acordo com os mesmos critérios acima descritos (art.101).
A Comissão Jurídica Interamericana possui sua sede na cidade do Rio de Janeiro,
entretanto, em casos especiais, poderá realizar reuniões em qualquer outro lugar que seja
oportunamente designado, após o consentimento do Estado membro escolhido (art.105)27.
Segundo Mazzuoli (2014), a Comissão Interamericana de Justiça estabeleceu sua sede no Rio
de Janeiro, por ser a cidade sede de sua antecessora, a então Junta Internacional de
Jurisconsultos desde 1906, que em 1927, passou a ser designada como Comissão
Internacional de Jurisconsultos Americanos. Dentre os vários trabalhos da Comissão Jurídica
Interamericana, pode-se destacar a elaboração da Convenção de Direito Internacional Privado,
de 1928 (Código Bustamante) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969
(MAZZUOLI, 2014, p. 717).
Com relação à Comissão Americana de Direitos Humanos, o art.106 da Carta da
OEA, apenas menciona que "haverá uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos que
terá por principal função promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e servir como
órgão consultivo da Organização em tal matéria". Além disso, determinou que "uma
convenção interamericana sobre direitos humanos estabelecerá a estrutura, a competência e as
normas de funcionamento da referida Comissão, bem como as dos outros órgãos encarregados
de tal matéria". A referida Comissão Americana de Direitos Humanos foi criada na 5ª
Reunião de Ministros das Relações Exteriores, realizada em Santiago no Chile, em 1959, e
segundo Mazzuoli (2014), a Comissão Interamericana de Direitos Humanos possui sede em
Washington, D.C., nos Estados Unidos, e teve seu primeiro estatuto aprovado em 25 de maio
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de 1960, pelo Conselho da OEA, iniciando suas atividades em junho do mesmo ano. É um
órgão de fundamental importância na OEA, um dos mais atuantes da organização,
especialmente no que diz respeito ao recebimento de queixas individuais dos cidadãos de
Estados membros, dando início ao procedimento de responsabilização internacional do Estado
por violação aos direitos humanos. Além do que, a Comissão é, ao mesmo tempo, órgão da
OEA e órgão da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da
Costa Rica), que serve de instância para a promoção e proteção dos direitos humanos de todos
os povos do continente americano (MAZZUOLI, 2014, p. 717-718).
A Secretaria Geral é o órgão central e permanente da Organização dos Estados
Americanos. Com competência atribuída tanto pela Carta da OEA, quanto por outros tratados
e acordos interamericanos, bem como pela Assembleia Geral, deve cumprir os encargos que
lhe foram incumbidos pela Assembleia Geral, pela Reunião de Consulta dos Ministros das
Relações Exteriores e pelos Conselhos (art.107). É chefiada pelo Secretário Geral, eleito pela
Assembleia Geral para mandato de um período de cinco anos, não podendo ser reeleito mais
do que uma vez, nem poderá suceder-lhe pessoa da mesma nacionalidade. No caso de
vacância do cargo, o Secretário-Geral Adjunto assumirá as funções daquele até que a
Assembleia Geral proceda uma nova eleição para a escolha de um novo titular para um
mandato de período completo (art.108). O Secretário-Geral é quem tem a função de coordenar
a Secretária-Geral, sendo, portanto, seu representante legal, respondendo perante a
Assembleia Geral pelo cumprimento adequado das atribuições e funções a ela atribuídas
(art.109). Bem como, o Secretário-Geral ou seu representante poderá participar de todas as
reuniões realizadas pela OEA com direito à palavra, mas sem direito a voto. Pode, ainda,
chamar à atenção da Assembleia Geral ou do Conselho Permanente sobre qualquer assunto
que, na sua opinião, possa afetar a paz e a segurança do Continente e o desenvolvimento dos
Estados membros (art.110). As atribuições citadas acima devem ser exercidas em
conformidade com a Carta da OEA. Cabe ainda a Secretária Geral desempenhar as funções:
a) Encaminhar ex officio aos Estados membros a convocatória da Assembleia Geral, da
Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, do Conselho Interamericano de
Desenvolvimento Integral e das Conferências Especializadas; b) Assessorar os outros órgãos,
quando cabível, na elaboração das agendas e regulamentos; c) Preparar o projeto de
orçamento-programa da Organização com base nos programas aprovados pelos Conselhos,
organismos e entidades cujas despesas devam ser incluídas no orçamento-programa e, após
consulta a esses Conselhos ou suas Comissões Permanentes, submetê-lo à Comissão
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Preparatória da Assembleia Geral e em seguida à própria Assembleia; d) Proporcionar à
Assembleia Geral e aos demais órgãos serviços de secretaria permanentes e adequados, bem
como dar cumprimento a seus mandatos e encargos. Dentro de suas possibilidades, atender às
outras reuniões da Organização; e) Custodiar os documentos e os arquivos das Conferências
Interamericanas, da Assembleia Geral, das Reuniões de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, dos Conselhos e das Conferências Especializadas; f) Servir de depositária dos
tratados e acordos interamericanos, bem como dos instrumentos de ratificação dos mesmos; g)
Apresentar à Assembleia Geral, em cada período ordinário de sessões, um relatório anual
sobre as atividades e a situação financeira da Organização; e h) Estabelecer relações de
cooperação, consoante o que for decidido pela Assembleia Geral ou pelos Conselhos, com os
Organismos Especializados e com outros organismos nacionais e internacionais (art.112).
Além disso, compete ao Secretário Geral: a) Estabelecer as dependências da
Secretária-Geral que sejam necessárias para a realização de seus fins; e b) Determinar o
número de funcionários e empregados da Secretária-Geral, nomeá-los, regulamentar suas
atribuições e deveres e fixar sua retribuição. Exercendo essas atribuições de acordo com as
normas gerais e as disposições orçamentárias estabelecidas pela Assembleia Geral (art.113).
A Assembleia Geral, com o voto de dois terços dos Estados membros, poderá destituir o
Secretário-Geral ou o Secretário-Geral Adjunto, ou ambos, quando for necessário para o bom
funcionamento da Organização (art.116).
Por fim, o art.53 da Carta da OEA, que apresenta a estrutura e os órgãos da
Organização menciona em suas alíneas g e h respectivamente, as Conferências Especializadas
e o Organismos Especializados Interamericanos. O art.122 da Carta da OEA, diz serem as
Conferências Especializadas "reuniões intergovernamentais destinadas a tratar de assuntos
técnicos especiais ou a desenvolver aspectos específicos da cooperação interamericana e são
realizadas quando o determine a Assembleia Geral ou a Reunião de Consulta dos Ministros
das Relações Exteriores, por iniciativa própria ou a pedido de algum dos Conselhos ou
Organismos Especializados". E nos termos do art. 123, a agenda e os regulamentos das
Conferências Especializadas serão elaborados pelos Conselhos competentes, ou pelos
Organismos Especializados interessados, devendo ser submetidos à consideração dos
governos dos Estados membros.
Por conseguinte, os Organismos Especializados Interamericanos são considerados
pela Carta da OEA como "organismos intergovernamentais estabelecidos por acordos
multilaterais, que tenham determinadas funções em matérias técnicas de interesse comum
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para os Estados americanos" (art.124). Tais Organismos gozam da mais ampla autonomia
técnica, mas devem levar em conta as recomendações da Assembleia Geral e dos Conselhos,
de acordo com as disposições da Carta (art.127). As relações existentes entre os Organismos
Especializados e a Organização será definida mediante acordos celebrados entre cada
organismo e o Secretário-Geral, com a autorização da Assembleia Geral (art128). Os
Organismos Especializados devem estabelecer relações de cooperação com os organismos
mundiais do mesmo caráter, a fim de coordenar suas atividades. Entretanto, ao entrarem em
acordo com os organismos internacionais de caráter mundial, os Organismos Especializados
Interamericanos devem manter a sua identidade e posição como parte integrante da OEA,
mesmo quando desempenhem funções regionais dos organismos internacionais (art.129)28.
Nesse sentido, Mazzuoli (2014), cita alguns exemplos de Organismos
Especializados Interamericanos, como a Organização Pan-americana de Saúde (criada em
1902), o Instituto Interamericano da Criança (criado em 1924), a Comissão Interamericana de
Mulheres (criada em 1928), o Instituto Interamericano de Geografia e História (Criado em
1928), a Repartição Interamericana de Radiocomunicação (criada em 1937), o Instituto
Indigenista Interamericano (criado em 1940) e o Instituto Interamericano de Cooperação para
a Agricultura (criado em 1942)29.

3.2 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948)

Na Nona Conferência Internacional Americana, realizada em 30 de abril de 1948
em Bogotá, Colômbia, ocasião em que fora assinada a Carta da Organização dos Estados
Americanos que de fato criou a OEA, também foi celebrado a Declaração Americana dos
Direitos e deveres do Homem, que apesar de não ser reconhecida como um tratado, formou a
base jurídica do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, até a celebração da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, realizada em San José, Costa Rica em 22 de
novembro de1969. Entretanto, apesar de não ser um tratado e de ter sido superada
formalmente pela referida Convenção, a Declaração continua sendo um instrumento de
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expressivo valor regional nessa matéria, o que justifica destacarmos alguns pontos para estudo
em nossa pesquisa.
A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem celebrado em 1948,
em Bogotá, Colômbia, previa em suas considerações iniciais, que os povos americanos
dignificam a pessoa humana e reconhecem que as instituições jurídicas e políticas, que regem
a vida em sociedade, têm por finalidade primordial a proteção dos direitos essenciais do
homem e o dever de adotar medidas que lhe permitam progredir espiritualmente e
materialmente alcançando assim a felicidade. Igualmente, reconhecia que os direitos
essenciais do homem não derivam do fato de ser ele cidadão de um determinado Estado, mas
sim do fato de os direitos terem como base os atributos da pessoa humana. Ademais, em seu
preâmbulo, assim como na ONU, declara que todos os homens nascem livres e iguais em
dignidade e direitos, e são dotados pela natureza de razão e consciência, devendo proceder
fraternalmente uns para com os outros; bem como que o cumprimento do dever de cada um é
a exigência do direito de todos. Portanto, apregoava que os direitos e deveres integram-se
correlativamente a toda atividade política e social do homem.
Assim, enquanto os direitos exaltam a liberdade de cada indivíduo, os deveres
exprimem a dignidade dessa liberdade. Por essa razão, o art.1º da Declaração garante direitos
essenciais do homem ao dispor que "Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à
segurança de sua pessoa", seguido pelo direito à igualdade perante a lei prescrito pelo art.2º
que assim dispunha "Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres
consagrados nesta declaração, sem distinção de raça, língua, crença, ou qualquer outra". Além
do que, o art.9º garantia o direito à preservação da saúde e do bem-estar ao determinar que
"Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais
relativas à alimentação, roupas, habitação e cuidados médicos correspondentes ao nível
permitido pelos recursos públicos e os da coletividade". Quanto aos deveres previstos na
Declaração, pode-se pinçar o art. 31, que assevera que toda pessoa tem o dever de adquirir
pelo menos a instrução primária. O art. 34 estabelece que é dever de todos a votar nas eleições
populares do país em que for nacional quando estiver legalmente habilitado30.
Por derradeiro, percebe-se que a Declaração era bem estruturada e previa direitos
e deveres essenciais para uma vida digna em sociedade, o que fez manter sua expressão
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regional mesmo após ser superada pela celebração da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos em 1969.

3.3 Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969)

A convenção Americana sobre Direitos Humanos é na atualidade o principal
instrumento do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Foi celebrada na
Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos e Deveres Humanos, realizada em
San José, Costa Rica, em 22 de novembro 1969 e somente poderia ser assinada pelos Estados
membros da OEA. Passou a vigorar internacionalmente somente em 28 de junho de 1978,
após ter sido protocolado seu 11ª instrumento de ratificação conforme previsto em seu art.47º.
Tal como a Declaração Americana sobre os Direitos e Deveres do Homem, a Convenção
reconheceu que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele nacional de
determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana,
razão pela qual justifica sua proteção internacional. Entretanto, a proteção dos direitos e
deveres estabelecidos na Convenção atua de forma coadjuvante ou complementar aos direitos
prescritos internamente nas normas constitucionais de cada Estado americano. O que
significa, que a Convenção reconhece a competência primária dos Estados para amparar e
proteger os direitos das pessoas sujeitas à sua jurisdição, só vindo atuar nos casos em que
ocorra a falta de amparo ou proteção aquém da necessária para resguardar os direitos
previstos na Convenção.
Nesse sentido, pode-se dizer, que a base da Convenção encontra-se prevista em
sua Parte I, capítulo I composto pelos dois primeiros artigos. Segundo o disposto no art. 1º,§1,
intitulado "Obrigação de respeitar os direitos", os Estados membros devem respeitar os
direitos e liberdades reconhecidos pela Convenção, tendo a obrigação de adotar medidas que
garanta o livre e o pleno exercício desses direitos a toda pessoa que esteja sujeita à sua
jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões
políticas ou de qualquer outra natureza de origem nacional ou social, posição econômica e
nascimento. Nota-se, que o artigo menciona proteção a toda e qualquer pessoa que esteja
sujeita à jurisdição do Estado, independentemente da nacionalidade da vítima, estando todos,
os nacionais como os estrangeiros, residentes ou não residentes no Estado, sob o manto
protetor da Convenção. Por sua vez, o art. 2º, denominado "Dever de adotar disposições de
direito interno", estabelece que se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo
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1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados
Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as
disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem
necessárias para tornarem efetivos tais direitos e liberdades.
Ainda na Parte I, capítulo II, a Convenção elenca um rol de direitos civis e
políticos semelhantes aos adotados no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de
1966, ao dispor sobre o direito à vida (art.4º), do direito a integridade pessoal (art.5º), do
direito de não ser submetido à escravidão ou servidão (art.6º), do direito à liberdade pessoal
(art.7º), do direito de liberdade de consciência e de religião (art.12º), do direito de liberdade
de pensamento e de expressão (art.13º), do direito de retificação ou de reposta (art.14º), do
direito à reunião (art.15º), do direito ao nome (art.18º), do direito a nacionalidade (art.20º), do
direito à propriedade privada (art.21º), do direito de circulação e residência (art.22º), dos
direitos políticos (art.23º), do direito a igualdade perante a lei (art.24) e, por fim, do direito à
proteção judicial prevista em seu art.25º. Por seu turno, o Capítulo III da Convenção
intitulado dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é composto apenas pelo art.26º
denominado "Desenvolvimento progressivo" que estabelece que "Os Estados Partes
comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação
internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a
plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação,
ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada
pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou
por outros meios apropriados".
Para salvaguardar e monitorar os direitos prescritos pela Convenção da América, a
Parte II, Capítulo VI, vem composta por dois órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, recebendo cada um
respectivamente um capítulo específico dentro da Convenção tratando de sua organização,
função, competência e demais atribuições.

3.3.1 Comissão Interamericana de Direitos Humanos

O capítulo VII da Convenção é especialmente dedicado a tratar dos temas
relacionados a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, de acordo com Mazzuoli
(2014), teve sua origem na Resolução VIII, adotada na V reunião de Consulta dos Ministros
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das Relações Exteriores, realizada em Santiago, no Chile em 1959, com sede em Washington,
D.C., nos Estados Unidos. A Comissão só passou a exercer suas atividades no ano seguinte a
sua constituição. Ressalta ainda o autor que, de acordo com a Carta da OEA, a Comissão é
órgão tanto da Organização dos Estados Americanos, quanto como da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, com funções ambivalentes ou bifrontes (MAZZUOLI,
2014, p. 962). Segundo o disposto no art.34º, a Comissão é composta por sete membros, que
devem ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos
humanos. Tais membros serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia Geral da OEA, e
escolhidos a partir de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados membros.
Cabe a cada um desses governos indicar até três candidatos nacionais do Estado que os
propuser ou de qualquer outro Estado membro da OEA. Entretanto, quando apresentado uma
lista de três candidatos, pelo menos um deles deve possuir nacionalidade diferente do Estado
proponente (art.36). Os membros da Comissão serão eleitos para um mandato de quatro anos
e só poderão ser reeleitos uma única vez. No entanto, o mandato de três dos membros
designados na primeira eleição expirará ao cabo de dois anos, sendo os nomes destes três
membros determinados por sorteio, realizado na Assembleia Geral (art.37). No tocante às
vagas que ocorrerem na Comissão, que não se derem por termo normal do mandato, serão
preenchidas pelo Conselho Permanente da OEA, de acordo com o que dispuser o Estatuto da
Comissão (art.38). A Comissão representa todos os Estados membros da OEA, e tem como
principais funções: a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; b)
formular recomendações aos governos dos Estados membros, quando o considerar
conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no
âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como, disposições
apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos; c) preparar os estudos ou
relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas funções; d) solicitar aos
governos dos Estados membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que
adotarem em matéria de direitos humanos; e) atender às consultas que, por meio da
Secretária-Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados
membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas
possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles lhe solicitarem; f) atuar com respeito às
petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de conformidade com o
disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção e g) apresentar um relatório anual à Assembleia
Geral da Organização dos Estados Americanos (art.41).
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Nesse sentido, Mazzuoli (2014) leciona, que dentre as atribuições listadas acima,
a principal competência da Comissão é a de examinar petições ou comunicações de
indivíduos ou grupos de indivíduos, ou ainda de entidades não governamentais legalmente
reconhecidas por um ou mais Estados membros da OEA, sobre violações de direitos humanos
previstos na Convenção por parte de Estado que dela seja membro (MAZZUOLI, 2014, p.
963). Assim sendo, seu art.44º dispõe que "Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade
não-governamental, legalmente reconhecida em um ou mais Estados membros da
Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de
violação desta Convenção por um Estado Parte". Entretanto, para que os indivíduos exerçam
esse direito frente à comissão, faz-se necessário que o Estado membro reconheça
expressamente no instrumento de ratificação ou de adesão da Convenção ou em momento
posterior, a competência da Comissão para receber e examinar as petições ou comunicações
que aleguem que o Estado parte tenha incorrido em violações aos direitos humanos previstos
na Convenção, caso contrário não será admitido o recebimento de nenhuma comunicação
contra um Estado parte que não tenha feito essa declaração (art.45º). Logo, o art.46º apresenta
os requisitos necessários para apresentação de petições ou comunicações contra Estados que
tenham cometido violação a direitos humanos previstos na Convenção, bem como que tenham
reconhecido expressamente a competência da Comissão para examinar o comunicado, quais
sejam: a) que tenham sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo
com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos; b) que seja apresentada
dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus
direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; c) que a matéria da petição ou
comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional; e d) que, no
caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a
assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição.
Todavia, o § 2º estabelece ainda algumas observações quanto aos dois primeiros
requisitos. Não se aplicará o disposto nas alíneas a e b supracitadas quando: a) não existir, na
legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo legal para a proteção do
direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; b) não se houver permitido ao
presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver
sido ele impedido de esgotá-los; e c) houver demora injustificada na decisão sobre os
mencionados.
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Com relação ao processo perante a Comissão, este vem regulamentado entre os
arts. 48 a 51 da Convenção, que nos termos do art.48, § 1º da Convenção, ao receber uma
petição ou comunicação na qual se alegue violação de qualquer natureza dos direitos
consagrados na Convenção, procederá da seguinte maneira: a) se reconhecer a
admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará informações ao Governo do Estado ao
qual pertença a autoridade apontada como responsável pela violação alegada e transcreverá as
partes pertinentes da petição ou comunicação. As referidas informações devem ser enviadas
dentro de um prazo razoável, fixado pela Comissão ao considerar as circunstâncias de cada
caso; b) recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam elas
recebidas, verificará se existem ou subsistem os motivos da petição ou comunicação. No caso
de não existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o expediente; c) poderá também
declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou comunicação, com base em
informação ou prova supervenientes; d) se o expediente não houver sido arquivado, e com o
fim de comprovar os fatos, a Comissão procederá, com conhecimento das partes, a um exame
do assunto exposto na petição ou comunicação. Se for necessário e conveniente, a Comissão
procederá a uma investigação e os Estados interessados lhe proporcionarão todas as
facilidades necessárias; e) A Comissão poderá pedir aos Estados interessados qualquer
informação pertinente e receberá, se isso lhes for solicitado, as exposições verbais ou escritas
que apresentarem os interessados; e f) a Comissão se colocará à disposição das partes
interessadas, a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos
direitos humanos reconhecidos nesta Convenção. Entretanto, em casos graves e urgentes,
pode ser realizada uma investigação, mediante prévio consentimento do Estado em cujo
território se alegue haver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma
petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade (art.48, §
2º). De acordo com o art.49, caso as partes tenham chegado a uma solução amistosa conforme
as disposições do §1º, alínea f, do artigo 48, a Comissão redigirá um relatório que será
encaminhado ao peticionário e aos Estados partes nesta Convenção e, posteriormente,
transmitido, para sua publicação, ao Secretário-Geral da OEA. O referido relatório deverá
conter uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada. Se qualquer uma das partes
solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível. Se não se chegar a uma
solução, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta redigirá um
relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não representar, no todo ou
em parte, o acordo unânime dos membros da Comissão, qualquer deles poderá agregar ao
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referido relatório seu voto em separado. Também se agregarão ao relatório as exposições
verbais ou escritas que tiverem sido feitas pelos interessados em virtude do §1º, alínea e, do
artigo 48. O relatório será encaminhado aos Estados interessados, aos quais não será facultado
publicá-lo. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as proposições e
recomendações que julgar adequadas (art.50, §§ 1º a 3º). Por fim, se no prazo de três meses, a
partir da remessa aos Estados interessados do relatório da Comissão, o assunto não houver
sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela Comissão ou pelo Estado interessado,
aceitando sua competência, a Comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus
membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. Nessa fase,
a Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve
tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação examinada. Transcorrido o
prazo fixado, a Comissão decidirá pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, se o
Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não seu relatório (art.51, §§ 1º a 3º).
O que põe fim ao procedimento não judicial da comissão.

3.3.2 Corte Interamericana de Direitos Humanos

Assim como a Comissão Americana, a Convenção dedicou um capítulo (VIII)
exclusivo para tratar do tema referente a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Entretanto, ao contrário da Comissão Interamericana, a Corte é tão somente órgão da
Convenção, eis que criada diretamente por esta, não pertencendo a OEA, mas sim a
Convenção Americana. A Corte tem natureza de órgão jurisdicional no sistema
interamericano de proteção aos direitos humanos. Trata-se de tribunal internacional
supranacional com competência para apreciar e proferir sentenças em desfavor dos Estados
partes da Convenção Americana que tenham cometido violação aos direitos humanos, bem
como serve de órgão de consulta dos Estados sobre a interpretação da Convenção ou de outros
tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos (art.64).
Tendo sido oficialmente instalado em 3 de setembro de 1979, em San José, Costa Rica, é
composta por sete juízes nacionais dos Estados membros da OEA, eleitos a título pessoal
dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de
direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas
funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os
propuser como candidatos (art.52). Semelhante ao que ocorre com a Comissão América, os
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juízes da Corte interamericana são eleitos, em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta
dos Estados Partes da Convenção, na Assembleia Geral da OEA, de uma lista de candidatos
propostos pelos Estados. Devendo cada um dos Estados apresentar uma lista de até três
candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado membro da
OEA. Quando se apresentar uma lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser de
nacionalidade diferente do Estado proponente (art.53, §§ 1º e 2º). Os juízes da Corte serão
eleitos para cumprir mandato por um período de seis anos e só poderão ser reeleitos uma
única vez. De modo igual ao que ocorre na Comissão interamericana, o mandato de três dos
sete juízes designados na primeira eleição expirará ao cabo de três anos. Deve ser realizado,
imediatamente após a eleição para escolha dos juízes, o sorteio, pela Assembleia Geral, dos
nomes dos três juízes que terão o período do mandato reduzido. Se por algum motivo for
necessária a realização de nova eleição para substituir juiz cujo mandato não haja expirado, o
juiz eleito completará o período daquele. Os juízes permanecerão em suas funções até o
término dos seus mandatos. Entretanto, deverão continuar atuando nos casos que já houverem
tomado conhecimento e que se encontrem em fase de sentença e, para tais efeitos, não serão
substituídos pelos novos juízes eleitos (art.54, §§ 1º a 3º). O juiz que for nacional de algum
dos Estados Partes no caso submetido à Corte, conservará o seu direito de ainda conhecer do
caso. No entanto, se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um
dos Estados Partes, outro Estado Parte no caso poderá designar uma pessoa de sua escolha
para fazer parte da Corte na qualidade de juiz ad hoc (art. 55, §§ 1º e 2º). O quórum para as
deliberações da Corte é constituído por cinco juízes (art. 56º). Assim como ocorre com a
Comissão Americana, para que a competência da Corte seja reconhecida, todo Estado Parte
deve no momento do depósito do seu instrumento de ratificação da Convenção ou de adesão a
ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno
direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à
interpretação ou aplicação dos direitos previstos na Convenção (art.62). Diversamente ao que
ocorre na Comissão, tanto os particulares quanto as instituições legalmente reconhecidas
pelos Estados estão impedidos de ingressar diretamente na Corte. Somente têm o direito de
submeter casos para a decisão desta os Estados Partes e a Comissão (art.61).
Nos termos do art. 63, §1º, quando ficar reconhecido que houve violação a
qualquer direito ou liberdade tutelados pela Convenção, a Corte determinará que se assegure
ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determina também, caso for
julgado procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja
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configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte
lesada. A sentença proferida pela Corte deve ser fundamentada e expressar no todo ou em
parte a opinião unânime dos juízes, caso contrário qualquer deles terá direito a que se agregue
à sentença o seu voto dissidente ou individual (art.66). Possui a sentença caráter definitivo e
irrecorrível. Em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte
interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes (no caso, aos Estados Partes e a Comissão),
desde que o pedido seja realizado dentro de noventa dias a partir da data da notificação da
sentença (art.67). Comprometem os Estados Partes da Convenção a cumprir as decisões da
Corte em todos os casos em que forem partes (art.68).
Por derradeiro, o capítulo IV, intitulado "Disposições Comuns", garante aos juízes
desde o momento de sua eleição e enquanto durar o seu mandato, o direito de gozarem das
imunidades reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo Direito Internacional. Durante o
exercício dos seus cargos gozam, além disso, dos privilégios diplomáticos necessários para o
desempenho de suas funções. Não se pode exigir responsabilidade em tempo algum dos juízes
da Corte, nem dos membros da Comissão, por votos e opiniões emitidos no exercício de suas
funções (art. 70, §§ 1º e 2º). Por fim, na parte III denominada "Disposições Gerais e
Transitórias", o artigo 77 permite a adoção de protocolos para incluir gradualmente no sistema
de proteção de outros direitos e liberdades31.

3.4 Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo de San Salvador” (1988)

O Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos em
Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, mais conhecido como “Protocolo de San
Salvador” foi aprovado na 18ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da OEA, realizada em
17 de novembro de 1988, em San Salvador. Conforme recordado pelo preâmbulo do
Protocolo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos autoriza em suas disposições
transitórias a qualquer de seus membros submeter à análise dos Estados reunidos por ocasião
da Assembleia Geral da OEA, projetos de protocolos adicionais à Convenção, com a
finalidade de incluir progressivamente no regime de proteção interamericano outros direitos e
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liberdades essenciais ao homem. Segundo a própria nomenclatura indica, o Protocolo
Adicional de San Salvador teve por objetivo incorporar novos direitos à Convenção, os quais
se assemelham aos adotados em 1966, pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais. Dividido em 22 artigos o Protocolo Adicional, tutela direitos e liberdades
como do direito ao trabalho (art. 6º), dos direitos sindicais (art. 8º), do direito à previdência
social (art. 9º), do direito à saúde (art. 10 º), do direito a um meio ambiente sadio (art. 11º), do
direito à alimentação (art. 12º), do direito à educação (art. 13º), do direito aos benefícios da
cultura (art. 14º), do direito à constituição e proteção da família (art. 15º), dos direitos das
crianças (art. 16º), do direito a proteção das pessoas idosas (art. 17º), e da proteção de
deficientes (art. 18º). Dentre esses novos direitos adicionados à Convenção pelo Protocolo,
destacaremos a tutela dos direitos que estão mais intimamente ligados ao direito humano ao
acesso à água e ao saneamento.
Nesse sentido, o art. 10º assegura o direito humano à saúde e aduz que toda pessoa
tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem‑estar físico, mental e
social. A fim de tornar efetivo o desfrute desse direito, os Estados Partes comprometem‑se a
reconhecer a saúde como bem público e a adotar as medidas para garantir seu pleno gozo.
Entre as medidas elencadas no artigo em tela, ressalta-se o dever de prevenir doenças
endêmicas, que caminha lado a lado com o direito de todos ao acesso à água limpa e segura e
ao saneamento, haja vista que o acesso inadequado a esses serviços é o fator que mais
transmite doenças endêmicas a população mundial.
O art. 11º, por sua vez, tutela o direito humano de todos os homens viverem em
um meio ambiente sadio e a contar com serviços públicos básicos. Subentende-se que dentre
os serviços públicos básicos mencionados nesse artigo, está o direito humano ao acesso aos
serviços de água potável, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, drenagem de
águas pluviais dentre outros. Para finalizar, destaca-se o direito humano à alimentação; ou
seja, toda pessoa deve ter acesso a uma nutrição adequada que assegure a possibilidade de
gozar do mais alto nível de desenvolvimento físico, emocional e intelectual. O acesso à água
segura e limpa é fundamental para a garantia desse direito, como, por exemplo, na lavagem e
no preparo dos alimentos.
Dessa forma, a fim de monitorar a garantia e o efetivo gozo desses novos direitos,
o art. 19º do Protocolo estabelece que devem os Estados Membros elaborar relatórios
periódicos sobre as medidas progressivas que tiverem sido adotadas de forma a assegurar o
pleno gozo dos novos direitos. Devem ser apresentados ao Secretário‑Geral da OEA, que os
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transmitirá ao Conselho Interamericano Econômico e Social e ao Conselho Interamericano de
Educação, Ciência e Cultura, para serem examinados de acordo com o estabelecido neste
dispositivo. Além dos relatórios periódicos, elaborados pelos Estados Membros, o Conselho
Interamericano Econômico e Social e o Conselho Interamericano de Educação, Ciência e
Cultura, também devem apresentar à Assembleia Geral relatórios anuais que conterão um
resumo da informação recebida dos Estados Partes deste Protocolo e dos organismos
especializados sobre as medidas progressivas adotadas a fim de assegurar o respeito dos
direitos reconhecidos no Protocolo e das recomendações de caráter geral que considerarem
pertinentes. Por fim, o art. 21º prescreve que este Protocolo entrará em vigor, assim que onze
Estados tiverem depositado seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão32.

3.5 Demais Instrumentos Interamericanos de Proteção aos Direitos Humanos

Além desses quatros principais instrumentos do sistema interamericano de
proteção aos direitos humanos acima estudados, merecem ser citados: a Convenção
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura aprovada em 1985; o Protocolo à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos Referentes a Abolição da Pena de morte adotado em
1990; a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher firmada em 1994; a Convenção Interamericana sobre o Tráfico Internacional de
Menores homologada em 1994; e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência aprovada em 1999.
Apesar da fundamental importância dos instrumentos acima citados, nem todos os Estados
membros os ratificaram, com exceção da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher firmada em 1994, mais conhecida como Convenção de
Belém do Pará, que atualmente já foi ratificada por 31 dos 35 Estados-membros da OEA.
Entretanto, apesar da fundamental relevância desses instrumentos para o sistema regional
interamericano de proteção aos direitos humanos, estes não serão objeto de análise em nossa
pesquisa, haja vista que nenhum deles trata do tema abordado em nosso estudo, o direito
humano de acesso à água limpa e segura e ao saneamento.
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3.6 Carta Social das Américas (2012)

A Carta Social das Américas foi apresentada aos Estados Membros pelo governo
Venezuelano por pelo menos quatro vezes até ser aceita para análise em Sessão Ordinária da
Assembleia Geral da OEA. A primeira vez foi em abril de 2001, durante a cúpula de Québec,
sendo totalmente ignorada. Em setembro do mesmo ano, durante a assinatura da Carta
Democrática Interamericana, o presidente venezuelano fez nova tentativa, mas sem nenhum
respaldo de seus pares. Em outubro de 2003, Hugo Chávez relançou seu projeto na Reunião
de Alto Nível sobre Pobreza, Equidade e Inclusão Social, realizada em Porlamar, na Ilha
Margarita, onde no final da reunião ficou acordado que o projeto apresentado por Chávez
seria discutido no encontro seguinte a ser realizado em julho de 2004.
Na 34ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da OEA, realizada em Quito,
Equador, entre os dias 6 a 8 de junho de 2004, a sessão plenária debateu e resolveu criar um
grupo de trabalho liderado pela Venezuela para avançar na elaboração da Carta Social das
Américas33, a qual deveria incorporar os princípios de desenvolvimento social, bem como
estabelecer metas e objetivos específicos que reforçassem os instrumentos já existentes na
OEA sobre democracia, desenvolvimento integral e o combate à pobreza. Deveriam ser
apresentados seus resultados e consideração na 35ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral.
Finalmente, após sete anos de negociação a Carta Social das Américas foi
aprovada na 42ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral, realizada entre os dias 03 e 06 de
junho de 2012, em Cochabamba, Bolívia. Entretanto, ressalta-se que, apesar de todo o esforço
venezuelano para aprovação do instrumento, a Carta Social Interamericana nasce no âmbito
jurídico

internacional

como

um

documento

complementar

à

Carta

Democrática

Interamericana, que, por sua vez, é mais uma resolução adotada pela Assembleia Geral, para
prevenir casos de alteração ou ruptura da ordem democrática e constitucional em um de seus
Estados Membros, do que uma Convenção ou um Tratado. Contudo, apesar de ser apenas um
documento complementar, a Carta Social das Américas é uma fonte abundante de
conhecimento e instrumento de forte expressão regional internacional devido à importância do
tema por ela abordado (A erradicação da pobreza extrema), e por reconhecer expressamente o
direito humano ao acesso à água limpa e segura e ao saneamento, será objeto de estudo em
nossa pesquisa.
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Em suas considerações preliminares, a Carta Social das Américas reconhece que a
justiça social e a igualdade são elementos essenciais para a manutenção da democracia, e a
erradicação da pobreza crítica é um obstáculo ao desenvolvimento e, em especial, ao pleno
desenvolvimento democrático dos povos do hemisfério. Sua eliminação é fundamental e
constitui uma responsabilidade comum a todos os Estados americanos, que devem combater
com urgência os graves problemas da pobreza, da exclusão social e da desigualdade, que os
afetam de maneira distinta. Nesse sentido, e por meio deste instrumento, os Estados da
América reafirmam seu dever de adotar medidas para erradicar a fome e o analfabetismo,
oferecendo educação de qualidade, ampliando o acesso aos serviços públicos de saúde,
fortalecendo a coesão e a inclusão social, eliminando a discriminação, criando oportunidades
de trabalho decentes e dignos, promovendo a distribuição equitativa da renda e incentivando a
plena participação dos povos nas decisões relativas a seu próprio desenvolvimento, além de
promover e proteger os direitos humanos que devem ser reafirmados, desenvolvidos,
aperfeiçoados e protegidos, com vistas à consolidação nas Américas de uma cultura que se
caracterize pela existência de instituições democráticas, liberdade pessoal, justiça social, e o
direito de seus povos à livre determinação.
Assim sendo, o art. 1º da Carta Social, estabelece que os povos das Américas
gozam do direito ao desenvolvimento em um ambiente de solidariedade, igualdade, paz e
liberdade; e os Estados têm o dever de promovê-los, com a finalidade de erradicar a pobreza,
em especial a pobreza extrema, e alcançar níveis de vida dignos para todas as pessoas. Em sua
determinação e seu comprometimento em combater os graves problemas da pobreza, devem
os Estados criar condições favoráveis para alcançar o desenvolvimento com justiça social para
seus povos, que, por sua vez, contribui para o fortalecimento da governabilidade democrática
(art.3º), tendo em vista que a pessoa humana é o centro, partícipe e beneficiário principal do
processo de desenvolvimento econômico inclusivo, justo e equitativo.
A formulação e a implementação de políticas econômicas, sociais adequadas e
transparentes por parte dos Estados membros aprofundarão o desenvolvimento econômico,
promovendo o crescimento e a geração de emprego em todos os setores, reduzindo as
desigualdades de renda (art. 6º). Além disso, reconhecem os Estados que o investimento
público e privado para a capacitação de recursos humanos, a infraestrutura física, a pesquisa
científica e tecnológica e a inovação são fundamentais para reduzir as desigualdades e
promover o desenvolvimento econômico inclusivo, justo e equitativo (art.10). Igualmente,
cabe aos Estados adotarem medidas que proporcionem o acesso não discriminado aos serviços
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públicos básicos, essenciais para o desenvolvimento integral (art.16º). Reafirmam o
compromisso de garantir o grau máximo de saúde e promover formas de vida sadia,
aprimorando a capacidade de prevenir, detectar, curar e tratar as doenças crônicas não
contagiosas, as doenças infecciosas atuais e emergentes e os problemas de saúde relacionados
com o meio ambiente. Comprometem-se, ainda, a promover o bem-estar de seus povos
mediante estratégias e parceria com organizações públicas ou privadas, de forma a melhorar o
acesso e à atenção à saúde (art.17º). Ademais, os Estados membros se comprometem a
praticar as ações necessárias para a plena realização do acesso à alimentação adequada, sadia
e nutritiva, para que nenhum ser humano padeça de fome (art.18º).
Do mesmo modo, os Estados membros se comprometem a assegurar o acesso
equitativo e universal à educação primária e secundária de qualidade e a promover o acesso à
educação em todos os níveis com um enfoque inclusivo, em especial a educação na primeira
infância, em conformidade com as legislações internas (art.19º).
Além disso, os Estados membros reconhecem que a água limpa e segura é
fundamental para a vida, e básica para o desenvolvimento socioeconômico e a
sustentabilidade ambiental, e que o acesso não discriminatório da população à água potável e
aos serviços de saneamento, no âmbito das legislações e políticas nacionais, contribui para o
objetivo de combater a pobreza. Eles se comprometem a continuar trabalhando para assegurar
o acesso à água potável e aos serviços de saneamento para as gerações presentes e futuras
(art.20º).
Quanto ao direito à cultura, o art. 24º assegura que o desenvolvimento cultural é
um elemento-chave para o desenvolvimento social e econômico dos povos, que favorece a
criatividade e a inovação, bem como a inclusão e a coesão social. Ademais, reconhecem que
as pessoas, individual e coletivamente, são as protagonistas e as beneficiárias do
desenvolvimento da cultura, o que implica sua participação na formulação e implementação
de políticas culturais. Nesse contexto, promoverão a participação das pessoas na vida cultural
em um ambiente de pluralidade e respeito à diversidade das expressões culturais, à inclusão
social, ao melhoramento da qualidade de vida de todos os povos, ao fortalecimento de sua
identidade e dignidade, e à preservação e divulgação do patrimônio cultural, em parceria com
outros atores e setores sociais (art.25º). Por derradeiro, aduz o art.32º, que na luta contra a
pobreza e no esforço para melhorar a qualidade de vida de todos os povos, os Estados
membros reconhecem que o apoio e o investimento na área da cultura contribuem para o
desenvolvimento econômico e social, na criação de emprego, na geração de renda, e na
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construção de identidades culturais, especialmente entre os adultos jovens. E que o
desenvolvimento integral abrange, entre outros, os campos econômico, social, educacional,
cultural, científico, tecnológico, trabalhista, ambiental, e da saúde, inspirados nos princípios
de solidariedade e cooperação interamericanas, se comprometendo a unir esforços para
conseguir que impere a justiça social internacional em suas relações e para que seus povos
alcancem um desenvolvimento integral, condições indispensáveis para a paz e a segurança
(art.33º)34. Por fim, observa-se que a Carta Social das Américas descarta a possibilidade de
sanção para os Estados que não cumprirem com as obrigações nela assumidas, pois se trata de
um compromisso político e ético adicionado à Carta Democrática Interamericana, estando os
povos do continente a observarem o cumprimento dessas obrigações assumidas.
Em uma breve análise da Organização dos Estados Americanos e os instrumentos
do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos abordados em nossa pesquisa,
pode-se dizer que a OEA é um organismo internacional de forte expressão regional e de
fundamental importância para o reconhecimento e desenvolvimento integral dos Estados das
Américas. Entretanto, nota-se uma carência em seus instrumentos de bases mais sólidas para o
reconhecimento expresso do direito humano básico de acesso à água limpa e segura e ao
saneamento, que são essências para o gozo de todos os demais direitos humanos, e a falta ou
acesso inadequado a esses dois direitos fere diretamente o supremo direito à vida.
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Capítulo IV

4 O SANEAMENTO BÁSICO COMO DIREITO FUNDAMENTAL NO SISTEMA
JURÍDICO BRASILEIRO

Conforme ressaltado na introdução, a preocupação com saneamento básico está
intimamente ligada à saúde humana e remonta os primórdios das civilizações, segundo o
manual de saneamento da Fundação Nacional de Saúde (2004), existem relatos que datam
cerca de dois séculos a.C., que advertia sobre a necessidade da purificação da água pela
fervura sobre o fogo ou por meio de filtração em areia e cascalho antes do consumo.
Igualmente, foram localizadas ruínas de uma civilização que se desenvolveu no norte da Índia
há aproximadamente 4.000 anos, que demonstram indícios de práticas sanitárias, incluindo a
presença de banheiros, esgotamento sanitário nas construções civis, além de drenagem nas
ruas. O próprio velho testamento retrata práticas vinculadas a hábitos sanitários em relação ao
povo judeu, ao orientar a limpeza e a vedação dos poços para evitar possível contaminação.
(BRASIL. Fundação Nacional de Saúde, 2004, p. 10).
Logo, conforme leciona Carvalho (1980), o ato de higienizar é reflexo daquilo que
em tempos remotos convencionou ser chamado de instinto de conservação do indivíduo. A
luta pela sobrevivência da espécie humana afirma-se através do instinto de autoconservação.
Este instinto, que se exibe nas mais rudimentares formas de vida, manifesta-se muitas das
vezes de forma involuntária, uma vez que sua principal característica é a própria
involuntariedade e a inconsciência da ação. Entretanto, em uma análise mais aguçada,
observa-se que, no homem, esta característica passa, por muitas vezes, pela plena consciência
dos atos. Nesse sentido, surge por consequência direta do instinto de conservação a mais
eloquente manifestação de defesa do homem: a medicina, que nasceu para conservá-lo hígido,
evitando-lhe doenças e curando-as quando não poderem ser evitadas.
Assim, com o surgimento das universidades, no fim da Idade Média, a medicina e
a higiene assumem proporções gigantescas, os surtos epidêmicos, dão ensejo a criação de
Legislações Sanitárias. Em 1675, o naturalista holandês Leevwenhoek usou, pela primeira
vez, o microscópio em investigações biológicas. Nesse período a bacteriologia tomava o
maior impulso de sua história. Koch e Pasteur publicaram textos que tratavam
especificamente da relação do homem com os micróbios revolucionando totalmente a forma
de se fazer higiene, dando origem a higiene moderna, rica em técnicas e conceituações
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anatomo-patológicas das lesões orgânicas caracterizadas por causas microbianas e
parasitárias, iniciando outro ramo desta ciência: a comumente apelidada higiene da habitação.
Outro ato que também procede do instinto de conservação do indivíduo, é o ato de
abrigar-se, substancialmente ligado as práticas higiênicas. Uma vez abrigado, o homem
começa a observar que hábitos higiênicos por si só não eram suficientes para a
autoconservação, pois ele continuava vulnerável às influências nocivas do meio e sente a
necessidade de introduzir em seu abrigo técnicas mais aperfeiçoadas que proporcionassem à
máquina humana um bom funcionamento e, consequentemente, um melhor rendimento.
(CARVALHO, 1980, p. 265-272). Estes aperfeiçoamentos são hoje considerados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como o controle de todos os fatores do meio físico do
homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e
social. Esse controle, em sua concepção, constitui o saneamento básico.
Como visto, as práticas sanitárias desenvolveram-se paralelamente à evolução das
sociedades, entretanto, o conceito de saneamento básico não é unânime entre especialistas da
área. Ao longo do tempo, diversas concepções foram formuladas sobre a denominação
saneamento, ora em sentido estrito, restringindo-o à dicotomia: abastecimento de água potável
e esgotamento sanitário, ora de forma mais ampla incluindo outros tipos de serviços. Nesse
sentido, a respeito da construção teórica de conceituação do tema, Moraes e Borja (2007)
observa que:
O conceito de saneamento básico, como qualquer outro, vem sendo socialmente
construído ao longo da história da humanidade, em função das condições materiais e
sociais de cada época, do avanço do conhecimento e da sua apropriação pela
população. A noção de saneamento básico assume conteúdo diferenciados em cada
cultura, em virtude da relação existente entre homem-natureza, e também em cada
classe social, relacionando-se, nesse caso, às condições materiais de existência e ao
nível de informação e conhecimento. (MORAES; BORJA, 2007, p.3).

É justamente por tal indeterminação conceitual que o setor de saneamento básico
passou por diversas designações ao longo do tempo adequando-se às necessidades sociais de
cada época, iniciando-se pela denominação Saneamento e evoluindo para saneamento básico
propriamente dito, sendo também tratado por saneamento do meio e/ou saneamento
ambiental. Entretanto, apesar de tais noções aparentarem serem sinônimos, não o são. Por essa
razão, faz-se necessária uma abordagem histórica do conceito de saneamento básico, para
diferenciar estes conceitos para uma melhor compreensão do tema, o que será objeto de
estudo no tópico seguinte.
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4.1 Construção do Conceito Saneamento Básico

Conforme explicitado acima, a definição de saneamento básico nunca foi unânime
entre doutrinadores brasileiros, com diferentes abordagens ao longo dos séculos, de forma a
contribuir para a construção teórica do conceito na atualidade. A palavra "Sanear",
etimologicamente, vem do latim sanu, e pode significar vários sentidos como, tornar
saudável, habitável, higienizar, remediar, dentre outras acepções que visam fornecer
condições ótimas de saúde e bem-estar humano. Nos dizeres de Carvalho (1980, p. 270)
"sanear é tornar são e saneamento é ação de sanear", nesse sentido, as ações de saneamento
sempre guardaram íntima relação com a saúde pública. Para Menezes (1984, citado por
Moraes e Borja, 2007, p. 5), a definição clássica de saneamento é "o conjunto de medidas que
visam modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e
promover a saúde".
A princípio, as ações de saneamento abarcavam apenas questões sanitárias e de
higiene pública, baseando-se na teoria dos miasmas que durante a antiguidade acreditava-se
que a transmissão de doenças e pestes se reproduziam pelas impurezas existentes no ar (mau
cheiro/odores), Martins P. e Martins R. (2015) aduzem que:
Uma das correntes mais antigas da medicina associava as epidemias a certas
impurezas existentes no ar, denominadas miasmas. Supunha-se que os miasmas se
originavam a partir de exalações de pessoas e animais doentes, emanações dos
pântanos, de dejetos e substâncias em decomposição. Sua presença era detectada
através do mau cheiro. Acreditava-se que ao impedir a propagação dos maus odores,
seria possível prevenir ou evitar as epidemias. Curiosamente, essa teoria “nãocientífica”, que se tornou especialmente popular no século XVIII e início do século
XIX, foi responsável pelo surgimento do movimento higienista desse período, que
salvou milhões de vidas. (MARTINS P.; MARTINS R., 2015. p.1).

Ainda sobre os dizeres de Martins P. e Martins R. (2015), na década de 1860,
surgem os primeiros estudos de Louis Pasteur sobre a relação de doenças transmitidas por
microrganismos, porém, foi só na década de 1870 que Robert Koch estabeleceu regras
rigorosas para esse tipo de investigação. No decorrer da segunda metade do século XIX,
houve grandes surtos epidêmicos de cólera na Europa, desencadeando a morte de milhões de
pessoas. Autoridades médicas acreditavam que a causa dos surtos decorria dos miasmas, por
isso, Pasteur tentou encontrar no ar algum tipo de microrganismo que fosse responsável pela
transmissão da doença, no entanto, nada fora encontrado, descobrindo-se posteriormente que
a cólera era principalmente transmitida pela água. Assim, ao longo da segunda metade do
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século XIX, a microbiologia ou teoria microbiana foi gradualmente aceita por médicos e
pesquisadores da área. Já nas últimas décadas do século XIX a teoria dos miasmas já havia
sido totalmente abandonada, e seus resultados práticos foram absorvidos pela teoria
microbiana. (MARTINS P.; MARTINS A., 2015, p. 4-5).
Logo, de acordo com Moraes e Borja (2007), com a ampliação da problemática
ambiental e as evidências de agentes patogênicos transmitidos pela má qualidade da água,
surgem novas preocupações com as condições da água para o consumo humano,
influenciando diretamente no campo do saneamento que passa a incorporar não só questões de
ordem sanitária e de higiene pública, como também ambiental. Isso faz com que o conceito de
saneamento evoluísse e passasse a ser tratado em termos de saneamento básico (MORAES;
BORJA, 2007, p.5).
Nesse contexto, Rezende e Heller (2008) aduzem que na perspectiva
governamental o conceito de saneamento básico foi inaugurado com o Plano Nacional de
Saneamento (PLANASA). Em linhas gerais, o Planasa foi constituído em 1971 durante a
ditadura militar, com a finalidade de realizar uma prestação eficiente dos serviços de
saneamento básico, possuindo como meta, a eliminação do déficit no fornecimento dos
serviços, a manutenção do equilíbrio entre a demanda e a oferta de bens e serviços, o
atendimento globalizado a todas as cidades brasileiras, a instituição de uma política tarifária, a
redução dos custos operacionais e o desenvolvimento de pesquisas e assistência técnicas
(REZENDE; HELLER, 2008, apud CAMATTA, 2015, p. 38).
Entretanto, segundo leciona Morais (2010), como a União não possuía a
titularidade e nem gozava de poderes regulamentares amplos sobre os serviços saneamento
básico, elaborou uma bem-sucedida estratégia de indução dos titulares (Municípios) para que
os Estados implementassem em seus municípios os sistemas de abastecimento de água e
esgoto. Detentora de vultosos recursos oriundos do recém-criado Fundo de Garantia de
Tempo de Serviços (FGTS), a União condicionou a oferta de crédito para investimento na
área do saneamento à adesão ao plano por ela criado. O modelo imposto pelo Planasa
funcionava da seguinte forma: os recursos disponibilizados pela União por meio do FGTS,
eram depositados no Fundo de Água e Esgoto (FAE), e geridos pelo Banco Nacional de
Habitação (BNH), sendo disponibilizados apenas para as empresas públicas que prestassem os
serviços regionalmente, os Estados que aderissem ao plano deveriam criar uma Companhia
Estadual de Saneamento Básico (CESB), que atuaria como operadora pública e
concessionária dos municípios. De forma espelhada, os municípios que desejassem receber os
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recursos federais, deveriam não apenas oferecer contrapartidas financeiras, mas também
conceder a execução desses serviços as CESB. (MORAIS, 2010, p. 413-415).
Assim, o Planasa praticamente definiu o conceito de saneamento básico como
sendo a prestação dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário
excluindo qualquer outro tipo de atividade, tendo por finalidade única e exclusivamente o
fornecimento de água e esgotamento sanitário, tal abordagem levou a formulação de um
conceito restrito de saneamento básico entre doutrinadores, Barroso afirma que: “Por
saneamento entende-se um conjunto de ações integradas, que envolvem as diferentes fases do
ciclo da água e compreende: a captação ou a derivação da água, seu tratamento, adução,
reserva e distribuição, concluindo com o esgotamento sanitário e a efusão industrial”
(BARROSO, 2002, p. 256).
Na mesma linha de raciocínio, Carvalho M. citado por Camatta (2015), entende
que saneamento básico se refere a dois conjuntos de atividades:
O primeiro inicia-se pela atividade de adução de água bruta e vai até a entrega da
água pronta para o consumo humano. Essa fase inclui as infraestruturas de adução,
tratamento, transporte, armazenamento e distribuição da água propriamente dita.
Esse conjunto de funções e atividades pode ser designado, de maneira genérica,
como serviço de abastecimento de água. O segundo conjunto, chamado de serviço
de esgotamento sanitário, inclui as infraestruturas de coleta, transporte, tratamento
do esgoto e disposição final (CARVALHO M., 2010 apud CAMATTA, 2015, p.
70).

Essa definição de saneamento básico como prestação única e exclusiva dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário vigorou até 1986 quando houve a
queda do plano Planasa. A partir de então, passa a ser formulado um novo conceito de
saneamento básico. Doutrinadores postulam uma definição mais ampla dos serviços
abrangendo não só o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário. Marques Neto
(2005) afirma que:
o saneamento básico corresponde ao conjunto de serviços e ações com o objetivo de
alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o
abastecimento de água; a coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos e dos
resíduos sólidos e as demais ações e serviços de limpeza urbana; o manejo das águas
pluviais; nas condições que maximizem a promoção e a melhoria das condições de
vida nos meios urbano e rural (MARQUES NETO, 2005, p. 123).

Para Chieco (2011), o conceito de saneamento básico pode ser descrito como
um conjunto de ações voltadas a alcançar níveis crescentes de salubridade do meio
que se vive, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria das condições
de vida urbana e rural, compreendendo o abastecimento de água, o esgotamento
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sanitário, o manejo de resíduos sólidos, a drenagem urbana, bem como coleta,
tratamento e disposição final adequada de esgoto e lixo (CHIECO, 2011, p.160).

De outro modo, Aith (2010) defende que a concepção mais genérica de
saneamento básico seria:
Conjunto de medidas que tem por objetivo preservar ou modificar as condições do
ambiente, com a finalidade de promover condições ambientais adequadas à
população, promovendo o equilíbrio ambiental e reduzindo ou eliminando os riscos
ambientais a saúde da população. Em geral, as atividades de saneamento têm como
finalidade o controle e a prevenção de doenças, a melhoria da qualidade de vida da
população, a melhoria da produtividade do indivíduo e a facilitação da atividade
econômica. Essa concepção mais genérica de saneamento tem recebido a
denominação de "saneamento ambiental". (AITH, 2010, p. 239-240).

Como bem observado pelo autor, a concepção mais genérica de saneamento
básico, tem sido denominada como saneamento ambiental, no entanto, apesar de
doutrinadores defenderem uma noção mais ampla do conceito de saneamento básico, essa
ampliação não se confunde com o conceito de saneamento ambiental, sendo um erro
classificar saneamento básico como sinônimo de saneamento ambiental. De forma mais
adequada, o manual de saneamento da Fundação Nacional de Saúde (2004) conceitua
saneamento ambiental como sendo:
O conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar a salubridade
ambiental, por meio do abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária
de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso de
solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços de
obras especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida
urbana e rural (BRASIL. Fundação Nacional de Saúde, 2004, p. 14).

Nesse mesmo sentido, Roque, citado por De Souza (2006), aduz que por
saneamento ambiental entende-se:
o conjunto de ações técnicas e socioeconômicas, entendidas fundamentalmente
como de saúde pública, tendo por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade
ambiental, compreendendo o abastecimento de água em condições adequadas; a
coleta, o tratamento e a disposição adequada dos esgotos, resíduos sólidos e
emissões gasosas; prevenção e controle do excesso de ruídos; a drenagem urbana
das águas pluviais e o controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças, com
a finalidade de promover e melhorar as condições de vida urbana e rural (ROQUE
apud DE SOUZA, 2006, p. 2).

Conforme visto, a concepção de saneamento ambiental é mais ampla
que a própria ampliação do conceito de saneamento básico defendida por autores pós-Planasa.
Contudo, apesar de a expressão saneamento ambiental ser muito utilizada na atualidade como se
fosse uma derivação nova do conceito genérico de saneamento básico, tal conceito não é novo.
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Carvalho (1980) apresenta em sua obra uma conceituação elaborada por Phelps, na década de
1940, que sintetiza o conceito de saneamento ambiental:

Este campo especializado, no qual os princípios da engenharia e as técnicas baseadas
em dados biológicos são empregados na prática de saúde pública, constitui o campo
da Engenharia de Saúde Pública. Ela trata exclusivamente do controle do
ambiente, com aquelas modificações oriundas da proteção e das medidas
preventivas desejáveis ou necessárias para fornecer as condições ótimas de saúde e
bem estar. É sinônimo de Saneamento Ambiental – continua Phelps – e representa a
aplicação prática da Ciência sanitária (CARVALHO, 1980, p. 270, grifos
originais).

Ainda sobre essa concepção, Carvalho (1980), baseado na definição elaborada por
Phelps, desenvolve o entendimento de ser o saneamento básico espécie do gênero saneamento
ambiental, senão vejamos:

Observando com toda serenidade a expressão saneamento ambiental, vemos que ela
não só abrange, como se aplica – e com que concisão – a todas as exigências da
terminologia no campo da Higiene. Deste modo, é no saneamento ambiental que se
encontra o chamado Saneamento Básico, a Higiene Habitação, com todo seu séquito
de estudos [...] (CARVALHO, 1980, p. 270).

Na mesma linha de raciocínio, Marque Neto (2005), ao elaborar parecer ao
Ministério Público do projeto de Lei que mais tarde viria estabelecer as diretrizes do
saneamento básico no Brasil, também entende ser o saneamento básico espécie do gênero
saneamento ambiental:
[...] Tal dispositivo deixa entrever distinção entre saneamento básico e saneamento
ambiental, sendo o último gênero e o primeiro espécie. Ainda que não exista
definição expressa de “saneamento ambiental” no Anteprojeto de Lei, várias
referências no curso do texto demonstram que as expressões não são equivalentes.
Saneamento ambiental seria noção mais ampla que compreende – mas nela não se
esgota – a definição de saneamento básico, esta associada à prestação de serviços
públicos pelo Estado[...] (MARQUES NETO, 2005, p. 124).

Pode-se dizer, portanto, que razão assiste aos doutrinadores que defendem ser o
saneamento básico espécie do gênero saneamento ambiental, visto que a conceituação de
saneamento ambiental não só engloba os serviços de saneamento básico como também
abrange outros tipos de atividades voltadas para uma melhor salubridade ambiental. Tal
denominação conseguiu relacionar os elementos necessários a uma proteção ambiental como
também a saúde e bem-estar da população.
Em que pese tais divergências na conceituação de saneamento básico, tal
discussão restou superada, com a entrada em vigor da Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007,
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que, após duas décadas de lacuna, estabeleceu o marco regulatório do setor estipulando as
diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico. Adotou, em seu art. 3º, a definição
mais ampla de saneamento básico, que abrange os serviços de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas; serviços que serão analisados a seguir.

4.2 O que engloba

Com o fim da era PLANASA, criou-se um vazio institucional no setor de
saneamento básico que perdurou por quase duas décadas. Nesse período conforme leciona
Grotti (2011), foram apresentados ao Congresso Nacional quatro iniciativas de projetos de leis
que visavam à aprovação de diretrizes para o setor. O primeiro deles corresponde ao Projeto
de Lei - PL nº 53/91 (Projeto de Lei Complementar nº 199/93), que disciplinava a Política
Nacional de Saneamento e seus instrumentos, que chegou até ser aprovado pelas duas Casas
Legislativas do Congresso Nacional em 1993, mas foi vetado em 1995 pelo então presidente
Fernando Henrique Cardoso. A segunda tentativa de se estabelecer um marco regulatório para
o setor de saneamento básico, ocorreu com o Projeto de Lei nº 4.147/2001, que repetia parte
significativa da matéria tratada no PL 53/91, entretanto, possuía tendências centralizadoras de
gestão dos serviços de saneamento, proporcionando condições elevadas para a privatização do
setor, bem como previa a transferência da titularidade de serviços de interesse municipal para
o Estado. No entanto, o anteprojeto foi duramente combatido pela recém-criada Frente
Nacional pelo Saneamento Ambiental (FNSA), o que inviabilizou sua aprovação, fazendo
com que o referido projeto fosse retirado de tramitação no ano seguinte a sua apresentação. A
terceira tentativa de se estabelecer uma lei com diretrizes básicas para o setor de saneamento
ocorreu através do Projeto de Lei nº 5.296/05, de autoria do Poder Executivo, o qual gerou
divergência entre grupos de interesses opostos e conflito entre entes da federação
especialmente entre Estados e União, não restando outra alternativa senão encaminhar um
novo projeto ao Senado Federal. A quarta e última tentativa de aprovar diretrizes gerais para o
setor de saneamento básico foi elaborada pelo Fórum de Secretários Estaduais de
Saneamento, o PL nº 155/05.
Observa-se, portanto, que até o final do ano de 2006, o setor de saneamento
básico reflete um cenário de completa inexistência de um modelo geral de regulamentação
que definisse claramente as diretrizes básicas para o saneamento básico. Entretanto, ao longo
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desse período de carência de normatização, as iniciativas governamentais foram setoriais e
pouco articuladas. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), apesar de
não ter produzido reformas estruturais no setor, o saneamento básico obteve um relativo
avanço na prestação dos serviços, com a criação da Lei de Concessões n° 8.987/1995, o
estabelecimento de um marco regulatório para os recursos hídricos, com a criação da Política
Nacional de Recursos Hídricos - Lei nº 9.433/97 e da Agência Nacional de Águas (ANA) Lei
nº 9.984/2000, também em 1997, através da Resolução nº 267 do Conselho Curador do FGTS,
foi aprovado a criação do Programa de Financiamento a Concessionários Privados de
Saneamento (FCP/SAN), que tinha por finalidade a ampliação de cobertura dos serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e a reciclagem de ativos do FGTS. Em 1999,
fora firmado um acordo com o FMI pelo qual o governo federal se comprometia a acelerar o
programa de privatização e concessão dos serviços de água e esgoto, e, por fim, a criação do
Estatuto da Cidade – Lei nº10.257/2001. Já em 2003, com a assunção ao governo pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a política de governo adotava o saneamento básico
como uma de suas principais prioridades. Para tanto, foi criado o Ministério das Cidades
como órgão responsável pela gestão de políticas relativas à habitação e saneamento rural e
urbano. Ainda em 2003, o governo, através do Ministério da Cidade elaborou um documento
intitulado "Política Nacional de Saneamento Ambiental" (SNSA, 2003), que abordava os
princípios fundamentais de uma política de saneamento: "universalidade, integralidade das
ações, equidade, participação e controle social, titularidade municipal, gestão pública e
integração institucional". Paralelamente às iniciativas governamentais, tramitava no
Congresso Nacional discussões sobre o uso da Parceria Público Privada (PPP) para o setor,
que culminou na Lei nº 11.079/04 (GROTTI, 2011, p. 25-30).
Por fim, é nesse cenário, que veio à luz uma das mais relevantes políticas
nacionais no setor de saneamento básico, a tão esperada Lei que estabelece diretrizes para a
Política Nacional de Saneamento Básico promulgada em 5 de janeiro de 2007 de nº 11.3445,
que não só põe fim às divergências sobre os serviços que o conceito saneamento básico
abrange (art. 3º), como também supre a lacuna institucional de normatização na área do
saneamento que perdurou por mais de uma década e meia. O nascimento da Lei nacional de
diretrizes de saneamento básico renova as esperanças de solução para uma antiga
problemática nacional visceralmente ligada a perspectiva de desenvolvimento sustentável.
Nesse sentido, o primeiro grande impasse solucionado pela referida lei, foi por fim às
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divergências existentes acerca dos serviços que compõem o conceito de saneamento básico,
dispondo em seu art. 3º o que se entende por saneamento básico, senão vejamos:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação
até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das
respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas... (BRASIL, 2007).

Como visto, no que diz respeito ao conceito de saneamento básico consagrado no
art. 3°, inciso I da Lei 11.445/07, o saneamento básico compreende quatro tipos de serviços
fundamentais para a saúde e bem-estar humano, sobre os quais não se pode deixar de fazer
uma breve análise, iniciando pelo abastecimento de água potável.

4.2.1 Abastecimento de Água Potável

A água é elemento vital para sobrevivência dos seres vivos. Segundo o manual de
saúde da Fundação Nacional de Saúde (2004), esse recurso natural satisfaz completamente
todas as exigências necessárias para possibilitar a vida em todas as suas formas; encontra-se
presente em proporções elevadas na constituição de todos os seres vivos, inclusive do homem,
atingindo cerca de 75% de seu peso. A água corresponde a quatro quintos de toda a superfície
terrestre, entretanto, 97% de todo o recurso hídrico é constituído por águas salgadas não
utilizáveis para o consumo humano, restando apenas 3% de água doce, do qual 2,7% é
formado por geleira, vapor de água e lençóis freáticos existentes em grandes profundidades,
(mais de 800m), não sendo economicamente viável seu aproveitamento para o consumo
humano. Assim, apenas 0,3% do volume total de água doce do planeta pode ser aproveitado
para consumo humano, sendo 0,01% encontrados na superfície em rios, lagos e lagoas, e o
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restante, ou seja, 0,29%, em poços e nascentes subterrâneas (BRASIL. Fundação Nacional de
Saúde, 2004, p. 14).
No entanto, nos dizeres de Souza (2002), as águas doces encontradas na
superfície, geralmente não são potáveis, necessitando passar por tratamento convencional para
atingir níveis mínimos de purificação para o consumo humano (SOUZA, 2002, p. 7). Nesse
sentido, foram fixados pelo Governo Federal por intermédio do Ministério da Saúde padrões
de qualidade para águas de abastecimento público, que são conhecidos como "Padrões de
Potabilidade", possuindo eficácia por todo o território nacional, estando atualmente
regulamentado pela Portaria 1469 de 29 de dezembro de 2000. Em âmbito internacional, os
padrões de potabilidade são estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Destarte, a Portaria nº 1469/00 do Ministério da Saúde dispõe que para a água ser
considerada potável deve obedecer aos seguintes critérios de potabilidade:
 Organoléptica: não possuir cor, sabor e odor objetáveis.
 Física: ser de aspectos agradáveis; não ter cor, e turbidez acima dos limites
estabelecidos nos padrões.
 Química: não conter substancias nocivas ou tóxicas acima dos limites de
tolerância para o homem.
 Biológica: não conter microrganismos patogênicos.
 Radiativa: não deve ultrapassar o valor de referência prevista na Portaria
1469/00, do Ministério da Saúde de 29 de dezembro de 2000.
 pH deve estar situado entre 6.5 e 8.5, e a concentração mínima do cloro
residual em qualquer ponto da rede de distribuição não deverá passar 2,mg/L (BRASIL;
Ministério da Saúde, secretaria de vigilância sanitária, 2000).
Contudo, observa-se que as águas doces encontradas em poços e nascentes
subterrâneos raramente necessitam de tratamento convencional para se tornar potável,
podendo ser realizado como medida preventiva apenas a desinfecção para correção de alguns
elementos específicos. Logo, o sistema de tratamento convencional é utilizado apenas para as
águas encontradas nas superfícies, em mananciais com alto teor de turbidez e cor, sendo o
recurso captado e transportado até a estação de tratamento de água (ETA), na qual será
submetida a uma sequência de processos de tratamento para atingir o padrão de qualidade
desejável, para só então, ser distribuída à população por uma rede de distribuição. Segundo
Sousa (2002), o processo se inicia da seguinte forma:
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a) Alcalinização: é um processo que consiste em adicionar a água, um álcali
(hidróxido de cálcio) necessário e indispensável na reação do coagulante. Muitas
águas dispõem de alcalinidade natural suficiente para esta reação. b) Coagulação: é
um processo químico que consiste em misturar um coagulante (Sulfato de Alumínio)
na água, com o fim de promover a agregação das partículas em suspensão e
dissolvidas, pela ação do hidróxido de Alumínio formado na reação do sulfato com
alcalinidade natural ou adicionada na água. c) Floculação: é um processo físico de
agitação da água, para promover a aglomeração das partículas sólidas minúsculas,
formando maiores e mais pesadas que possam sedimentar. Por gravidade (flocos). d)
Decantação: é um processo físico pelo qual se verifica a disposição de materiais em
suspensão, pela ação da gravidade. e) Filtração: processo físico de filtrar a água com
o fim de reter as partículas remanescentes da decantação. Redução de contaminação
bacteriológica. f) Desinfecção (Cloração): Processo Químico de dosagem de agente
desinfectante (Cloro) para destruir microrganismo patogênico. g) Correção do PH:
Processo Químico de correção da acidez da água com a adição de alcalinizante
(Cal). h) Fluoretação: é o processo de adicionar flúor na água, em conformidade com
padrões estabelecidos pela legislação específica para prevenir a cárie dentária. Obs:
produtos químicos utilizados em tratamento de água: sulfato de alumínio, Cal
Virgem, Cal Hidratada, Cloro (SOUZA, 2002, p. 12-13)

Portanto, a água para ser considerada apta ao consumo humano deve passar por
inúmeros processos de purificação até que se atinja o nível de qualidade desejável, logo, os
processos de purificação da água para o consumo público são de fundamental importância,
tendo em vista que a água é normalmente habitada por vários tipos de microrganismos de vida
livre e não parasitas que nela encontra os elementos necessários a sua subsistência. Todavia,
além de microrganismos não parasitas, também pode conter organismos parasitários e
patogênicos que utilizam a água como veículo de transmissão de doenças, constituindo,
portanto, um perigo sanitário em potencial.
Assim sendo, Souza (2002) aduz que os riscos relacionados à água podem ser
classificados em duas categorias: a) os derivados por poluentes químicos e radiativos,
geralmente efluentes de esgotos industriais, ou por acidentes ambientais. b) ou por ingestão de
água contaminada por agentes biológicos bactérias patogênicas, vírus, parasitas e helmintos.
As bactérias patogênicas são uma das principais fontes de doenças encontradas na água ou em
alimentos higienizados com água contaminada, responsável pela transmissão de enterites,
diarreias infantis e doenças epidêmicas como o cólera, febre tifoide e leptospirose (SOUZA,
2002, p. 9).
Desse modo, várias são as fontes normativas que disciplinam a gestão da água
doce em nosso ordenamento jurídico, iniciando pela Constituição Federal de 1988, que
estabelece o domínio da água entre a União e os Estados no art. 20, inc. III e art. 26, inc. I. A
norma constitucional é seguida pela Lei nº 9.334/97, que estabelece a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH); pela Agência Nacional das Águas (ANA) – Lei nº 9.984/2000 – ,
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que tem por finalidade a implementação e a coordenação da PNRH e do Sistema Nacional de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos e pela Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº
6.938/1981 –, que estabeleceu regras para a proteção dos recursos naturais, que se aplicam
também às águas. Além de todas essas normas, a Política Nacional de Saneamento Básico Lei n° 11.445/2007 –, conforme visto, estabelece as diretrizes nacionais para o setor e define,
em seu art. 3°, inc. I, alínea a, o que se constitui o sistema de abastecimento de água potável:
“abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações
prediais e respectivos instrumentos de medição” (BRASIL, 2007).
Por fim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010 – também
desempenha papel fundamental na proteção das águas subterrâneas e superficiais, na medida
em que impede que os resíduos alcancem os aquíferos, rios e lagos.

4.2.2 Esgotamento sanitário

Conforme visto no tópico anterior, o serviço de abastecimento de água potável é
constituído pelo conjunto de atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao
abastecimento de água desde sua captação até as ligações prediais. Dessa forma, Carvalho
(1980) observa que o ciclo de utilização da água termina no interior do prédio, local onde tem
início o trecho de rejeição da água servida. Logo, a trajetória de aproveitamento da água para
o consumo humano se dá em duas fases distintas: a primeira inicia-se pela captação da água
dos mananciais até o interior dos prédios. A segunda, pela utilização e rejeição da água usada
tida como refugo. Portanto, para o autor, o ponto de encontro, que demarca a transformação
da água em refugo, é o prédio, que, além de contar com instalação hidráulica para o
abastecimento de água potável destinadas ao consumo, também deve contar com instalação
hidráulica ligada a rede pública de coleta das águas servidas advindas de pias, tanques, vaso
sanitário, banheiros etc. Entretanto, as águas servidas de vaso sanitário passam por
canalização própria de esgoto até encontrar um desconector. Este trecho é classificado como
"esgoto secundário" por não deixar que gases do coletor público retornem e causem odores no
interior dos prédios.
Em vista disso, o art. 3º, alínea b da Lei n.º 11.445/07, define esgotamento
sanitário, como sendo o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
coleta, transporte, tratamento e disposição final e adequados dos esgotos sanitários, desde as
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ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. Nesse sentido, o sistema de
abastecimento de água potável está diretamente relacionado ao sistema de coleta, distribuição
e tratamento das águas servidas, considerando que tratamento semelhante ao de purificação da
água para o consumo humano é dado as águas servidas antes que o refugo seja lançado
novamente no meio ambiente devendo passar por uma Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE). Esse procedimento é fundamental tanto para a proteção do meio ambiente, quanto para
o nível de qualidade da água captada para consumo nobre e para a proteção da saúde, uma vez
que a ausência de coleta adequada das águas servidas destinadas ao tratamento em ETEs
impõe aos usuários o seu despejo inadequado em rios, lagos, córregos e outros, causando a
poluição dos recursos hídricos.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cada unidade monetária
investida em obras de saneamento faz com que se economize em até cinco unidades
monetárias com tratamento de doenças que tenham origem na falta desse serviço. As
principais doenças causadas pela falta de saneamento são: a Diarreia infecciosa que pode ser
provocada por micróbios, transmitidos através da ingestão de comida ou água contaminada, e,
se não tratada a tempo, pode levar a óbito em virtude da desidratação; a Cólera, doença
infecciosa, que ataca principalmente o intestino dos seres humanos, seus sintomas são:
diarreia abundante, cãibras, cólicas abdominais, náuseas e vômitos; a Leptospirose, doença
bacteriana transmitida pela água e por alimentos contaminados pela urina de animais,
principalmente o rato. Seus sintomas incluem febre alta, calafrio, dor muscular, vômito e dor
de cabeça forte; a Hepatite que causa a inflamação no fígado causada por vários tipos de
vírus, seus sintomas são semelhantes com os da gripe, além da icterícia; e a Esquistossomose,
também conhecida como doença do caramujo, provocada pelo verme esquistossomo. Seus
principais sintomas são a diarreia, os dores e problemas em vários órgãos internos do corpo
humano.
Nos dizeres de Von Sperling (1996), existem basicamente duas formas de sistema
de esgotamento sanitário, o sistema individual ou sistema estático e o sistema coletivo ou
sistema dinâmico, o primeiro pressupõe a solução local sendo usualmente adotado para
atendimento unifamiliar, que consiste no lançamento de excretas humanas e esgotos em fossas
sépticas. Entretanto, essa forma de disposição dos esgotos sanitários sempre envolve
infiltração no solo, com altos níveis de contaminação das águas subterrâneas por
microrganismos patogênicos. O segundo, por sua vez, é indicado para locais com elevada
densidade populacional, como o meio urbano. Esse sistema consiste na instalação de
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canalizações prediais que recebem o lançamento dos esgotos e os transporta até uma ETE.
Ainda segundo o autor, esse segundo modelo ainda pode ser subdividido em dois Sistemas o
Unitário ou combinado e o Sistema Separador, o primeiro recepta tanto os esgotos sanitários
quanto águas da chuva numa mesma canalização até seu destino final (ETA). O segundo é o
mais utilizado, pelo qual os esgotos sanitários e a águas das chuvas são conduzidos ao seu
destino final em tubulações separadas (VON SPERLING, 1996, p. 53-55).
Conforme mencionado acima, a implantação de Estação de Tratamento de
Esgotos tem por finalidade receber e reconduzir ao meio ambiente as águas oriundas dos usos
domésticos, após submetê-las a um processo de tratamento para remoção dos principais
poluentes. Esses sistemas de tratamento têm por função assegurar a qualidade das águas do
corpo receptor atendendo aos padrões de qualidade estipulados a nível Federal através da
Resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que dispõe sobre
a classificação dos corpos de água e estabelece diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como prescreve os padrões de lançamento de efluentes em corpos
receptores. Diversas são as tecnologias para o tratamento de esgotos sanitários, e, segundo a
Fundação Estadual do Meio Ambiente (2006), a adoção de um ou outro sistema depende das
condições locais, da disponibilidade de área, de aspectos econômicos, de mão de obra
especializada, da eficiência requerida, dentre outros. Nesse sentido, a opção por um nível de
tratamento, depende da eficiência requerida, levando em consideração a classe de
enquadramento e da capacidade de depuração das águas do corpo hídrico receptor (FEAM,
2006, p. 7-8).
Segundo Machado (2014), o tratamento dos esgotos é usualmente classificado em
níveis de eficiência: preliminar, primário, secundário ou terciário. Estes podem se
complementarem em uma ETE, facilitando sua execução em etapas de eficiência. O
tratamento preliminar é composto por duas principais etapas podendo ser incluída uma
terceira. A primeira é o Gradeamento, responsável pela remoção de sólidos grosseiros
contidos nos efluente, sendo removidos principalmente para proteger os dispositivos de
transporte dos esgotos pelas bombas e tubulações até as unidades de tratamento subsequentes.
A segunda etapa consiste na remoção da areia, realizada nos desarenadores por meio de
sedimentação. Tal remoção é necessária para evitar desgaste nos equipamentos e tubulações,
prevenir o assoreamento da unidade comprometendo sua vida útil, eliminar ou reduzir a
possibilidade de entupimentos das tubulações, tanques e orifícios facilitando o transporte
líquido dos esgotos. E, por fim, pode ser incluída uma unidade para a medição de vazão,
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usualmente constituída por uma calha de dimensões padronizadas denominada calha Parshall,
ou vertedores, que permite a correlação entre o nível do líquido e a vazão de esgotos que
chegam à ETE.
O tratamento Primário envolve unidades de tratamento que adotam decantadores
primários, processos exclusivamente de ação física que promovem a sedimentação das
partículas em suspensão, por meio de lagoas anaeróbias/reatores anaeróbios, que se utilizam
das bactérias que se proliferam no ambiente anaeróbio para a decomposição da matéria
orgânica presente no esgoto, a eficiência dessa unidade de tratamento em termos de redução
de carga orgânica pode alcançar entre 50% e 70%. O tratamento secundário, por sua vez,
destina-se à degradação biológica de compostos carbonáceos nos chamados reatores
biológicos. Esses reatores são normalmente constituídos por tanques com grande quantidade
de microrganismos aeróbios. Ainda segundo o autor, de maneira geral, a maioria das Estações
de Tratamento de Esgotos construídas executam o processo de tratamento apenas até o nível
secundário, pois isso proporciona um reduzido nível de poluição por matéria orgânica,
podendo, na maioria dos casos, lançar os efluentes tratados diretamente no corpo receptor. Por
fim, tem-se o tratamento terciário que se destina à remoção de organismos patogênicos, a
chamada desinfecção. Este procedimento envolve lagoas de estabilização, que possuem a
capacidade de reduzir consideravelmente o número de patogênicos nos efluentes.

4.2.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei n.º 12.305/2010

O consumo de recursos naturais é fato e está visceralmente inserido na lógica de
sobrevivência de todos os seres terrestres. Entretanto, segundo lecionam Costa e Rezende
(2013), quando se trata especificamente dos seres humanos, observa-se a evolução do
consumo para o consumismo, que se intensificou com a evolução industrial que, sem dúvida,
trouxe inúmeros benefícios para o homem. No entanto, os benefícios acarretados pela
industrialização vieram acompanhados de efeitos colaterais nocivos ao meio ambiente. A
evolução industrial e o capitalismo, que se instalou nos países em desenvolvimento, entre os
séculos XVIII e XIX, transformaram a força produtiva do trabalho humano em mercadoria
impulsionando a imigração dos campos para as cidades, onde homens e mulheres estavam em
busca de melhores condições de vida, com a esperança de ganhar o suficiente para a aquisição
de uma propriedade. Contudo, o principal efeito proporcionado pela industrialização,
juntamente com o aumento do poder aquisitivo da população que tende a um consumo
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exacerbado de bens cada vez mais supérfluos e descartáveis, foi a geração de resíduos sem
uma destinação final adequada.
Todavia, não há como imaginar um modelo de vida urbano em uma sociedade
altamente consumista impulsionada por um meio de produção que induz cada vez mais ao
consumo desnecessário sem a geração de resíduos, seja ele de qualquer natureza. Logo,
controlar a produção e o consumismo exacerbados não é umas das tarefas mais fáceis, mas
também não é uma missão impossível. Nesse contexto, no ano de 2010, o Congresso Nacional
após duas décadas de tramitação, editou a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, de n.º
12.305, a qual possui, dentre suas finalidades primordiais, a regulamentação da disposição
final e adequada dos resíduos sólidos, em suas variadas formas como a urbana, a industrial, a
mineral, os resíduos da saúde dentre outros. Assim, o art.1º, da Lei em comento institui a
política nacional para a destinação final e adequada dos resíduos sólidos dispondo que:

Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus
princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às
responsabilidades dos geradores e do Poder Público e aos instrumentos econômicos
aplicáveis (BRASIL, 2010).

Dessa maneira, entre as metas estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos está a eliminação de todos os lixões nos Municípios brasileiros até o final de 2014,
bem como a implantação da coleta seletiva dos resíduos sólidos, conforme disposto no inc. II
do § 1º do art. 18º. Contudo, em uma pesquisa de campo realizada pela Associação Brasileira
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) em 2011, 2.535
municípios informaram contar com iniciativas para coleta seletiva, entretanto, o restante deles
não possui nenhuma iniciativa, e não abrange a coleta seletiva na totalidade das áreas urbanas,
logo, ainda segundo os autores, 75 mil toneladas de resíduos, por dia, ainda possuem
destinação inadequada no meio ambiente (COSTA; REZENDE, 2013, p. 1-10).
A esse respeito, Silva, Diniz e Ghisolf (2016) aduzem que no processo de gestão
de resíduos sólidos no Brasil existem falhas e estas imperfeições devem ser identificadas e
corrigidas, tendo em vista o crescimento dos danos ambientais, reflexo da má gestão dos
resíduos no país. Em um estudo comparado, abordando a Lei nº 12.305/2010 da Política
Nacional Resíduos Sólidos do Brasil e a Diretiva 2008/98/CE (UNIÃO EUROPEIA, 2008),
editada pelo Parlamento Europeu em conjunto com o Conselho da União Europeia, as autoras,
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ao tratarem sobre a classificação de resíduos sólidos, definida pela Lei Brasileira, declaram
que:
No campo das definições, a PNRS, em seu art. 3º, caput, inciso XVI, define “resíduo
sólido” como material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe a proceder ou
se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido. Já a Diretiva 2008/98
(art. 3º, inciso I) define “resíduos” como quaisquer substâncias ou objetos de que o
detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer. Percebe-se uma
diferença conceitual entre as normas consideradas, pois a Diretiva simplifica a
definição, não se referindo aos resíduos como aqueles resultantes de “atividades
humanas em sociedade”, nem delimitando sua aplicação sobre determinados
resíduos, como o faz a PNRS (SILVA; DINIZ; GHISOLF, 2016, p. 220)

Ainda conforme as autoras, a PNRS, define os "geradores de resíduos sólidos",
como toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que gera RS por meio de
suas atividades, inclusive o consumo. Entretanto, de forma diversa, a Diretiva 2008/98
elabora uma distinção sobre a conceituação do tema ao definir que: o “produtor de resíduos”
(art. 3º, inciso V) é qualquer pessoa cuja atividade produza resíduos (produtor inicial) e
“detentor de resíduos” (art. 3º, inciso VI) é o produtor dos resíduos ou a pessoa singular ou
coletiva que tem os resíduos na sua posse. Assim sendo, o consumidor não é tratado como
gerador, mas apenas como possuidor dos resíduos. Essa diferença na definição é de
fundamental importância para a determinação da responsabilidade do poluidor pagador pelos
resíduos gerados. Quanto ao “gerenciamento de resíduos sólidos” disposto no inc. X do art. 3º
da PNRS, este se define como o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas
etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente
adequada dos RS e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com o plano de gerenciamento de
resíduos sólidos. Segundo as autoras, tal definição é compatível com a “gestão de resíduos”
dada pela Diretiva 2008/98 (art. 3º, inciso IX), que se traduz na recolha, no transporte, na
valorização e na eliminação de resíduos, incluindo-se a supervisão dessas operações, a
manutenção dos locais de eliminação após encerramento das atividades.
Outra definição que recebeu destaque pelas autoras é a contida no art. 3º, caput,
inciso XI, da PNRS é a de “gestão integrada de resíduos sólidos”, vista como o conjunto de
ações voltadas para a busca de soluções para os RS, levando em conta as dimensões política,
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável, cuja definição se restringe à legislação brasileira. Outro
diferencial da PNRS levantado pelas autoras em relação à Diretiva 2008/98 é a inserção da
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definição de “logística reversa” (art. 3º, caput, inciso XII), assumida como instrumento de
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos
e meios destinados a viabilizar a coleta e a destinação adequada dos resíduos gerados pelo
setor empresarial e, quando possível, o seu reaproveitamento, no ciclo produtivo da própria
empresa ou em outros ciclos produtivos.
Passando ao campo dos objetivos, da Diretiva 2008/98, as autoras afirmam que
seu principal objetivo é estabelecer medidas de proteção para a saúde humana e para o meio
ambiente. De forma igual, a proteção da saúde pública e a qualidade ambiental compõem o
primeiro e principal objetivo da PNRS. Logo, pode-se destacar como objetivo da PNRS o
disposto no art.7º, caput, inciso II, a saber: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos RS e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Na mesma linha,
a Diretiva 2008/98 em seu art. 4º, inciso I, apresenta a hierarquia dos resíduos com a seguinte
ordem de prioridade: prevenção e redução, preparação para reutilização, reciclagem,
valorização (energética, por exemplo) e eliminação. Ainda sustentam as autoras que a PNRS
também visa a estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e
serviços (art. 7º, caput, inciso IV), do mesmo modo como a Diretiva propõe-se a alterar os
atuais padrões de consumo da comunidade Europeia.
Já a redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos é prevista pela
PNRS em seu art. 7º, caput, inciso V. e, nesse quesito, diverge da Diretiva 2008/98, que é
mais específica, restringindo a classificação de resíduos perigosos em resíduos não perigosos
por meio da diluição ou mistura de resíduos, com o intuito de alterar seu caráter perigoso. Por
fim, o incentivo à indústria da reciclagem é outro objetivo da PNRS (art. 7º, caput, inciso VI),
para fomentar o uso de matérias-primas e de insumos derivados de materiais recicláveis e
reciclados. De forma igual, os Estados-Membros da UE devem adotar medidas destinadas a
promover a reciclagem de alta qualidade, adotando, para esse fim, a coleta seletiva de lixo, a
fim de garantir os padrões de qualidade indispensáveis para os setores de reciclagem em
causa.
Desse modo, observa-se que a adoção, o desenvolvimento e o aprimoramento de
tecnologias limpas como forma de minimizar os impactos ambientais, assim como a
promoção de tecnologias orientadas para produtos sustentáveis, reutilizáveis e recicláveis,
estão contidas em ambas as legislações em estudo.
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4.2.4 Drenagem e manejo de Águas Pluviais

A falta de controle do parcelamento do solo urbano durante a segunda metade do
século vinte gerou uma grande concentração populacional em pequenas áreas produzindo
efeitos diretos sobre a infraestrutura urbana nomeadamente no transporte, no abastecimento
de água, no esgotamento sanitário, na drenagem de águas pluviais urbanas e na coleta de
resíduos sólidos urbanos. Nesse sentido, Tucci e Genz (1995), citados por Cruz, Souza e
Tucci (2007), aduzem que a urbanização descontrolada das cidades brasileiras tem provocado,
dentre outros impactos, o agravamento das enchentes naturais e a ampliação de sua
frequência, criando novos pontos de alagamento. Estes impactos são reflexos da crescente
impermeabilização do solo por meio de asfaltos aumentando o volume pluvial escoado e
reduzindo o amortecimento da vazão. Logo, segundo os autores, o gerenciamento da
drenagem urbana é parte integrante do gerenciamento do solo, competência atribuída aos
Municípios, por meio do art. 30, inc. VIII da CRFB/1988, que assim dispõe:
Art. 30 Compete aos Municípios:
I - Legislar sobre assuntos de interesse local;
VIII - Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
(BRASIL, 1988).

Ainda sobre esse enfoque, a Lei n.º 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que dispõe
sobre o Parcelamento Urbano e da outras Providências, estabelece em seu art. 2º, que:
Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou
desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais
e municipais pertinentes:
§ 5o A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos
urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento
sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias
de circulação;
§ 6o A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais
declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:
II - escoamento das águas pluviais; (BRASIL, 1979)

Entretanto, na maioria dos municípios brasileiros a drenagem urbana ainda não é
vislumbrada com a devida importância e não está prevista nos chamados Planos Diretores de
Urbanização (PDUs) ou de Uso do Solo Urbano. Em pesquisa citada pelos autores, realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano 2000, dos 5.507 municípios
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brasileiros, apenas 841 possuem PDUs (15,3%), sendo que destes, apenas 489 com data
posterior a 1990 (8,9%). Se forem considerados apenas os municípios com mais de 20.000
habitantes, 485 possuem PDU de um total de 1.483 (32,7%). Ainda assim, os planos
existentes, em sua maioria, concentram sua abordagem em aspectos arquitetônicos e
urbanísticos, sem um maior aprofundamento nas questões ambientais e de Recursos Hídricos,
muito menos na drenagem de águas pluviais, apresentando um cenário de carência de
instrumental de planejamento sustentável dos setores urbanos.
Tucci (2002), citado por Cruz, Souza e Tucci (2007), aduz que o processo de
gerenciamento da drenagem urbana deve iniciar-se pela elaboração de um Plano Diretor de
Águas Pluviais (PDAP), que deve contemplar os seguintes requisitos: uma política das águas
pluviais; medidas estruturais e não-estruturais; produtos; programas e informações. Deve
abordar também os princípios e objetivos de controle das águas pluviais no meio urbano e as
estratégias para o desenvolvimento e articulação do PDAP com os demais planos setoriais,
como saneamento, sanitário, coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos dentre outros.
Nesse sentido, a elaboração e a atualização do PDAP, segundo os autores, estão diretamente
relacionados ao grau de precisão e disponibilidade de informações da região, como por
exemplo cadastros, cartas topográficas, fotos aéreas, características das bacias hidrográficas,
dados hidrológicos, geológicos, legislação de uso do solo, sistemas de esgotamento sanitário e
resíduos sólidos, dentre outras. E seu desenvolvimento deve contemplar planos de ação,
manuais de drenagem, regulamentação e planos de gestão da drenagem urbana, além de
prever futuros programas de monitoramento, educação ambiental e treinamentos de pessoal.
Entretanto, a implementação destas medidas, definidas pelo plano, devem estar legalizadas
através de decretos ou instrumentos legais vinculados ao PDU.
Quanto à implementação das redes de Drenagem de Águas Pluviais Urbanas,
Tucci (2005) leciona que a tendência brasileira e da América do Sul é a utilização do sistema
separador que, apesar de apresentar maior custo por utilizar dois sistemas de drenagem, é
mais vantajoso que o sistema unitário. Conforme explicitado no tópico 1.2.1, o sistema
unitário utiliza apenas uma rede coletora para transportar tanto as águas residuais quanto as
águas pluviais, entretanto, segundo o autor este sistema apresenta problemas como: odor
durante as inundações, proliferação de vetores e doenças. Por sua vez, o sistema separador
utiliza tubulações diferenciadas para a coleta e transporte de esgoto até a Estação de
Tratamento de Esgoto (rede sanitária ou cloacal), e a canalização de drenagem das águas
pluviais que é devolvida ao meio ambiente sem ser submetida a tratamento (rede pluvial).
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Entretanto, apesar da tendência na adoção do sistema separador, segundo o autor, na prática
isso não ocorre devido às ligações clandestinas e à falta de capacidade financeira de alguns
Municípios para implantar ambas as redes permitido o uso da rede pluvial para transporte do
esgoto sanitário, o que é uma solução inadequada na medida em que esse esgoto não é tratado.
Todavia, quando da implementação da rede sanitária, a grande dificuldade
envolve a retirada das ligações existentes da rede pluvial, o que na prática resultam em dois
sistemas misturados com diferentes níveis de carga. Para resolução do problema a proposta
feita pelo autor é que as empresas, ao implementar o sistema, devem fazer a ligação das
residências, e a cada novo usuário a ligação deve ser obrigatoriamente realizado pela
Companhia concessionária para evitar estes problemas. Ainda nos dizeres do autor, as cidades
que priorizam a rede de esgotamento sanitário em detrimento das redes pluviais sofrem
frequentemente com inundações, com o aumento da densidade populacional, como tem
acontecido em Barranquilla na Colômbia e algumas áreas de Santiago. Para o autor, não
existem soluções únicas e milagrosas, mas soluções adequadas e racionais para cada
realidade. O ideal é que cada Município busque conciliar a coleta e tratamento do
esgotamento sanitário somado à retenção e tratamento do escoamento pluvial, dentro de uma
visão integrada, de tal forma que tanto os aspectos higiênicos como ambientais sejam
atendidos.
Por fim, apresentando uma alternativa ao modelo tradicional do sistema separador
de drenagem urbana de água e de esgoto, Cruz, Souza e Tucci (2007) alegam que nos últimos
anos um novo modelo tem conquistado espaço no cenário de drenagem urbana brasileiro, as
BMPs (Best management practices) que, traduzido, significa Melhores Práticas de Gestão,
que são técnicas com foco na não-transferência dos problemas para jusante pelo controle de
escoamento na bacia, isto é, mais próximo de sua fonte e não no curso d’água. Este conceito
foi desenvolvido nos EUA, pela EPA (Enviromental Protection Agency) nos anos 80.
Entretanto, ainda há grande resistência à aplicação de BMPs no Brasil por parte dos
projetistas, pois existe pouca divulgação das obras executadas, além da oposição natural a
inovações. No entanto, a experiência tem mostrado que o seu uso é mais eficiente, barato e,
principalmente, soluciona o problema mais próximo de sua origem, sem afetar a outras
regiões.

4.3 Pesquisa de Saneamento do Instituto Trata Brasil
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O Instituto Trata Brasil – Saneamento é Saúde – em parceria com a GO
Associados publicou pesquisa realizada sobre a cobertura dos serviços de saneamento básico
nos últimos cinco anos nas 100 maiores cidades do país. O estudo denominado “O Ranking
do Saneamento Instituto Trata Brasil 2017” usa dados oficiais do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS) para confecção da pesquisa e revela a lentidão com
que a implementação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos
caminham no Brasil, constatando que a tão sonhada universalização dos serviços não
acontecerá sem um maior comprometimento de todos os níveis dos governos (Federal,
Estadual e Municipal).
O estudo aponta que num período de 5 anos (2011 a 2015), as 26 capitais
presentes no diagnóstico (com exceção de Palmas)35 investiram, juntas, no setor no ano de
2015, a quantia de R$ 19,44 bilhões, ou seja, 63% do que investiram as 100 maiores cidades
(R$ 30,8 bilhões) e 32% do que o país todo investiu no mesmo período (R$ 60,6 bilhões). Em
termos dos indicadores mais críticos, 24 capitais não tratam mais de 80% dos seus esgotos
(somente Brasília 82% e Curitiba 91%), e as grandes cidades do Norte ocupam as últimas
colocações do Ranking do Saneamento com números bem abaixo da média nacional na
maioria dos indicadores. Senão vejamos:
Tabela 1– Avanços do atendimento de saneamento no Brasil – Comparação do
país com as 100 maiores cidades - período 2011 a 2015 (SNIS)
Ano
Brasil

2011
2012
2013
2014
2015
Avanços

p.p

População total
com água
tratada (%)
100
Brasil
maiores
cidades
82,4
93,52
82,7
93,45
82,5
92,91
83
93,27
83,3
93,84
0,9
0,32

População total
com coleta de
esgoto (%)
100
Brasil
maiores
cidades
48,1
69,05
48,3
69,39
48,6
69,14
49,8
70,37
50,26
71,05
2,16
2,0

Esgoto tratado x
água consumida
(%)
100
Brasil
maiores
cidades
37,5
46,65
38,7
48,80
39
48,03
40,8
50,26
42,67
51,72
5,17
5,07

Perdas de água na Investimento
Distribuição (%)
(R$ bilhões
médios de 2015)
100
Brasil
100 maiores
maiores
cidades
cidades
38,8
39,78
10,91
5,83
36,9
37,82
12,07
6,09
37
39,08
12,16
5,85
36,7
38,34
13,29
6,48
36,7
37,77
12,18
6,53
2,1
2,01
Soma
Soma
R$
R$
60,6 bi 30,78

Fonte: Instituto Trata Brasil – Saneamento é Saúde

Município

35

UF

Tabela 2 - Evolução no Atendimento Total de Água nas Capitais
2011
2012
2013
2014
2015

Evoluçã
o (p.p.)

Palmas não é contemplada no Ranking, por ter, em 2010 (IBGE), uma população menor do que a das cidades
consideradas no Estudo.
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Aracaju
SE
99,14
Belém
PA
76,30
Belo
MG
100,00
Horizonte
Boa Vista
RR
97,72
Brasília
DF
99,45
Campo
MS
98,20
Grande
Cuiabá
MT
98,21
Curitiba
PR
100,00
Florianópol SC
100,00
is
Fortaleza
CE
98,77
Goiânia
GO
99,62
João Pessoa PB
90,99
Macapá
AP
40,94
Maceió
AL
90,53
Manaus
AM
95,58
Natal
RN
90,76
Palmas
TO
97,11
Porto
RS
100,00
Alegre
Porto Velho RO
34,77
Recife
PE
82,29
Rio Branco AC
90,00
Rio
de RJ
90,66
Janeiro
Salvador
BA
92,49
São Luís
MA
84,92
São Paulo
SP
99,10
Teresina
PI
91,07
Vitória
ES
100,00
Evolução Média

99,14
72,63
100,00

99,17
73,33
100,00

99,19
90,89
100,00

99,21
97,44
94,88

0,07
21,14
-5,12

97,72
98,04
98,36

97,72
98,20
98,40

97,24
97,46
97,67

97,24
98,98
99,87

-0,48
-0,47
1,67

99,78
100,00
100,00

93,03
100,00
100,00

98,13
100,00
100,00

98,13
99,99
100,00

-0,08
-0,01
0,00

89,14
99,62
94,11
39,99
96,15
97,57
94,51
91,06
100,00

90,95
99,62
95,29
38,82
94,65
82,81
94,79
89,99
100,00

84,22
99,62
100,00
36,92
96,48
83,91
94,74
97,02
100,00

84,32
99,62
100,00
36,39
96,62
85,42
94,88
99,99
100,00

-14,45
0,00
9,01
-4,55
6,09
-10,16
4,12
2,88
0,00

32,89
83,58
88,57
91,14

30,77
82,98
48,97
91,36

31,43
83,27
50,21
91,62

33,96
84,71
54,60
98,30

-0,81
2,42
-35,40
7,64

92,49
88,02
99,10
92,22
99,40

93,45
90,15
99,20
92,80
96,38

93,01
80,62
99,20
94,39
95,06

92,19
85,31
99,20
97,72
95,22

-0,30
0,39
0,10
6,65
-4,78
-0,53

Fonte: Instituto Trata Brasil – Saneamento é Saúde
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Tabela - Melhores x piores indicadores em população com água tratada
Município

20 Melhores
UF

10 Piores

Campina
Grande
João Pessoa
Vitória da
Conquista
Uberlândia

PB

População
com
Água tratada
(%)
100

PB
BA

100
100

MG

100

Niterói
Carapicuíba
Diadema
Osasco
Santos
São Bernardo
do Campo
Suzano
Taubaté
Florianópolis
Canoas
Porto Alegre
Santa Maria
Curitiba

RJ
SP
SP
SP
SP
SP

100
100
100
100
100
100

SP
SP
SC
RS
RS
RS
PR

100
100
100
100
100
100
99,99

Cascavel

PR

99,98

Foz do Iguaçu
Londrina
Maringá
Ponta Grossa

PR
PR
PR
PR

99,98
99,98
99,98
99,98

Município

UF

População com
Água tratada (%)

Guarujá

SP

82,08

Belford Roxo
Jaboatão dos
Guararapes
Aparecida de
Goiânia
Caucaia
Rio Branco
Santarém
Macapá
Porto Velho
Ananindeua

RJ
PE

80,28
74,05

GO

72,98

CE
AC
PA
AP
RO
PA

68,08
54,6
48
36,39
33,96
28,81

Fonte: Instituto Trata Brasil – Saneamento é Saúde

Tabela - Melhores e Piores Indicadores de Perda na Distribuição da Água
10 Melhores
10 Piores
Município
UF
IPD (%)
Município
UF
IPD (%)
Limeira
SP
15,94
Olinda
PE
57,62
Santos
SP
16,46
Maceió
AL
58,64
Porto Alegre
RS
16,95
Rio Branco
AC
59,31
Campo
MS
19,28
Paulista
PE
59,85
Grande
Carapicuíba
SP
19,96
Recife
PE
60,61
Campinas
SP
20,79
Várzea
MT
62,65
Grande
Petrópolis
RJ
21,53
Cuiabá
MT
63,69
Goiânia
GO
22,19
São Luís
MA
66,20
Ribeirão Preto SP
23,06
Porto Velho
RO
67,00
Maringá
PR
23,27
Macapá
AP
69,14
Fonte: Instituto Trata Brasil – Saneamento é Saúde
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Tabela - Variação do Índice de Atendimento de Água Total (2011 - 2015)
2011

PA
GO
GO
SE
SP
PA
RJ
MG
MG
SC
RR
DF
PB
SP
MS
RJ

Índice
de
atendimento total de
água (percentual)
26,73
94,66
62,43
99,14
99,39
76,30
78,32
100,00
99,27
100,00
97,72
99,45
95,33
96,31
98,20
89,48

2015
Índice
de
atendimento total de
água (percentual)
28,81
98,25
72,98
99,21
98,23
97,44
80,28
94,88
92,05
99,86
97,24
98,98
100,00
97,81
99,87
90,29

RS
SP
ES
PE
PR
CE
RS
MG
MT
PR
SP
RJ
BA
SC
CE
PR
SP
GO
MG
RS
SP
SP
SP
PE

100,00
100,00
96,82
92,37
94,19
82,87
99,75
99,66
98,21
100,00
99,55
85,41
85,28
100,00
98,77
100,00
100,00
99,62
99,41
95,89
86,48
95,69
99,48
55,33

100,00
100,00
87,12
97,89
99,98
68,08
98,50
89,32
98,13
99,99
100,00
86,24
94,23
100,00
84,32
99,98
99,96
99,62
99,49
82,21
82,08
99,84
97,60
74,05

0,00
0,00
-9,70
5,52
5,79
-14,79
-1,25
-10,34
-0,08
-0,01
0,45
0,83
8,95
0,00
-14,45
-0,02
-0,04
0,00
0,08
-13,68
-4,40
4,15
-1,88
18,72

PB
SC
CE
MG
SP
SP
PR
AP
AL
AM
PR
SP
SP
MG
RN

90,99
99,74
94,93
97,82
98,28
97,00
100,00
40,94
90,53
95,58
100,00
98,49
92,01
95,17
90,46

100,00
98,84
83,50
95,84
97,80
97,02
99,98
36,39
96,62
85,42
99,98
98,00
92,14
84,19
91,36

9,01
-0,90
-11,43
-1,98
-0,48
0,02
-0,02
-4,55
6,09
-10,16
-0,02
-0,49
0,13
-10,98
0,90

Município

UF

Ananindeua
Anápolis
Aparecida de Goiânia
Aracaju
Bauru
Belém
Belford Roxo
Belo Horizonte
Betim
Blumenau
Boa Vista
Brasília
Campina Grande
Campinas
Campo Grande
Campos
dos
Goytacazes
Canoas
Carapicuíba
Cariacica
Caruaru
Cascavel
Caucaia
Caxias do Sul
Contagem
Cuiabá
Curitiba
Diadema
Duque de Caxias
Feira de Santana
Florianópolis
Fortaleza
Foz do Iguaçu
Franca
Goiânia
Governador Valadares
Gravataí
Guarujá
Guarulhos
Itaquaquecetuba
Jaboatão
dos
Guararapes
João Pessoa
Joinville
Juazeiro do Norte
Juiz de Fora
Jundiaí
Limeira
Londrina
Macapá
Maceió
Manaus
Maringá
Mauá
Mogi das Cruzes
Montes Claros
Mossoró

Variação

2,08
3,59
10,55
0,07
-1,16
21,14
1,96
-5,12
-7,22
-0,14
-0,48
-0,47
4,67
1,50
1,67
0,81
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Natal
Niterói
Nova Iguaçu
Olinda
Osasco
Paulista
Pelotas
Petrolina
Petrópolis
Piracicaba
Ponta Grossa
Porto Alegre
Porto Velho
Praia Grande
Recife
Ribeirão das Neves
Ribeirão Preto
Rio Branco
Rio de Janeiro
Salvador
Santa Maria
Santarém
Santo André
Santos
São Bernardo do
Campo
São Gonçalo
São João de Meriti
São José do Rio Preto
São José dos Campos
São José dos Pinhais
São Luís
São Paulo
São Vicente
Serra
Sorocaba
Suzano
Taubaté
Teresina
Uberaba
Uberlândia
Várzea Grande
Vila Velha
Vitória
Vitória da Conquista
Volta Redonda

RN
RJ
RJ
PE
SP
PE
RS
PE
RJ
SP
PR
RS
RO
SP
PE
MG
SP
AC
RJ
BA
RS
PA
SP
SP
SP

90,76
100,00
93,70
84,67
100,00
85,25
100,00
70,86
91,03
99,97
100,00
100,00
34,77
100,00
82,29
99,27
99,72
90,00
90,66
92,49
94,91
41,44
100,00
100,00
100,00

94,88
100,00
93,60
87,78
100,00
84,04
94,39
92,88
94,04
99,97
99,98
100,00
33,96
91,06
84,71
86,32
99,72
54,60
98,30
92,19
100,00
48,00
99,69
100,00
100,00

4,12
0,00
-0,10
3,11
0,00
-1,21
-5,61
22,02
3,01
0,00
-0,02
0,00
-0,81
-8,94
2,42
-12,95
0,00
-35,40
7,64
-0,30
5,09
6,56
-0,31
0,00
0,00

RJ
RJ
SP
SP
PR
MA
SP
SP
ES
SP
SP
SP
PI
MG
MG
MT
ES
ES
BA
RJ

84,74
92,28
92,99
100,00
91,53
84,92
99,10
97,40
99,31
97,82
99,27
100,00
91,07
99,00
98,97
98,07
99,51
100,00
95,40
100,00

84,47
93,40
89,74
99,96
98,81
85,31
99,20
91,50
93,69
98,27
100,00
100,00
97,72
99,00
100,00
96,97
96,81
95,22
100,00
99,95

-0,27
1,12
-3,25
-0,04
7,28
0,39
0,10
-5,90
-5,62
0,45
0,73
0,00
6,65
0,00
1,03
-1,10
-2,70
-4,78
4,60
-0,05

Fonte: Instituto Trata Brasil – Saneamento é Saúde

Tabela - Evolução da Coleta de Esgotos nas Capitais
Município

UF

2011

2012

2013

2014

2015

Aracaju
Belém
Belo
Horizonte
Boa Vista
Brasília
Campo
Grande
Cuiabá
Curitiba

SE
PA
MG

35,89
8,05
100,00

33,49
7,19
100,00

33,74
7,09
100,00

36,54
12,70
100,00

39,93
12,80
91,32

Evolução
(p.p.)
4,04
4,75
-8,68

RR
DF
MS

29,31
93,71
61,28

39,08
81,97
68,42

39,08
82,73
69,75

39,84
82,11
71,89

56,67
84,51
76,04

27,36
-9,20
14,76

MT
PR

39,90
95,51

38,36
98,48

35,32
99,07

45,61
99,18

48,83
100,00

8,93
4,49
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Florianópolis
Fortaleza
Goiânia
João Pessoa
Macapá
Maceió
Manaus
Natal
Palmas
Porto Alegre
Porto Velho
Recife
Rio Branco
Rio de Janeiro
Salvador
São Luís
São Paulo
Teresina
Vitória

SC
CE
GO
PB
AP
AL
AM
RN
TO
RS
RO
PE
AC
RJ
BA
MA
SP
PI
ES

56,45
53,63
76,42
66,49
6,06
35,36
26,84
33,08
47,73
88,00
2,71
35,54
19,87
77,85
79,20
45,57
96,13
16,02
62,78

53,11
49,43
79,80
49,14
6,04
38,75
27,49
37,49
50,99
88,20
2,21
36,62
23,79
78,25
82,68
47,09
96,13
16,33
59,64

55,10
48,53
79,48
49,03
5,95
37,30
8,85
35,59
43,52
89,40
2,72
36,36
20,17
80,95
77,70
48,76
96,13
17,87
60,37
3,76

55,86
47,50
84,30
71,76
5,54
37,18
9,90
35,36
58,07
89,40
2,04
38,69
21,23
83,11
78,49
45,55
96,13
19,12
63,85

57,49
49,04
88,44
75,71
5,44
34,97
10,40
37,58
71,08
89,70
3,71
39,95
22,55
83,08
79,78
48,35
96,34
19,96
67,36

1,04
-4,59
12,02
9,22
-0,62
-0,39
-16,44
4,50
23,35
1,70
1,00
4,41
2,68
5,23
0,58
2,78
0,21
3,94
4,58

Fonte: Instituto Trata Brasil - Saneamento é Saúde

Tabela - Melhores x Piores Indicadores em População com Coleta de Esgotos
20 Melhores
10 Piores
Município

UF

Curitiba
Diadema

PR
SP

População
com
coleta esgotos
(%)
100
100

Londrina
Maringá
Ponta Grossa
Franca

PR
PR x'x'
PR
SP

100
100
100
99,96

Piracicaba
Santos
Volta Redonda
Santo André
Uberaba
Jundiaí
Ribeirão Preto
Governador
Valadares
Uberlândia
Bauru
Limeira
Taubaté
São Paulo
São José dos
Campos

SP
SP
RJ
SP
MG
SP
SP
MG

99,95
99,88
98,96
98,56
98
97,8
97,72
97,44

MG
SP
SP
SP
SP
SP

97,23
97,15
97,02
96,58
96,34
96,12

Fonte: Instituto Trata Brasil - Saneamento é Saúde

Município

UF

Rio Branco
Juazeiro
do
Norte
Teresina
Belém
Manaus
Jaboatão dos
Guararapes
Macapá
Porto Velho
Ananindeua
Santarém

AC
CE

População
com
coleta esgotos
(%)
22,55
21,99

PI
PA
AM
PE

19,96
12,8
10,4
6,66

AP
RO
PA
PA

5,44
3,71
2,09
0
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Município

Tabela - Evolução no Tratamento do Esgoto nas Capitais
UF
2011
2012
2013
2014
2015

Aracaju
SE
35,89
33,49
Belém
PA
1,56
2,24
Belo
MG
59,08
64,48
Horizonte
Boa Vista
RR
22,97
39,08
Brasília
DF
65,57
66,42
Campo
MS
48,21
48,57
Grande
Cuiabá
MT
22,03
0,00
Curitiba
PR
87,18
88,26
Florianópolis
SC
40,68
38,97
Fortaleza
CE
51,77
47,58
Goiânia
GO
62,73
61,34
João Pessoa
PB
55,78
49,14
Macapá
AP
6,06
6,04
Maceió
AL
35,36
38,75
Manaus
AM
22,86
24,33
Natal
RN
33,08
26,86
Palmas
TO
35,47
32,64
Porto Alegre
RS
16,38
15,83
Porto Velho
RO
0,00
0,00
Recife
PE
35,54
36,62
Rio Branco
AC
19,87
23,79
Rio de Janeiro RJ
51,92
50,02
Salvador
BA
79,20
82,68
São Luís
MA
7,98
4,03
São Paulo
SP
50,26
52,15
Teresina
PI
16,02
14,73
Vitória
ES
39,72
45,67
Evolução média
Fonte: Instituto Trata Brasil - Saneamento é Saúde

Evoluçã
o (p.p.)

33,74
1,87
67,39

36,54
2,25
68,46

39,93
1,46
70,26

4,04
-0,10
11,18

39,08
66,13
51,69

39,84
70,61
54,86

56,67
82,17
55,63

33,70
16,60
7,42

28,04
88,44
46,59
48,53
63,45
49,03
5,95
37,30
8,85
27,34
32,38
15,52
0,00
36,36
20,17
47,18
77,70
8,48
51,47
14,60
58,09

26,89
89,71
50,59
47,50
64,72
66,86
5,54
35,55
9,90
26,02
37,27
27,99
0,00
38,69
21,23
47,20
78,49
8,07
53,07
15,54
54,51

27,10
91,26
54,72
49,04
64,49
68,02
5,44
34,97
10,40
27,16
45,15
51,70
0,00
39,95
22,55
44,46
79,78
8,77
55,51
15,00
51,96

5,07
4,08
14,04
-2,73
1,76
12,24
-0,62
-0,39
-12,46
-5,92
9,68
35,32
0,00
4,41
2,68
-7,46
0,58
0,79
5,25
-1,02
12,24
5,57

Tabela - Maiores desafios em Tratamento de Esgotos
Maiores Desafios
Município

UF

Jaboatão dos Guararapes
Juiz de Fora
Bauru
Guarulhos
Belém
Nova Iguaçu
Governador Valadares
Porto Velho
Santarém
São João de Meriti
Fonte: Instituto Trata Brasil - Saneamento é Saúde

PE
MG
SP
SP
PA
RJ
MG
RO
PA
RJ

Tratamento de
Esgotos x água consumida (%)
6,24
6,08
4,12
3,82
1,46
0,06
0
0
0
0
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Tabela - Evolução do Índice de Atendimento de Esgoto Total (2011 - 2015)
2011
Município

UF

Ananindeua
Anápolis
Aparecida de Goiânia
Aracaju
Bauru
Belém
Belford Roxo
Belo Horizonte
Betim
Blumenau
Boa Vista
Brasília
Campina Grande
Campinas
Campo Grande
Campos
dos
Goytacazes
Canoas
Carapicuíba
Cariacica
Caruaru
Cascavel
Caucaia
Caxias do Sul
Contagem
Cuiabá
Curitiba
Diadema
Duque de Caxias
Feira de Santana
Florianópolis
Fortaleza
Foz do Iguaçu
Franca
Goiânia
Governador Valadares
Gravataí
Guarujá
Guarulhos
Itaquaquecetuba
Jaboatão
dos
Guararapes
João Pessoa
Joinville
Juazeiro do Norte
Juiz de Fora
Jundiaí
Limeira
Londrina
Macapá
Maceió
Manaus
Maringá

2015
Variação

PA
GO
GO
SE
SP
PA
RJ
MG
MG
SC
RR
DF
PB
SP
MS
RJ

Índice
de
atendimento total de
esgoto (percentual)
n.d
49,50
20,08
35,89
96,84
8,05
40,91
100,00
88,59
4,94
29,31
93,71
75,77
83,54
61,28
54,36

Índice
de
atendimento total de
esgoto (percentual)
2,09
59,01
26,52
39,93
97,15
12,80
40,74
91,32
74,82
31,48
56,67
84,51
88,28
90,87
76,04
76,45

RS
SP
ES
PE
PR
CE
RS
MG
MT
PR
SP
RJ
BA
SC
CE
PR
SP
GO
MG
RS
SP
SP
SP
PE

17,35
70,62
21,47
38,21
59,45
41,48
77,07
97,49
39,90
95,51
96,33
44,35
43,05
56,45
53,63
69,15
100,00
76,42
97,35
21,14
65,09
80,01
64,61
6,75

25,91
76,51
30,06
44,04
93,26
29,57
91,08
80,07
48,83
100,00
100,00
44,14
55,20
57,49
49,04
82,47
99,96
88,44
97,44
25,55
62,80
87,53
66,19
6,66

8,56
5,89
8,59
5,83
33,81
-11,91
14,01
-17,42
8,93
4,49
3,67
-0,21
12,15
1,04
-4,59
13,32
-0,04
12,02
0,09
4,41
-2,29
7,52
1,58
-0,09

PB
SC
CE
MG
SP
SP
PR
AP
AL
AM
PR

66,49
17,95
34,91
97,01
98,28
97,00
90,26
6,06
35,36
26,84
91,30

75,71
29,47
21,99
94,73
97,80
97,02
100,00
5,44
34,97
10,40
100,00

9,22
11,52
-12,92
-2,28
-0,48
0,02
9,74
-0,62
-0,39
-16,44
8,70

n.d
9,51
6,44
4,04
0,31
4,75
-0,17
-8,68
-13,77
26,54
27,36
-9,20
12,51
7,33
14,76
22,09
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Mauá
Mogi das Cruzes
Montes Claros
Mossoró
Natal
Niterói
Nova Iguaçu
Olinda
Osasco
Paulista
Pelotas
Petrolina
Petrópolis
Piracicaba
Ponta Grossa
Porto Alegre
Porto Velho
Praia Grande
Recife
Ribeirão das Neves
Ribeirão Preto
Rio Branco
Rio de Janeiro
Salvador
Santa Maria
Santarém
Santo André
Santos
São Bernardo do
Campo
São Gonçalo
São João de Meriti
São José do Rio Preto
São José dos Campos
São José dos Pinhais
São Luís
São Paulo
São Vicente
Serra
Sorocaba
Suzano
Taubaté
Teresina
Uberaba
Uberlândia
Várzea Grande
Vila Velha
Vitória
Vitória da Conquista
Volta Redonda

SP
SP
MG
RN
RN
RJ
RJ
PE
SP
PE
RS
PE
RJ
SP
PR
RS
RO
SP
PE
MG
SP
AC
RJ
BA
RS
PA
SP
SP
SP

83,06
81,44
95,17
34,92
33,08
92,70
44,99
32,77
76,17
35,51
57,83
51,50
80,05
99,85
83,63
88,00
2,71
67,48
35,54
79,45
97,72
19,87
77,85
79,20
45,48
n.d
97,91
100,00
89,97

92,25
90,02
82,90
44,92
37,58
93,10
45,05
36,17
81,24
38,51
59,46
63,12
83,51
99,95
100,00
89,70
3,71
67,64
39,95
66,71
97,72
22,55
83,08
79,78
54,88
n.d
98,56
99,88
93,73

9,19
8,58
-12,27
10,00
4,50
0,40
0,06
3,40
5,07
3,00
1,63
11,62
3,46
0,10
16,37
1,70
1,00
0,16
4,41
-12,74
0,00
2,68
5,23
0,58
9,40
n.d
0,65
-0,12
3,76

RJ
RJ
SP
SP
PR
MA
SP
SP
ES
SP
SP
SP
PI
MG
MG
MT
ES
ES
BA
RJ

39,09
48,66
89,24
95,88
53,72
45,57
96,13
73,83
48,00
96,35
85,48
96,58
16,02
98,01
97,25
21,11
23,41
62,78
56,43
98,95

38,63
48,86
92,81
96,12
64,84
48,35
96,34
71,68
52,16
96,11
90,74
96,58
19,96
98,00
97,23
27,30
43,20
67,36
80,73
98,96

-0,46
0,20
3,57
0,24
11,12
2,78
0,21
-2,15
4,16
-0,24
5,26
0,00
3,94
-0,01
-0,02
6,19
19,79
4,58
24,30
0,01

Fonte: Instituto Trata Brasil - Saneamento é Saúde
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Tabela – Evolução no Investimento no Setor nos Últimos 5 Anos
Investimentos (R$ Milhões)
Município

UF

2011

2012

2013

2014

2015

Média

102,09
18,67
375,50
35,72
129,67
71,45
62,15
120,51
58,49
137,20
101,75
30,27
0,49
42,68
23,39
51,72
75,38

Total
5
anos (R$
Milhões)
360,03
240,23
1.053,81
400,21
819,23
533,02
501,63
605,75
277,76
795,77
704,27
179,32
54,36
84,49
272,96
135,43
252,29

Aracaju
Belém
Belo Horizonte
Boa Vista
Brasília
Campo Grande
Cuiabá
Curitiba
Florianópolis
Fortaleza
Goiânia
João Pessoa
Macapá
Maceió
Manaus
Natal
Palmas**

SE
PA
MG
RR
DF
MS
MT
PR
SC
CE
GO
PB
AP
AL
AM
RN
TO

101,90
40,37
164,57
98,51
179,54
45,39
6,57
111,40
48,30
136,87
123,64
22,24
5,79
0,91
52,05
14,36
26,74

30,74
53,33
213,70
91,51
155,48
140,94
234,49
113,99
47,78
190,38
147,30
25,85
16,73
1,58
57,12
16,16
30,39

57,84
52,70
160,90
118,16
183,51
177,11
90,56
121,41
55,65
152,21
144,77
49,31
23,54
13,39
92,05
20,34
47,96

67,46
75,16
139,14
56,31
171,02
98,12
107,86
138,43
67,55
179,11
186,81
51,65
7,80
25,93
48,37
32,85
71,81

Porto Alegre

RS

250,94

264,01

111,64

Porto Velho
Recife

RO
PE

111,32
297,91

0,64
342,48

0,63
502,08

53,40

50,15

730,14

146,03

4,69
166,09

4,01
158,06

121,29
1.466,63

24,26
293,33

Rio Branco
Rio de Janeiro

AC
RJ

17,08
151,20

29,15
313,38

15,12
107,76

16,43
557,36

9,99
453,66

87,76
1.583,34

17,55
316,67

Salvador

BA

39,05

94,39

89,32

167,92

179,63

570,31

114,06

São Luís
São Paulo

MA
SP

9,13
1.160,37

6,56
1.200,60

40,51
1.247,79

57,22
1.427,32

70,36
2.085,63

183,79
7.121,71

36,76
1.424,34

Teresina
Vitória
Total

PI

34,95

20,56

10,71

4,98

5,46

76,66

15,33

ES
-

175,02
3.426,13

141,48
3.980,72

85,96
3.772,89

50,40
4.031,19

26,31
4.480,42

479,17
19.691,35

95,83

72,01
48,05
210,76
80,04
163,85
106,60
100,33
121,15
55,55
159,15
140,85
35,86
10,87
16,90
54,59
27,09
50,46

Fonte: Instituto Trata Brasil – Saneamento é Saúde

No mês de janeiro de 2017, completou 10 anos da promulgação da Lei n.º
11.445/2007, que estabelece Diretrizes para o Setor de Saneamento Básico. Marco regulatório
de fundamental importância para políticas dos serviços de saneamento, que instituiu um novo

arcabouço institucional, aprimorou a gestão, o planejamento e o acesso ao crédito para
investimento na área. Igualmente estabeleceu novas estruturas legais que promoveram maior
estabilidade, permitindo direcionamento de investimentos para o setor. Tais mudanças
deveriam permitir a melhoria dos serviços prestados e, no limite do possível, levar à
universalização dos serviços de saneamento. Entretanto, conforme demonstrado no estudo
realizado pelo Instituto Trata Brasil, a evolução no setor caminhou a passos lentos com
poucas ou nenhuma progressão na melhoria da prestação dos serviços de saneamento básico,
que, por sua vez, são tidos pela Organização Nações Unidas como Direito Humano
indispensável para o gozo de todos os demais Direitos Humanos. No entanto, conforme bem
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observado pela perita independente da ONU, esse direito continua sendo uma das questões
mais negligenciadas de todo o planeta. A nível nacional, o maior obstáculo que se levanta
para a universalização na prestação dos serviços de saneamento é a falta de engajamento e
comprometimento da classe política e dos governos federal, estadual, distrital e municipal,
que mantêm as classes sociais menos favorecidas, vivendo em condições inumanas, sem
acesso ao abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário e tendo seus Direitos
Humanos diariamente violados, sem nenhuma perspectiva de melhora.

117

Capítulo V

5 O SANEAMENTO BÁSICO COMO DIREITO HUMANO NA UNIÃO EUROPEIA

5.1 Processo de Integração Regional

O presente capítulo destina-se a análise da formação e estruturação da União
Europeia, iniciando a abordagem examinando no que consiste o processo de integração
regional, no intuito de facilitar o entendimento da reconstrução do continente europeu PósSegunda Guerra Mundial. Segundo leciona Silva, a integração é “um processo político entre
governos nacionais visando a redução de barreiras que limitam o comércio recíproco, sendo
imprescindível mudanças coordenadas em âmbito político, econômico e social dos países
envolvidos em tal processo”. (SILVA, 2010, p. 420). Nesse sentido, Oliveira (2013) assevera
que, por circunstâncias históricas, Estados soberanos partem para uma cooperação recíproca
de variados graus de vinculação e coordenação em seus diversos setores políticos,
econômicos, sociais e jurídicos, para a realização de objetivos homogêneos e de superação de
interesses distintos que acabam por desaguar na harmonização ou até mesmo na unificação de
políticas públicas e normas jurídicas de diferentes países. Dessa maneira, o processo de
integração regional vai gradativamente, em fases mais avançadas, requerendo a delegação
mais profunda de funções e competências originariamente da soberania estatal, para a criação
de instituições políticas, legislativas, administrativas, jurisdicionais e de comando e controle
que transcendem a esfera jurisdicional dos Estados envolvidos. Assim, o intuito de todo esse
processo integracional é promover a otimização do desenvolvimento econômico-social dentro
do território dos Estados envolvidos, ensejando na criação de "sistemas comunitários"
diferentes dos sistemas dos Estados participantes.
Dessa forma, os "sistemas comunitários" demandam instâncias decisionais e
normativas próprias para assegurar o exercício de suas funções e o alcance dos objetivos
comuns, o que pressupõe a existência de instituições político-jurídicas derivadas em suas
origens do próprio Estado. Portanto, as instituições formadas no âmbito do processo de
integração regional resultam do consenso intergovernamental de delegação de competências
dos Estados envolvidos, ensejando a formação de diferentes tipos de integração que vão das
mais simples "Área de Tarifas Preferenciais" até as mais complexas "União Econômica e
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Monetária". Logo, ainda nos dizeres de Oliveira (2013), o processo de integração regional
origina-se, afirma-se e sustenta-se na conjugação gradual e distinta de quatro bases
fundamentais: a economia, a política, a sociedade e o direito.
a) Base Econômica: O Estado, para alcançar certo nível de desenvolvimento e
cumprir sua função de realização do interesse público e a proteção dos interesses privados
legítimos, tem a necessidade de promover seu desenvolvimento econômico para assegurar o
bem-estar social e gerar riquezas, indo buscar os elementos de cooperação que possibilite o
seu desenvolvimento econômico em suas relações internacionais. Dessa maneira, muitos
Estados compreendem a necessidade de flexibilizar e integrar de forma progressiva e
permanente os elementos e fatores que compõem a economia nacional, de forma a instaurar
um sistema econômico de dimensão regionalizada e de extensões continentais e
transcontinentais. Portanto, o processo de integração é, em princípio, formado em uma base
econômica, no intuito de se criarem sistemas econômicos regionais sólidos e menos
vulneráveis do que os das economias nacionais.
b) Base Política: Apesar da relevância dos fatores econômicos na origem do
processo de integração regional, esse não se desenvolve sem a vontade política do Estado. A
unificação das políticas estatais com fins integracionistas demanda profundas discussões,
negociações e consensos tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Por essa razão, a
força política dos órgãos estatais e de seus dirigentes são cruciais para o impulso e a
continuidade do processo de integração. Logo, conforme já mencionado, nas etapas mais
avançadas de cooperação e de coordenação vertical e horizontal do processo de integração,
torna-se irrefutável o compartilhamento de competências derivadas da soberania estatal.
Assim, ou o Estado partilha a competência entre si em matérias objeto de integração, ou se
verificará a impossibilidade de realização do processo de integração. Assim, à medida que a
integração vai se aprofundando e se aprimorando, ela passa a exigir maior vinculação entre os
Estados-membros. Dessa maneira, o estreitamento e a aproximação das políticas estatais
requerem a uma capacidade de autorregulação distinta dos órgãos estatais, com poderes,
funções, competências, e órgão que lhes sejam próprios. Contudo, a delegação de
competência ainda que mínima deve ser legitimada pela vontade popular, haja vista que a
sociedade tem o direito e o dever de participar ativa e diretamente do processo de integração.
c) Base Social: A criação de uma economia regional para além das fronteiras
estatais não pode visar apenas ao lucro e à expansão das atividades econômicas. O interesse
direto do Estado no seu desenvolvimento econômico só se justifica se gerar um bem-estar
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social. Apesar das instabilidades econômicas vivenciadas ao redor do mundo Pós-Segunda
Guerra Mundial, a concretização do bem-estar social continua sendo a finalidade primordial
dos Estados e dos povos. A crise de identidade e das relações humanas, apresentada pelos
paradigmas econômico e político no início do milênio, intensifica-se e transpõe os limites dos
Estados em níveis jamais registrados na história. Logo, a integração regional é tida como uma
das únicas chances de êxito na busca pelo desenvolvimento econômico fundado na liberdade,
na igualdade, na solidariedade social, no respeito ao meio ambiente e na autossustentabilidade
do progresso científico e tecnológico. Entretanto, qualquer processo de integração regional
que não esteja fundamentado na persecução do bem-estar social dos povos nele incluídos está
maculado pelo fracasso. Portanto, além da persecução do bem-estar social, o sistema de
integracionista necessita ainda de um outro pilar social igualmente importante: a afirmação de
uma consciência transnacional que seja capaz de gerar e manter um senso coletivo de
pertencimento comum para além das diferentes nacionalidades, etnias, cor, sexo e religião.
d) Base Jurídica: Mesmo que o processo de integração esteja na sua fase
embrionária, o Direito assume papel preponderante nas múltiplas relações existentes entre os
Estados-povos-indivíduos que nele estão envolvidos. O processo integracionista demanda em
maior ou menor grau a delegação de competências, funções e atividades para as instituições
coletivas inevitavelmente criadas durante o percurso de desenvolvimento do próprio processo
de integração que relativiza a soberania, haja vista que ao delegar parte de sua competência o
Estado transfere simultaneamente parte de seu poder normativo. Fenômeno que ocorre porque
o Direito é, simultaneamente, um sistema normativo limitador e instrumentalizador do poder
do Estado no exercício de suas funções e na persecução de suas finalidades coletivas. Assim,
o compartilhamento da soberania em âmbito regional, implica que o Estado aceite relativizar
seu poder de normatização dentro da sua jurisdição obrigando-se no reconhecimento de um
sistema jurídico de alcance interestatal, que também o reconhece como um Estado-membro e
sujeito desse novo sistema. Portanto, o novo Direito proveniente do processo de integração
solidifica os laços existentes entre os Estados-membros. Assim, o Direito que emana dos
tratados originários da integração e sua subsequente aplicação corporifica as pretensões
coletivas e consubstancia progressivamente a vida interna de cada um dos Estados partes.
Thorstensen citado por Oliveira (2013), ainda propõe uma tipologia para os blocos
integracionistas, senão vejamos:
I) Bloco Econômico no qual os países adotam uma única economia regional, com
a livre circulação dos bens de produção, pessoas, serviços e capitais. É necessária uma
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profunda interação política-jurídica entre seus membros, com a possibilidade de realização de
grande quantidade de políticas comuns e necessárias ao desenvolvimento da economia
unificada, bem como ao aprimoramento do bem-estar social.
II) Bloco Comercial que se propõe a criação de uma zona de livre comércio e
circulação de bens de produção, pessoas, capitais, liberdade de intercâmbio comercial.
Diferentemente do bloco econômico, não visa criar uma única economia regionalizada, mas
tão somente coordenar setores da economia nacionais. No entanto, de forma direta também
passa a intervir no livre comércio intrarregional.
III) Bloco de Produção que é formado pelos países que possuem seu sistema de
produção operando de forma concentrada. Tem por característica a supremacia da economia
de um país em relação aos outros, logo, os países economicamente mais fortes investem no
sistema de produção dos economicamente mais fracos sistematizando a produção nacional,
recebendo produtos mais complexos por valores mais baixos, mantendo a hegemonia regional
(OLIVEIRA, 2013, p. 425-430).
Conforme visto, o processo de integração tem suas bases integracionistas
alicerçadas em quatro pilares fundamentais da sociedade, possuindo influência direta na vida
da população nele envolvido. Entretanto, conforme leciona Silva (2010), o processo de
integração possui níveis distintos de integração. Assim, o primeiro nível apontado pelo autor
consiste na Área de Tarifas Preferenciais a qual tem por finalidade reduzir parcialmente as
tarifas alfandegárias entre duas ou mais nações. A redução pode se dar de forma padronizada
ou não; em outras palavras, podem-se reduzir as alíquotas dos impostos de forma diferenciada
por cada produto, não sendo essa concessão necessariamente expandida a todos os setores ou
produtos. Ademais, a adoção desse procedimento não implica mudanças na política tarifária
com relação a países terceiros. O segundo nível ou etapa se dá pela formação da Área de Livre
Comércio onde temos a extinção total das tarifas que incidam no comércio intra-área, em que
o processo incipiente não abrange a totalidade dos produtos simultaneamente, ocorre apenas
para um determinado número de produtos e segue gradualmente se ampliando até zerar
totalmente as alíquotas no decorrer do processo. Observa o autor que não existem grandes
diferenças entre a primeira e segunda etapa do processo de integração, já que nada impede
que se anulem as alíquotas de determinados produtos e apenas se reduzam de outros.
Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados ao se adotar a Área do Livre Comércio, sendo
importante que se adote uma uniformização das normas de controle de qualidade e de
padronização dos produtos, bem como a não unificação da política tarifária, o que geraria
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graves problemas ao processo de integração, tendo em vista a possibilidade de algum Estadomembro com tarifas mais baixas importasse e repassasse a outros membros com tarifas nulas,
representando um desvio no comércio. Por sua vez, a terceira etapa do processo refere-se ao
estabelecimento de uma União Aduaneira. Nesse estágio, além da supressão das alíquotas
alfandegárias, os Estados-membros passam a adotar tarifas comuns para países terceiros
evitando o desvio no comércio, bem como, a União aduaneira implica também na unificação
das Políticas Fiscais, Monetárias e Cambiais, de maneira geral quando se chega a essa etapa já
se atingiu o estágio zero das alíquotas de todos os produtos do livre comércio como foi o caso
do Benelux. A quarta etapa é conhecida como Mercado Comum. Nessa etapa, estão incluídas
todas as etapas anteriores somadas a uma livre mobilidade dos fatores de produção. Assim,
além da circulação de insumos e dos produtos ocorre a livre locomoção de bens e capitais,
recursos financeiros e mão de obra. Entretanto, essa etapa implica a adoção de reforma com
vista a unificação dos setores previdenciário, tributário, e de leis trabalhistas, logo, para a
adoção dessa etapa os Estados já deve ter um elevado grau de integração. E por fim, a última
etapa de integração é a União Econômica e Monetária. Tal estágio de evolução de integração
só haveria de ser superado pela fusão política dos membros e a criação de novo Estado. Nessa
fase, o grau de integração chega a unificação da Política Monetária, Fiscal e Cambial dos
Estados-membros, criando-se uma moeda única e um Banco Central independente. Dessa
maneira, no fim do processo de integração ocorre a nomeação de uma Autoridade
Supranacional, com suas decisões acatadas e respeitadas pelos países membros (SILVA,
2010, p. 419-422).

5.2 Reconstruindo a Europa Comunidade do Carvão e do Aço (1951)

A criação da União Europeia surge da necessidade de reconstruir uma Europa que
se apresenta no cenário mundial, como um mero aglomerado de Estados política, social,
moral e economicamente abalados, pelos efeitos desastrosos da Segunda Guerra Mundial. Em
síntese, a reconstrução da Europa se dá por meio de um emaranhado de tratados internacionais
que acabaram por constituir uma ordem jurídica Supraestatal até então inédita no sistema
internacional. Após as diversas barbaridades e atrocidades cometidas em desrespeito aos
direitos humanos, no segundo pós-guerra, cria-se o Conselho da Europa com o objetivo
explícito de desempenhar esforços a fim de estabelecer uma relação mais estreita entre os
países europeus, visando a tão sonhada unificação da Europa.
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Entretanto, o Conselho da Europa não conseguiu alcançar o protagonismo que
dele se esperava como motor de reconstrução europeia. Contudo, não se pode deixar de
observar seu notório desempenho no âmbito da proteção dos direitos fundamentais, o qual
tornou-se referência dos valores democráticos da identidade europeia.
Antes de se abordarem os tratados considerados como marco inicial do verdadeiro
processo de unificação da Europa, tem-se o dever de mencionar o papel fundamental que o
Plano Marshall desempenhou no processo de fortalecimento da economia dos Estados da
Europa Ocidental. Segundo leciona Oliveira (1999), o referido plano é originário do
Congresso Americano criado por força de Lei em 2 de abril de 1947, intitulado European
Recovery Program, tendo por finalidade a recuperação da Europa do pós-guerra. Um ano após
a criação do programa, em 16 de abril de 1948, a Convenção de Paris instituiu a Organização
Europeia de Cooperação Econômica (O.E.C.E.), na qual os Estados membros se
comprometiam a realizar uma mútua cooperação para o desenvolvimento da economia
Europeia. A Organização tinha a precípua finalidade de partilhar a ajuda econômica provinda
do Plano Marshall entre os Estados Europeus, transformando-se, em 1961, na Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (O.C.D.E.), passando a exercer a função de
reflexão e análise econômica dos países capitalistas.
Entretanto, o verdadeiro processo de unificação da Europa Ocidental teve seu
marco embrionário desenvolvido pelo então Diretor-Geral do Programa Francês de
Reconstrução Nacional (Jean Monnet) e pelo Ministro dos Negócios da França (Robert
Schuman), sob a direção do Primeiro-ministro Bidault (OLIVEIRA, 1999, p. 53). Monnet,
considerado o principal mentor do plano de reconstrução da Europa, segundo Soares (2009),
não acreditava que a reconstrução e o estreitamento das relações dos Estados europeus viriam
por meio de abordagens que privilegiavam o primado da política em detrimento da economia.
Defendia que a estratégia mais adequada para uma futura integração dos Estados da Europa,
seria a realização de pequenos vínculos econômicos comuns entre os Estados europeus, que
possibilitassem a criação de solidariedades entre países tradicionalmente conflitantes
especialmente a França e Alemanha. A estratégia visava não apenas superar o conflito político
que impedia a plena reconciliação franco-alemã, mas também induzir os Estados partes a
aderirem o primado da criação de uma entidade supranacional e afastar ao máximo as
abordagens federalistas de integração europeia, que outrora haviam inspirado a criação do
Conselho da Europa.
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O plano foi apresentado ao Ministro dos Negócios da França, Robert Schuman, e
proposto à República Federal Alemã. Também se associaram: a Itália, a Bélgica, os Países
Baixos e o Luxemburgo, países que participariam originariamente das três Comunidades
Europeias que iriam ser criadas. Previa o plano que o conjunto da produção e comercialização
de todos os complexos siderúrgicos e de carvão mineral dos países que aderissem ao plano
fosse colocado sob a direção de uma Alta Autoridade Supraestatal. Também previa a abertura
para a participação de outros países do ocidente europeu, visando à realização de um mercado
comum do carvão e do aço entre os Estados-membros. O tratado constitutivo foi assinado, em
18 de abril de 1951, em Paris, criando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
(C.E.C.A.). Passou a vigorar em 23 de julho de 1952, com um período de vigência de 50 anos,
tendo chegado a termo em julho de 2002.
O Tratado CECA estabelecia todas as disposições que os Estados-membros
entendiam ser necessárias para o desenvolvimento do mercado comum do carvão e do aço,
caminhando lado a lado com as normas relativas à estrutura institucional da Comunidade.
Igualmente previa os procedimentos necessários para o exercício de sua atividade. Logo, em
virtude da especificidade normativa do seu texto, trouxe segurança aos Estados-membros que
sentiam que poderiam confiar na implementação dos objetivos da Comunidade do carvão e do
aço atribuindo-lhe o poder de decisão. O CECA era composto de três órgãos, o Conselho de
Ministros, a quem competia a representação dos Estados, tendo por função principal assegurar
que a atividade da Alta Autoridade se processava de acordo com as políticas e as orientações
estabelecidas no Tratado; e outros dois órgãos de controle: a Assembleia Comum e o Tribunal
de Justiça.
O êxito do CECA fez nascer em seus mentores o desejo de desenvolverem novos
projetos de integração para fazer frente às dificuldades políticas da época. Dentre elas,
destaca-se a problemática relativa ao veto da França sobre a possibilidade do rearmamento da
Alemanha. Nesse sentido, visando superar o impasse resultante da oposição, o PrimeiroMinistro francês apresentou um plano que previa a ampliação da experiência de criação da
primeira Comunidade Europeia ao domínio da defesa, contornando a problemática de
instituição de um novo exército alemão através da formação de um corpo de forças armadas
europeias. Embasado nessa finalidade, alguns dos Estados-membros da CECA assinaram, em
maio de 1952, o Tratado constitutivo de uma Comunidade Europeia da Defesa. Todavia, a
questão da defesa comum não poderia deixar de abordar uma dimensão política, logo, os
Estados signatários do acordo constitutivo da Comunidade da Defesa, concluíram pela
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necessidade do estabelecimento de uma Comunidade Política Europeia, com a finalidade de
fiscalização política do exercício das atividades previstas no texto de criação da Comunidade
Europeia de Defesa. Entretanto, a Assembleia Nacional francesa vetou a ratificação do
Tratado constitutivo da Comunidade Europeia de Defesa, em agosto de 1954,
comprometendo, assim, a viabilidade desta organização e arrastando, por consequência, o
destino da criação da Comunidade Política Europeia.
Em vista disso, houve o resfriamento dos ímpetos integracionistas dos Estadosmembros, em particular, França e Alemanha. Apesar disso, os países do Benelux pretendiam
dar continuidade ao processo de integração, propondo a criação de um mercado único de
todas as atividades econômicas de seus membros. Porém, um novo impasse surgia,
considerando que Monnet defendia a posição de continuar o processo de integração
econômica de forma setorial, privilegiando a europeização da energia atômica. Dessa forma,
frente às divergências apresentadas, realizou-se a conferência de Messina, em junho de 1955,
que reuniu todos os representantes dos Estados membros da CECA, para discutir o
relançamento do processo de integração.
Nesse contexto, os países do Benelux tiveram notável desempenho na defesa da
criação de um mercado único para todas as atividades econômicas dos membros do CECA,
conquistando o apoio do Ministro da Itália na adesão de uma integração econômica em larga
escala. De outro modo, permanecia a preferência francesa e alemã pela integração setorial da
energia atômica. Por fim, a Resolução final adotada pela conferência resultou na conciliação
das posições apresentadas, referindo-se a ideia de mercado comum, a integração da nascente
energia nuclear.
Tomou-se a decisão de se instituir um comitê intergovernamental, sob a função de
apresentar um relatório para dar continuidade às conclusões alcançadas. Logo, em março de
1956, o relatório foi submetido à apreciação da Assembleia da Comunidade do carvão e do
aço. Na conferência ministerial de Veneza, realizada em maio de 1956, os Estados-membros
aprovaram o relatório tendo decido convocar uma nova conferência intergovernamental com a
missão de preparar os Tratados que instituíssem uma Comunidade Econômica Europeia e uma
Comunidade Europeia da Energia Atômica. Assim, em 25 de março de 1957, foram assinados
os dois Tratados de Roma que instituíram a Comunidade Econômica Europeia (C.E.E.) e a
Comunidade Europeia da Energia Atômica (C.E.E.A. - EURATOM) (SOARES, 2009, p. 511).
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5.3 Tratado de Roma e a Comunidade Europeia (1957)

Além da criação da Comunidade Econômica Europeia e da Comunidade Europeia
da Energia Atômica, o Tratado de Roma estabelece em seu texto constitutivo os princípios
gerais que orientam o exercício das funções delegadas pelos Estados-membros às
Comunidades Europeias, bem como estipula as normas que regulam o processo político de
funcionamento das instituições comunitárias, determinando os traços fundamentais do
ordenamento jurídico. Nesse sentido, Lenaerts (1999) citado por Soares (2009), afirma que,
ao longo do tempo, o controle de legalidade dos atos comunitários realizados pelo Tribunal de
Justiça permitiram que a natureza do Tratado de Roma fosse gradualmente se transformando
em carta constitucional das Comunidades Europeias, consolidando os princípios gerais do
direito comunitário.
A

Comunidade

Econômica

Europeia

tinha

por

missão

promover

o

estabelecimento de um mercado comum que possibilitasse a aproximação progressiva das
políticas econômicas dos Estados-membros fomentando relações mais estreitas entre seus
membros. Desse modo, para facilitar o desempenho das suas funções, o Tratado de Roma
suprimiu os direitos aduaneiros dos Estados e instituiu uma pauta aduaneira comum e uma
política comercial comum permitindo a livre circulação de pessoas, serviços e capitais,
instaurou políticas comuns nos domínios da agricultura e dos transportes, definiu uma política
de defesa da concorrência, estabeleceu a coordenação das políticas econômicas dos Estadosmembros e aproximou as legislações nacionais, além de ter criado um Fundo social europeu e
um Banco europeu de investimentos. Ademais, previa o tratado que a Comunidade praticasse
uma política comercial comum fundamentada em princípios uniformes nas concessões
aduaneiras, na celebração de acordos tarifários e comerciais, a uniformização de medidas de
liberalização e de política de exportação. O Tratado previa que na aplicação da política
comercial comum a Comunidade poderia celebrar acordos com países terceiros. Entretanto, a
negociação desses acordos seria realizada por uma Comissão, que, por sua vez, seria
acompanhada por um comitê especial designado pelo Conselho. Logo, o fato de o Tratado ter
previsto largas competências no âmbito da política comercial comum permitiu que a
Comunidade se afirmasse como grande protagonista nas rondas comerciais multilaterais
realizadas no quadro do GATT (sigla em Inglês, para Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e
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Comércio), aumentando a capacidade de negociação dos países europeus, e projetando a
Comunidade como um dos principais personagens do sistema comercial internacional.
Em termos institucionais, o Tratado de Roma era composto de quatro órgãos,
sendo duas instituições dinâmicas e duas instituições de controle. As primeiras comportavam
um Conselho de Ministros, que representava os interesses dos Estados membros e tinha o
poder de decisão dos atos praticados pelas Comunidades, e uma Comissão, que representava o
interesse geral da Comunidade e possuía o poder de iniciativa no processo político
comunitário, com o monopólio da apresentação de propostas e atos normativos comunitários.
As segundas consistiam num órgão de controle político – a Assembleia, que mais tarde seria
denominada Parlamento Europeu e, por fim, um órgão de controle de legalidade, que
realizava a interpretação e a aplicação das diretrizes do Tratado: o Tribunal de Justiça.

5.4 Tratado de Fusão (1967)

É de se notar que as três Comunidades europeias, apesar de autônomas do ponto
de vista jurídico, constituíram um fenômeno unitário em termos políticos. A unicidade
política foi evidenciada, desde logo, haja vista que as instituições de controle (Assembleia e
ou/Parlamento Europeu, e o Tribunal de Justiça), foram comuns às três Comunidades
europeias, desde início por meio de Convenção que entrou em vigor simultaneamente ao
Tratado de Roma. Entretanto, restava fundir os executivos das Comunidades, o que foi feito
através do Tratado firmado pelos seis países europeus (Alemanha, Bélgica, França, Itália,
Luxemburgo e Países Baixos) em Bruxelas em 8 de abril de 1965, que estabelecia um
Conselho único e uma Comissão única das Comunidades Europeias. Este tratado ficou mais
conhecido como Tratado de Fusão, que instituiu um quadro institucional único para o sistema
comunitário.

5.5 Ato único Europeu (1986)

Os chefes de Estado e de Governo das Comunidades Europeia reuniram-se no
Conselho Europeu de Milão em junho de 1985, e decidiram convocar uma Conferência
Intergovernamental (CIG), com o objetivo de proceder a revisão dos poderes das instituições
comunitárias, com vista ao alargamento da Comunidade, à integração de novas áreas de
atividade, assim como à instauração de um verdadeiro mercado interno.
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Em seguida, em dezembro de 1985 o Conselho Europeu acordou com a revisão
dos Tratados que instituíram as Comunidades Europeias. Logo, em 17 de fevereiro de 1986,
os nove Estados-membros das Comunidades Europeias agora composta também pela
Dinamarca, Irlanda e Reino Unido que aderiram aos Tratados das Comunidades em janeiro de
1973, procederam à assinatura do Ato Único Europeu (AUE), ratificado também pela Grécia.
Segundo Sousa de Jesus (2015), o Ato Único Europeu entrou em vigor em 1 de julho de 1987,
e constituía a primeira modificação substancial no Tratado de Roma. As suas principais
modificações consistem no alargamento dos poderes da União através da criação de um
grande mercado interno completamente operacional deveria ser criado até 1 de janeiro de
1993, retomando e aperfeiçoando o objetivo do mercado comum introduzido em 1958 pelo
Tratado de Roma.
Conferiu competência ao Parlamento Europeu na celebração de novos acordos de
alargamento das atividades e dos acordos de associação, ficando dependente de seu parecer
favorável, bem como conferiu ao Parlamento poderes legislativos na instauração de processo
de cooperação entre o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros, apesar de existirem
restrições. Transformou o Parlamento num verdadeiro órgão colegislador ao mesmo nível do
Conselho. Promoveu melhoria no processo de decisão do Conselho de Ministros substituindo
a regra geral de decisão por unanimidade por votação de maioria qualificada, surtindo efeitos
imediatos em quatro importantes setores de domínio das Comunidades: alteração da pauta
aduaneira comum, liberdade de prestação de serviços, livre circulação de capitais e política
comum dos transportes marítimos e aéreos. A votação por maioria qualificada foi também
introduzida em várias novas áreas de competência, como o mercado interno, a política social,
a coesão econômica e social, a investigação e o desenvolvimento tecnológico, bem como a
política ambiental.

5.6 Tratado de Maastricht (1992)

O Tratado de Maastricht foi assinado em 7 de fevereiro de 1992 e entrou em vigor
em 1 de novembro de 1993, marcando uma nova etapa no processo de integração do
continente europeu, apoiado nas políticas e forma de cooperação já instauradas, instituiu a
União Europeia, que dispunha de um quadro institucional único, composto pelo Conselho
Europeu, pelo Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia, pelo Tribunal de Justiça e pelo
Tribunal de Contas. Instituiu também o Comitê Econômico e Social e o Comitê das Regiões,
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que exercem funções consultivas, bem como criou o Sistema Europeu de Bancos Centrais e o
Banco Central Europeu. Tinha por finalidade estabelecer a união monetária e a criação de
uma moeda única.
O Tratado de Maastricht embasava-se em três grandes pilares: o primeiro atribuiu
novas vertentes à atuação das Comunidades, que passaram a ter por missão garantir o bom
funcionamento do mercado único, promover o desenvolvimento harmonioso, equilibrado e
sustentável das atividades econômicas e elevar o nível de emprego e de proteção social que
garanta a igualdade entre homens e mulheres e a adoção de uma política econômica de moeda
única. O segundo pilar visava garantir a Política Externa e de Segurança Comum (PESC), na
qual os Estados-Membros deviam desenvolver uma relação ativa e sem reservas, num espírito
de lealdade e de solidariedade mútuas, tendo por objetivos: salvaguarda dos valores comuns
dos interesses fundamentais, da independência e da integridade da União, de acordo com os
princípios da Carta das Nações Unidas de cooperação internacional de desenvolvimento, do
reforço da democracia e do Estado de direito, bem como do respeito dos direitos do Homem e
das liberdades fundamentais. E, por fim, o terceiro pilar tinha por objetivo a cooperação nos
domínios da justiça e dos assuntos internos, a fim de proporcionar aos cidadãos um elevado
nível de proteção da liberdade, da segurança e da justiça. Segundo Soares (2009), o Tratado
de Maastricht não revogou os Tratados Comunitários anteriores, tendo optado apenas por lhes
introduzir alterações pontuais. Passaram a existir duas entidades envolvidas no mesmo
processo de integração: a União Europeia e a Comunidade Europeia. O processo de
integração adquiria então elevado grau de complexidade jurídica.

5.7 Tratado de Amsterdã (1997)

O Tratado de Amsterdã foi assinado em 2 de outubro de 1997, entrou em vigor em
1 de maio de 1999 e modificou o Tratado da União Europeia e os Tratados que instituem as
Comunidades Europeias. Foi o primeiro ato visando simplificar a complexidade dos Tratados.
Soares (2009) afirma que o tratado de Amsterdã teve por objetivo eliminar todas as
disposições consideradas caducas e obsoletas do Tratado da Comunidade Europeia, as quais
dificultavam a percepção do seu conteúdo. Procedendo à renumeração de todos os artigos do
Tratado da Comunidade Europeia, tornando mais acessível o seu manuseamento. No que
tange ao Tratado da União, foi também alterada a sequência alfabética em que se organizava,
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tendo em vista, que a forma como se organizava dificultava o entendimento da sua
sistematização, conferindo-a sequência numérica tradicional.
Para França Filho (1999), o Tratado de Amsterdã teve quatro grandes objetivos, o
primeiro visava elevar o emprego e os direitos dos cidadãos ao centro das atenções da União
Europeia, haja vista que entre as missões dessa nova instituição estava a manutenção de um
elevado nível de emprego. O segundo objeto era suprimir os últimos entraves à livre
circulação de pessoas e reforçar a segurança no espaço comunitário, reconhecendo que, para a
livre circulação tornar-se uma realidade dentro da Comunidade, era necessário garantir a
integridade e a segurança de todos os cidadãos contra o crime organizado, a xenofobia, o
tráfico de entorpecentes, a corrupção e o terrorismo. Por sua vez, o terceiro objetivo visava
conceder à União a possibilidade de ter voz própria nas questões internacionais, dando os
primeiros passos para a “comunitarização” do segundo e do terceiro pilares em que se baseia a
União Europeia. E, por fim, o quarto e último objetivo tinha por função a simplificação de
todos os textos fundamentais da Comunidade Europeia e da União Europeia, mediante uma
consolidação de fácil manuseio.

5.8 Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000)

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, foi celebrada no dia 7 de
dezembro de 2000, em Nice, na França, e está estruturada em preâmbulo, sete capítulos e 54
artigos. Os seis primeiros capítulos tratam dos direitos e garantias fundamentais, sendo o
último capítulo dedicado às disposições gerais no âmbito de aplicação da Carta, bem como
aos princípios que regem a sua interpretação. A Carta possui uma característica especial e
inovadora, trata-se do agrupamento dos direitos, a tradicional distinção entre os direitos civis
e políticos, e os direitos econômicos e sociais é aqui abandonada. Simultaneamente, a Carta
estabelece uma clara distinção entre direitos e princípios.
A parte substantiva da Carta está subdividida da seguinte forma: o capítulo I
dispõe sobre a Dignidade e protege o direito à dignidade, à vida e à integridade do ser humano
e reafirma a proibição da tortura e da escravidão. Por sua vez, o capítulo II trata das
Liberdades e tutela direitos à liberdade e ao respeito pela vida privada e familiar, o direito de
contrair matrimônio e de constituir uma família, o direito à liberdade de pensamento, de
consciência e de religião, de expressão e de associação. Incluiu a proteção do direito à
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educação, ao trabalho, os direitos de propriedade e o direito de asilo. O capítulo III versa
sobre o direito à Igualdade, reafirmando o princípio de igualdade e da não discriminação, bem
como o respeito pela diversidade cultural, religiosa e linguística. Garante, ainda, proteção
específica para os direitos das crianças, dos idosos e das pessoas portadoras de necessidades
especiais. O capítulo IV aborda o direito à Solidariedade, assegurando a proteção dos direitos
dos trabalhadores, incluindo os direitos de negociação e de ação coletiva e o direito a
condições de trabalho justas e equitativas. Reconhece ainda outros direitos e princípios, tais
como o direito à segurança social, o direito de acesso aos cuidados de saúde e os princípios da
proteção do ambiente e da defesa do consumidor. O capítulo V refere-se ao direito à
Cidadania, enumera os direitos dos cidadãos da União: o direito de eleger e de ser eleito nas
eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições municipais, o direito a uma boa
administração, o direito de petição, o direito de acesso aos documentos, o direito a proteção
diplomática e a liberdade de circulação e de permanência. O capítulo VI alude ao direito à
Justiça e confirma o direito à ação e a um tribunal imparcial, o respeito dos direitos de defesa
e dos princípios da legalidade e da proporcionalidade dos delitos, bem como a proteção contra
a dupla incriminação.
Embora a Carta reafirme direitos que, na sua maioria, já haviam sido reconhecidos
em alguns dos seus Estados-Membros, ela também é inovadora em alguns aspectos como por
exemplo, a proteção aos portadores de necessidades especiais, aos idosos, à orientação sexual
entre outros, que passam agora a ser expressamente mencionadas entre as características que
não podem ser motivo de discriminação. Além disso, a Carta inclui alguns direitos
contemporâneos, como a proibição da clonagem humana reprodutiva. Entretanto, o principal
valor da Carta não reside, porém, no seu caráter inovador, mas no reconhecimento explícito
do papel fundamental que os direitos fundamentais desempenham na ordem jurídica da União
Europeia. Desse modo, a Carta reconhece expressamente que a União Europeia é uma
comunidade de direitos e de valores e que os direitos fundamentais dos cidadãos estão no
cerne da União Europeia. Em seu âmbito de interpretação e aplicação, o capítulo VII da Carta
inclui algumas disposições gerais que a regem e estabelecem um campo de aplicação pessoal,
potencialmente, amplo, sendo os direitos nela reconhecidos garantidos a todas as pessoas,
independentemente da sua nacionalidade ou estatuto. Entretanto, há alguns direitos que são
reconhecidos apenas para seus cidadãos, em particular, a maioria dos direitos elencados no
capítulo V. No entanto, outras prerrogativas são bastante relevantes para os cidadãos
nacionais de países terceiros, como por exemplo, o direito de asilo, bem como tutela algumas
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garantias destinadas a determinadas categorias de pessoas como os trabalhadores. Quanto ao
seu campo de aplicação material, está expressamente definido em seu artigo 51º, que estipula
que suas disposições têm por destinatários as instituições e órgãos da União Europeia e os
Estados-Membros quando aplicam o direito da União. Isso permite delimitar as fronteiras
entre a aplicação da Carta e a aplicação das constituições nacionais. Observa-se que a Carta
não é vinculativa para os Estados-Membros, senão quando aplica a legislação da União. Além
disso, seu artigo 52º, n. 2, prevê que a Carta não alarga os poderes ou competências da União,
garantindo, assim, que sua adoção não implique automaticamente um aumento das
competências da União em detrimento das competências dos Estados-Membros.
Por derradeiro, os artigos 52.º e 53.º contêm regras adicionais que confirmam a
importância das tradições constitucionais e do direito nacional. O primeiro destes artigos
estipula que os direitos fundamentais devem ser interpretados em harmonia com as tradições
constitucionais comuns aos Estados-Membros, bem como com a Convenção Europeia de
Direitos do Homem e tendo plenamente em conta as legislações e práticas nacionais. Além
disso, o artigo 53.º afirma claramente que a Carta não pode ser objeto de restrição que lese o
nível de proteção dos direitos fundamentais já previstos pelo direito da própria União
Europeia, pelo direito internacional nomeadamente a Convenção Europeia dos Direitos do
Homem e pelas constituições dos Estados-Membros. Entretanto, embora a Carta elenque uma
série de direitos, não existe garantia de proteção ilimitada. Nesse sentido, o próprio artigo 52.º
autoriza a restrição de direitos, na medida em que esta seja prevista por lei, todavia deve ser
respeitado o conteúdo essencial desses direitos e que tais restrições sejam proporcionais e
necessárias para garantia de direitos de terceiros ou o interesse geral.

5.9 Tratado de Nice (2001)

O Tratado de Nice foi assinado em 26 de fevereiro de 2001 entrando em vigor em
1 de fevereiro de 2003 e, segundo Mazzuoli (2014), tinha por objetivo “adaptar o
funcionamento das instituições europeias antes do ingresso de novos membros, abrindo uma
via de reforma institucional necessária à ampliação da União aos países candidatos do Leste e
Sul europeus” (MAZZUOLI, 2014, p. 695-696). Nesse sentido, em 14 de fevereiro de 2000
foi realizada Conferência intragovernamental em que questões institucionais não resolvidas
ou resolvidas de forma insatisfatória deveriam ser resolvidas para a preparação da instituição

132

para o recebimento dos novos candidatos, nomeadamente, uma nova distribuição de lugares
no Parlamento Europeu, uma cooperação reforçada mais flexível, o controle do respeito dos
direitos e valores fundamentais no seio da UE e ainda um reforço do sistema judicial da UE.
Dessa maneira, enquanto o número máximo de deputados no Parlamento Europeu previsto no
Tratado de Amsterdã era de 700 deputados, em Nice, o Conselho Europeu entendeu ser
necessário, ampliar o número de cadeiras para uma nova composição do Parlamento para 732
cadeiras. Além disso, o Tratado de Nice conferiu ao Presidente da Comissão poderes para
atribuir responsabilidades aos comissários e redistribuí-las no decurso do mandato. Por sua
vez, o Parlamento passou a poder (assim como o Conselho, a Comissão e os EstadosMembros) interpor ação judicial contra atos do Conselho, da Comissão ou do Banco Central
Europeu com fundamento em incompetência, violação de formalidades essenciais, violação
do Tratado ou de qualquer norma jurídica relativa à sua aplicação, ou em casos de desvio de
poder.
Quanto às reformas no sistema judicial, o Tratado permite que o Tribunal de
Justiça da UE se reúna de várias formas como em sessões comuns compostas por três ou
cinco juízes, em grande sessão composta por onze juízes ou como Tribunal Pleno, bem como
pode o Tribunal de Justiça da UE, remeter para o Tribunal de Primeira Instância outro tipo de
matéria para além das que são enunciadas no artigo 225º do Tratado da Comunidade
Europeia. Por sua vez, o Tribunal de Primeira Instância também teve sua competência
alargada com a possibilidade de criação de câmaras jurisdicionais por deliberação unânime do
Conselho. No que se refere à cooperação reforçada, o Tratado de Nice, assim como o de
Amsterdã, também prevê disposições gerais que se aplicam aos três pilares da UE. Por fim,
com relação aos Direitos Fundamentais foi acrescentado um novo inciso ao artigo 7.º do
Tratado da UE para cobrir casos em que não tenha efetivamente ocorrido uma violação
evidente de direitos fundamentais, mas em que haja um risco manifesto de que tal possa
acontecer.

5.10 Tratado de Lisboa (2007)

O Tratado de Lisboa teve sua origem em um projeto de natureza constitucional
lançado no final de 2001. Nesse ano, a Convenção Europeia elaborou um Tratado que
pretendia estabelecer uma Constituição para a Europa (Tratado constitucional). Entretanto,
segundo leciona Mazzuoli (2014), a aprovação do Tratado Constitucional estava a depender
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do voto afirmativo de todos os Estados-membros, o que não aconteceu, por ter sido submetido
a dois referendos que ocorreram na França e na Holanda, respectivamente em 29 de maio e 1
junho de 2005, nos quais os países europeus rejeitaram a proposta. Dessa maneira, não
haveria outra alternativa senão elaborar um novo tratado, ocasião em que surge o Tratado de
Lisboa, assinado no Conselho Europeu de Lisboa em 13 de dezembro de 2007, sendo
ratificado por todos os Estados-Membros e entrando em vigor em 1 de dezembro de 2009,
após a ratificação da República Tcheca.
Sua base está fundamentada no mesmo Tratado que pretendia instituir a
“Constituição Europeia”, com modificações e adaptações de forma a atender às críticas
recebidas nos referendos. Nesse sentido, o Tratado de Lisboa traz várias alterações para o
Tratado de Maastricht que instituiu a União Europeia e para o Tratado que criou a
Comunidade Europeia (Tratado de Roma), que passou a ser denominado Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia. A partir do Tratado de Lisboa, a União substituiu e
sucedeu a Comunidade Europeia, passando a ter personalidade jurídica própria, de modo que
a União passa a ter capacidade para concluir tratados internacionais nos seus domínios de
competência ou para aderir a uma organização internacional (MAZZUOLI, 2014, p. 696-697).
O Tratado de Lisboa não transfere para a União mais competências exclusivas,
mas altera a forma como a União passa a exercer os seus atuais e novos poderes partilhados
clarificando-os em poderes da União, distinguindo-os por três tipos de competências: a
competência exclusiva, na qual só a União pode legislar, cabendo aos Estados-Membros
apenas o dever de aplicação da Lei; a competência partilhada, matéria em que tanto a União
quanto os Estados-Membros podem aprovar medidas juridicamente vinculativas, caso a União
se omita; e a competência de apoio, na qual a UE pode adotar medidas para apoiar ou
complementar as políticas dos Estados-Membros. As competências da UE podem agora ser
devolvidas aos Estados-Membros mediante a revisão do Tratado.
O Tratado prevê um procedimento formal para os Estados partes que desejam sair
da União Europeia conforme disposto em seu artigo 50º. Com a entrada em vigor do presente
Tratado, e de forma semelhante ao que já acontece com o Conselho, com o governo dos
Estados-Membros e com a Comissão, o Parlamento Europeu também foi investido de
competência para propor alterações aos Tratados. O que rotineiramente essa alteração
obrigaria à convocação de uma convenção que recomendaria alterações a uma CIG. No
entanto, o Conselho Europeu pode decidir não convocar uma Convenção, carecendo, porém,
tal decisão da aprovação do Parlamento Europeu conforme prescrito no artigo 48.º, n.º 3,
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parágrafo segundo do presente instrumento. Poderá, contudo, ser convocada uma CIG para
determinar, de comum acordo, as alterações a serem introduzidas nos Tratados. É, no entanto,
possível rever os Tratados sem ter de convocar uma conferência intergovernamental (CIG),
com base em processos de revisão simplificados. Todavia este procedimento só poderá ser
adotado quando as alterações propostas incidirem sobre as políticas e ações internas da União
Europeia (artigo 48, números 6 e 7, do TUE). A revisão seria seguidamente adotada sob a
forma de decisão do Conselho Europeu, podendo, contudo, ficar sujeita a regras nacionais de
ratificação (artigo 48.º, n.º4, do TUE).
Quanto ao reforço da democracia e da proteção dos direitos fundamentais, o
Tratado consagra três princípios fundamentais: o da igualdade democrática, da democracia
representativa e da democracia participativa. A democracia participativa assume a nova forma
de uma iniciativa de cidadania disposto no Capítulo V da Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia, que, apesar de não ter sido diretamente incorporada no presente Tratado,
adquire força jurídica vinculativa nos termos do artigo 6.º, nº 1, deste Tratado, que confere à
Carta o mesmo valor jurídico que é atribuído aos Tratados36.

5.11 Da Estrutura da União Europeia

O Tratado de Lisboa também prevê uma nova reestruturação institucional da
União Europeia, que passa a ser composta pelo Parlamento Europeu, o Conselho da União
Europeia, Comissão Europeia,

5.11.1 Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu representa a vontade dos cidadãos Europeus por meio de
seus 751 deputados, de nacionalidade dos seus atuais 28 Estados-membros eleitos por
sufrágio popular para mandato de cinco anos para o qual qualquer cidadão europeu pode
apresentar-se na qualidade de candidato. O Parlamento possui três sedes: uma em
Luxemburgo, onde estão sediados os serviços administrativos do Secretariado Geral do
Parlamento, outra em Estrasburgo, na França, onde ordinariamente são realizadas as sessões
plenárias e, por fim, também possui sede em Bruxelas, na qual são realizadas as reuniões das
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comissões parlamentares e, raramente, algumas sessões plenárias. Tem como principais
funções: legislar em conjunto com o Conselho da UE sobre as propostas apresentadas pela
Comissão Europeia; decidir sobre acordos internacionais; supervisionar e exercer o controle
democrático de todas as instituições da EU; nomear o presidente da Comissão Europeia;
aprovar prestação de conta dos gastos da UE (dar quitação); examinar petições dos cidadãos e
abrir inquéritos; debater política monetária com o Banco Central Europeu; interrogar a
Comissão e o Conselho; realizar observações eleitorais; definir orçamento da UE em conjunto
com o Conselho da UE e aprovar o quadro financeiro plurianual da UE.

5.11.2 Conselho Europeu

Define as orientações e prioridades políticas gerais da União Europeia, com sede
em Bruxelas, na Bélgica. Compõe-se dos chefes de Estado e de Governo dos países membros
da UE, pelo Presidente da Comissão Europeia, pelo Alto Representante da União para
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. O conselho da Europa representa o nível
mais elevado de cooperação política entre os Estados-membros, reunindo-se geralmente
quatro vezes ao ano, podendo o presidente convocar reuniões extraordinárias para discutir
questões urgentes. É presidido por um presidente permanente eleito pelo próprio Conselho
Europeu, para um mandato de dois anos e meio, renovável por igual período, competindo ao
presidente representar a União Europeia no exterior. Atualmente, é presidido por Donald
Tusk. Suas decisões são geralmente tomadas de forma consensual e, em certos casos, por
unanimidade ou maioria qualificada, só tendo direito a voto os chefes de Estado e de
Governos. Tem por principais funções: decidir sobre as orientações gerais e as prioridades
políticas; tratar de questões complexas e sensíveis que não puderam ser resolvidas a níveis
inferiores (quando os ministros nas reuniões normais não puderem resolver) de cooperação
intergovernamental; definir a política externa de segurança comum da UE, tendo em conta os
interesses estratégicos e as implicações em termos de defesa; designar e nomear candidatos a
determinados cargos das instituições como a presidência do Banco Central Europeu, pode
instar a Comissão Europeia a elaborar uma proposta e transmitir a questão ao Conselho da
União Europeia. Não aprova legislação e nem possui competência legislativa.

5.11.3 Conselho da União Europeia
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O conselho da UE é juntamente com o Parlamento Europeu o principal órgão de
tomada de decisão da União Europeia, com sede em Bruxelas, na Bélgica. Não possui
membros fixos, reunindo-se com 10 formações diferentes em função da área política
agendada. Cada país envia um Ministro de tutela da área em questão, por exemplo, quando o
conselho se reúne para debater questões ambientais é o Ministro do Meio Ambiente de cada
Estado-membro que se faz presente. Logo, existem as seguintes formações de conselhos: o
Conselho da Agricultura e Pesca, do Ambiente, dos Assuntos Econômicos e Financeiros, dos
Assuntos Gerais, da Competitividade, da Educação, Juventude Cultura e desporto, do
Emprego, Política Social, Saúde e Consumidor, da Justiça e Assuntos Internos, dos Negócios
Estrangeiros, do Transporte Telecomunicação e Energia. A presidência é exercida de forma
rotativa de seis em seis meses, o Conselho, em que se reúnem os Ministros dos Negócios
Estrangeiros, é sempre presidido pelo Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança As demais reuniões serão presididas pelo Ministro competente que
exerce a presidência rotativa da União Europeia. Possui como principais funções: negociar e
adotar legislações em conjunto com o Parlamento Europeu com base nas propostas da
Comissão Europeia; definir as políticas externas e de segurança, com base nas orientações do
Conselho Europeu; celebrar acordo entre a UE e outros países ou organizações internacionais;
aprovar orçamento da UE em conjunto com o Parlamento Europeu. Todos os seus debates e
votações são abertos ao público, suas decisões, para serem aprovadas, requerem geralmente
maioria absoluta. Para serem vetadas, é necessário o voto contrário de pelo menos quatro
países e que represente 35% da população total da UE.

5.11.4 Comissão Europeia

A comissão Europeia é o órgão executivo da UE, politicamente independente. É
responsável pela elaboração de propostas de novos atos legislativos europeus e pela execução
das decisões do Parlamento e do Conselho UE. Sua direção política é exercida por uma
equipe de 28 comissários (um membro de cada país), e liderado pelo Presidente da Comissão
que decide a repartição das pastas políticas entre os Comissários. O colégio de Comissários é
constituído pelo Presidente da Comissão, Vice-Presidentes, incluindo o Primeiro VicePresidente e a Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança, e 20 Comissários responsáveis pelas várias pastas políticas. A presidência da
Comissão Europeia é nomeada pelo Conselho Europeu, o candidato a presidência nomeado
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pelos Chefes de Estados e de Governos seleciona possíveis Vice-Presidentes com base em
propostas apresentadas pelo país. A lista tem de ser aprovada pelos Chefes de Estado e de
Governo do Conselho Europeu. Cada um dos selecionados faz uma exposição perante o
Parlamento Europeu e responde às perguntas dos deputados e da equipe de Comissários.
Posteriormente os nomes são submetidos à votação do Parlamento Europeu. Por fim, o
Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada, procede à nomeação do presidente.
As decisões são tomadas com base na responsabilidade coletiva. Todos os
Comissários estão em pé de igualdade no processo de tomada de decisão e respondem
coletivamente pelas decisões tomadas. Nenhum Comissário possui poderes para tomar
decisões individualmente, salvo quando especificamente autorizados, em determinadas
situações. Em geral, as decisões são tomadas por consenso, mas também se pode proceder a
votações. Quando assim acontece, as decisões são tomadas por maioria simples, dispondo
cada Comissário de um voto. O assunto em questão é remetido para a Direção-Geral, cujo
diretor-geral presta contas ao comissário responsável. O processo dá geralmente origem a
projetos de propostas legislativas. Tais projetos são apresentados aos Comissários nas suas
reuniões semanais, após o que se tornam propostas oficiais, sendo então enviadas ao Conselho
e ao Parlamento para o passo seguinte do processo legislativo da UE. Por fim, são
competências da Comissão Europeia propor novas leis, sendo a única instituição da UE que
apresenta legislação para adoção pelo Parlamento e pelo Conselho com o objetivo de proteger
os interesses da UE e dos seus cidadãos em questões que podem ser tratadas com maior
eficácia ao nível europeu do que ao nível nacional e resolver questões técnicas específicas
mediante consulta de peritos e do púbico em geral, gerir as políticas europeia e distribuir os
fundos da UE, definir prioridade de despesas da UE em conjunto com o Parlamento e com o
Conselho Europeu, elaborar orçamentos anuais que devem ser aprovados pelo Parlamento e
pelo Conselho Europeu, controlar as despesas que são verificadas pelo Tribunal de Contas, e
zelar pelo cumprimento do direito europeu juntamente com o Tribunal de Justiça, garantindo
a aplicação da legislação europeia em todos os Estados-membros.

5.11.5 Tribunal de Justiça

Com sede em Luxemburgo, foi criado no ano de 1952, é composto por 47 juízes e
11 Advogados, a previsão é que o número de juízes em 2019 seja de 56, sendo dois juízes
para cada Estado-membro. Tem por função interpretar a legislação EU e decisões prejudicais
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dos tribunais nacionais dos países da UE, devendo velar pela correta aplicação da legislação
da EU. Entretanto, esta pode ser interpretada de maneira diferente de acordo com o país. Se
um dos Estados possui alguma dúvida sobre a interpretação ou a validade de um ato
legislativo europeu, pode pedir esclarecimentos ao Tribunal. O mesmo mecanismo pode ser
utilizado para determinar se uma dada lei ou prática nacional é compatível com o direito
europeu ou para a aplicação da legislação em ações por incumprimento em processo
desencadeado quando um país da UE não respeita o direito europeu. Este tipo de ação pode
ser iniciado pela Comissão Europeia ou por um dos Estados-membros. Logo, se o
incumprimento é constatado, o país deve imediatamente corrigir a situação, caso contrário,
corre o risco de lhe ser intentada uma segunda ação e de lhe ser imposta uma multa.
É investido de competência para anular atos legislativos europeus, através de
recurso de anulação caso fique constatado que o ato legislativo viola os tratados da UE ou os
direitos fundamentais. O Conselho da UE, a Comissão Europeia e, em certos casos, o
Parlamento Europeu podem solicitar ao Tribunal a anulação do ato em questão. O pedido de
anulação de um ato da UE também pode ser solicitado pelo particular, caso este lhe diga
diretamente respeito. Compete ainda julgar as ações por omissão nos casos em que o
Parlamento, o Conselho e a Comissão são instados a agir em determinadas circunstâncias e se
mantêm inertes; os governos nacionais, e as outras instituições europeias ou em certos casos
os particulares podem recorrer ao Tribunal para que as instituições cumpram seu dever.
Aplicar sanções às instituições europeias em ações de indenização ajuizadas por qualquer
pessoa ou empresa cujos interesses tenham sido lesados na sequência de ação ou inação da
UE ou do seu pessoal é também papel do Tribunal.
O Tribunal de Justiça da UE é composto por duas jurisdições: a) O Tribunal de
Justiça que trata dos pedidos de decisões a título prejudicial provenientes das jurisdições
nacionais, bem como de certas ações de anulação e de recursos; e b) O tribunal Geral que trata
dos recursos de anulação interpostos por particulares, empresas e, em certos casos, governos
nacionais. Na prática, isso significa que este tribunal trata essencialmente processos
relacionados com direito da concorrência, auxílios estatais, comércio, agricultura e marcas
registradas, os juízes e os advogados gerais são nomeados pelos governos dos países da UE
por períodos renováveis de seis anos. Em cada uma das jurisdições, os juízes escolhem um
Presidente que é investido no cargo por um período renovável de três anos.
O procedimento de apreciação dos casos funciona da seguinte forma: para cada
processo são designados um juiz-relator e um advogado-geral. Os processos são divididos em
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duas fases uma escrita e a outra oral. Na primeira, as partes envolvidas começam por entregar
uma declaração escrita ao Tribunal, podendo as observações também serem remetidas às
autoridades nacionais, às instituições europeias e por vezes aos cidadãos individualmente,
Todas essas informações são reunidas e resumidas pelo juiz-relator e analisadas durante a
sessão plenária do Tribunal que decide: o número de juízes que irão tratar do processo; se será
de três, cinco ou 15 (todo o Tribunal), consoante a importância e a complexidade do assunto.
Na maioria dos casos os processos são entregues a cinco juízes, sendo raras as situações em
que um processo é tratado por todo o Tribunal; e da necessidade de uma audição (fase oral) e
do parecer do advogado-geral. Na segunda fase, a oral, têm-se a Audição Pública. Durante a
audição, os advogados de ambas as partes apresentam as suas alegações aos juízes e ao
advogado-geral, que podem fazer as perguntas se entenderem necessário. Quando o Tribunal
considera que é necessário o parecer do advogado-geral, ele é emitido algumas semanas após
a audição, e, por fim, os juízes deliberam e pronunciam a sentença. Cabe observar que as
audiências do Tribunal Geral se processam de forma semelhante, salvo que a maior parte dos
processos são entregues a três juízes e não há intervenção de um advogado-geral.

5.11.6 Banco Central Europeu

Com sede em Franckfurt, na Alemanha, criado em 1998, tem como principais
objetivos: manter a estabilidade dos preços e apoiar o crescimento econômico e a criação de
emprego, além de gerir o Euro – moeda única da EU – , definir e executar política econômica
e monetária da EU. Compete também ao BCE fixar as taxas de juros de empréstimos que
concede ao bancos comerciais na zona euro, controlando a oferta monetária e a inflação, gerir
as reservas de divisa na zona euro, assim como a compra e venda de divisas para equilibrar as
taxas de câmbio; garantir uma supervisão adequada dos mercados e instituições financeiras
pelas autoridades nacionais e o bom funcionamento dos sistemas de pagamento; preservar a
solidez no sistema bancário europeu; autorizar a produção de notas de euro pelos países na
zona euro, acompanhar a evolução dos preços e avaliar os riscos para estabilidade dos preços.
O Banco possui um Conselho que é a principal instância de decisão, composto
pelos seis membros da Comissão executiva e pelos governadores dos bancos centrais da zona
do euro. A Comissão Executiva que trata da questão quotidiana do BCE é constituída pelo
Presidente, Vice-Presidente e quatro vogais que são nomeados por um período de oito anos
pelos dirigentes dos países da zona do euro. E pelo Conselho Geral que desempenha
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essencialmente função de consulta e coordenação, composta pelo Presidente, Vice-Presidente
e pelos governadores dos bancos centrais de todos os países da UE.

5.11.7 Tribunal de Contas da União Europeia

Possui sede em Luxemburgo, criado em 1977, órgão independente de controle
externo da UE, defende os interesses do contribuinte ainda que não possua competência
jurisdicional própria, cabendo-lhe contribuir para gestão do orçamento da UE. Possui como
principais funções: auditar as receitas e despesas da UE, para verificar se os fundos são
corretamente cobrados e gastos, se são investidos com eficácia para produzir valor
acrescentado e se as operações foram devidamente contabilizadas; controlar pessoas e as
organizações que gerem fundos da UE, nomeadamente através de controles aleatórios nas
instituições europeias (em especial a Comissão), nos Estados-Membros e nos países que
recebem ajudas da EU; comunicar suspeita de fraude, corrupção ou atividades ilícitas ao
Organismo Europeu de Luta Antifraude; emitir pareceres especializados dirigidos aos
responsáveis políticos sobre como melhor gerir os dinheiros públicos e prestar contas da sua
utilização aos cidadãos. Tem como principais instrumentos: Auditorias financeiras que
verificam se as contas são um retrato fiel da situação financeira, dos resultados e da situação
líquida para o exercício em causa; Auditoria de Conformidade que verifica se as operações
financeiras respeitam as regras em vigor, e Auditoria de desempenho verifica se os fundos da
UE cumprem os propósitos a que se destinam com um mínimo de recurso possível e com a
máxima rentabilidade.

5.11.8 Serviço Europeu para Ação Externa

Possui sede em Bruxelas, na Bélgica, criada em 2011, é o serviço diplomático da
UE. Seu principal objetivo é garantir uma maior coerência e eficácia da política externa da
UE, reforçando, assim a influência da Europa a nível mundial. Suas principais funções são: a
gestão de relações diplomáticas da UE com países não pertencentes à EU e apoiar o Alto
Representante da UE na condução de política externa e de segurança Europeia.

5.11.9 Comitê Econômico e social Europeu
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Com sede em Bruxelas, na Bélgica, foi criado em 1957, é uma instância
consultiva composta de representantes de organizações de trabalhadores e de empregadores e
de outros grupos de interesse social. O Comitê emite pareceres sobre temáticas europeias
dirigidos à Comissão Europeia, ao Conselho e ao Parlamento Europeu, fazendo a ponte entre
as instâncias de decisão da UE e os cidadãos. Suas principais funções são: zelar para que a
política e a legislação da UE atendam às condições econômicas e sociais, tentando chegar a
um consenso favorável ao interesse geral; promover uma UE participativa dando voz às
organizações de trabalhadores e de empregadores e a outros grupos de interesse e mantendo o
diálogo com todos os intervenientes e defender os valores da integração europeia e a causa da
democracia participativa e das organizações da sociedade civil.

5.11.10 Comitê das Regiões Europeu

Possui sede em Bruxelas, na Bélgica, criado em 1994 é um órgão consultivo
composto por representantes eleitos de autoridades regionais e locais dos 28 países da UE.
Proporciona um espaço de partilha de opiniões sobre a legislação europeia com impacto direto
nas regiões e nas cidades. É através dele que as regiões e as cidades têm voz ativa no processo
legislativo europeu, garantindo que os interesses e as necessidades das autoridades regionais e
locais sejam devidamente considerados. A Comissão Europeia, o Conselho da União
Europeia e o Parlamento Europeu, devem consultar o Comitê das Regiões Europeu quando
elaborarem textos legislativos sobre matérias que influenciam diretamente as atividades das
autoridades regionais e locais, como é o caso do emprego, da política social, da coesão
econômica e social, dos transportes, da energia e das mudanças climáticas. Caso isso não
ocorra, cabe ao Comitê propor ação junto ao Tribunal de Justiça.

5.11.11 Banco Europeu de Investimento

Com sede em Luxemburgo, foi criado em 1958, é composto por um representante
de cada Estado-membro e mais um da Comissão Europeia, tem como principais objetivos:
melhorar o potencial da Europa em termos de desemprego e crescimento; apoiar as ações para
atenuar as alterações climáticas; promover as políticas europeias no exterior da EU; levantar
dinheiro nos mercados de capitais e conceder empréstimos em condições favoráveis a projetos
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que apoiam os objetivos da UE, cerca de 90% dos empréstimos são concedidos para
investimentos dentro da UE.

5.11.12 Provedor de Justiça Europeu

Criado em 1995, tem sede em Estrasburgo, na França, sua principal função é
investigar casos de má administração como comportamento abusivo, discriminação, abuso de
poder, omissão de informação ou recusa a prestá-las, e o não respeito a procedimentos. É o
Parlamento Europeu quem indica o Provedor de Justiça para um mandato de oito anos
renovável por igual período, é imparcial e não recebe ordens de qualquer governo ou
entidade, podendo dar início a um inquérito quando do recebimento de uma queixa ou por
iniciativa própria e resolver a questão informando a instituição visada da instauração do
inquérito, propondo uma solução amigável para a solução do problema e recomendações.
Caso o problema não seja solucionado, deve elaborar um relatório especial dirigido ao
Parlamento Europeu para que tome as medidas políticas apropriadas.

5.11.13 Autoridade Europeia para Proteção de Dados

Criada em 2004, com sede em Bruxelas, na Bélgica, tem como função garantir
que todas as instituições e organismos da UE respeitem o direito à privacidade dos cidadãos
quando processam seus dados pessoais, controlando o tratamento dos dados pessoais, a fim de
garantir o cumprimento das regras de privacidade, aconselhar as instituições e organismos da
UE, sobre os aspectos do tratamento de dados pessoais e das políticas e das legislações nesse
domínio, processar queixas e conduzir inquéritos, trabalha em conjunto com autoridades
nacionais dos membros da UE para garantir a coerência na proteção dos dados. Compõe-se
por uma Autoridade e uma Autoridade Adjunta, com um mandato de cinco anos renovável
por igual período, bem como de duas entidades: uma de supervisão e aplicação e outra de
política e consulta, a primeira avalia o cumprimento das normas de proteção de dados pelas
instituições e organismos da UE, e a segunda aconselha os órgãos legiferantes da UE sobre
questões relacionadas à proteção de dados.
Por fim, é importante ressaltar que o modelo de integração adotado pela União
Europeia teve seu processo embrionário iniciado com a União Aduaneira, ainda em 1950,
evoluindo nos anos de 1980 e meados dos anos de 1990 para um mercado comum. Hoje é
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classificada como União Econômica e Monetária incompleta e composta por 28 Estadosmembros, sendo a Croácia, que aderiu em 1 de julho de 2013, o último Estado a integrá-la.
Como se pôde constatar pela descrição apresentada é, de longe, o processo de integração mais
avançado do mundo.
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Capítulo VI

6 O SANEAMENTO BÁSICO COMO DIREITO FUNDAMENTAL NO SISTEMA
JURÍDICO PORTUGUÊS

A evolução histórica da política de saneamento básico em Portugal, segundo Pato
(2016) inicia-se no final do século XVIII, precisamente com a publicação do Decreto de 4 de
outubro de 1989, que dispunha em seu art.1º, sobre a criação da secretaria do Estado de
negócios do reino com a função de estabelecer Direção Geral de Saúde e Beneficência
Pública, dividida em duas repartições, a Junta Central de Melhoramento Sanitários e os
Serviços de Saúde Pública do Reino, a primeira tinha por função emitir parecer consultivo
acerca das obras públicas relacionadas a higiene, a estabelecer as normas e requisitos
sanitários das habitações e construções. Dentre as funções de consulta da junta estão
nomeadamente: a salubridade geral da população urbana e rural, a drenagem de esgotos, o
abastecimento de água, a proteção de nascentes e águas fluviais, os cemitérios, a expropriação
e destruição de bairros e habitações insalubres e a extinção de pântanos. À segunda, por sua
vez, era atribuída a competência de elaborar estatísticas demográficas e sanitárias, adotar
medidas de prevenção e de combate a moléstias infecciosas, de realizar inspeção higiênica da
indústria e do trabalho, de avaliar a salubridade dos estabelecimentos e das habitações, de
inspecionar as substâncias alimentícias, de manter uma polícia sanitária, e regulamentar o
exercício médico profissional e quaisquer outras aplicações de higiene pública.
Logo, em 1901, em Lisboa foi criado o Instituto Central de Higiene, ao qual
competia a habilitação técnica e profissional do exercício sanitário. Compondo-se por seções,
entre elas: a seção de Estatística Sanitária; o Laboratório de Higiene, o Museu de Higiene; a
seção de Epidemiologia, a Clínica de Moléstias Infecciosas; a seção de Vacinação
Antivariólica e a seção de Desinfecção Pública. No mesmo ano foram criados dois conselhos:
o Conselho Superior de Higiene Pública, tendo o dever de emitir parecer fundamentado sobre
os assuntos de ordem sanitária já previamente previsto em seu regulamento, bem como de
todos aqueles casos em que o governo, por meio do Ministério do Reino, ou por qualquer
outro órgão, lhe solicitasse a apreciação. E o Conselho de Melhoramentos Sanitários, ao qual
competiria a função de emitir parecer consultivo sobre obras públicas relacionadas com a
higiene pública, bem como estabelecer normas e requisitos sanitários que deveriam ser
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observados pelas construções, especialmente as destinadas à habitação como, por exemplo, a
capacidade de arejamento, de iluminação, de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Em 1910, por meio do Decreto de 10 de novembro, foram criadas as Comissões
de Saúde. O art.1º do Decreto previa que em cada conselho, fora das capitais dos distritos,
deveria ser instituído uma comissão de saúde, que tinha por incumbência, apreciar o estado de
salubridade da região do conselho e adotar as providências imediatas para a sua indispensável
melhoria, especialmente no tocante ao: a) Abastecimento de água potável; b) Esgotamento
sanitário e a remoção de imundícies; c) Habitações e estabelecimentos insalubres. Já em 1911,
o então Instituto Central de Higiene foi extinto por meio do Decreto de 6 de abril, e suas
atribuições foram incorporadas pela recém-criada Faculdade de Medicina de Lisboa. Logo
após a extinção do Instituto de Higiene, foi a vez do Conselho de Melhoramentos Sanitários,
extinto através dos Decretos n.º 5541 e 5847-A, de 9 e 31 de maio de 1919. E, por meio do
Decreto n.º 12477 de 12 de outubro de 1926, os Serviços de Saúde Pública, existentes em
outros Ministérios, foram reincorporados ao Serviço Geral de Higiene Pública, operando-se
assim a devida concentração técnica e administrativa da organização sanitária, bem como
foram reintegrados aos serviços públicos de saúde o Laboratório de Higiene e o Laboratório
de Bacteriologia do Porto, extinguindo-se as Delegações de Saúde Distritais e criando-se a
Junta Urbana de Higiene em Lisboa e no Porto, incumbida do dever de adotar as providências
necessárias para a melhoria da higiene nas cidades, especialmente no tocante ao
abastecimento de água, ao esgotamento sanitário, a limpeza pública, a remoção de imundícies,
a sanidade das habitações e tudo mais que concorresse para a saúde pública. Mediante a
publicação do Decreto n.º 13700 de 31 de maio de 1927, a Direção Geral de Saúde, antes
vinculada ao Ministério da Instrução Pública, passa a ser parte integrante do Ministério do
Interior.
Nesse mesmo ano fora publicado o Decreto n.º 13350 de 25 de março, que
demarcava uma significativa evolução na execução de vários serviços de interesse público
local, fixando as bases de competência dos municípios para a execução dos serviços públicos
de interesse local quais sejam: a instalação e exploração do serviço de abastecimento de água
potável; a limpeza, saneamento e esgoto público e a remoção ou utilização dos detritos
urbanos. O decreto dispunha ainda que os serviços municipalizados deveriam constituir
serviços autônomos dentro da administração municipal, e sua organização e funcionamento
deveriam conter-se nos limites deste decreto (art.2º), bem como a gerência e administração
dos serviços municipalizados seriam exercidos por uma comissão administrativa composta de
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um número ímpar de vereadores efetivos e substitutos eleitos pela respectiva câmara
municipal na sessão da sua constituição. Igualmente dispunha que no exercício das suas
funções de deliberação, execução e fiscalização competia especialmente às comissões
administrativas dos serviços municipalizados fixar as tarifas e autorizar as despesas em
harmonia com as necessidades de exploração e desenvolvimento dos serviços (arts.7º e 8º).
No ano seguinte por meio do Decreto n.º 15192 de 12 de março de 1928 o serviço
de abastecimento de água potável que se encontrava vinculado ao Ministério do Comércio e
das Comunicações passou a fazer parte do Ministério do Interior. Em 25 de maio de 1929, o
Decreto n.º 16861 cria o Instituto Central de Higiene intitulado Instituto Superior de Higiene
Dr. Ricardo Jorge (PATO, 2016, p. 25-32). Ainda nos dizeres de Pato (2011), o Dr. Ricardo
Jorge desempenhou papel preponderante no quadro das políticas de saúde pública em
Portugal: primeiro como Inspetor Geral dos Serviços Sanitários do Reino e como Diretor do
extinto Instituto Central de Higiene (1902 – 1929); seguindo-se a função de Diretor Geral de
Saúde (1926 – 1928) ao mesmo tempo em que ocupava o cargo de reitor da recém-criada
Faculdade de Medicina de Lisboa; por fim, representou o país no Office International
d’Hygiène Publique 37 entre 1912 e 1939 (PATO, 2011, p. 27).
Em 1933, segundo leciona Pato (2016), foi criada a Junta Sanitária de Água
através do Decreto n.º 22758 de 29 de junho, que tinha por finalidade, de um modo geral,
estudar e fiscalizar, sob o ponto de vista sanitário, as águas potáveis, as águas residuárias
industriais e de esgotos; avaliar a pureza das águas potáveis destinadas ao consumo público,
quer das redes de distribuição pública ou privativas, quer as vendidas nos estabelecimentos ou
a domicílio, seja qual for a forma de envasilhamento, quer as distribuídas, como bebida, nos
estabelecimentos industriais; estudar a influência sanitária exercida pelas águas residuais,
industriais e de esgoto, pelos povoados, pelas minas, pela indústria e pela agricultura, o
regime e qualidade das águas superficiais e subterrâneas; promover junto a quem de direito a
adoção das medidas sanitárias necessárias para evitar que as águas residuais, industriais e de
esgotos causem danos à saúde pública, e aos cursos de água superficiais e subterrâneas. Por
fim, para o ensino da medicina sanitária e a preparação do pessoal de fiscalização, a Junta
Sanitária de Água cria uma estação sanitária experimental de tratamento e depuração de águas
37

O Office International d’Hygiène Publique (OIHP) foi criado em 1907, governado por um Comitê Permanente
composto por delegados tecnicamente qualificados no domínio da saúde, designados por cada um dos Estados
membros, e tendo por missão a administração das convenções sanitárias internacionais, o serviço de informação
epidemiológica e a recolha e disseminação de informação pertinente sobre saúde pública. Em 1946 é dissolvido e
os seus serviços epidemiológicos são transferidos para a Comissão Interina da recém-criada Organização
Mundial de Saúde (PATO, 2011, p. 27).
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para o consumo humano e uma estação sanitária experimental de tratamento e depuração de
águas residuais, industriais e de esgotos. Em 1945, o Instituto Superior de Higiene Dr.
Ricardo Jorge passou por uma reorganização estrutural passando a depender diretamente do
subsecretariado de Estado da Assistência Social e, por intermédio das Direções Gerais de
Saúde e da Assistência, passou a ter delegações no Porto e em Coimbra e, além de suas
atribuições atuais, foram atribuídas a ele novas competências como os serviços de química
sanitária, de fiscalização de medicamentos, soros e vacinas, de análise de purificação das
águas, de depuração de esgotos e ainda os que se tornarem indispensáveis ao cumprimento da
sua missão.
Em 1958, com a promulgação da Lei n.º 41825 de 13 de agosto, cria-se o
Ministério da Saúde e Assistência, para o qual foram transferidos os serviços de saúde pública
e os serviços de assistência pública, bem como as funções do Ministério do Interior. (Em
1974, após o fim da Revolução dos Cravos, Portugal passa a adotar o Regime Democrata de
Representação, como forma de instituir um regime democrático nacional). Em 23 de janeiro
de1976, o Conselho de Ministros, com o objetivo de anunciar uma política nacional de
saneamento básico, decidiu por meio de uma resolução dividir o país em regiões de
saneamento básico, cabendo as respectivas entidades gestoras fazer a integração vertical e
regional dos serviços de águas, de esgotos e de lixos, cumulativamente, ficando sua
articulação nacional assegurada pelo Ministério do Equipamento Social, através da Secretaria
de Estado das Obras Públicas, enquanto não fosse criado um departamento estatal adequado.
Dessa maneira, em 10 de fevereiro, através da Lei n.º 117-D/76, foi criado o referido
departamento estatal, o Ministério das Obras Públicas, que compreende: a Secretaria de
Estado das Obras Públicas; e a Secretaria de Estado do Recursos Hídricos e do Saneamento
Básico, possuindo essa última os seguintes departamentos: a Direção Geral dos Recursos e
Aproveitamentos Hidráulicos e a Direção Geral do Saneamento Básico. Pelo mesmo decreto,
o Ministério do Equipamento Social foi extinto.
Assim, em 10 de março de 1976, foi criada a primeira região de saneamento
básico denominada Região de Saneamento Básico do Porto, e a comissão instaladora da
empresa pública de saneamento básico da região do Porto (Secretaria de Estado dos Recursos
Hídricos e do Saneamento Básico), seis dias após a criação da primeira região, em 16 de
março, criou-se a segunda região denominada Região de Saneamento Básico de Lisboa, que,
diferentemente da primeira, não possuía uma comissão instaladora de empresa pública. Por
isso, ficou a cargo da EPAL proceder com estudos para institucionalização da Empresa
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Pública do Saneamento Básico da Região de Lisboa. Por último, foi criada em 30 de abril a
terceira região: a Região de Saneamento Básico do Algarve com uma comissão instaladora
(Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos e do Saneamento Básico).
Nesse contexto, visando garantir o bom desempenho das empresas públicas das
regiões de saneamento básico, foi sancionada a Lei n.º 46/77 de 8 de julho que vedava a
participação de empresas privadas e outras entidades da mesma natureza nas atividades
econômicas de captação, tratamento e distribuição de água para o consumo público, através de
redes fixas, bem como o acesso dessas empresas aos serviços de saneamento básico (art. 4º,
alíneas, c e d). Nesse mesmo ano houve a publicação da Resolução n.º 266/77 de 15 de
outubro, a qual noticiava a aprovação do contrato de empréstimo do governo Norte
Americano a Portugal no montante de $ 12.000.000 milhões de dólares, financiado em
quarenta prestações semestrais durante o período de 25 anos, vencendo-se a primeira
prestação quatro anos e meio depois da data em que ocorresse o primeiro pagamento dos
juros, estando o valor vinculado à construção e ao lançamento de cerca de trinta e oito
sistemas de abastecimento de água, à canalização de redes de esgotos e à construção de
dezesseis estações de tratamento de esgotos, bem como à aquisição de equipamento e serviços
para o sector de saneamento básico.
No ano seguinte, com base na Lei n.º23-A/78 de 1 de junho, o Estado Português
celebrou um novo empréstimo com o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), em várias moedas, até o montante equivalente a $ 40 milhões de
dólares. Uma parcela substancial do produto do empréstimo – $ 37 800 000 milhões de
dólares – destinava-se ao re-empréstimo à Empresa Pública das Águas de Lisboa (EPAL) para
a realização do seu programa de investimentos no setor de saneamento básico no período
compreendido entre 1978 a 1983. O desenvolvimento desse programa visava dar sequência às
obras para o abastecimento de água da cidade de Lisboa e conselhos circundantes.
Em 1981, foi criado o Plano Diretor de Saneamento Básico de Portugal, que tinha
por objetivo servir de guia à orientação e programação dos serviços de saneamento de forma a
intensificar a resolução dos problemas de abastecimento de água e de esgoto, das zonas mais
carentes da população, de forma que, até 1990 (período de vigência do plano), todas as
populações se encontrassem, o quanto possível, servidas de condições satisfatórias desses
serviços. Não se pode esquecer de que, nesse mesmo período, Portugal pleiteava sua adesão à
Comunidade Econômica Europeia o que implicava a adoção de medidas que possibilitassem
que os serviços de saneamento básico do país atendessem quase que a totalidade das
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populações, e se aproximassem o máximo possível do nível dos serviços de saneamento
básico das nações que naquela época faziam parte da comunidade.
Logo, em 1986, juntamente com a Espanha, Portugal é aceita como membro da
Comunidade Econômica da Europa. Em 29 de outubro de 1993, o governo Português resolveu
sancionar a Lei n.º 372/93, que editava o art. 4º da Lei 46/77, abrindo assim, a possibilidade
de participação de empresa de capital privado para atuar nas atividades econômicas de
captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, recolha, tratamento e
rejeição de efluentes, através de redes fixas, e recolha e tratamento de resíduos sólidos, nos
municípios por meio de concessão, sob o argumento que era de interesse nacional, fomentar o
grau de investimento e empresarialização do setor de saneamento. Tal estratégia tornou-se
peça fundamental para garantir a estabilidade temporal das políticas sanitárias até então
implementadas. Nesse sentido, em 5 de novembro foi promulgada a Lei 379/93 que
regulamentava a atividade privada no setor de saneamento básico, fazendo a distinção entre os
sistemas multimunicipais e municipais, entendendo os primeiros como "sistemas em alta",
que abrangia a área de pelo menos dois municípios e exigia um investimento predominante do
Estado, e os segundos todos os restantes, incluindo aqueles que fossem geridos por
associações de municípios denominados "sistemas em baixa".
Nesse contexto, observa-se que, ao mesmo tempo que a Lei nº 379/93 criava a
possibilidade de a gestão dos serviços de saneamento básico municipais serem
concessionados a empresas privadas, os sistemas multimunicipais previam a eventualidade
dos serviços de saneamento básico municipal serem concedidos ao Estado e a empresas
resultantes da associação de entidades públicas com outras entidades privadas, com o capital
majoritariamente estatal. Nesse caso, pela primeira vez na história nacional, o Estado poderia
exercer os serviços de saneamento básico municipal.
Ainda em 1993, por meio da Lei n.º 191/93 de 24 de Maio, foi criado o Instituto
Nacional da Água (INGA) que, em linhas gerais, era responsável por promover o andamento
das políticas nacionais em todas as áreas dos recursos hídricos e do saneamento básico,
composto pelos seguintes órgãos: a Direção de Serviços de Planejamento (DSP), à qual
incumbia desenvolver as atividades e estudos necessários a dar seguimento a uma gestão
integrada dos recursos hídricos nacionais, promovendo o planejamento das ações e
coordenação dos meios financeiros do INGA; e a Direção de Serviços de Projetos e Obras
(DSPO), com a função de desenvolver e promover os estudos e as atividades necessárias à

150

concepção, execução e funcionamento dos empreendimentos hidráulicos e dos sistemas de
saneamento básico, quer por iniciativa do INAG ou de qualquer órgão exterior.
Em 1994 é criado o Grupo Águas de Portugal, SGPS, SA., dando início ao
processo de empresarialização e integração territorial das unidades de gestão do setor na
modalidade do sistema em alta. Logo, no ano seguinte à criação da SGPS, através do
Despacho n.º 38/MARN/95 de 26 de agosto, foi criada a Comissão de Acompanhamento de
Concessões para os Sistemas Multimunicipais, com a função de acompanhar todos os
sistemas multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de água para consumo
público, de recolha e tratamento de resíduos sólidos e de recolha e de tratamento e rejeição de
efluentes. A comissão era composta por três membros dentre os quais um presidia, possuindo
igualmente um mandato de três anos renovável uma única vez por igual período, estando
vinculada diretamente ao Ministro do Ambiente e Recursos Naturais, funcionando junto ao
Gabinete deste. Ainda em 1995, mediante a promulgação da Lei n.º 147/95 de 21 de junho,
veio à luz o Observatório dos Sistemas Multimunicipais e Municipais, ao qual era atribuído as
seguintes funções: vista para análise prévia dos processos de concurso; recolha de elementos
para elaboração de listagens comparativas e a formulação de recomendações aos concedentes
e concessionárias; recebimento das minutas de contrato de concessão com 15 dias de
antecedência da efetiva outorga dos serviços para emitir recomendações caso seja necessário;
regulamentar o regime jurídico de concessão dos sistemas municipais; proceder à coleta de
todas as informações relativas à qualidade do serviço prestado e à qualidade da água
distribuída e tornar a informação pública; realizar auditorias às concessionárias, divulgando as
matérias com influência nos níveis de qualidade da água e do serviço concedido; emitir
recomendações dirigidas aos concedentes e concessionárias sobre aspectos relacionados com
a gestão dos sistemas e com a qualidade da água; e alertar ao governo e as autarquias locais
para a verificação de situações anômalas no setor e propor a adoção de medidas à sua
correção. Fora ainda criado em 1995, a Sociedade Anônima SA - NEST – Saneamento da
Costa do Estoril SA.
Já em 1997 fora criado o Ministério do Meio Ambiente por meio da Lei n.º
230/97 de 30 de agosto, com o objetivo de adotar e promover políticas, planos e programas
nos domínios do patrimônio natural, da água, do ar e dos resíduos sólidos, de forma a atingir
níveis de qualidade ambiental compatíveis com uma sociedade moderna e progressiva. Nesse
sentido, compete ao Ministério do Meio Ambiente: conceber uma estratégia nacional de
proteção do ambiente, mediante a elaboração e atualização do Plano Nacional de Política do
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Ambiente, com gestão das áreas específicas de proteção ambiental: água, ar, solo e meio
ambiente; definir e executar uma política nacional para a água nos aspectos de
disponibilização do recurso, em termos de qualidade e quantidade e de controle da poluição;
definir e apoiar a adoção de soluções ambientais economicamente viáveis, no domínio dos
resíduos sólidos e efluentes líquidos e gasosos incentivando a sua redução. Assim sendo,
funciona sob a tutela do Ministério do Meio Ambiente os seguintes organismos: o Instituto da
Água; o Instituto dos Resíduos e o Instituto Regulador de Águas e Resíduos, abreviadamente
designados por IRAR, que, nos termos desta Lei, substitui o Observatório dos Sistemas
Multimunicipais e Municipais.
Em 1998 através da Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, foram publicadas as Direções
Regionais do Ambiente INAG e a Direção Geral de Saúde, que, em conjunto, apresentam as
características de qualidade da água para o consumo humano, são elas: aquela que não
apresenta riscos à saúde, é agradável ao paladar e à vista dos consumidores e não causa a
deterioração ou destruição das diferentes partes do sistema de abastecimento. Compete à
entidade gestora assegurar que a água para consumo humano posta à disposição dos
utilizadores satisfaça as exigências de qualidade constantes destes instrumentos, não podendo
apresentar, em caso algum, sinais de deterioração da sua qualidade em qualquer ponto do
sistema de abastecimento. Assim, caso seja constatado que a qualidade da água distribuída
para consumo humano não atende aos requisitos estabelecidos, as autoridades de saúde
comunicariam imediatamente às entidades gestoras as medidas que devem adotadas para
minimizar os seus efeitos, podendo ainda determinar a suspensão da distribuição da água
enquanto persistirem os fatores de risco.
Ainda em 1998 foi aprovado o estatuto de regulamentação do IRAR, que lhe
atribui a função de assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos sistemas
multimunicipais e municipais de abastecimento público de água, de águas residuais urbanas e
de resíduos sólidos urbanos, supervisionando a concepção, execução, gestão e exploração dos
sistemas, bem como a função de garantir o equilíbrio do setor e a sustentabilidade econômica
desses sistemas, devendo ainda: regulamentar, orientar e fiscalizar a concepção, execução,
gestão e exploração dos sistemas multimunicipais e municipais concedidos; assegurar a
regulação dos respectivos setores e o equilíbrio entre a sustentabilidade econômica dos
sistemas e a qualidade dos serviços prestados, de modo a salvaguardar os interesses e direitos
dos cidadãos no fornecimento de bens e serviços essenciais; estabelecer relações adequadas
ao acompanhamento do trabalho de instituições congêneres e de organizações internacionais

152

relevantes para o desenvolvimento do seu objeto, em articulação com as entidades nacionais e
fomentar a normalização técnica no domínio das tarefas que lhe estão confiadas.
No ano de 2000, através da Lei n.º 120/2000 de 4 de julho, foi instituído o
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT), departamento do Governo
ao qual incumbe a função de coordenação e execução de política pública do ambiente e do
ordenamento do território, estando sob sua tutela os seguintes organismos: o Instituto
Regulador de Águas e Resíduos (IRAR), o Instituto Nacional da Água (INAG), o Instituto dos
Resíduos (INR). O ministério cumpre exercer competências, no âmbito da função de acionista
do Estado, relativamente às seguintes empresas públicas: AQUAPOR Serviços SA; EPAL
Empresa Portuguesa de Águas Livres SA; EGF Empresa Geral do Fomento SA; IPE Águas de
Portugal, Sociedade Gestora de Participações Sociais SA; IPE - REGIA Resíduos e Gestão de
Indústrias do Ambiente SA. Por fim, deve o Ministério gerir de forma global e integrada os
recursos hídricos nacionais, através da definição de níveis apropriados para os serviços de
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, da utilização criteriosa da água para
outras finalidades, do controle da poluição e de salvaguarda dos recursos hídricos. Em seu
primeiro ano de criação o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, instituiu o
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais
(PEAASAR 2000 - 2006), como forma de elevar os níveis de atendimento das populações e
da qualidade do serviço, de forma a colocar o País, a par da média europeia dos países mais
desenvolvidos, com o objetivo de alcançar até o ano de 2006 95 % da sua população servida
com água potável no domicílio e 90 % da sua população servida com drenagem e tratamento
de águas residuais urbanas, com um investimento estimado de 1200 milhões de contos. No
ano seguinte ao PEAASAR, o MAOT criou o Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água
(PNUEA), com o intuito de adotar medidas eficientes no uso da água, dispondo que os
recursos hídricos devem ser considerados como um recurso estratégico e estruturante, tendo
necessariamente que se garantir uma elevada eficiência do seu uso, o que deve corresponder a
uma opção estratégica na gestão dos recursos hídricos. Elevar sua eficiência traduz-se
evidentemente numa redução de caudais captados e de poluição provocada, contribuindo para
não dilapidar as disponibilidades e reservas estratégicas desses recursos.
Por conseguinte, no ano de 2002, o MAOT criou, por meio do Decreto-Lei n.º
112/2002, de 17 de Abril, o Plano Nacional da Água, que estabelece de forma estruturada e
programática uma estratégia racional de gestão e utilização de todos os recursos hídricos
nacionais, em articulação com o ordenamento do território e a conservação e proteção do
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ambiente, tendo por base o aumento da produtividade da agua e a promoção do seu uso
racional, com o máximo respeito pela integridade territorial das bacias hidrográficas; a
proteção, conservação e requalificação dos recursos hídricos e dos ecossistemas associados; a
satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento econômico e social do país;
o respeito pela legislação nacional e comunitária referente a satisfação dos compromissos
internacionais assumidos pelo Estado Português; e o acesso

informação e participação dos

cidadãos na gestão dos recursos hídricos. Assim sendo, logo após a criação do Plano Nacional
da Água, ainda em 2002, foi criado um Grupo de Trabalho através do Despacho n.º
25308/2002 de 27 de novembro, com o objetivo de desenvolver estudos sobre os vários
modelos alternativos de enquadramento, organização empresarial e desenvolvimento
estratégico do sector das águas em Portugal. Logo após a conclusão dos estudos, deveria
emitir recomendações sobre o modelo otimizado em função dos parâmetros técnicos
econômicos, financeiros e de estratégia empresarial definidos pelo Ministro das Cidades,
Ordenamento do Território e Ambiente.
Em 16 de junho 2003, foi apresentado o relatório final do Grupo de Trabalho
intitulado Relatório Roland Berger, o qual apresentava um modelo de divisão do país em 9
regiões com gestão integrada do ciclo da água e na profunda alteração da arquitetura atual
assumindo o regulador e os operadores privados um papel chave na concretização dos
princípios do modelo, bem como propõe que: no novo modelo, a perspectiva seja a integração
total da gestão de sistemas multimunicipais e municipais de abastecimento de água e
saneamento de águas residuais na mesma região; a divisão territorial do país em regiões que
respeita um conjunto de princípios fundamentais. A solução proposta seria a divisão do país
em 9 regiões garantindo escala e atratividade. O Estado deveria ter os papéis de estrategista,
de regulador e de fiscalizador que serão claros, transparentes e distintos entre si; a economia
do novo modelo baseia-se na regulação de preços que fomente a modernização e a
autossustentação do Setor garantindo uma política tarifária socialmente justa e, por fim, o
sucesso do novo modelo passa pela capacidade de liberalização e maior abertura ao setor
privado.
Após a apresentação do Relatório Roland, que propôs no novo modelo a divisão
do país em 9 regiões, foi criado, através do Despacho Conjunto n.º 1031/2003 de 9 de
Outubro, um Grupo de Peritos para analisar a viabilidade da proposta, tendo em vista que
algumas questões não foram contempladas no mandato daquele grupo de trabalho, como por
exemplo, as diferentes opções de integração do setor privado, o que justificaria estudar a
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execução financeira e a concretização prática do modelo proposto em confronto com outras
alternativas, haja vista que a infraestrutura dos sistemas multimunicipais em alta não se
encontrava ainda totalmente concluída, bem como pelo fato de ainda estar em curso um
programa de vultosos investimentos financiados por fundos comunitários até 2006. Deveria
ser levado em conta a indispensabilidade de preservar e promover com eficiência os recursos
públicos, dando qualidade e segurança na prestação dos serviços públicos essenciais, num
quadro de coesão nacional. Ainda no ano de 2003, foi publicada a Portaria n.º 1216/2003 de
16 de outubro, que estabelece os critérios de repartição de competência pela gestão e
exploração de um sistema de abastecimento público de água para consumo humano sob
responsabilidade de duas ou mais entidades gestoras.
É importante ressaltar que a Lei n.º 243/2001, de 5 de setembro de 2001,
introduziu no ordenamento jurídico português a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho da
Europa, de 3 de novembro de 1998, relativa à qualidade da água para consumo humano. A
Diretiva partia do pressuposto de que a água seria gerida por uma única entidade gestora,
desde a sua captação até à torneira do consumidor, modelo em vigor na maioria dos Estados
membros, razão pela qual centra a verificação do cumprimento dos valores paramétricos na
torneira do consumidor. Entretanto, considerando que o sistema português admite a cisão, do
sistema em alta e em baixa da gestão e exploração do serviço de abastecimento de água, deve
cada sistema possuir seu próprio sistema operacional pelo qual é responsável. Logo, a portaria
aplicava-se a todos os sistemas de abastecimento público de água destinada ao consumo
humano em que: a) coexistam um sistema multimunicipal e um sistema municipal; b)
coexistam um sistema intermunicipal e um sistema municipal; c) uma entidade gestora de um
sistema ou de parte de um sistema que forneça água à entidade gestora de um outro sistema ou
de parte de um sistema.
Em 2004, o grupo de peritos apresentou, por meio da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 72/2004 de 16 de junho, um Modelo de Reestruturação do setor das Águas em
Portugal, aconselhando que antes de se abrir o setor de saneamento ao capital privado
algumas medidas de valorização do setor deveriam ser adotadas. Nesse sentido, o conselho de
Ministros, aprovou o modelo apresentado, que, em linhas gerais, tinha as seguintes diretrizes:
a) Reduzir o peso do setor empresarial do Estado através da abertura do capital a investidores
privados institucionais e da reestruturação da carteira de negócios de Águas de Portugal, S. G.
P. S., SA (AdP sigla abreviada); b) Criar condições que incentivassem a participação de
entidades privadas no sector da água, designadamente na área de prestação de serviços; c)
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Revisar o enquadramento legal, no sentido de clarificar o papel de cada interveniente, de
reforço da capacidade de regulação pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR) e
do controlo ambiental pelo Instituto da Água (INAG) e pelas comissões de coordenação e
desenvolvimento regional (CCDR); d) Fixar o plano de execução do modelo de reestruturação
do setor das águas, cujas ações deveriam estar concluídas até as seguintes datas: até ao final
de 2004, a AdP deveria realizar uma avaliação do universo das empresas do seu Grupo nos
planos econômico, financeiro e jurídico, por meio de consultores externos, para a adequação
da forma de governo interno deste Grupo às novas missões que lhe são atribuídas no âmbito
da reestruturação do sector das águas; a AdP deveria alienar na totalidade a sua participação
na empresa AQUAPOR Serviços, SA, em termos que favoreçam um maior encaixe financeiro
e uma maior diversificação de operadores privados no mercado; a AdP deveria rever a sua
intervenção no mercado nacional dos resíduos sólidos urbanos e promover a alienação das
unidades empresariais que operassem na área de resíduos industriais do universo da Empresa
Geral do Fomento SA (EGF); e elaborar um novo enquadramento legal e regulatório das
concessões, relativo às empresas do Grupo AdP, ouvindo os municípios envolvidos, de forma
que a política tarifária assegurasse as necessidades de desenvolvimento e sustentabilidade
econômico-financeira do sector.
Após a adoção das medidas de valorização, reestruturação da carteira de
saneamento consideradas necessárias, deveria promover até o final de 2005, a abertura do
setor de saneamento ao capital privado até ao limite de 49% da sua totalidade, mediante um
aumento faseado de capital, até € 1000 milhões de euros, com novas entradas em dinheiro,
através da ampla dispersão junto de investidores institucionais e particulares, por via do
mercado de capitais, permitindo, designadamente, o encaixe financeiro necessário à conclusão
da infraestrutura do País. Após atingidas as metas estipuladas para 2005, até o final de 2006,
seria necessário: dar prioridade aos financiamentos comunitários ou outros incentivos
financeiros à constituição e ao desenvolvimento de sistemas em baixa de abastecimento de
água e de saneamento de águas residuais envolvendo vários municípios, numa área geográfica
correspondente à dos sistemas em alta, devendo ser promovida a regularização dos
compromissos assumidos pelos municípios com as concessionárias dos sistemas
multimunicipais; A gestão da rede em baixa poderia ser assumida por: Empresas Públicas
Intermunicipais; por Concessões privadas de construção e exploração dos sistemas em baixa,
devendo ser concedido uma grande área metropolitana ou uma comunidade intermunicipal.
As sociedades concessionárias dos sistemas multimunicipais poderiam, a título supletivo e por
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iniciativa dos municípios envolvidos, assumir a gestão do sistema em baixa, nomeadamente
em zonas de baixa densidade populacional, para dar maior eficiência na prestação dos
serviços. Por fim, previa as diretrizes até o final de 2008: deveria ser promovida a gradual
integração dos sistemas em alta, fundindo sistemas vizinhos e sistemas de abastecimento de
água com sistemas de saneamento que operassem na mesma área geográfica, sempre que
fosse da vontade das partes e se demonstrasse existirem vantagens evidentes em termos de
custo e de qualidade de serviço; deveriam analisar a possibilidade de transformação das atuais
concessionárias (incluindo a EPAL) em empresas de capitais mistos ou em empresas públicas
de gestão delegada, podendo estas, posteriormente, numa base concursal, proceder à
concessão dos serviços que lhes tenham sido delegados a entidades privadas.
Ficava a cargo do Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, a
coordenação das iniciativas necessárias à implementação do novo modelo de reestruturação
do setor das águas, devendo, para isso, envolver na execução dessas iniciativas as entidades
interessadas, designadamente a AdP, os municípios, o setor empresarial, o setor financeiro e
as autoridades nacionais no domínio da regulação e da concorrência. Do mesmo modo, ficava
a cargo do Ministro das Finanças, da Economia e das Cidades, Ordenamento do Território e
Ambiente de promoverem as operações de privatização relativas ao setor das águas.
Tendo chegado ao seu termo, o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais – PEAASAR – 2000/2006 apresentou significativos
progressos para o setor, assumindo especial importância estratégica para a preparação de um
novo ciclo de fundos comunitários a serem investidos para otimizar a prestação dos serviços.
Nesse sentido, o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Regional determinou que fosse elaborado um novo PEAASAR para o período compreendido
entre 2007 e 2013, designado PEAASAR II, que tem por objetivos propor medidas de
aperfeiçoamento da gestão nas vertentes em alta e em baixa e de aprimoramento do
desempenho ambiental no setor, clarificando o papel da iniciativa privada, criando espaços de
afirmação e de consolidação do tecido empresarial sustentável, concorrencial ajustado à
realidade portuguesa. Visa, assim, à minimização das ineficiências dos sistemas numa
perspectiva de racionalização dos custos suportados pelas populações; estabelece os modelos
de financiamento e as linhas de orientação da política tarifária e define a reformulação do
enquadramento legal e do modelo regulatório necessária à sua maior eficácia. Logo, para a
expansão dos sistemas em alta plurimunicipais foi estimado um investimento em cerca de €
1600 milhões de euros. Na vertente em baixa municipais, a estimativa dos investimentos
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prioritários a realizar nesse período era da ordem dos € 2200 milhões de euros, dos quais €
1400 milhões susceptíveis de candidatura ao financiamento comunitário.
Buscando uma resolução mais eficaz dos problemas de infraestrutura e gestão que
continuavam pendentes no sistema em baixa, o PEAASAR 2007-2013 propõe um modelo de
alargamento da parceria entre o Estado e as autarquias, cuja adoção depende da conjugação da
vontade de ambas as partes, que consiste na integração, em certas condições, das
infraestruturas das baixas municipais nos sistemas multimunicipais existentes ou a serem
criadas.
No ano de 2009, fez-se necessária a flexibilização do Decreto 379/93 que
estabelece o regime de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais e municipais de
captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, de recolha, tratamento e
rejeição de efluentes e de recolha e tratamento de resíduos sólidos, para a implementação das
alterações trazidas pelo novo PEAASAR II 2007-2013 flexibilizando o modelo vigente,
habilitando novas formas de relacionamento com os municípios, no respeito pela sua
autonomia e competências próprias, tendo simultaneamente presente a exigência de segurança
jurídica e de compatibilidade do novo modelo com os princípios e regras de direito
comunitário. Ainda em 2009, foi promulgada a Lei Orgânica n.º 277/2009 de 2 de outubro,
que dispõe sobre a reestruturação do Instituto Regulador de Águas e Resíduos, IP (IRAR, IP),
que volta a ser denominado Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, IP
(ERSAR, IP), um organismo central com jurisdição sobre todo o território Português,
considerado um instituto público na esfera da administração indireta do Estado, dotada de
autonomia administrativa e financeira possuindo patrimônio próprio. Esse órgão extinguiu e
incorporou as atribuições do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional. Assim sendo, a Lei Orgânica em comento, com o fim de facilitar
sua atuação, definiu claramente suas atribuições, dentre as quais podem-se citar: a) a função
de regulamentar os serviços de abastecimento de água, saneamento das águas residuais
urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos; b) o exercício da funções de autoridade
competente para a qualidade da água para consumo humano junto de todas as entidades
gestoras de abastecimento de água; c) o dever de assegurar a regulação estrutural do sector de
abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos
sólidos urbanos; d) a incumbência de assegurar a regulação econômica das entidades gestoras;
e) assegurar a regulação da qualidade de serviço prestado aos utilizadores pelas entidades
gestoras; f) garantir, como autoridade competente para a qualidade da água para consumo
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humano, a aplicação da legislação respectiva; g) promover a comparação e a divulgação
pública da atividade das entidades gestoras, dentre outras atribuições. Além disso, visa
assegurar uma correta proteção dos utilizadores dos serviços evitando possíveis práticas de
abusos decorrentes das concessionárias, garantindo o controle da qualidade dos serviços
públicos prestados, supervisionando e controlando os preços praticados, que se revela
essencial por se tratar de um monopólio natural ou legal. Pretendia, ainda, assegurar
condições de igualdade e transparência no acesso e no exercício da atividade de
abastecimento de águas e dos serviços de coleta de resíduos e nas respectivas relações
contratuais, de forma a promover uma maior igualdade na proteção dos direitos de todos os
utilizadores desses serviços, independentemente do tipo de entidade que lhes prestasse o
serviço, bem como uma maior uniformidade de procedimentos de todas elas, consolidando
um efetivo direito público à informação geral sobre o setor e sobre cada uma das entidades
gestoras, exercendo papel fundamental no setor de saneamento do país.
Em 2011, através da Lei n.º 55 de 15 de novembro, foi suspensa a criação de
novas empresas municipais, intermunicipais e metropolitanas, bem como a aquisição de
participações sociais por estas para a estabilidade do setor. Em 2013, foram criados,
respectivamente, o Regime Jurídico dos Sistemas Multimunicipais e o Regime Jurídico do
Setor Público Empresarial. Por fim, no ano de 2015, por meio do Despacho n.º 9304/2013, de
02 de julho, o Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território cria uma
Comissão de Acompanhamento (CdA) dos trabalhos com vista à elaboração de um novo
plano o “PENSAAR 2020: uma nova estratégia para o setor de Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais”. Foi elaborado com base nas seguintes etapas: fase 1:
Balanço do PEAASAR II e diagnóstico da situação atual (Situação de Referência); fase 2:
Visão, objetivos, indicadores, metas e cenários (Quadro Estratégico); fase 3: Medidas, ações,
investimentos e recursos financeiros, humanos e legais (Plano de Ação); fase 4: Gestão,
monitorização, atualização do plano e avaliação do seu desempenho (Plano de Gestão)
(PATO, 2016, p. 32-110).
Observa-se que, apesar de toda essa evolução e reestruturação do setor de
saneamento básico de Portugal, a palavra saneamento básico não aparece nenhuma vez na
Constituição Portuguesa promulgada em 2 de abril de 1976 e revisada no ano de 2005. Nesse
sentido, Moraes e Borja (2007), ao analisarem o sistema de proteção constitucional do setor
de saneamento em Portugal, aduzem que a palavra infraestrutura só aparece no artigo que
trata da política agrícola, e com relação aos recursos hídricos, a água aparece no artigo 81º,

159

que define como incumbência prioritária do Estado “adotar uma política nacional da água,
com aproveitamento, planejamento e gestão racional dos recursos hídricos”, e como tarefa
fundamental do Estado, o artigo 9º, alínea d, estabelece que é dever do Estado “promover o
bem estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a
efetivação dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação
e modernização das estruturas econômicas e sociais”. No Capítulo que tutela os Direitos
Sociais o enfoque desses direitos direciona-se para uma rede de segurança social, relacionada
à proteção dos cidadãos

“doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem como no

desemprego e em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou
de perda da capacidade para o trabalho”. O direito

saúde disposto no artigo 64º em diante,

estabelece em seu § 2º, alínea b, que o direito à proteção da saúde deve ser realizado pela
criação de condições econômicas, sociais, culturais e ambientais que garantam,
designadamente, a proteção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática
das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva,
escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas
de vida saudável. Por sua vez, o artigo 65º, da Constituição Portuguesa, estabelece em seu §
1º, que “todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão
adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a
privacidade familiar”. Assim sendo, para assegurar o direito

habitação deve o Estado

“programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do
território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede
adequada de transportes e de equipamento social”. Em seguida, o artigo 66º, dispõe sobre o
ambiente e da qualidade de vida, e estabelece em seu § 2º, que “todos têm direito a um
ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”.
Ainda sobre a disposição do § 2º, alínea d, determina que cabe ao Estado, promover o
aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação
e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações. Por
conseguinte, a alínea e, prescreve que cabe ao Estado por meio de organismos próprios e com
o envolvimento e a participação dos cidadãos “promover, em colaboração com as autarquias
locais, a qualidade ambiental das povoações e da vida urbana, designadamente no plano
arquitetônico e da proteção das zonas históricas”. (MORAES; BORJA, 2007, p. 7-9).
Uma pesquisa realizada pela ERSAR no ano de 2016, denominado “Estudo sobre
a satisfação dos utilizadores dos serviços de água e resíduos”, demonstra que, de uma forma
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global, os utilizadores estão satisfeitos com a prestação dos serviços de água e resíduos em
Portugal, senão vejamos:
Segundo o estudo, para a análise das respostas, considerou-se que as categorias
(valores quantitativos discretos) “1”, “2” e “3” expressam avaliações negativas; a categoria
“4” expressa a avaliação razoável e as categorias “5”, “6” e “7” a avaliação positiva. Por outro
lado, na análise dos valores médios (valores quantitativos contínuos), considerou-se que o
intervalo (1; 3) corresponde a avaliações negativas; e o intervalo (5; 7) a avaliações positivas.
Os valores acima de “3” e abaixo de “5” (3; 5) são considerados como avaliações razoáveis,
tendo em conta a natureza contínua dos valores analisados. Quanto maiores forem os valores
das categorias ou dos valores médios registrados, mais positiva é a avaliação (ERSAR, 2016,
p. 10).
Gráfico - Satisfação global média dos utilizadores finais dos serviços de águas e
resíduos em Portugal continental

Fonte: ENTIDADE REGULADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E RESÍDUOS (ERSAR), 2016. p. 14.

Conforme demonstrado no gráfico acima, de uma forma geral os utilizadores
finais estão satisfeitos com o serviço que lhes é prestado no âmbito do abastecimento público
de água, saneamento de águas residuais e na gestão de coleta de resíduos urbanos. De modo
semelhante, na tabela a seguir, demonstra-se que, de acordo com a região geográfica, as

161

médias das respostas dadas pelos inquiridos não diferem substancialmente, conforme pode-se
verificar.

Tabela - Satisfação global média registrada por região
Abastecimento de água
Saneamento de águas residuais
Resíduos indiferenciados
Recolha seletiva

Norte
5,78
5,87
5,61
5,51

Centro
5,89
5,90
5,67
5,48

Lisboa
5,73
5,70
5,18
5,18

Alentejo
5,71
5,55
5,52
5,33

Algarve
5,43
5,57
5,60
5,48

Fonte: ENTIDADE REGULADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E RESÍDUOS (ERSAR), 2016, p. 14.

Por fim, pode-se aferir que, nas últimas décadas, Portugal assistiu a uma profunda
reestruturação e modernização na prestação dos serviços, reforçando a estruturação e a
empresarialização dos serviços e a criação de importantes instrumentos jurídicos de
regulamentação. Estes aspectos, juntamente com as injeções de recursos financeiros, e o
esforço de centenas de entidades gestoras dos serviços e de milhares de profissionais,
permitiram um extraordinário desenvolvimento neste setor e uma significativa melhora da
prestação dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais à
população do país, tanto no que diz respeito à cobertura quanto à qualidade dos serviços
prestados, atingindo uma excelência na prestação dos serviços.
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Capítulo VII
7 O DIREITO AO SANEAMENTO BÁSICO: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS ONU, OEA E UE, E OS SISTEMAS
JURÍDICOS BRASILEIRO E PORTUGUÊS

Antes de finalizar o estudo, faz-se necessária a elaboração de uma análise
comparativa entre as Organizações internacionais abordadas ONU, OEA, e a UE, e os
sistemas jurídicos de proteção e de prestação dos serviços de saneamento básico entre Brasil e
Portugal.

7.1 Convergências e divergências entre ONU, OEA e EU

Quanto às semelhanças e às diferenças identificadas entre estes organismos
internacionais, pode-se afirmar que tanto a Organização das Nações Unidas (ONU) quanto a
Organização dos Estados Americanos (OEA) possuem um objetivo geral que é: a manutenção
da paz e da segurança internacional. Entretanto, o alcance dessa finalidade é divergente já que
a ONU possui a finalidade de manter a paz e a segurança universal, enquanto a OEA pretende
alcançar essa finalidade em âmbito regional. Outra diferença que se pode suscitar está na
admissão de seus membros. Por possuir finalidade universal, a ONU admite o ingresso de
novos membros sem qualquer descriminação, já a OEA só pode admitir o ingresso de
membros americanos. Outras convergências detectadas estão em sua base de criação já que
ambas foram criadas por Estados independentes e por isso são organizações interestatais,
instituídas por meio de Tratados internacionais multilaterais, possuindo igualmente
personalidade jurídica própria o que lhes permite assinar convênios internacionais, compõemse de órgãos de caráter permanente, e também são permanentes e por fim, ambas possuem um
estatuto interno.
No que tange às convergências e divergências entre a União Europeia e as duas
organizações acima comparadas, pode-se dizer que, do mesmo modo que a ONU e OEA, a
UE também foi criada por Estados independentes e por um Tratado internacional multilateral.
Entretanto, apesar de ser criada por Estados independentes, não se trata de uma entidade
interestatal como as demais organizações, mas sim de uma entidade supraestatal, seu status
supraestatal se dá pelo compartilhamento de soberania com os seus membros caracterizandose por um sistema institucional único. O seu Tratado institutivo também se difere das
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organizações em análise, haja vista, que se trata de um Tratado de caráter integracional de
modelo União aduaneira. De forma semelhante à ONU e à OEA, também possuí
personalidade jurídica própria. No entanto, possui finalidade e objetivos divergentes: pelo fato
de ter sido criada por um Tratado integracional de modelo União aduaneira, possui por objeto
o desenvolvimento econômico e social dos povos europeus, por meio da criação de um espaço
comum econômico com moeda única que é outra diferença entre as organizações. Por outro
lado, assemelha-se a OEA por também ser uma organização de âmbito regional. Por fim, sua
característica mais marcante enquanto ente supranacional é o poder de criar seu próprio
direito (suas próprias regras jurídicas) e de aplicá-lo diretamente aos seus membros sem a
necessidade de implementá-lo por instrumentos normativos internos.

7.2 Convergência e divergência do sistema Jurídico Brasileiro e Português

Quanto as convergências e as divergências dos sistemas jurídicos Brasileiro e
Português, observou-se que, em Portugal, através da publicação do Decreto n.º 13350 de 25
de março 1927, foram fixadas as bases de competência dos municípios para a execução dos
serviços públicos de interesse local quais sejam: a instalação e exploração do serviço de
abastecimento de água potável, a limpeza, saneamento e esgoto público e a remoção ou
utilização dos detritos urbanos. De forma semelhante, a Constituição Brasileira de 1988,
dispõe em seu artigo 30, inc.I, que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse
local.
Outro ponto que igualmente se assemelha é que, no sistema Português, foram
criados, por meio da Lei n.º 191 de 24 de maio 1993, o Instituto Nacional da Água (INGA)
que, em linhas gerais, era responsável por promover o andamento das políticas nacionais em
todas as áreas dos recursos hídricos e do saneamento básico, composto pelos seguintes
órgãos: a Direção de Serviços de Planejamento (DSP), à qual incumbe desenvolver as
atividades e estudos necessários para dar seguimento a uma gestão integrada dos recursos
hídricos nacionais, promovendo o planejamento das ações e coordenação dos meios
financeiros do INAG; e a Direção de Serviços de Projetos e Obras (DSPO), com a função de
desenvolver e promover os estudos e as atividades necessárias à concepção, execução e
funcionamento dos empreendimentos hidráulicos e dos sistemas de saneamento básico, quer
por iniciativa do INAG ou de qualquer órgão exterior.
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No sistema Brasileiro, no ano 2000, por meio da Lei n.º 9.984 de 17 de julho, foi
criada a Agência Nacional de Água (ANA), uma autarquia de regime especial, com
autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a
finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos
Hídricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Além
disso, através da promulgação da Lei n.º 9.433 de 8 de janeiro de 1997, criou-se a Política
Nacional dos Recursos Hídricos, que dispõe em seu artigo 1º, que a água é um bem de
domínio público, um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, e sua gestão deve
sempre proporcionar o seu uso múltiplo. Estabelece ainda que a bacia hidrográfica é a unidade
territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e que a gestão dos recursos
hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e
das comunidades.
Isso também pode ser verificado no sistema Português, que, em 02 de abril por
meio do Decreto-Lei n.º 112/2002, implementou o Plano Nacional da Água, que estabelece de
forma estruturada e programática uma estratégia racional de gestão e utilização de todos os
recursos hídricos nacionais, em articulação com o ordenamento do território e a conservação e
proteção do ambiente, tendo por base o aumento da produtividade da água e a promoção do
seu uso racional, com o máximo respeito pela integridade territorial das bacias hidrográficas;
a proteção, conservação e requalificação dos recursos hídricos e dos ecossistemas associados;
a satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento econômico e social do
país; o respeito pela legislação nacional e comunitária referente
compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português; e o acesso

satisfação dos
informação e

participação dos cidadãos na gestão dos recursos hídricos.
Por derradeiro, outro ponto que se observa: no sistema brasileiro em 13 de
fevereiro de 1995 foi promulgada a Lei n.º 8.987, que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação dos serviços públicos. De forma similar, o sistema português através
do Despacho n.º 38/MARN/95 de 26 de agosto, institui a Comissão de Acompanhamento de
Concessões para os Sistemas Multimunicipais, com a função de acompanhar todas as
concessões dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de água para
consumo público, de recolha e tratamento de resíduos sólidos e de recolha e de tratamento e
rejeição de efluentes.
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Com relação aos pontos divergentes, contata-se que a Constituição Brasileira de
1988 garante o direito ao acesso ao saneamento por meio de seu art.23, inc. IX, ao dispor que
“é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
promover programas de construção de moradias, melhoria das condições habitacionais e de
saneamento”.(BRASIL, 1988). Prevê, também, a tutela do saneamento básico no art. 200, inc.
IV ao dispor que “Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos
da Lei: participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico”.
De forma divergente, o sistema Constitucional português sequer menciona a palavra
saneamento básico em seu texto. Além disso, o sistema português também não dispõe de uma
conceituação específica do que venha ser saneamento básico. Entretanto, com base no que se
apresentou no Capítulo VI, pode-se dizer que por serviço de saneamento básico no sistema
jurídico Português entende-se: o abastecimento de água, a coleta das águas residuais urbanas e
a gestão de resíduos sólidos urbanos. De outro modo, o sistema jurídico Brasileiro através da
Lei n.º 11.445 de 5 de janeiro de 2007, define em seu art. 3º, o que se entende por saneamento
básico abrange a prestação de quatro tipos de serviços, nomeadamente o abastecimento de
água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e a
drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes
urbanas.(BRASIL, 2007).
Por fim, relata-se que no sistema Brasileiro houve uma paralisia institucional no
setor de saneamento que perdurou por um período de quase duas décadas após o fim da era
PLANASA em 1986 até a promulgação da Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes para
o setor. De forma distinta do que ocorreu no Brasil, em Portugal a política de
desenvolvimento do setor de saneamento sempre esteve em andamento progredindo
consideravelmente nas últimas décadas atingindo a excelência na prestação.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção do conceito de saneamento básico desenvolveu-se paralelamente a
evolução da sociedade. No Brasil, pode-se dizer que, na perspectiva governamental, o
conceito de saneamento foi inaugurado juntamente com o Plano Nacional de Saneamento,
mais conhecido como "PLANASA", que teve por objetivo implementar uma política de
saneamento em todo o país. Entretanto, o PLANASA visava apenas à prestação de dois tipos
de serviços, o abastecimento de água potável e a coleta de esgoto sanitário, influenciando
diretamente na construção do conceito de saneamento básico. A princípio, estudiosos
elaboraram definições de saneamento básico em sentido estrito abordando basicamente a
captação, o tratamento, a distribuição de água potável e o esgotamento sanitário. Com a queda
do plano PLANASA, em 1986, uma nova noção de saneamento básico começa a ser cunhada
por novos doutrinadores que defendiam uma conceituação mais ampla e abrangente dos
serviços de saneamento básico, de forma que a prestação desses serviços não se limitasse
apenas a duas atividades, mas que também abordasse outros setores como a coleta de resíduos
sólidos, o manejo de águas pluviais, a prevenção de doenças, a salubridade ambiental dentre
outras atividades. Apesar de a nova definição ventilada apresentar uma evolução para o setor,
não demorou muito para que passasse a confundir-se com um outro instituto, o saneamento
ambiental, que possui em sua base conceitual uma visão generalizada de salubridade
ambiental e de saúde pública, que abrange, mas não se esgota na definição mais alargada de
saneamento básico. Isso leva à conclusão de que o saneamento básico é espécie do gênero
saneamento ambiental. Pode-se dizer que tais divergências sobre a conceituação do tema, só
vieram a ser superadas duas décadas depois de um vazio institucional deixado pelo
PLANASA. Em 5 de janeiro de 2007, veio à luz a Lei n.º 11.445/07, que estabelece a Política
Nacional de Saneamento Básico, ditando as diretrizes para o setor, adotando em seu art. 3º a
definição mais ampla de saneamento básico, que compreende os serviços de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas.
Nesse sentido, os serviços que compõem o conceito de saneamento básico, a partir
da promulgação da Lei n.º 11.445/07, estão intimamente ligados à proteção da saúde humana,
a qual se entende, por completo estado de bem-estar físico, mental e social, não consistindo
apenas na ausência de doença ou enfermidade. Desse modo, a saúde constitui um direito
humano fundamental, consagrado nos arts. 6º e 196º da CRFB/1988. Além do que, a não

167

prestação desses serviços evoca o princípio maior da dignidade da pessoa da humana, um dos
fundamentos do Estado democrático de Direitos previsto no art. 1º, inc. III da CRFB/1988, ao
considerar que não pode existir indignidade maior do que submeter o ser humano a vexatória
situação de ter que agachar e evacuar a céu aberto sem um mínimo de privacidade para
limpar-se após realizar suas necessidades fisiológicas. Igualmente, ofende o princípio da
dignidade humana, não possuir acesso adequado ao abastecimento de água potável, tendo que
percorrer vários quilômetros para encontrar uma fonte de água limpa. Do mesmo modo, viola
a dignidade ter de conviver diariamente com esgoto a céu aberto por não possuir acesso a uma
rede pública coletora de esgoto sanitário, bem como não desfrutar dos serviços de coleta de
resíduos e drenagem de águas pluviais, serviços considerados indispensáveis para levar uma
vida com um mínimo de dignidade.
Ademais, em âmbito internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU),
considera o acesso ao saneamento básico como indispensável para o pleno gozo de todos os
demais direitos humanos, dentre os quais destacam-se o direito à saúde, conforme
demonstrou-se no Capítulo II, item 2.3, na análise do Relatório A/HRC/12/24, elaborado pela
perita independente sobre as obrigações em matéria de Direitos Humanos relacionadas à água
potável e saneamento, Sra. Catarina de Albuquerque. O acesso ao saneamento é essencial para
o gozo do mais alto nível de saúde, estimando-se que quase 90% das doenças diarreicas são
causadas pelo consumo de água não tratada e pela falta de prestação dos serviços de
saneamento. Nesse sentido, nas regiões onde as pessoas não possuem ou possuem acesso
limitado à água potável e saneamento, os riscos de desenvolvimento de doenças renais,
hepáticas, constipação e traumas psicológicos são bem elevados. Constatou-se que a falta de
saneamento básico é a causa mortis de cerca de 1,8 milhões de pessoas por ano. Nossa
pesquisa também demonstrou a profunda relação do direito humano ao saneamento com o
direito humano à educação, visto que, a cada ano, 443 milhões de dias escolares são perdidos
devido às doenças causadas pela má qualidade da água e a falta de saneamento. Além do que,
doenças relacionadas a falta de acesso à água e ao saneamento também afetam a capacidade
de aprendizagem dos alunos. Além disso, quando as escolas não possuem acesso a esses
serviços e a exposição das crianças à doença é exacerbada, elas deixam de frequentar a escola
antes mesmo de completarem o ensino fundamental. Outro fator detectado que também
influencia no abandono das cadeiras escolares, principalmente com relação às meninas em
idade de menstruação, é a falta de banheiros segregados por sexo. Nesse sentido, devido ao
caráter universal da ONU, bem como a universalidade das declarações de Direitos Humanos,
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é necessário invocar a proteção desses direitos. Nesse momento, pode-se suscitar uma
hierarquia internacional da ONU sobre as Organizações Internacionais Regionais formadas
por membros das Nações Unidas, como é o caso da Organização dos Estados Americanos
(OEA) e da União Europeia (UE), com base nos arts. 52 e 103 da Carta das Nações Unidas. O
direito ao acesso à água e saneamento deve ser reconhecido e tutelado tanto pelas
organizações regionais acima citadas quanto pelos seus Estados-membros.
Quanto as semelhanças e diferenças identificadas entre estes organismos
internacionais, pode-se afirmar que tanto a Organização das Nações Unidas (ONU) quanto a
Organização dos Estados Americanos (OEA) possuem um fim geral que é a manutenção da
paz e da segurança internacional. Entretanto, a abrangência dessa finalidade é divergente: a da
ONU é universal, já da OEA é regional. Outra diferença encontrada está na admissão de seus
membros: por possuir finalidade universal, a ONU admite o ingresso de novos membros sem
qualquer discriminação, já a OEA só pode admitir o ingresso de membros americanos. Quanto
as convergências ambas foram criadas por Estados e por isso interestatais, e instituídas por
meio de Tratados internacionais multilaterais, possuindo igualmente personalidade jurídica
própria o que lhes permite assinar convênios internacionais, compondo-se de órgãos de
caráter permanente, e também são permanentes, possuindo um estatuto interno.
No que tange à União Europeia, afirmou-se que, igualmente à ONU e à OEA, ela
foi criada por Estados independentes. Entretanto, não se trata de uma entidade interestatal mas
sim de uma entidade supraestatal, também instituída por um tratado, porém de caráter
integracional de modelo União aduaneira. De igual forma, possui personalidade jurídica
própria, seu status de entidade supraestatal se dá pelo compartilhamento de soberania com os
seus Estados-membros, possui moeda única. Sua característica mais marcante enquanto ente
supranacional é o poder de criar seu próprio direito e de aplicá-lo diretamente aos seus
membros sem a necessidade de implementá-los por instrumentos normativos internos.
Em relação a análise aos Tratados e Convenções internacionais celebrados pela
ONU e a OEA sobre a ótica da proteção do direito ao saneamento básico, verificou-se uma
aguda diferença entre as organizações: a ONU apresenta uma profunda preocupação com o
direito ao acesso a água e saneamento. Dessa maneira, em todos os seus Instrumentos
examinados sem exceção, os direitos à água e ao saneamento foram expressamente
garantidos, entendendo que ambos os direitos estão na base de todos os demais direitos
humanos já declarados. Nesse sentido, em 28 de julho de 2010, a Organização das Nações
Unidas (ONU) declarou através da Resolução A/RES/64/292 o acesso à água e ao saneamento
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como um Direito Humano, reconhecendo que a garantia desses direitos, é indispensável para
o pleno gozo de todos os demais direitos humanos existentes. De forma diversa, sente-se uma
carência no reconhecimento expresso do direito humano ao saneamento básico, no âmbito da
Organização dos Estados Americanos, que possa de fato trazer uma efetiva proteção desse
direito, apesar de se poder extrair em seus instrumentos uma garantia implícita, como, por
exemplo, o direito à saúde (art.10), ao meio ambiente (art.11), e à alimentação (art.12),
adicionados à Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, pelo Protocolo de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, mais conhecido como “Protocolo de San Salvador".
Todavia, nesta dissertação, foi examinada no Capítulo III, no item 3.6, a Carta
Social das Américas, na qual os Estados membros reconhecem em seu art. 20º, que a água
limpa e segura é fundamental para a vida, e básica para o desenvolvimento socioeconômico e
a sustentabilidade ambiental, e que o acesso indiscriminado da população à água potável e aos
serviços de saneamento contribui para o objetivo de combater a pobreza. Por essa razão, os
Estados se comprometeram a continuarem trabalhando para assegurar o acesso à água potável
e aos serviços de saneamento para as gerações presentes e futuras. Entretanto, o referido
documento nasce no âmbito jurídico internacional como um aditivo a Carta Democrática
Interamericana, que, por sua vez, é mais uma resolução, do que uma Convenção ou um
Tratado, logo, não se pode considerar que esse aditivo tenha força vinculante o suficiente,
para impelir aos Estados americanos a cumprirem o acordado.
De outro modo, a proteção do direito humano ao acesso à água e ao saneamento
no continente europeu é mais sólida. Iniciou-se pela profunda diferença no processo de
formação da União Europeia em relação a todas as outras organizações internacionais
regionais, em especial OEA, apesar de ambas serem organizações regionais. Enquanto a OEA
foi criada através da Carta da Organização dos Estados Americanos, assinada em Bogotá, na
Colômbia em 30 de abril de 1948, o processo de criação da UE tem início no modelo de
integração União Aduaneira adotado em 1951 com a criação da Comunidade Europeia do
Carvão e do Ação. De acordo com que foi abordado no Capítulo V, no item 5.1, o processo de
integração pressupôs quatro bases para integração regional: a base Econômica, Política, Social
e Jurídica; e cinco modelos de integração: a Zona de Tarifas Preferenciais, a Zona do Livre
Comércio, a União Aduaneira, o Mercado Comum e a União Econômica e Monetária, além de
possuir três blocos de integração: o Bloco Econômico, Comercial e o de Produção.
Reconheceu-se, na análise, o devido valor de cada uma das bases do processo de
integração e todos os demais componentes, entretanto, concluiu-se que a base social é o pilar
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de maior relevância, se considerarmos que não pode haver a criação de uma economia para
além das fronteiras estatais visando apenas ao lucro e a expansão das atividades econômicas.
O interesse do Estado em desenvolver-se economicamente só se justifica se também acarretar
um desenvolvimento social. O processo de integração que não esteja fundamentado na
persecução da melhoria do bem-estar social está fadado ao fracasso, até mesmo porque o
processo integracionista também precisa criar uma consciência transnacional que seja capaz
de gerar e manter um senso coletivo de pertencimento comum dos povos para além das
diferentes nacionalidades nele envolvidas, o que só será possível se o bem-estar social tiver
um papel de relevância em todas as fases do processo de integração.
Os Estados que hoje compõem a União Europeia sempre tiveram em suas bases
históricas o aprimoramento e a efetivação dos direitos, das garantias e dos deveres sociais.
Dessa maneira, para que o processo de integração regional da União Europeia alcançasse o
nível de integração que alcançou, sendo considerado o mais evoluído do mundo, ela teve que
manter em suas bases estruturais um conjunto de políticas sociais. Nas últimas décadas, a UE
tem trabalhado no intuito de harmonizar suas políticas sociais em todo o seu território com o
objetivo de diminuir as diferenças sociais existentes entres os Estados-membros para que
fosse assegurado aos indivíduos em qualquer lugar que ele resolvesse viver o gozo de direitos
sociais básicos e necessários para uma vida com dignidades. Para que isso fosse possível,
criaram-se fundos públicos e órgãos para executar a política social, como é o caso do Comitê
Econômico e Social, o Fundo Social Europeu ligado ao Banco Europeu de Investimento, o
Comitê das Regiões e o Fundo de Desenvolvimento Regional. Assim, durante todo o processo
de integração da União Europeia a garantia e a prestação dos serviços sociais sempre
estiveram em prioridade, até mesmo sendo utilizado como pré-requisito para adesão de novos
membros, como ocorreu com Portugal em 1986, que, para ser aceito, teve que aumentar o
nível de cobertura na prestação dos serviços de saneamento básico.
Em uma análise comparativa entre as políticas de prestação dos serviços de
saneamento básico entre Brasil e Portugal, pôde-se constatar que os pontos de convergência
são que em ambos os Estados os serviços de saneamento básico possuem status de interesse
local e, por essa razão, competem aos Municípios a titularidade e a prestação desses serviços.
Destacou-se como políticas semelhantes a criação do Instituto Nacional da Água (INAG), em
Portugal, por meio da Lei n.º 191/93, e a Agência Nacional da Água (ANA), criada por meio
da Lei n.º 9.984/2000, duas agências reguladoras dos recursos para a gestão consciente dos
recursos hídricos. Igualmente no Brasil foi estabelecida por meio da Lei n.º 9.433/1997 a
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Política Nacional dos Recursos Hídricos e em Portugal, em 02 de abril por meio do DecretoLei n.º 112/2002, criou-se o Plano Nacional da Água, que estabelece, de forma estruturada e
programática, uma estratégia racional de gestão e utilização de todos os recursos hídricos
nacionais. No Brasil, em 13 de fevereiro de 1995 foi promulgada a Lei n.º 8.987, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação dos serviços públicos De maneira
similar, em Portugal, através do Despacho n.º 38/MARN/95 de 26 de agosto, foi criada a
Comissão de Acompanhamento de Concessões para os Sistemas Multimunicipais.
Quanto aos pontos divergentes, no Brasil, a própria Constituição de 1988 garante
o direito ao acesso ao saneamento por meio de seus arts. 23º, inc.IX, e 200º, inc. IV.
Diferentemente do que ocorre no sistema Constitucional Portugal, que, em momento algum,
prevê o direito ao saneamento básico em seu texto. No sistema brasileiro o saneamento básico
está conceituado no art. 3º da Lei n.º 11.445 de 5 de janeiro de 2007. De maneira diversa, o
sistema Português não prevê nenhuma denominação específica para os serviços de
saneamento. Por derradeiro, pôde-se constatar que no sistema Brasileiro houve uma paralisia
institucional no setor de saneamento que perdurou por um período de quase duas décadas
após o fim da era PLANASA em 1986 até a promulgação da Lei 11.445/2007, que estabelece
as diretrizes para o setor. De forma distinta do que ocorreu no Brasil, em Portugal, a política
de desenvolvimento do setor de saneamento sempre esteve em andamento progredindo
consideravelmente nas últimas décadas e atingindo a excelência na prestação de serviços.
Por fim, o que se pôde concluir em nossa pesquisa, é que já se passaram dez anos
de promulgação da Lei de diretrizes do saneamento básico no Brasil, e apesar de sua
fundamental importância, ela não atingiu o protagonismo que dela se esperava. Portanto, a
carência na prestação dos serviços de saneamento não se encontra na falta de regime jurídico
que estabeleça diretrizes para o setor, mas sim na omissão dos governantes em identificar a
falta de saneamento básico como um problema de Estado, montando uma agenda para a
elaboração de políticas públicas eficazes, como ocorreu com o último e o único plano de
Estado que tivemos para o desenvolvimento do saneamento básico no país, o PLANASA,
muito embora, tenha sido elaborado durante o período do Governo Civil Militar. Assim, no
atual contexto democrático da sociedade brasileira a elaboração de um plano de Estado e não
de governo é a única solução que se vislumbra, para que se possa trazer um mínimo de
dignidade para milhões de brasileiros que não possuem acesso aos serviços de saneamento
básico e permanecem submetidos a situações sub-humanas.
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