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RESUMO 

Este trabalho se respaldou nas discussões sobre como universalizar o serviço de 

saneamento básico no Brasil. Mais especificamente, voltou-se ao anseio “federalizante” 

da questão como solução à baixa cobertura dessa infraestrutura de grande importância 

para a vida, saúde e dignidade dos cidadãos.  

Discutindo-se a constitucionalidade da Medida Provisória no 844/2018, que 

buscou aportar mais competência à União em matéria de saneamento básico, inclusive 

atribuindo à Agência Nacional de Águas, competência regulatória sobre esse serviço, 

adentrou-se a questão da juridicidade da solução pautada pelos agentes públicos e os 

termos que essa proposta levantam. Adentrar a questão remete às discussões setoriais 

travadas no âmbito dessa MP que apontaram dois caminhos distintos: i) 

constitucionalidade, diante da competência da União para instituir diretrizes na área de 

saneamento, prevista no art. 21, XX da Constituição Federal ou; ii) inconstitucionalidade, 

ante a competência municipal para legislar sobre matérias de interesse local por força do 

art. 30, I e V da CRFB. A inconstitucionalidade decorreria, portanto, de usurpação de 

competência pelas novas atribuições à Agência Nacional de Águas.   

Esse trabalho traz uma breve análise do histórico e status do setor de saneamento 

básico no país e sua importância para a sociedade e aprofunda na discussão referente a 

norma geral que respalda a discussão sobre limitação de competências federativas que 

ocorre ao fundo das discussões sobre a competência federal em  matéria de saneamento 

básico.  

O objetivo foi compreender qual a extensão da competência para instituir 

diretrizes em matéria de saneamento básico a ser exercida pela União a partir da 

compreensão do significado de norma geral, ao mesmo tempo analisar qual a importância 

do exercício dessa competência por parte desse ente. Passou-se brevemente pelas 

premissas que são aportadas pela literatura jurídico-econômica e pelos defensores de mais 

atribuição de papeis a União em matéria de saneamento básico seria positiva para sua 

universalização, para após, se adentrar nas questões jurídicas que palpitam sobre o tema 

e seu objeto per se. 

   

Palavras-chave: Saneamento Básico. Divisão de competências. Norma geral. Diretrizes. 

Agência Nacional de Águas. Interesse local. Competência municipal. Competência 

federal. Medida Provisória 844/2018. 



ABSTRACT 

This paper is based on the constitutional discussion about the Provisional Measure 

no. 844/2018 about the federal competence, granted to the National Water Agency, in 

subject of basic sanitation. The discussions related to the Ordinance point out two possible 

answers: i) constitutionality, based on the federal competence to create basic sanitation 

guidelines, predicted at the article 21, XX of the Federal Constitution or; ii) 

unconstitutionality, regarding the municipal competence to legislate about matters of 

local interest, predicted at the article 30, I and V of Federal Constitution. Therefore, the 

unconstitutionality would result from a usurpation of power that would happen if the 

Nacional Water Agency receive the national competence.       

 This conclusion paper goal is to understand the extension of the federal power to 

create basic sanitation guidelines and the meaning of general norm, at the same time, 

analyze the importance of the federal exercise of jurisdiction in this case. Thus, after the 

current state of public sanitation in Brazil and its’ importance to the society, the paper 

tried to go deeper in scope of general rule that bases discussions about the division of 

powers in the federation. 

 Lastly, the article goes briefly in the possible benefits that the basic sanitation 

sector could get from more power and clear competence attribution to the Federal Union 

and why it would be better for the development of this sector if local and national 

authorities shared powers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Basic sanitation. Power division. General norm. Guidelines. National Water 

Agency. Local interest. Municipal Competence. Federal Competence. Ordinance no. 

844/2018. 
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Introdução 

O setor de saneamento é essencial para o bem-estar da população, no entanto, no 

Brasil sua abrangência ainda é bastante deficitária. Ao utilizar o Sistema Nacional de 

Informação sobre Saneamento (“SNIS”) de 2016 como referência, observa-se que embora 

93% da população tenha acesso ao abastecimento de água, somente cerca de 59,3% da 

população tem acesso à coleta de esgoto, significando que quase metade da população 

não conta com esse serviço.  

Fortes discussões sobre como universalizar acesso à esses serviços tão importantes 

surgem ao longo dos anos, e, ganha forma proposta de atribuir mais competência à União 

como solução possível em virtude da maior capacidade técnica e institucional desse ente 

federativo. De acordo com o art. 21, XX da CRFB/88, é competência da União instituir 

diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo, dentre as áreas apontadas, a de 

saneamento básico. Por outro lado, o art. 30, I da CRFB/88 atribui aos municípios a 

competência sobre assuntos de interesse local, que, pela doutrina e jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, seria o caso do setor de saneamento. 

Nessa toada, propostas mais concretas surgem com a atribuição de competência 

regulatória a ente federal – a Agência Nacional de Águas (“ANA”), – como a Medida 

Provisória nº 844/2018 e repetida pela Medida Provisória nº 868/2018. Logo 

manifestações contrárias se estruturam apontando latente vício de inconstitucionalidade 

decorrente de um tolhimento da competência dos entes subnacionais1. Reconhece-se que, 

qualquer que fosse a estrutura ou órgão/entidade que o Poder Executivo ou que o Poder 

Legislativo escolhessem para dar forma a esse anseio federalizante, a reação seria 

semelhante, mas é preciso tomar essas discussões para se indagar sobre qual o papel da 

União em matéria de saneamento.  

Esse trabalho de conclusão de curso busca compreender a constitucionalidade da 

solução que crê que mais competência à União e qual seria a extensão e os limites desse 

ente federativo como formulador de “diretrizes” ou “normas de referência” para o 

desenvolvimento do setor de saneamento básico, e, ainda, em que medida o exercício 

dessa competência seria ou não uma usurpação da competência municipal.  

Far-se-á breve análise das premissas que amparam a proposta e os possíveis 

ganhos setoriais que essa atuação da União poder ensejar, a partir de uma perspectiva do 

                                                
1 ABAR. Nota de Repúdio à Medida Provisória 844/2018. Disponível em: http://abar.org.br/nota-de-

repudio-a-medida-provisoria-844-2018/ 

http://abar.org.br/nota-de-repudio-a-medida-provisoria-844-2018/
http://abar.org.br/nota-de-repudio-a-medida-provisoria-844-2018/
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direito econômico. Serão elucidadas possíveis consequências decorrentes de uma 

padronização que podem ser positivas ao setor, tais como aumento de previsibilidade e 

da segurança jurídica e redução dos custos de transação.  

Após a breve perspectiva econômica, debruçar-se-á sobre outras áreas em que a 

União exerce sua competência para editar normas gerais e como a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal tem compreendido o exercício desse poder e suas limitações. 

Antes, ainda, olhar-se-á também se tal matéria é passível de deslegalização para 

atribuição de competência administrativa a ser exercida pelo ente regulador nacional. 
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Seção 1 – Diagnóstico do Setor de Saneamento Básico 

O Saneamento Básico é setor de grande importância para a vida dos cidadãos 

devido a sua influência direta sobre direitos básicos como acesso à água, acesso a um 

meio ambiente sadio e acesso à saúde pela sua direta correlação com a prevenção de 

doenças. A Organização Mundial da Saúde (“OMS”) aponta relação direta entre 

investimentos em saneamento básico e economia nos gastos com saúde2, sendo para cada 

1 dólar investido naquela área, 5 economizados nesta. Além da conhecida correlação entre 

saúde pública e acesso à serviços de saneamento básico, estudos indicam que um maior 

acesso a esses serviços é capaz, também, de reduzir a desigualdade de renda.3 

Conforme disposto na legislação referente ao setor, a Lei 11.445/07, o saneamento 

se desdobra em quatro tipos de serviços, infraestruturas e instalações i) abastecimento de 

água potável; ii) esgotamento sanitário; iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

e iv) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Esse trabalho se debruçará mais 

especificamente sobre o acesso à água potável e esgotamento sanitário; “opção 

minimalista” (RAGAZZO, 2011, p. 274), visto que “o abastecimento de água e 

esgotamento sanitário refletem uma estrutura de rede com altos investimentos em ativos 

específicos” (RAGAZZO, 2011, p. 275), de modo que ambas configuram como 

economias de redes e mais propícias a uma análise jurídica com um viés mais econômico.     

Anualmente o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental, coleta dados para o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) que ampara a produção anual do Diagnóstico dos Serviços de Água 

e Esgotos do país. Ao mesmo tempo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), produz diversos dados referentes ao segmento de saneamento: a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o Censo Demográfico, a Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (Munic) e a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB). Embora não abordem os mesmos aspectos, as pesquisas se complementam para 

a construção de um diagnóstico do setor de saneamento básico no Brasil, tornando 

possível conhecer o quão abrangente é a prestação desses serviços no país. 

No diagnóstico de 2016, publicado em 2018, o SNIS apontou expansão na 

prestação dos serviços de água e esgoto, que aumentaram suas redes em 3,1% e 5,9%, 

                                                
2 Para cada U$1,00 investido em saneamento básico, economizar-se-ia U$5,00 com saúde curativa. 

FRANCEYS, R.; PICKFOR, J.; REIRED, R. Guía para el desarrollo del saneamiento in situ. OMS. 1994 
3 CALDERÓN, C.; CHONG, A. Volume and quality of infrastructure and the distribution of income: an 

empirical investigation. Review of Income and Wealth, v. 50, p. 87-106, 2004. 
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respectivamente, de 2015 para 2016. Com esse incremento, a população urbana atendida 

por redes de abastecimento de água cresceu em 1%, adicionando novas 1,6 milhões de 

pessoas à cobertura, ao passo que a rede de esgoto atendeu mais 4,1 milhões de habitantes, 

subindo em 4,1%. No total, o diagnóstico aponta que, em 2016, 93% da população urbana 

era atendida por redes de água e 59,7% pelo serviço de esgoto. Com números um pouco 

distintos, a PNAD de 2017 indicou que 34% da população (69,2 milhões de domicílios) 

ainda não estava conectada à rede de esgotamento sanitário, ao passo que 97% dos 

domicílios possuía acesso à água canalizada, sendo 85% através de redes de distribuição 

e as demais por poços.  

Gráfico 1 - Acesso à abastecimento de água e esgotamento sanitário de acordo com a PNAD e com o SNIS 

 

Fonte: PNAD, 2017 e SNIS, 2016. Elaboração própria.  

A diferença entre as duas pesquisas é natural e pode ser explicada pelas 

metodologias diferentes adotadas: enquanto a PNAD, como indica seu nome, é a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, feita anualmente pelo IBGE, coleta dados sobre os 

domicílios a partir de informações prestadas pelos próprios residentes, o SNIS é 

elaborado a partir de formulários enviados aos prestadores de serviços, que podem ser as 

companhias estaduais, empresas e autarquias municipais, empresas privadas, prefeituras 

e seus órgãos.  Embora a variação seja pouco significativa, é importante ter consciência 

sobre sua existência dentre as bases de dados existentes e em que sentido elas se 

diferenciam. Por exemplo, no caso apontado, para o ano de 2016, o SNIS aponta dados 

de menor cobertura que a PNAD, e será essa base que se utilizará como referência no 

presente trabalho.  
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Ao se observar de maneira mais detalhada os dados referentes à abrangência da 

prestação dos serviços de saneamento básico, percebe-se que embora o dado referente à 

cobertura nacional apresente o alto índice de 93% para abastecimento de água e 59,7% 

para esgotamento sanitário, o dado desagregado por região demonstra um cenário mais 

alarmante:   

Gráfico 2 - Acesso à abastecimento de água e esgotamento sanitário por região, 2016 

 

Fonte: SNIS, 2016. Elaboração própria.  

O que se pode observar é que as regiões Sul e Sudeste têm altos índices de acesso 

a abastecimento de água, ao passo que a região norte fica pouco acima de 50%. Por outro 

lado, o acesso ao esgotamento sanitário é precário em todo o país, exceto na região 

sudeste. Até a região sul, que goza de quase 90% de acesso ao abastecimento de água, 

tem pouco mais que 40% de acesso a esgotamento sanitário.  

O índice de perdas de água relacionados à distribuição é também dado alarmante, 

visto que somente em 2016 houve perda de cerca de 38% da água potável do país4. Esse  

As perdas financeiras somente para àquele ano são estimadas em cerca de R$ 10,5 

                                                
4 As perdas apontadas configuram: “vazamentos nas tubulações, erros de leitura de hidrômetros, roubos e 

fraudes”, entre outros. Trata Brasil e GO Associados. Perdas de água 2018 (SNIS 2016): desafios para 

disponibilidade hídrica e avanço da eficiência do saneamento básico. Disponível em: 

http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/perdas-2018/estudo-completo.pdf  
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bilhões, quando o investimento foi de R$ 11,5 bilhões5, entretanto, o histórico não 

apresenta números consistentes de redução dessas perdas: 

   

Gráfico 3 – Evolução % de perdas na distribuição de água - Brasil 

 

Fonte: SNIS, 2016. Elaboração própria.  

A baixa abrangência e eficiência dos serviços de saneamento básico não é 

preocupação recente dos gestores públicos brasileiros e foi objeto de diversas tentativas 

de elaboração de normas e planos que se esperava que fossem aptos a atingir a 

universalização desse serviço no país. Apesar de alguns planos governamentais enfocados 

na expansão dos serviços de saneamento básico terem produzido resultados relevantes, 

como se verá adiante, é possível perceber como é dificultosa sua universalização (Gráfico 

4 e Gráfico 5): 

                                                
5 Trata Brasil e GO Associados. Perdas de água 2018 (SNIS 2016): desafios para disponibilidade hídrica 

e avanço da eficiência do saneamento básico. Disponível em: 

http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/perdas-2018/estudo-completo.pdf 
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Gráfico 4 – Moradores de Domicílios Particulares Permanentes com Esgotamento Sanitário (acesso a rede coletora) 
(%) - Por Região 

 

Fonte: IBGE/PNAD. Elaboração Própria. 

Gráfico 5- Moradores de Domicílios Particulares Permanentes com Água Encanada (canalização interna com rede 
geral) (%)- Por Região 

 

Fonte: IBGE/PNAD. Elaboração Própria. 

Nota-se que embora haja ampliação da infraestrutura de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, o avanço do setor nos últimos anos ainda é insuficiente para 

universalizar o acesso à rede, sobretudo nas regiões norte e nordeste, que não contavam 

com redes expressivas no ano de 2001 – início da amostra. Pesquisa da Confederação 

Nacional da Indústria6, realizada em 2018, apontou que para atingir a meta de 

universalização prevista para 2033 – conforme meta estabelecida no Plano Nacional de 

Saneamento Básico (PLANSAB), que será abordado adiante – os aportes para o setor 

                                                
6 Confederação Nacional da Indústria. “Saneamento Básico: uma agenda regulatória e institucional”. 

Disponível em: https://static.poder360.com.br/2018/06/relacaosaneamento-CNI-.pdf  
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deveriam ser de R$21,6 bilhões anuais, no entanto, nos últimos 8 anos o valor médio dos 

investimentos foi de R$13,6 bilhões/ano. Com esse desembolso anual, o acesso à agua e 

esgotamento sanitário somente será atingido após 2050.     

O setor de saneamento é de extrema importância para a população pois sua 

ausência pode ser diretamente relacionada a casos de doenças e endemias. Em 2017, 

aponta o IBGE7, 34,7% dos municípios sofreram com endemias ligadas ao saneamento 

básico como dengue, zika e chikungunya. Diarreia e leptospirose são outras doenças 

derivadas de condições inapropriadas do saneamento básico, e, apontou estudo8 que em 

2017 foram cerca de 74,5 mil internações decorrentes de doenças relacionadas a 

esgotamento sanitário inapropriado, 56% desses casos na região nordeste. O que se 

percebe é que investir em saneamento é também aprimorar a saúde e qualidade de vida 

da população, que fica menos propensa a doenças relacionadas a águas contaminadas e 

esgotos a céu aberto.    

Além de se tratar um direito humano per se, saneamento básico é um setor com 

externalidades9 positivas nas áreas de saúde e desenvolvimento humano. Diante dos 

desafios e da necessidade da população de melhores condições na prestação dos serviços 

de saneamento básico no país, gestores públicos brasileiros elaboraram algumas 

tentativas voltadas à resolução do problema da abrangência desse serviço no país. 

Algumas dessas iniciativas serão abordadas adiante.  

 

1.1 Planos Governamentais 

1.1.1  Plano Nacional de Saneamento, 1969 

Em 1967, o Ministério do Interior incumbiu o Banco Nacional de Habitação 

(BNH) de realizar diagnóstico do saneamento no país. Constatou-se que a prestação dos 

serviços de água e esgoto era majoritariamente realizada por entidades municipais. Ao 

                                                
7 IBGE. Munic: mais da metade dos municípios brasileiros não tinha plano de saneamento básico em 2017. 

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/22611-munic-mais-da-metade-dos-municipios-brasileiros-nao-tinha-plano-de-

saneamento-basico-em-2017  
8 Instituto Trata Brasil. Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento brasileiro. Disponível em: 

http://tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/pesquisa7/pesquisa7.pdf     
9 Hal Varian (2015) explica existem externalidades de consumo e de produção, e que elas ocorrem quando 
a ação de um agente afeta diretamente a de outro, podendo ser gerar um “efeito externo” positivo ou 

negativo. Logo, o efeito do setor de saneamento básico sobre as áreas de desenvolvimento humano e saúde 

seria externalidades positivas, pois, ao se melhorar as condições de prestação desse serviço, também se gera 

melhorias nos indicadores de saúde e desenvolvimento humano, sem que se faça uma ação voltada 

especificamente para eles.          

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22611-munic-mais-da-metade-dos-municipios-brasileiros-nao-tinha-plano-de-saneamento-basico-em-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22611-munic-mais-da-metade-dos-municipios-brasileiros-nao-tinha-plano-de-saneamento-basico-em-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22611-munic-mais-da-metade-dos-municipios-brasileiros-nao-tinha-plano-de-saneamento-basico-em-2017
http://tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/pesquisa7/pesquisa7.pdf
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mesmo tempo, o censo de 1970 apontou que 50,4% da população urbana contava com 

abastecimento de água e 20% com esgotamento sanitário. Desse modo, para administrar 

o déficit no setor de saneamento, surge o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), 

voltado a10:  

[...] eliminação do déficit do setor de saneamento básico por meio de 

programação adequada que permita atingir o equilíbrio entre a demanda e a 

oferta desses serviços, no menor tempo, com um mínimo de custo [...]; 

instituição de uma política tarifária de acordo com as possiblidades dos 

consumidores [...]; redução de custos operacionais em função de uma 

economia de escala com reflexos diretos no esquema tarifário [...].   

 

 A partir dos estudos do BNH, constatou-se que seria necessário que houvesse em 

cada ente da federação uma companhia estadual de saneamento que deveria implantar, 

operar e realizar a manutenção dos sistemas locais de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário.  

O plano tinha uma configuração voltada a centralização decisória e maior 

planejamento setorial: foram criadas as Companhias Estaduais de Saneamento Básico 

(CESB), que, apesar de serem estaduais, seguiriam diretrizes federais e operariam em 

monopólio. Em virtude disso, cerca de 20% dos municípios, sobretudo médios e grandes 

em Estados como São Paulo e Minas Gerais, optaram por não aderir ao plano, mesmo 

implicando que não poderiam contar com as verbas federais oriundas da adesão.  

O BNH deveria gerir o Sistema Financeiro de Saneamento (“SFS”), que seria 

constituído com recursos do governo federal e do Fundo de Financiamento para Água e 

Esgotos (“FAE”), conforme estabelecia o Decreto-Lei 949/196911. O plano olhava para 

o processo de urbanização brasileiro e estimava que, com base nas taxas de crescimento 

da população urbana, o Planasa seria capaz alcançar o equilíbrio entre oferta e demanda 

dos serviços de água e esgoto até 198012.  

O enfoque do plano era a construção e ampliação dos sistemas de água e 

esgotamento sanitário em detrimento da operação13, essa ênfase era decorrente do fluxo 

                                                
10 Planasa.  
11 Planalto. Decreto-Lei nº 949/1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1965-1988/Del0949.htm  
12 Observe-se que embora falasse de equilíbrio entre oferta e demanda, o plano tinha como meta atender 

80% da população urbana com serviços de água e 50% com serviços de esgoto até 1980. GUIMARÃES, 
Ester Feche. Modelo inclusivo para a universalização do saneamento básico em áreas de vulnerabilidade 

social. 2015. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. doi:10.11606/T.18.2016.tde-17122015-153306. 

Acesso em: 01.12.2018.  
13 Op. Cit.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0949.htm
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de recursos oriundos do BNH ser vinculado ao CAPEX14. Essa priorização teria acelerado 

o processo de degradação da infraestrutura e aumento no índice de perdas, pois “a ênfase 

nessa área em detrimento do setor de operações, que não era financiado pelo BNH, levou 

a uma posterior degradação dos sistemas e a um índice bastante elevado de perdas de 

água” (Turolla, 1999).   

Ele aponta ainda que os recursos federais foram primordiais na efetivação do 

Planasa:  

No que tange os financiamentos para investimentos, de 1968 a 1971 quase 

100% dos investimentos realizados foram em redes de abastecimento de água 

e 30% foram investidos em coleta e afastamento de esgoto. De 1968 a 1984, o 

BNH respondeu por 65% dos recursos financiados, contra apenas 35% dos 

fundos estaduais.     

O propósito basilar do plano era “permitir a adoção de uma política de subsídio 

cruzado entre Municípios rentáveis e não rentáveis, além de possibilitar um 

gerenciamento centralizado, e, portanto, mais eficiente dos riscos da prestação do 

serviço” (RAGAZZO, 2011)15. Para estimular essa delegação aos estados por parte dos 

municípios, foram oferecidos incentivos econômicos que consistiam na possibilidade de 

acesso aos recursos do SFS, que seriam repassados para a expansão da infraestrutura. 

Ademais, buscava-se também a redução de riscos, decorrente da concentração da 

prestação (TUROLLA, 1999).  

Os Municípios que queriam acessar os recursos da União, do SFS, renunciaram 

suas prerrogativas de poder concedente para os Estados, que constituíram as Companhias 

Estaduais de Saneamento Básico (“CESB”). Concretizou-se, conforme previsto no plano, 

a utilização de subsídios cruzados para possibilitar o acesso ao serviço nas áreas de menor 

poder aquisitivo que significava compatibilizar “aspectos econômicos com objetivos 

sociais”16 com vistas a dar equilíbrio tarifário as CESBs. A ideia era que “as áreas de 

cobertura financeiramente viáveis gerariam excedentes destinados a outras onde a receita 

tarifária não fosse suficiente para cobrir o custo pleno do serviço” (Silva, 1999).  

                                                
14 TUROLLA, Frederico Araujo. Provisão e operação de infra-estrutura no Brasil: o setor de saneamento. 

Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1999. P. 

57. 
15 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação Jurídica, Racionalidade Econômica e Saneamento 

Básico. Renovar: Rio de Janeiro. 2011.  
16 GUIMARÃES, Ester Feche. Modelo inclusivo para a universalização do saneamento básico em áreas de 

vulnerabilidade social. 2015. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. doi:10.11606/T.18.2016.tde-

17122015-153306. Acesso em: 01.12.2018.   
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Em 1985, a PNAD, realizada pelo IBGE, indicava que 87% da população urbana 

do país tinha acesso ao abastecimento de água, o que configurava o montante de mais 56 

milhões de pessoas atendidas por esse serviço (Monteiro, 1993). Durante a execução do 

Planasa, que foi até o início dos anos 90, todos os estados da federação instituíram uma 

companhia estadual de saneamento, as CESBs, com a competência de prestar os serviços 

de saneamento básico em sua região.  

 

1.1.2 Plano Nacional de Saneamento Básico, 2013 

Em 2013, de modo a dar cumprimento ao art. 52 da Lei 11.445/200717, 

regulamentado pelo Decreto nº 8.141/2013, o Ministério das Cidades elaborou o Plano 

Nacional de Saneamento Básico (Plansab). O plano realiza um diagnóstico em que 

reconhece haver déficit significativo dos serviços de saneamento básico no país, que à 

época eram representados por:  

Tabela 1- Atendimento e déficit por componente do saneamento básico no Brasil, 2010 

Componente Atendimento adequado DÉFICIT 

Atendimento precário Sem atendimento 

(x 1.000 hab) % (x 1.000 hab) % (x 1.000 hab) % 

Abastecimento de 

água 

112.497 59,4 64.160 33,9 12.810 6,8 

Esgotamento 

sanitário 

75.369 39,7 96.241 50,7 18.180 9,6 

Manejo de 

resíduos sólidos 

111.220 58,6 51.690 27,2 26.880 14,2 

Fonte: Plansab, 2013 

 

Além do diagnóstico, o Plansab estabelece metas de expansão e qualidade dos 

serviços de saneamento básico em todo o país no curto (2018), médio (2023) e longo 

prazo (2033), de acordo com as regiões. Algumas dessas metas podem ser observadas na 

tabela abaixo: 

Tabela 2 - Metas Plansab 2013 

Indicador Ano Brasil N NE SE S CO 

A1. % de domicílios urbanos e 

rurais abastecidos por rede de 

2010 90 71 79 96 98 94 

2018 93 79 85 98 99 96 

                                                
17 Art. 52.  A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades: 

I - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB que conterá: 

I - o Plano Nacional de Saneamento Básico, que conterá:    (Redação dada pela Medida Provisória nº 844, 

de 2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv844.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv844.htm#art5
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distribuição e por poço ou nascente 

com canalização interna 
2023 95 84 89 99 99 98 

2033 99 94 97 100 100 100 

A2. % de domicílios urbanos 

abastecidos por rede de 

distribuição e por poço ou nascente 

com canalização interna 

2010 95 82 91 97 98 96 

2018 99 96 98 99 100 99 

2023 100 100 100 100 100 100 

2033 100 100 100 100 100 100 

A3. % de domicílios rurais 

abastecidos por rede de 

distribuição e por poço ou nascente 

com canalização interna 

2010 61 38 42 85 94 79 

2018 67 43 53 91 96 88 

2023 71 46 60 95 98 93 

2033 80 52 74 100 100 100 

A5. % de economias ativas 

atingidas por paralisações e 

interrupções sistemáticas no 

abastecimento de água 

2010 31 100 85 23 9 8 

2018 29 86 73 20 8 8 

2023 27 77 65 18 8 7 

2033 25 60 50 14 7 6 

E1. % de domicílios urbanos e 

rurais servidos por rede coletora ou 

fossa séptica para os excretas ou 

esgotos sanitários 

2010 67 33 45 87 72 52 

2018 76 52 59 90 81 63 

2023 81 63 68 92 87 70 

2033 92 87 85 96 99 84 

E2. % de domicílios urbanos 

servidos por rede coletora ou fossa 

séptica para os excretas ou esgotos 

sanitários 

2010 75 41 57 91 78 56 

2018 82 56 66 94 84 69 

2023 77 68 73 95 95 88 

2033 93 89 86 98 96 92 

E3. % de domicílios rurais servidos 

por rede coletora ou fossa séptica 

para os excretas ou esgotos 

sanitários 

2010 17 8 11 27 31 13 

2018 35 24 28 49 46 40 

2023 46 34 39 64 55 53 

2033 69 55 61 93 75 74 

E4. % de tratamento de esgoto 

coletado 

2010 53 62 66 46 59 90 

2018 69 75 77 63 73 92 

2023 77 81 82 72 80 93 

2033 93 94 93 90 94 96 

E5. % de domicílios urbanos e 

rurais com renda até três salários 

mínimos mensais que possuem 

unidades hidrossanitárias 

2010 89 70 81 98 97 97 

2018 93 82 89 99 98 98 

2023 96 89 93 99 99 99 

2033 100 100 100 100 100 100 

E6. % de serviços de esgotamento 

sanitário que cobram tarifa 

2010 49 48 31 53 51 86 

2018 65 62 51 70 69 90 

2023 73 70 61 78 77 92 

2033 90 84 81 95 95 96 

Fonte: Plansab, 2013 

 

O que se pode observar é que a expectativa de longo prazo para acesso ao 

abastecimento de água e esgotamento sanitário será, respectivamente, 99% no total, sendo 
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100% para áreas urbanas; e cerca de 91% total, sendo 93% para áreas urbanas, bem como 

100% de domicílios com renda de até 3 salários mínimos mensais com unidades 

hidrossanitárias.   

Além das metas regionais de expansão e qualidade do serviço, o Plansab cria três 

linhas de ação e aponta que agentes governamentais serão responsáveis por cada uma 

delas: i) saneamento básico integrado; ii) saneamento estruturante (apoio à gestão), sob 

responsabilidade do Ministério das Cidades; e iii) saneamento rural, sob responsabilidade 

do Ministério da Saúde, com execução pela Fundação Nacional da Saúde.  

Como o SNIS indica um acesso nacional a abastecimento de água para 2016 de 

93% e a PNAD, 97%, percebe-se que essa meta, apresentada no A1 da Tabela 2, será 

cumprida quando chegar seu prazo em 2018. Entretanto, no caso do acesso a esgotamento 

sanitário, mesmo se amparando na PNAD, que contém número mais elevado, não parece 

factível seu atingimento em 2018, uma vez que a pesquisa de 2016 apontou 66% de acesso 

e para atingir tal meta o indicador deveria aumentar 10 pontos percentuais, conforme 

indicado em E1 na Tabela 2.  Soma-se a esse dado, relatório elaborado pelo Senado 

Federal18, ainda em 2015, que apontava que as metas do plano eram demasiado 

“otimistas”, pois não consideravam o período de recessão que o país viria a passar, e 

recomendava, já naquele ano, que o plano fosse revisto. A avaliação reconhece que a 

divisão das ações federais em três frentes foi acertada, mas refletiu que as metas 

dificilmente seriam cumpridas, pois não teriam se amparado em dados históricos da 

execução orçamentária.    

1.2 Desenvolvimento Normativo 

1.2.1 Discussões sobre competência no Setor de Saneamento Básico 

1.2.2 Introdução da Questão - tratamento constitucional do saneamento - porque 

há dificuldade em promover segurança jurídica no setor  

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a trazer expressamente em seu texto 

dispositivos sobre saneamento básico. O art. 21, XX19, confere à União a competência 

para instituir diretrizes gerais sobre alguns aspectos do desenvolvimento urbano, 

inclusive, saneamento básico. O art. 23, IX, atribui à União, assim como aos estados, 

                                                
18 Senado Federal. Avaliação de Políticas Públicas: Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). 

Brasília-DF. 2015 
19 Art. 21. Compete à União: 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos; 
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municípios e Distrito Federal, a competência para promover melhorias nas condições de 

saneamento básico20. Há também competência desse ente para legislar concorrentemente 

sobre proteção ao meio ambiente, poluição e consumo do serviço de saneamento21 e para 

participar da formulação e execução de políticas de saneamento22. Esses são os 

dispositivos que, de maneira expressa, dispõem sobre saneamento básico na constituição 

federal. 

Nas discussões do constituinte23 não é possível descobrir qual a racionalidade que 

guiou a atribuição de competência geral à União e a ausência de estipulação de 

competência específica em matéria de saneamento básico. Algumas discussões apontam 

uma tendência em atribuir o tema à esfera local, ou seja, o município: 

 [...] O SR. JORGE KHOURY HEDAYE: 

[...] A água tratada e o esgoto, arrancados da competência municipal em 

favor de sistemas unificados de gerenciamento a distância, ficaram fora 

da sintonia das necessidades e expectativas do município. [...] A vida 

moderna tem exigido do município uma crescente expectativa de novos 

serviços e de ampliação dos tradicionais, tudo à conta de um surrado tributo – 

o Imposto Predial e Territorial Urbano – odioso, pois grava a moradia 

conseguida, muitas vezes, à duras penas. Com esse tributo, o prefeito enfrenta 

as despesas municipais: pessoal, manutenção dos serviços e equipamentos e os 

investimentos inadiáveis. As taxas não cobrem os serviços de coleta e 

destinação do lixo e a limpeza pública, para ficarmos apenas nos 

indispensáveis. (grifos nossos) 

O que se pode perceber é que o constituinte não determinou atribuição expressa 

da competência específica sobre saneamento básico na constituição, cabendo à 

jurisprudência fixá-la. Durante os anos 2000, foram travadas discussões sobre a quem 

caberia a competência para ser titular do serviço público de saneamento básico: município 

ou Estado-membro. A doutrina que acreditava se tratar de competência dos estados, 

apontava que “muitas vezes a água a ser utilizada na prestação do serviço advém de bacias 

hidrográficas abrangentes de mais de um município, de forma que [...] deveria ser 

considerado como de titularidade dos Estados” (Aragão, 2008), além disso, enxergava-se 

também que a atribuição ao estado possibilitaria a utilização de subsídios cruzados, que 

                                                
20Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico; 
21 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 

do meio ambiente e controle da poluição; 
22 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 
23 Senado Federal. Diário da Assembleia Nacional Constituinte: comissão da organização do Estado. 

Disponível em: 

http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/2_Comissao_Da_Organizacao_Do_Estado.pdf 
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poderiam permitir a expansão do serviço para áreas onde fosse economicamente mais 

difícil. 

A doutrina majoritária, e vigente, apontava à competência do município e a 

prevalência do art. 30, I da constituição. Para eles não seria necessária a interpretação do 

STF, pois “os serviços de distribuição de água domiciliar e os de esgotamento sanitário, 

sem dúvida nenhuma, são de peculiar interesse local e, portanto, sua titularidade pertence 

ao município”24. Há ainda parte da doutrina que acredita se tratar de competência 

municipal, mas que quando houver a criação de região metropolitana, essa competência 

passará a titularidade estadual, conforme defende o professor Luís Roberto Barroso25. 

Com a entrada em vigor da Lei no 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, o legislador infraconstitucional se manteve silente sobre quem 

seria o titular sobre os serviços públicos de saneamento básico, referindo-se tão somente 

a “titulares de serviço público de saneamento básico”, conforme disposto em todo o 

Capítulo II “Do exercício da titularidade”. Todavia não estava firmado o entendimento 

de que ao município caberia a titularidade sobre esses serviços, e a não expressa menção 

do legislador prorrogou a discussão. O Supremo Tribunal Federal discutiu ainda antes da 

criação do marco regulatório sobre competência em matéria de saneamento nos anos 

2000, como na ADI-MC nº 2.340-3/SC. Na Medida Cautelar da ADI nº 2.340-3/SC, o 

Governador do Estado de Santa Catarina apontava inconstitucionalidade em norma 

estadual – Lei 11.560/00 – que estabelecia obrigações à companhia estadual de 

saneamento básico – obrigação de fornecer água potável por caminhão pipa quando 

houvesse interrupção da prestação normal do serviço, e pedia a suspensão de sua eficácia 

enquanto não se julgasse o mérito. A assembleia legislativa alegava que havia usurpação 

da competência municipal, pois estaria agindo como acionista majoritária da Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento (“CASAN”). Na medida cautelar, foi decidido pela 

suspensão da eficácia da Lei nº 11.560/00. O Ministro Maurício Correa, resume os 

argumentos vencedores:    

Tenho que se tornam inaplicáveis à espécie os princípios da razoabilidade, 

quando, acima dela, há imperativo constitucional que a faz ininvocável, visto 
que é a Constituição Federal que assegura em seu inciso I do artigo 30 que ao 

Município compete legislar sobre assuntos de interesse local. De todos os 

interesses característicos, peculiares e evidentes os que dizem respeito ao 

fornecimento de água e aos demais setores ligados ao saneamento público.  

 

                                                
24 MUKAI, Toshio. Capítulo II - Do exercício da titularidade. In:_(Coord). Saneamento Básico: Diretrizes 

Gerais: Comentários à Lei 11.445 de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 38 
25 BARROSO, L. R. Saneamento básico: competências constitucionais da União, Estados e Municípios 

 Revista de informação legislativa, v. 38, n. 153, p. 255-270, jan/mar. 2002 
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 Também nesse sentido houve manifestação do Supremo na ADI-MC 2337-3/SC 

no sentido de reforçar a competência sobre saneamento municipal, suspendendo a eficácia 

da lei catarinense nº 11.372/00, que previa hipótese de suspensão do pagamento de tarifas 

de água e esgoto. Ainda antes dessas ADI houve ADI-MC nº 2.299/RS, julgada em 2001, 

em que se reconhecia que o estado do Rio Grande do Sul não detinha competência para 

editar a Lei nº 11.462/00, que previa a isenção do pagamento de tarifas dos serviços de 

energia e saneamento básico em virtude de situação de desemprego, por se tratarem, 

respectivamente, de competências federal e municipal.  

Em 2013, impulsionados pelas discussões referentes ao Plansab, o STF julgou o 

mérito da ADI nº 2340-3/SC, mantendo o mesmo entendimento da medida cautelar, e, 

além disso, julgou a ADI nº 2.077/BA26, com entendimento semelhante. Na ADI nº 2.077, 

o Partido Democrático Trabalhista (“PDT”) questionava a constitucionalidade alguns 

novos dispositivos na constituição baiana que conferiam ao estado a competência para 

legislar sobre diretrizes dos serviços de água e esgoto, o que configuraria, de acordo com 

o partido, usurpação da competência municipal, e, portanto, feriria a carta magna. 

Novamente, o STF manifestou-se pela inconstitucionalidade dos dispositivos que 

atribuíam ao Estado-membro tal competência. 

Embora houvesse uma tendência da jurisprudência a firmar seu entendimento no 

sentido de ao município recair a titularidade sobre os serviços de saneamento básico, 

ainda restava o questionamento sobre as regiões metropolitanas, que também em 2013 

foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.842/RJ. Nesse julgamento se 

discutia a possibilidade de transferência da titularidade de competências administrativas 

e normativas próprias de municípios aos Estados-membros em casos de região 

metropolitana. Nessa discussão, prevaleceu o entendimento que seria inconstitucional 

atribuir tão somente ao Estado-membro a competência, devendo ocorrer a gestão 

compartilhada dessas atribuições, conforme pode ser melhor observado no voto-vista27 

do Ministro Lewandowski: 

Assim, embora se reconheça que a autonomia municipal assegurada pela Lei 

Maior não pode ser esvaziada mediante a transferência integral da titularidade 
das funções públicas de interesse comum ao Estado instituidor da entidade 

territorial, tal garantia que o texto magno assegura às comunas também não 

deve, de outra parte, atuar como um bloqueio à efetiva concretização de outros 

valores constitucionais, em especial os atinentes ao federalismo cooperativo.  

                                                
26 ADI 2340, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013, 

DJe-087 DIVULG 09-05-2013 PUBLIC 10-05-2013.  
27 STF. Voto-vista Ministro Ricardo Lewandowski. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI1842RL.pdf  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI1842RL.pdf
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Parece-me, portanto, que a gestão compartilhada das novas regiões, previstas 

no art. 25, § 3º, da CF, entre os Municípios e o Estado, é a solução que melhor 

se harmoniza com a preservação da autonomia local e a imprescindível atuação 

do ente instituidor como coordenador das ações que envolvam o interesse 

comum de todos os integrantes do ente regional 

 Desse modo, compreende o STF, que nos casos de região metropolitana, os 

serviços de saneamento básico terão uma gestão compartilhada, visto que se reconhece 

que há ganhos de escala com o compartilhamento da prestação desses serviços em 

municípios limítrofes, ao mesmo tempo em que entende haver necessidade de 

participação efetiva do município em sua gestão:  

4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição 

Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios 

para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante 

a competência municipal do poder concedente do serviço público de 

saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da 
existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, 

distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – 

que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a 

existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função 

pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local 

e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 

25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do 

interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico 

pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando 

convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 
da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como 

compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual 

que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a 

participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e 

planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender 

adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar 

viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. 

Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não 

esvazia a autonomia municipal.  

5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder 

concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O 
estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de 

competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de 

cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento 

básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do 

conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O 

parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à 

divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário 

evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos 

de um único ente para preservação do autogoverno e da 

autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e 

da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado 
federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser 

paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no 

âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado 

deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas 

particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio 

absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a 
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inconstitucionalidade da expressão “a ser submetido à Assembleia 

Legislativa” constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do 

art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 

11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como 

dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. [...] (grifos 

nossos) 

 

 Portanto, observa-se que no ordenamento jurídico brasileiro, há expressa previsão 

constitucional atribuindo competência para instituir diretrizes sobre saneamento à União, 

ao passo que a doutrina e a jurisprudência do STF compreenderam que a competência 

específica sobre esses serviços é municipal, por se tratar de interesse local. Vigora, ainda, 

a compreensão de que, em caso de regiões metropolitanas, não será do Estado-membro a 

competência para legislar sobre serviços de saneamento básico, mas uma gestão 

compartilhada entre estados e municípios, não necessariamente paritária, mas de acordo 

com sua participação na região metropolitana.  

 

Seção 2 – A importância do reconhecimento da Competência da União para 

instituição de diretrizes em Matéria de Saneamento Básico 

 

Buscando uma resposta à indagação de como aumentar o acesso aos serviços de 

saneamento básico, surge o ímpeto de dar nova roupagem à competência constitucional 

vigente sobre essa matéria como possível solução à questão. Assim, surge a proposição 

de que atribuir mais competência ao ente federativo que detém mais capacidade – a União 

– seria uma solução eficaz para a baixa abrangência desse serviço.  

Por trás desse redesenho do papel dos entes federativos em matéria de saneamento 

básico, há uma argumentação econômica pautada nos aspectos negativos que 

pulverização normativa decorrente da competência municipal incidente sobre essa 

matéria gera. Segundo o IBGE, o Brasil contém 5.570 municípios, isso implica dizer que 

5.570 entidades subnacionais são titulares da competência em matéria de saneamento 

básico. Isso não significa que cada ente irá prestar diretamente esses serviços, mas, 

conforme explica o art. 30, inciso V da CRFB, caberá a cada um deles determinar como 

se dará essa prestação. 

 A Fundação Nacional de Saúde (“FUNASA”), entidade vinculada ao Ministério 

da Saúde, detém competência para, por meio de convênios, repassar à municípios de até 

50 mil habitantes recursos para a execução de obras de saneamento básico. No processo 

do TCU “TC 006.993/2011-7”, no acordão apresentado em 2013, o órgão apontou que 

cerca de 90% dos municípios brasileiros se encontram no seu escopo de atuação e que 
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estes detêm baixa capacidade para realizar procedimentos licitatórios em matéria de 

saneamento básico.  

Nesse processo, o TCU apontou diversos gargalos de natureza legal e técnica que 

dificultam que os recursos repassados pela União se desdobrem em obras de saneamento 

básico como: confecção do projeto básico, realização da licitação, acompanhamento e 

fiscalização das obras, prestação de contas e sustentabilidade, sendo o primeiro o 

principal deles28:   

Pelas informações obtidas na execução deste trabalho, pode-se afirmar 

que o principal ponto de estrangulamento que impede a adequada consecução 

das obras de saneamento em análise reside no projeto básico. No âmbito da 

Funasa, principalmente em virtude da baixa capacidade técnica dos 
convenentes em apresentar projetos básicos, milhares de convênios firmados 

encontram-se sem início de execução das obras, apesar de os recursos 

necessários terem sido empenhados.  

No presente trabalho também foi possível identificar que, em grande 

parte dos casos, quando o convenente consegue apresentar projeto básico à 

Funasa, este possui graves deficiências, demandando longo período até sua 

correção, ou, ainda, culminando na execução de obras de baixa qualidade, com 

custos elevados ou com poucas garantias de sustentabilidade quanto à sua 

operação e manutenção. Tais aspectos compõem o painel de temas a serem 

abordados adiante, ainda neste capítulo. 

Outra situação frequentemente observada nos processos de convênios 

firmados pela Funasa é a ausência de documentos relativos à contratação ou à 
elaboração do projeto básico. Normalmente utiliza-se como justificativa para 

ausência de informações: (i) a não identificação do responsável pelos projetos 

básicos; (ii) o fato dos projetos terem sido elaborados por gestões anteriores 

ou (iii) o fato dos projetos terem sido elaborados por equipe de profissionais já 

desligada dos quadros dos convenentes. 

Mais adiante o TCU sugere, referindo-se às irregularidades encontradas, que a 

Funasa elabore modelos de editais de licitação e contratos de execução de obras a serem 

seguidos pelos municípios29 para possibilitar uma qualidade mínima no conteúdo dos 

mesmos. O relatório demonstra que a maioria dos municípios não detém o aparato técnico 

necessário para a adequada condução do setor, por isso essa atuação por parte da Funasa 

– ou seja, da União – seria essencial.  

                                                
28 TCU. Processo TC 006.993/2011-7. Disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/699320117.PROC%2520/%2520/DT

RELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false  
29 “por meio da participação coordenada de suas áreas de convênio e de engenharia, formule modelo de 

editais de licitação e contratos de execução de obras, que contenham elementos mínimos necessários ao 

cumprimento das normas aplicáveis ao processo de seleção e contratação de empresas para realização de 

obras objeto das transferências firmadas; e 
divulgue e estimule aos convenentes a utilização dos modelos de editais e contratos de que trata a alínea 

anterior, obrigando os convenentes a apresentarem justificativas formais quando da não utilização dos 

mencionados modelos propostos”. Disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/699320117.PROC%2520/%2520/DT

RELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/699320117.PROC%2520/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/699320117.PROC%2520/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/699320117.PROC%2520/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/699320117.PROC%2520/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
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Em suma, pela explanação da corte de contas, percebe-se que a maior parte dos 

entes titulares em matéria de saneamento, tem sérias dificuldades em exercer sua 

competência e implementar obras. Mesmo com o auxílio da Funasa, há grande 

necessidade de assistência técnica para o desenvolvimento do setor, bem como, demanda 

por investimentos. Como o saneamento básico configura um monopólio de fato, há a 

necessidade de regulação da prestação desse serviço, no entanto, há ainda, dificuldade 

para delegação do mesmo da forma adequada, demonstrando que há ainda pontos 

embrionárias a serem superados.      

A baixa capacidade institucional dos municípios pode gerar insegurança jurídica, 

pois contratos mal elaborados podem levar a sua alteração ou rescisão, conforme aponta 

estudo de GUASCH, LAFFONT e STRAUB (2008). A incerteza decorrente de um 

contrato mal formulado que pode vir a ser precocemente terminado pode tornar 

dificultosa atração de agentes dispostos a investir no segmento. GUASCH, LAFFONT e 

STRAUB (2008) apontam também que a presença de um regulador ou uma entidade com 

mais expertise em contratos de concessão reduz a probabilidade de renegociação dos 

termos contratuais30, o que pode ser benéfico para a continuidade do serviço e aumento 

da qualidade de sua prestação.  

Pensando na importância da presença de uma entidade reguladora, o executivo 

brasileiro veio a implementar a proposta de atribuir mais competência em matéria de 

saneamento básico a um ente mais capacitado e com mais expertise com a edição da 

Medida Provisória nº 844 em 2018. Assim, adicionou-se à Lei nº 11.445/07 dispositivo31 

que demandava que o titular do serviço deveria definir a entidade responsável pela 

regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico. No relatório sobre o perfil 

dos municípios elaborado pelo IBGE, apontou-se que em 2017 a maioria dos titulares não 

havia designado qual o órgão responsável pela regulação do setor de saneamento básico:  

                                                
30 “The existence of a regulatory body or more experience in concession contracting at the time of award 

will decrease the probability of renegotiation due to the obvious effect of greater expertise in contracting”. 
31 Art. 9o  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, 

para tanto: 

III - definir a entidade responsável pela regulação e pela fiscalização dos serviços públicos de saneamento 

básico e os procedimentos para a sua atuação, observado o disposto no § 5º do art. 8º-A;       (Redação dada 

pela Medida Provisória nº 844, de 2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv844.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv844.htm#art5
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Gráfico 6 - Municípios com definição do órgão responsável pela regulação do saneamento 

 

Fonte: Munic/IBGE, 2017 

 O marco regulatório determinou que, para o repasse dos recursos federais aos 

entes titulares, esses deveriam elaborar Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

A exigência do PMSB teve prazo regulamentado pelo Decreto nº 7.217/10, que 

estabeleceu como prazo final o “exercício financeiro de 2014”. No entanto, não houve 

cumprimento desse prazo por parte dos municípios, de modo que a data foi alterada ano 

a ano, para possibilitar a criação do plano por parte dos municípios: 

 

Decreto  Prazo  

Decreto nº 7.217/10 A partir do exercício financeiro de 2014 

Decreto nº 8.211, de 2014 Após 31 de dezembro de 2015 

Decreto nº 8.629, de 2015) Após 31 de dezembro de 2017 

Decreto nº 9.254/17 Após 31 de dezembro de 2019 

 

Apesar da dilação do prazo, poucos são os municípios que elaboraram o plano: 
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Gráfico 7 - Municípios com Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

Fonte: Munic, 2017 

De todo o exposto, observa-se que há grande dificuldade por parte dos entes 

subnacionais em exercer sua competência, visto que há dificuldades para planejar – não 

conseguindo criar o PMSB, prestar ou delegar o serviço –, elaborar um projeto básico, 

realizar licitação e regular a atividade. Essa capacidade é essencial para a atração de 

investimentos e efetiva celebração de contratos de concessão adequados a alcançar o 

objetivo último da universalização do acesso.  

A insegurança jurídica decorrente desse cenário prejudica a população, pois o 

saneamento básico é área que requer planejamento adequado, além de investimentos 

elevados. A importância de aparato institucional que permita a celebração de contratos 

adequados e fiscalização de sua execução é mencionado pelo Relatório da Controladoria 

Geral da União32, que se debruçou sobre investimentos do FGTS em abastecimento de 

água e constatou que, apesar de vultosos investimentos, há grande atraso na execução 

dessas obras:  

No que se refere ao estágio de execução dessas obras, evidenciou-se que 39% 

(R$ 5,2 bilhões) dos investimentos se encontram em obras com a situação 

“atrasada” e “paralisada”; outros R$ 1,9 bilhões (14%) são referentes a 

contratos cujas obras ainda não foram iniciadas.   

                                                
32 CGU. Plano Tático 2017: Infraestrutura Hídrica. Disponível em: 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/03/cgu-avalia-obras-de-ampliacao-da-oferta-de-agua-no-pais/cgu-

plano-tatico-infraestrutura-hidrica.pdf  
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 Conforme apontado anteriormente33, a presença de um regulador ou de uma 

entidade com mais expertise em contratos de concessão poderia ser capaz de reduzir a 

probabilidade de renegociação dos termos contratuais ou rescisão, no entanto, nenhuma 

das duas opções está presente nos municípios pelo evidente baixo número de reguladores 

da prestação do serviço e o reduzido aparato técnico existente.  

Essa é a justificação que respalda os apoiadores da proposta de atribuição de 

participação mais ativa à União pode preencher os requisitos técnicos e institucionais 

necessários a possibilitar uma melhora no ambiente institucional do setor de saneamento 

básico. Se, por um lado, a União pode exercer um papel de regulador nacional ao 

estabelecer padrões e diretrizes, por outro, conta com mais aparato técnico para amparar 

a elaboração dos contratos. A racionalidade é que a participação mais ativa por parte da 

União pode gerar redução dos custos de transação do setor, pois, ao estabelecer diretrizes 

a serem seguidas pelos entes subnacionais, garante-se a elaboração de contratos com 

conteúdo adequado e mais aptos a serem cumpridos.    

Além disso, a atribuição de papel uniformizador da regulação por parte da União 

tem potencial para tornar mais transparente o funcionamento do setor, visto que agentes 

interessados em investir no mesmo saberão com maior clareza o que esperar das normas 

municipais, pois estas irão se amparar nas diretrizes nacionais. Essa transparência geraria, 

por conseguinte, a um aumento de previsibilidade, pois mesmo que cada município divirja 

entre si, existem bases comuns que tornam mais compreensível a racionalidade setorial e 

tornam mais factível a entrada de capital. 

Conforme leciona WILLIAMSON (1985), custos de transação são aqueles 

relacionados à negociação, redação e cumprimento de um contrato. O aumento de 

participação da União no setor de saneamento teria papel também sobre esses custos, pois 

como os entes subnacionais poderiam contar com modelos contratuais e diretrizes para a 

formulação de sua política tarifária, os contratos celebrados nesse novo cenário seriam 

mais bem redigidos e aptos a designar prestações e contraprestações eficientes. Desse 

modo, unindo WILLIAMSON e GUASCH; LAFFONT; STRAUB, pode-se perceber que 

a adição de um ente mais capacitado tecnicamente contribuiria para a elaboração de 

contratos que reduziriam os custos de transação do setor e poderiam ser cumpridos no 

longo prazo, possibilitando o desenvolvimento setorial e consequente expansão do acesso 

aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.   

                                                
33 “The existence of a regulatory body or more experience in concession contracting at the time of award 

will decrease the probability of renegotiation due to the obvious effect of greater expertise in contracting”. 
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Os agentes que acreditam no aumento do papel da União como solução no 

caminho da solução para a baixa cobertura dos serviço de saneamento básico enfatizam 

também que não está em discussão retirar a competência dos municípios ou reduzi-la, 

mas criar bases mais claras para que esses entes possam exercê-la. Essa ideia pode ser 

exemplificada em breve artigo por argumento trazido por breve artigo de PINHEIRO 

(2016), em que o autor aponta que um agente regulador local, devido a sua proximidade 

da sociedade “pode ser mais poderoso do que ganhos de escala advindos da agregação 

espacial dos serviços”34. O estudo de caso aportado por PINHEIRO ilustra esse ganho 

nos casos de municípios fluminenses como Niterói e Petrópolis, que apresentam 

qualidade do serviço superior ao dos municípios atendidos pela CEDAE devido à controle 

e participação do serviço exercido pela população.    

 Assim, a coordenação entre municípios e União pode gerar ganhos para o setor, 

pois, se de um lado haverá ente mais apto a orientar a elaboração de contratos, garantir 

previsibilidade e reduzir custos de transação, do outro haverá um regulador mais próximo 

da população que pode levar a um controle mais poderoso da qualidade do serviço35. Não 

se sabe se essas proposições encontram respaldo na realidade, mas se trouxe essas 

considerações teóricas para explicar o porquê existe a crença de que maior competência 

à União levará a um cenário de aprimoramento do aparato institucional por parte desta, 

que poderá coordenar os entes subnacionais que, ainda assim, poderão exercer 

plenamente sua competência em relação a suas peculiaridades e com a diretrizes técnicas 

mais adequadas.  

Seção 3 – A competência da União em matéria de saneamento básico  

Após se verificar a argumentação econômica que respalda a ideia de que seria 

positivo ao setor de saneamento básico uma maior atuação por parte da União, adiante se 

buscará compreender os aspectos constitucionais e legais incidentes sobre a questão.  

Com a entrada em vigor da Medida Provisória nº 844/2018, que tinha por objetivo 

atualizar o marco regulatório do setor de saneamento básico - a Lei 11.445/2007 -, e, 

dentre as alterações, propôs a modificação da Lei nº 9.984/00 para outorgar à Agência 

Nacional de Águas (ANA) competência para editar normas de referência nacionais para 

                                                
34 PINHEIRO, M. C. “Vale a pena privatizar a Cedae?”. Revista Conjuntura Econômica. RJ: Maio, 2016. 
35 “[...] um controle mais próximo da sociedade pode em alguns casos ser mais poderoso do que os ganhos 

de escala advindos da agregação espacial dos serviços.”. Op. Cit. 
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o setor, ganha força no Brasil o questionamento sobre qual o papel da União em matéria 

de saneamento básico e se é possível trazer esse ente federativo para uma atuação mais 

intensa no setor. 

Conforme mencionado anteriormente, a forma que o poder executivo – em 2018 

– encontrou para dar forma à uma maior atuação por parte da União em matéria de 

saneamento básico, foi atribuindo competência regulatória à ANA. Essa foi a 

configuração que se encontrou para dar contorno à esse anseio federalizante, no entanto, 

poder-se-ia ter estruturado de distintas maneiras tal atribuição de competência à União, 

fosse por criação de nova agência reguladora, secretaria, autarquia. Possivelmente as 

discussões sobre a constitucionalidade da medida permaneceriam, pois a discussão per se 

é sobre qual a extensão dessa competência, o que persistiria mesmo que fosse conferida 

a outro órgão/entidade.  

Ademais, as discussões que são levantadas no âmbito dessa MP servem de 

ilustração a possíveis questões que poderiam e podem surgir em discussões referentes ao 

papel da União sobre essa matéria – inclusive segue vigente a discussão dos seus termos, 

visto que o texto proposta nessa medida provisória específica retornou à apreciação do 

Congresso Nacional no fim de 2018, com a edição da Medida Provisória nº 868 em 27 de 

dezembro de 201836. A proposta é que adiante, a partir das discussões travadas no âmbito 

do ato normativo do Presidente da República em 2018, delineie-se a racionalidade e 

juridicidade das argumentações levantadas pelos agentes setoriais sobre qual o papel, 

competência e extensão da União em matéria de saneamento básico. Essa incursão, 

mesmo que pautada em norma específica, pode servir de amparo à compreensão do tipo 

de atribuição de competência que pode surgir como solução à questão da universalização, 

levando-se em consideração que grande parte da academia e agentes públicos enxerga na 

centralização na União uma alternativa importante às melhorias do serviço de saneamento 

básico. 

A MP nº 844/2018 insere na Lei nº 9.984/00 – norma que contém as competências 

da ANA – um rol exemplificativo de assuntos sobre os quais essa agência poderia editar 

normas de referência: i) padrões de qualidade e eficiência; ii) regulação tarifária; iii) 

padronização dos instrumentos negociais; iv) critérios para a contabilidade regulatória; e 

v) redução progressiva da perda de água. Os demais dispositivos desse artigo inserido na 

Lei nº 9.984/00 dispõem sobre: i) princípios a serem observados pela ANA ao editar 

                                                
36 Presidência da República. Medida Provisória nº 868, de 27 de dezembro de 2018. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv868.htm 
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normas de referência – livre concorrência, cooperação entre os entes federativos, 

prestação adequada do serviço e respeito às peculiaridades regionais; ii) possibilidade de 

a agência mediar ou arbitrar conflito entre os agentes – mediante concordância dos 

envolvidos; iii) realização de análise de impacto regulatória na elaboração das normas de 

referência; entre outras.    

A exposição de motivos que acompanhou a MP – saliente-se que em vários 

aspectos repetida pela exposição de motivos da MP nº 868/201837 – apontou que, embora 

o marco regulatório de 2007 tivesse permitido avanços no setor, como pode ser observado 

pelo aumento no número de indivíduos com abastecimento de água, para os demais 

segmentos de saneamento subsistem baixos índices de acesso. Um dos obstáculos para o 

desenvolvimento da área seria a “variabilidade de regras regulatórias”38, que ocorre em 

virtude da diversidade de capacidades regulatórias dos titulares; os municípios. Para isso, 

a competência da ANA surgiria para possibilitar a padronização regulatória e redução de 

custos de transação no setor, tornando-o mais previsível para os prestadores que 

trabalham com diferentes titulares.  

 Diante da iniciativa do executivo, diversos agentes setoriais se mobilizaram em 

discordância à MP sobre vários de seus aspectos, dentre eles, as novas competências 

outorgadas à ANA, e, portanto, à União. A Associação Brasileira de Agências de 

Regulação (“ABAR”), entidade formada por agências reguladoras estaduais e municipais, 

pode ser apresentada como um dos principais opositores da nova competência da ANA, 

de modo que apresentou nota de repúdio sobre a medida. Primeiramente, a associação 

aponta que apesar de se tratar de competência para a atribuição de normas referenciais, 

há a vinculação de repasses de recursos federais, que, no cenário atual, são os principais 

investimentos no setor de saneamento básico. Assim, de imediato, aponta-se que o 

município tornar-se-ia mero agente executor de decisões da ANA, de modo que a MP 

tolheria competência constitucionalmente atribuída.  

Complementarmente, em artigo elaborado por membro da Câmara Técnica de 

Saneamento da Associação39, apontou-se que a competência para instituir diretrizes para 

                                                
37 Planalto. EMI nº 00017/2018 MCidades. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Exm/Exm-MP-868-18.pdf 
38 Planalto. EMI nº 00006/2018 MCidades MMA MP. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Exm/Exm-MP-844-18.pdf  
39 OLIVEIRA, Carlos Roberto. Medida Provisória nº 844/2018: Considerações sobre as fragilidades do 

novo Marco Regulatório do Saneamento. Disponível em: http://abar.org.br/wp-

content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-

regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Exm/Exm-MP-844-18.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf
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o desenvolvimento urbano, incluindo saneamento básico, determinado no art. 21, XX, da 

CRFB/88 já foi exercida pela edição da Lei 11.445/07. Assim, a edição do marco 

regulatório do setor de saneamento em 2007 daria “guarida à produção normativa 

subnacional, o que respeita as particularidades do saneamento básico em sua prestação 

local e a titularidade municipal de tais serviços”40, vez que a União já haveria esgotado 

sua competência.  

 Apontou ainda que estar-se-ia adentrando a competência regulatória cabível aos 

entes subnacionais, pois o rol exemplificativo do art. 4º - A seria uma clara competência 

municipal. A ABAR se manifestou no sentido de que:  

reformulação na forma imposta em nada contribuirá para a modificação dos 

índices de cobertura do saneamento básico, haja vista a necessidade de se 

avançar, por exemplo, no planejamento e em regras que estimulem de forma 

transparente e eficaz a participação do segmento privado, bem como o 

fortalecimento da regulação subnacional41   

 Nesse sentido, em 21 de agosto de 2018, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

ajuizou a ADI nº 5993/DF42, apontando a inconstitucionalidade da MP pelos mesmos 

motivos apresentados pela ABAR, dentre outros aspectos referentes a outras 

inconstitucionalidades que aponta na MP. Em 27 de agosto, o Ministro Marco Aurélio – 

sorteado relator – não vislumbrou motivo para a concessão da liminar em sua decisão 

monocrática43 e entendeu no sentido de:  

2. A racionalidade própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se o 

julgamento definitivo.  

3. Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as 

informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da 

Procuradoria-Geral da República. 

 De forma semelhante, em 4 de setembro de 2018, foi ajuizada ADI 6006/DF44, 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT), apontando os mesmos vícios de constitucionalidade 

na MP 844, sendo distribuída por dependência ao ministro Marco Aurélio, que se 

manifestou45 no mesmo sentido da ADI 5993. Ambas tramitariam juntas ante o Supremo 

                                                
40 Op. Cit.  
41 ABAR. Nota de Repúdio à Medida Provisória 844/2018. Disponível em: http://abar.org.br/nota-de-

repudio-a-medida-provisoria-844-2018/  
42 Portal STF. ADI nº 5993/DF. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5528593  
43 ADI 5.993/DF. Decisão Monocrática. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=315101231&ext=.pdf  
44 Portal STF. ADI nº 6006 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5539706.  
45 ADI 6006/DF. Decisão Monocrática. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=315250858&ext=.pdf  

http://abar.org.br/nota-de-repudio-a-medida-provisoria-844-2018/
http://abar.org.br/nota-de-repudio-a-medida-provisoria-844-2018/
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5528593
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=315101231&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5539706
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=315250858&ext=.pdf
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e aguardavam julgamento definitivo, mas, com a perda de vigência da MP, as duas 

perdem o objeto sem a manifestação da corte diretamente sobre a constitucionalidade 

dessa atribuição de competência.  

 A discussão apresentada levanta diversos questionamentos em eventual nova 

proposição de mais papeis à União em matéria de saneamento e nova tentativa de 

atribuição de competência à ANA: i) levando em conta a existência da Lei nº 11.445/07, 

seria cabível a outorga da competência a ANA? É possível a deslegalização do tema? 

Caberia a deslegalização do tema e seu tratamento por parte do regulador?; ii) caso se 

entenda cabível a deslegalização, há competência da União, por meio da ANA, para 

estabelecer as diretrizes especificadas na MP? Qual o limite dessas competências? 

Adiante se fará a reflexão sobre essas questões.  

 

3.1 Levando em conta a existência da Lei nº 11.445/07, seria cabível a outorga 

da competência a ANA46? É possível a deslegalização do tema?  

Primeiramente, é importante salientar que se utilizará o texto da MP 844, 

considerando as competências ali atribuídas à ANA, como base para análise de 

constitucionalidade da extensão da competência federal. Desse modo, adiante prosseguir-

se-á com as discussões com base no proposto na medida provisória cuja vigência já foi 

revogada.   

Sobre deslegalização, Aragão leciona que “as leis criadoras das agências reguladoras 

implicam, pelo menos em matéria técnica, deslegalização em seu favor, salvo, 

logicamente, se delas inferir o contrário (ARAGÃO, 2000). Complementarmente o autor 

indica que “as leis atributivas de poder normativas às entidades reguladoras 

independentes possuem baixa densidade normativa, a fim de propiciar o desenvolvimento 

de normas setoriais”, tendo uma natureza de “lei-quadro”47. Do texto da MP nº 844/18 é 

possível compreender que há deslegalização do tema contido na Lei nº 11.445/07 em 

favor da agência, passando a competência contida no art. 21, XX da Constituição do 

Congresso à ANA.  

                                                
46 Enfatize-se que, conforme mencionado anteriormente, utiliza-se a discussão de competência à ANA, mas 

seria possível realizar a mesma realizar o mesmo esforço cognitivo para compreender a delegação de 

competência à outro ente que se acreditasse ser dotado da capacidade institucional para exercer essa 

atribuição.  
47 Op. Cit. 
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 Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003) ensina que a deslegalização consiste 

na retirada, pelo legislador, de certas matérias do domínio da lei. Assim, abre-se um 

espaço normativo de natureza técnica para que órgãos públicos ou privados, sob o 

controle estabelecido na norma que realizou a deslegalização, criem as normas legais. 

Aragão (2011) indica que, embora se trate do legislador agindo sob sua liberdade 

normativa sobre determinada matéria, a Administração Pública permanece subordinada à 

lei formal em que ocorre a outorga, demonstrando haver uma forte vinculação da ação da 

agência reguladora independente e a norma que lhe delega tal competência.  

Essa delegação de competência ocorreria, pois “incapaz de criar a regulamentação 

sobre algumas matérias de alta complexidade técnica, o próprio Legislativo delega ao 

órgão ou à pessoa administrativa a função específica de instituí-la”48. E não apenas a 

complexidade da matéria torna necessária a regulação, mas a dinâmica social, que pode 

demandar ações mais ágeis e eficientes por parte da administração pública, conforme 

explicita Marcos Juruena (2005).  

No caso em questão, conforme supramencionado, há delegação da competência 

atribuída à União; ao Congresso Nacional pelo art. 21, XX da CRFB/88 para o Poder 

Executivo na figura da ANA, entidade presumidamente mais técnica e capaz de instituir 

diretrizes para o setor de saneamento básico. Aragão (2000, p. 289) aponta que não há 

inconstitucionalidade na deslegalização49 realizada pelo Congresso Nacional, pois se este 

poder tem competência para revogar uma lei anterior é latente que pode “rebaixar grau 

hierárquico” da mesma; tratar-se-ia tão somente de uma política legislativa dentro de sua 

esfera de competência. 

Embora tal competência se encontre no art. 21, XX, da Constituição, que trata de 

competências materiais da União, em parecer elaborado para o Congresso Nacional no 

âmbito das discussões do Projeto de Lei nº 5.296/05 – que se tornaria a Lei nº 11.445/07, 

Floriano de Azevedo50 claramente explica que tal atribuição de competência traz consigo 

a possibilidade de edição normativa51:  

                                                
48 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010, p. 62. 
49 O autor chama de “delegificação”. 
50 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Parecer Jurídico apresentado ao Projeto de Lei no 5296/2005. 

São Paulo: 18 de fevereiro de 2005. p. 52 Disponível em: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/diretrizes/Floriano7.pdf  
51 “Sob o prisma da estrita literalidade, o disposto no art. 21, inciso XX, pode causar alguma estranheza 

pelo fato de sua matéria não se encontrar situada no art. 22, que enumera as matérias sujeitas à competência 

legislativa privativa, ou no art. 24 que elenca aquelas submetidas à competência legislativa concorrente da 

União. Neste sentido, à primeira vista a interpretação literal, limitada a este art. 21, conduz à ideia de que 

a União estaria impedida de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive o saneamento 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/diretrizes/Floriano7.pdf
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É evidente que o mandamento constitucional faz referência à competência 

normativa (a de instituir diretrizes), mas a ela confere conotação de intervenção 

na execução do serviço por meio de sua regulação (intervenção indireta). 

Atribui à União o poder-dever de estruturar o setor e determinar como serão 

os traços essenciais de sua execução. As diretrizes para o setor e a Política 

Nacional do Saneamento não são senão expoentes deste poder dever. Pode-se 

depreender da vontade do legislador constituinte de dispor tal competência no 

artigo 21, e não no 22, uma determinada intenção de voltar a atuação da União 

à ação, ao fomento, à estruturação prática do setor. 

A doutrina52 aponta que existem normas insuscetíveis de deslegalização, que são 

as referentes à: 

atividades jurídicas do Estado, tidas como próprias do ente estatal e como 

necessária condição de sua existência. As demais, tidas como delegáveis e 

deslegalizáveis, incluem-se entre as chamadas atividades sociais, ou 

impróprias do Estado, que lhe são cometidas na medida em que, embora não 

sejam fundamentais à sua preservação, são úteis à sociedade53  

O serviço de saneamento básico parece se encaixar na segunda hipótese, vez que 

sua prestação é útil à sociedade, podendo observar-se que materialmente não há vício no 

conteúdo da referida outorga. Há ainda a vedação formal para a deslegalização, pois, caso 

se trate de matéria exclusiva de lei, não poderá ser realizada a deslegalização54: 

A deslegalização encontra limites constitucionais nas matérias 

constitucionalmente reservadas a lei. Sempre que exista uma reserva material-

constitucional de lei, a lei ou o decreto-lei (e eventualmente, também, decreto 

legislativo regional) não poderão limitar-se a entregar aos regulamentos a 

disciplina jurídica da matéria constitucionalmente reservada a lei. 

 

 Matérias insuscetíveis de deslegalização seriam hipóteses de normas de natureza 

penal ou tributária, conforme aponta Aragão, mencionando Eduardo García de Enterría55, 

não abrange, portanto, vedação a matéria de saneamento básico. A Constituição não traz 

que a competência da União para instituir diretrizes sobre saneamento básico deve ser 

                                                
básico, vinculantes para os demais entes federativos, porque tais diretrizes só poderiam ser administrativas 

e, consequentemente, determinantes apenas para a administração pública federal. Se válida fosse esta linha 

de argumentação, a União só poderia instituir diretrizes neste campo para orientar a ação dos órgãos e 

entidades públicas federais. [...] Assim sendo, as diretrizes nacionais para o desenvolvimento urbano 

abrangem, naturalmente, as referentes à habitação, ao saneamento básico e aos transportes urbanos. 

Consequentemente, a competência da União para instituir diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

mediante lei, insere-se no poder que lhe foi dado pela Constituição Federal para instituir, também mediante 

lei, diretrizes para o desenvolvimento urbano (art. 182, “caput”) e estabelecer normas gerais de direito 

urbanístico (art. 24, §1º). MUKAI, Toshio. Capítulo I – Dos Princípios Fundamentais. In:_(Coord). 

Saneamento Básico: Diretrizes Gerais: Comentários à Lei 11.445 de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2007, p. 5. 
52 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003 
53 Ibid. p. 191.  
54  (2002, p. 837 
55 Ibid. p. 15. 
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exercida por meio de lei, pois não há a ressalva “na forma da lei” no art. 21, XX. Então, 

parece formalmente e materialmente possível a outorga de competência à ANA.  

Juruena56 também sustenta que serão legítimas as deslegalizações de competência 

por parte do poder legislativo sempre que esse poder tenha “predeterminado o alcance do 

poder que se transfere, assinalando um standard legislativo suficientemente claro e 

concreto, para que em todo caso a agência atue segundo a vontade do legislador”, mais 

adiante menciona ainda – referenciando-se em José Maria Pinheiro Madeira, que por sua 

vez se ampara em Luís Roberto Barroso – que: 

a doutrina brasileira só admite as delegações legislativas (aqui tratadas com a 

terminologia de deslegalização) se o legislador oferece standards adequados, 

isto é, quando houvesse início de legislação apta a confirmar, dentro em limites 

determinados, a normatização secundária do órgão delegado; se abdica de seu 

dever de legislar, transferindo a outros a responsabilidade pela definição das 

alternativas políticas e diretrizes a seguir [...]”.  

 

 Destarte, entende-se que há o pressuposto de que a delegação legislativa deve ser 

feita com clareza e imposição de limites por parte do legislador. Embora no parecer 

apresentado por Oliveira57 apontou-se que o art. 4º-A adicionado à Lei nº 9.984/00 trouxe 

rol exemplificativo de competências a ANA, devido ao uso da expressão “entre outras”58, 

uma leitura de todo o dispositivo demonstra que existem limitações ao conteúdo passível 

de normatização ao longo dos parágrafos 3º e 4º. O parágrafo 3º traz os possíveis objetivos 

a serem perseguidos pelas diretrizes gerais59, de modo que se a norma editada pela ANA 

não realizar um dos deveres impostos ali, estará sim saindo de sua esfera de competência. 

O parágrafo 4º60 traz procedimentos a serem observados pela ANA na elaboração das 

                                                
56 Ibid. p. 50 
57 OLIVEIRA, Carlos Roberto. Medida Provisória nº 844/2018: Considerações sobre as fragilidades do 

novo Marco Regulatório do Saneamento. Disponível em: http://abar.org.br/wp-

content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-

regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf  
58 Art. 4º “§ 1º À ANA caberá estabelecer, entre outras, normas de referência nacionais sobre [...]”. 

Congresso Nacional. Medida Provisória 844/2018. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=7881961&ts=1541101238463&disposition=inline  
59 § 3º As normas de referência nacionais para a regulação do setor de saneamento básico deverão: I – 

estimular a livre concorrência, a competitividade, a eficiência e a sustentabilidade econômica na prestação 

dos serviços; II – estimular a cooperação entre os entes federativos com vistas à prestação, à contratação e 

à regulação dos serviços de forma adequada e eficiente, de forma a buscar a universalização dos serviços e 

a modicidade tarifária; III – promover a prestação adequada dos serviços de saneamento básico com 

atendimento pleno aos usuários, observados os princípios da regularidade, da continuidade, da eficiência, 

da segurança, da atualidade, da generalidade, da cortesia, da modicidade tarifária, da utilização racional dos 

recursos hídricos e da universalização dos serviços públicos de saneamento básico; e IV – possibilitar a 
adoção de métodos, técnicas e processos adequados às peculiaridades locais e regionais. 
60 § 4º No processo de instituição das normas de referência a ANA deverá: I – avaliar as melhores práticas 

regulatórias do setor, ouvidas as entidades encarregadas da regulação e da fiscalização; e II – realizar 

consultas e audiências públicas, de forma a garantir a transparência e publicidade dos atos, bem como para 

possibilitar uma análise de impacto regulatório das normas propostas. 

http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7881961&ts=1541101238463&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7881961&ts=1541101238463&disposition=inline
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normas gerais, configurando limitação formal à sua produção normativa. Não há, 

portanto, outorga de “cheque em branco” ao regulador federal, conforme apontado por 

Oliveira, mas um sistema que, se interpretado em conjunto, limita à certos aspectos a 

competência normativa da ANA formal e materialmente.   

 Assim, as competências prescritas na MP 844/2018 pareciam consentâneas com 

o ordenamento jurídico brasileiro, pois embora se tratasse de rol exemplificativo, a 

própria norma continha limitações de conteúdo que não davam plena liberdade de 

regulação por parte da ANA. Caso, futuramente, opte-se por tentar atribuir tal 

competência à agência, o texto normativo possa ser mais claro sobre os limites da 

competência a ser exercida por ela para que não reste dúvidas sobre sua 

constitucionalidade acerca desse ponto.  

De todo o exposto, parece admissível afirmar que o tema em questão é passível 

de deslegalização por parte do Congresso Nacional, formalmente, materialmente e 

legitimamente. Inclusive, poder-se-ia considerar tal opção mais justa, pois “a justeza da 

decisão dependerá, em grande medida, de se escolher o ‘órgão’ mais apetrechado quanto 

à organização, função e forma de procedimento para tomar essa decisão”61, e, a União é 

ente com mais capacidade técnica para criar normas compatíveis com o setor e 

padronizadas, sem desrespeitar as diferenças locais.  

 

3.2 Caso se entenda cabível a deslegalização, há competência da União, por meio 

da ANA, para estabelecer as diretrizes especificadas na MP? Qual o limite dessas 

competências? 

Superado o questionamento acerca da possiblidade de deslegalização do tema e 

outorga da competência normativa referente à saneamento básico à ANA, deve-se 

ingressar no mérito da competência do regulador nacional: qual a abrangência do termo 

“diretrizes” cuja competência é atribuída à União no art. 21, XX da Constituição. Essa 

reflexão é importante pois, diante da acusação de usurpação de competência municipal 

apontada pelos associados da ABAR e nas ADIs apresentadas no STF por haver previsto 

norma que seria específica, compreender os limites da competência federal em matéria 

de saneamento é imprescindível para encontrar a melhor forma de atuação por parte desse 

ente. 

                                                
61 Trata-se de menção do Aragão à texto de J. J. Gomes Canotilho. ARAGÃO, Alexandre dos Santos. O 

poder normativo das agências reguladoras independentes e o Estado Democrático de Direito. 
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A resposta para esse questionamento apresenta respostas diversas, a depender da 

fonte: doutrina ou jurisprudência. Em virtude dessa distinção, mais adiante se analisará 

as duas compreensões, sendo o enfoque a compreensão da jurisprudência, visto que são 

os magistrados da corte suprema os últimos intérpretes da carta magna. 

3.2.1 Doutrina  

Durante o processo de discussão do PL 5.296/2005, que resultou na Lei nº 

11.445/07, alguns juristas foram convidados a se manifestar sobre alguns aspectos do 

texto da norma, dentre eles, o significado de diretriz especificamente no art. 21, XX da 

Constituição. No parecer elaborado por Dalmo de Abreu Dallari62, o jurista compreendeu 

que: 

A expressão “instituir diretrizes”, constante do artigo 21, inciso XX, da 

Constituição, significa apontar os grandes caminhos, dar uma orientação, 

fixar normas gerais, sem descer a pormenores de organização ou de 

execução. É o mesmo sentido da palavra “diretrizes” na expressão “diretrizes 

e bases da educação nacional”. De modo geral, as normas de caráter geral, 

inclusive definições, constantes do Anteprojeto podem ser consideradas 

diretrizes. Poderá ocorrer, entretanto, algum questionamento durante a 

discussão do projeto, se alguém considerar que determinada diretriz vai 

além da fixação de norma geral e desce a pormenores de ordem prática, 

não fundamentais para a fixação de objetivos. Nesse caso, será 

conveniente a discussão, mas uma vez fixadas em lei as diretrizes, elas se 

tornam normas obrigatórias para todos. 

 

Assim, entende esse autor que o termo diretriz se trata de norma geral que aponta 

a direção sem ingressar em pormenores. Floriano de Azevedo, também se manifestando 

sobre o significado dessa competência constitucional, aponta que seria norma de 

conteúdo programático que traça linhas gerais. Enfatiza Marques63, ainda, que se trata de 

uma função de coordenação setorial; não configurando, portanto, usurpação de 

competência aos demais entes federativos, respeitando as respectivas autonomias. 

                                                
62 DALLARI, Dalmo A. Parecer Jurídico apresentado ao Projeto de Lei no 5.296/2005. Paris: 2 de fevereiro 

de 2005. Disponível em: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/diretrizes/Dalmo6.pdf  
63 “As diretrizes que competem à União por força do artigo 21, XX, correspondem às normas de aplicação 

direta e conteúdo programático direcionado para a ação, que traçam as linhas gerais dos serviços de 

saneamento básico. Cumprem o papel estruturante da União, orientado para a integração das ações de 

saneamento e para a sua operacionalização. As diretrizes constantes do Anteprojeto cumprem tal definição, 

ao conjugar o necessário respeito à autonomia dos entes federativos e a normatização coordenadora do 

setor. Assim é que a principal diretriz do Anteprojeto, que corresponde à exigência de planejamento, 

regulação e fiscalização, não pode ser considerada contrária à autonomia federativa, pois decorre do artigo 
175 da própria Constituição, que exige que a prestação dos serviços públicos, mesmo prestados diretamente, 

sejam regulados por lei. Além disso, a adoção dos modelos propostos no Anteprojeto depende de ato 

voluntário dos entes federativos, seja ele positivo (adoção) seja ele negativo (omissão)”. MARQUES 

NETO, Floriano de Azevedo. Parecer Jurídico apresentado ao Projeto de Lei no 5.296/2005. São Paulo: 18 

de fevereiro de 2005. Disponível em: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/diretrizes/Floriano7.pdf 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/diretrizes/Dalmo6.pdf
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Ao se levar em conta a lição dos doutrinadores supramencionados, observa-se que 

a diretriz assemelha se ao conceito de norma geral. Para Moreira Neto64, que sistematizou 

características para que uma norma se configure como geral, esse tipo normativo: 

(i) estabelecem princípios, diretrizes, linhas mestras e regras jurídicas gerais; 

(ii) não podem entrar em pormenores ou detalhes nem esgotar o assunto 

legislado; (iii) são regras nacionais, uniformemente aplicáveis no território; 

(iv) devem ser regras uniformes para todas as situações homogêneas, sem 
individualizá-las; (v) só cabem quando preencham lacunas constitucionais e 

disponham sobre áreas de conflito; (vi) devem referir-se a questões 

fundamentais; (vii) são limitadas, no sentido de não poderem violar a 

autonomia dos Estados; e (viii) não são normas de aplicação direta. 

 

Ante todo o exposto, as normas de competência da União para Saneamento 

Básico, segundo a doutrina supramencionada, devem ter baixo conteúdo normativo e 

traçar caminhos sem especificar pormenores, visto que se trata de competência municipal. 

São, ainda, normas de seguimento facultado aos municípios, pois “depende de ato 

voluntário dos entes federativos, seja ele positivo (adoção) seja ele negativo (omissão)”65. 

Floriano de Azevedo explica que tornar o seguimento à diretrizes instituídas pela União 

requisito para o recebimento de verbas federais não desrespeita à autonomia municipal: 

Os recursos federais referidos no Anteprojeto são receitas de livre 

distribuição, objeto de transferências voluntárias. Inexiste qualquer 

exigência quanto ao destino de tais receitas, exceto os limites gerais que 

orientam a atividade administrativa. Nada impede, então, que a União fixe 

as condições que justificarão os seus investimentos e que estas sejam 

condizentes com a função estruturante que a União desempenha no setor. 

(grifos nossos) 

  

Após a compreensão do significado de norma geral para a doutrina, é importante 

alinhar esse conteúdo ao que aponta a jurisprudência para que se possa compreender o 

panorama completo de qual seria a competência da União em matéria de saneamento 

básico. 

                                                
64 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Competência concorrente limitada: o problema da conceituação 

das normas gerais. Revista de informação legislativa, v. 25, n.100, p. 127-162, out./dez. 1988  
65 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Parecer Jurídico apresentado ao Projeto de Lei no 5.296/2005. 

São Paulo: 18 de fevereiro de 2005. Disponível em: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/diretrizes/Floriano7.pdf 
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3.2.2 Jurisprudência  

Por diversas vezes o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, foi 

chamado a clarificar as atribuições de competência referentes aos entes federativos. Em 

seus julgados sobre a abrangência da competência da União para editar normas gerais, o 

Supremo apresentou visões diferentes a depender da matéria. Em matéria de saneamento, 

o STF só recentemente foi chamado a se manifestar sobre qual a extensão da competência 

federal para instituir diretrizes, no entanto, com o fim da vigência da MP, não haverá 

manifestação da corte sobre essa questão.  

Todavia é possível observar outras manifestações da corte sobre competência 

constitucionais legislativas da União para o estabelecimento de normas gerais. A seguir 

se fará uma busca da compreensão da corte sobre a competência federal, considerando-

se a discussão sobre diretriz e norma geral realizadas sobre as matérias abaixo: 

 

Quadro 1 - Jurisprudência do Supremo sobre Competência 

Processo  Matéria  

ADI 3.735, ADI 1.746, RE 

547.063 

Licitação 

ADI 4954, ADI 1980, ADI 1980, 

ADI 2.832 

Produção e consumo; Defesa do 

Consumidor 

  

 As matérias acima foram escolhidas porque há competência da União para editar 

normas gerais, e, nos julgados apresentados houve discussão acerca da extensão dessa 

competência. 

 

3.2.2.1 Licitação  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 

disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia 

mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;          (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

 Pela expressa menção constitucional, a União é o ente competente para legislar 

sobre normas gerais de licitação e contratação. Em junho de 1993, entrou em vigor a Lei 

n.º 8.666, dispondo sobre normas gerais de licitação e contratos públicos. No texto 

constitucional se observa que, embora o constituinte fale de competência federal sobre 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13259250
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7218545
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=568633&codigoClasse=437&numero=547063&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=568633&codigoClasse=437&numero=547063&siglaRecurso=&classe=RE
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7081133
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347365
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=599170
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=534975
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art1
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normas gerais a norma em si é bastante detalhada, contendo determinações como: i) 

critérios de desempate a serem adotados nas licitações (art. 3º, §2º) ; ii) a sequência para 

a licitação de obras prestação de serviços (art. 7º); iii) percentual a ser recolhido na 

habilitação de venda de bens imóveis (art. 18); iv) locais e prazo de antecedência para a 

publicação de editais e prazo mínimo até o recebimento das propostas (art. 21); v) 

hipóteses de dispensa e inexigibilidade (art. 24 e 25).  

 Em 2008, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema no julgamento 

do Recurso Extraordinário 547.063-6 RJ. No caso em questão, o Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro multou o ex-chefe da Polícia Civil porque este não havia 

remetido cópia do edital da Licitação n.º 08/97, e, realizou o certame sem que o plenário 

da corte de contas tivesse proferido decisão sobre o tema. Embora a publicação do edital 

tivesse ocorrido segundo o prazo legal e a Procuradoria Geral do estado do Rio de Janeiro 

houvesse se manifestado anteriormente afirmando que não seria necessária a remessa 

prévia ao TCE quando não fosse expressamente solicitado, a corte alegou 

descumprimento ao art. 113 da 8.666/93: 

Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 

instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas 

competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados 
da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e 

regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo 

do sistema de controle interno nela previsto. 

§ 2o  Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de 

controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente 

anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já 

publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada 

à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes 

forem determinadas.              (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 O então Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luís Roberto Barroso, alegou 

que se trataria de competência privativa da União e que a obrigatoriedade de apresentação 

não encontraria simetria com o art. 113, § 2o da 8.666/93, visto que a norma federal atribui 

uma faculdade a ser exercida até o último dia útil anterior ao recebimento das propostas. 

O voto do Ministro relator, Menezes Direito, voltou-se à compreensão da exigência do 

TCE-RJ da remessa dos editais de concorrência para controle prévio. O relator 

compreendeu que o legislador estadual, ao estabelecer controle prévio automático por 

parte do tribunal estadual, padeceu de fundamento legal ou constitucional, visto que a 

norma não cria um controle obrigatório. Apontou ainda que 

[...] não há conflito entre a Lei Complementar estadual e a Lei federal, mas há, 

sim, uma invasão da competência privativa da União nos atos do Tribunal de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8883.htm#art1
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Contas que inovam com a exigência da obrigação da Administração de remeter 

previamente os editais, sem que haja solicitação do Tribunal de Contas. 

Assim, para ele, qualquer edição normativa que estabelecesse a obrigatoriedade 

da remessa à corte de contas seria ilegal, pois estaria entrando na competência federal 

para legislar sobre normas gerais. A ministra Carmen Lúcia, concordou com a conclusão 

sobre a inconstitucionalidade da disposição, mas não pela imposição da remessa em si, 

mas por não ter sido endereçada por meio de lei, mas somente por ato normativo do TCE. 

A ministra aponta que “quando a Constituição estabelece normas gerais, ela deixa campo 

em todos os Estados e Municípios”, então, conclui que “há espaço incontestável de 

atuação do legislador estadual e municipal”, de modo que entende que uma lei que 

dispusesse sobre a remessa prévia obrigatória de editais ao TCE configuraria norma 

específica. 

O ministro Lewandowski seguiu o voto do ministro Menezes Direito enfatizando 

que, mesmo que houvesse lei estadual que determinasse o controle prévio, essa seria 

inconstitucional por invasão da competência federal. Assim, a corte julgou 

inconstitucional a aplicação da multa pelo TCE, decidindo que: 

A exigência feita por atos normativos do Tribunal sobre a remessa prévia do 

edital, sem nenhuma solicitação, invade a competência legislativa distribuída 

pela Constituição Federal, já exercida pela Lei federal nº 8.666/93. 

Em 2014, a corte suprema foi novamente chamada a se manifestar sobre a 

amplitude do art. 22, XXVII da CRFB/88. Na ADI 1.746-6/SP se discutia a 

constitucionalidade de dispositivo (art. 293, parágrafo único66) da Constituição do estado 

de São Paulo que estabelecia prazo de 25 anos para pagamento de indenização à 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (“Sabesp”) em caso de 

encampação. O governador do estado de São Paulo apontou que o dispositivo seria 

inconstitucional pois invadiria a esfera de competência da União para legislar sobre 

normas gerais em matéria de licitação e contratos, além de ferir os contratos firmados 

entre municípios e Sabesp que não continham a dilação de prazo de 25 anos para o 

pagamento da indenização quando o contrato fosse extinto antes do prazo. 

                                                
66 Art 293 . Os Municípios atendidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

poderão criar e organizar seus serviços autônomos de água e esgoto.  

Parágrafo único . A indenização devida à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo será 

ressarcida após levantamento de auditoria conjunta entre a Secretaria da Fazenda do Estado e o Município, 

no prazo de até vinte e cinco anos. 
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No julgamento da liminar do caso, decidiu-se pela suspensão da norma, 

entretanto, cada ministro respaldou sua decisão em pontos distintos como respeito ao 

reequilíbrio econômico-financeiro, segurança jurídica e repartição dos poderes67. No 

julgamento de mérito, em 2014, diferentemente do apontado na liminar, apontou se tratar 

a matéria de competência privativa da União, por tratar de norma geral: 

Assim, o cálculo do valor, o modo e o prazo para o pagamento da 

indenização devida em virtude do encerramento antecipado do pacto 

administrativo, por motivos de conveniência e oportunidade, integram o 

núcleo de direitos iniciais que devem ser preservados durante o contrato de 

concessão.  

A par desse aspecto, o constituinte estadual legislou em matéria reservada 

à União. O artigo 22, inciso XXVII, da Carta da República estabelece competir 

à lei federal a regulação de normas gerais sobre licitação e contratação 

públicas. (grifos nossos).   

 

Apontou-se, ainda, haver disposição federal sobre a questão também na Lei n.º 

8.987/95 ao dispor – no art. 37 – que nos casos de encampação o pagamento da 

indenização será prévio, e o prazo de 25 anos estaria muito distante do disposto na norma. 

Desse modo, por unanimidade, os ministros decidiram que a disposição da carta 

paulistana feriria a Constituição Federal por adentrar matéria de competência da União, 

configurando cálculo do valor, modo e prazo para pagamento de indenização em caso de 

rescisão contratual antecipada, norma geral. 

 Ainda sobre licitação, em 2016, o Supremo julgou a ADI 3.735/MS, em que se 

discutia a Lei nº 3.041/05. A inconstitucionalidade da lei, apontada pelo Procurador Geral 

da República, consistiria na imposição de apresentação de certidão negativa de violação 

dos direitos do consumidor – chamada Certidão de Violação aos Direitos do Consumidor 

- CVDC, a ser emitida pelo Procon/MS para empresas que quisessem participar de 

procedimentos licitatórios do estado. O PGR apontou que se trataria de norma geral de 

licitação, invadindo diretamente a competência privativa da União para dispor sobre a 

matéria. 

                                                
67 “O Pleno deferiu a liminar para suspender a vigência do dispositivo impugnado, com efeitos não 

retroativos, havendo os Ministros concluído pela inconstitucionalidade da norma por diferentes motivos. O 

relator proclamou ser ela formal, considerando competir à lei ordinária estadual, e não à respectiva 

Constituição, a regulação de matéria relacionada ao gerenciamento de bens e serviços públicos prestados 

pelo Estado. O Ministro Sepúlveda Pertence chegou à mesma conclusão, porquanto entendeu cuidar-se de 

matéria reservada a lei federal, nos termos do artigo 175, inciso I, do Diplomar Maior.  

Vossa Excelência e os Ministros Nelson Jobim e Moreira Alves assentaram tratar-se de regra pertinente a 
contrato já realizado entre a companhia de saneamento e os municípios paulistas. O Ministro Moreira Alves 

destacou mostrar-se vedado ao legislador infraconstitucional estabelecer para sociedade de economia mista, 

cuja personalidade jurídica é de direito privado, modo de indenização diverso do previsto nos contratos de 

concessão e negócios jurídicos já efetuados, no que revelado ato jurídico perfeito.”  STF. ADI 1.746/SP. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7218545  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7218545
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 Ao iniciar a discussão sobre a questão, o relator Ministro Teori Zavascki68, 

apontou que  

Esta privatividade, contudo, não elidiu a competência dos demais entes 

federativos para legislar sobre o tema. Na medida em que se limitou ao plano 
das “normas gerais”, a própria regra de competência do art. 22, XXVII, da CF 

pressupôs a integração da disciplina jurídica da matéria pela edição de outras 

normas, “não gerais”, a serem editadas pelos demais entes federativos, no 

desempenho das competências próprias que lhes cabem, seja com fundamento 

nos arts. 24 e 25, §1º, da CF – no caso dos Estados-membros – ou no art. 30, 

II, da CF – no tocante aos Municípios. 

 Desse modo, o relator enfatizou que se deve analisar se a norma é de fato 

“específica” para se compreender se se trata de invasão de competência da União, visto 

que há margem para a elaboração normativa em matéria de licitação por parte dos estados 

e municípios. O ministro Teori sustentou que o conceito de normas gerais é indeterminado 

por natureza e para compreendê-lo é preciso observar o caso concreto, não sendo possível 

seu entendimento em abstrato. Afirmou também que para a validação da generalidade de 

uma norma se deve fazer um teste de duas fases: i) identificar as normas gerais no modelo 

estabelecido; ii) verificar a compatibilidade, direta e indireta, entre as normas gerais 

nacionais e as locais. 

 Em relação à primeira etapa do teste, o relator indicou que já há na norma geral 

disposições referentes a requisitos para participação dos procedimentos licitatórios; art. 

37, XXI da CRFB. Em relação à segunda etapa do teste, apontou que a disposição sobre 

a CVDC “foi concebida como documento essencial para a habilitação de fornecedores 

em todas as licitações ou contratos cujo valor total exceda a cinquenta UFERMS (unidade 

fiscal estadual de referência de Mato Grosso do Sul)”69, não tendo, portanto, característica 

de norma específica, mas geral. Desse modo, a norma discutida não teria fundamente 

específico, pois potencialmente seria aplicada em diversos contratos estaduais, o que a 

caracterizaria como norma geral. O ministro Fachin seguiu o relator, mas se respaldou no 

art. 27 da Lei 8.666, que disciplina quais documentos serão exigidos em procedimentos 

licitatórios. O Ministro Luiz Fux acompanhou o relator, mas apontou que acreditava se 

tratar de inconstitucionalidade material, pois a exigência da CVDC comprometeria a 

competitividade dos procedimentos licitatórios, violando o princípio da eficiência e da 

economicidade. 

                                                
68 STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade XXX. P. 15 Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13259250  
69 STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade XXX. P.17. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13259250  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13259250
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13259250
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 O Ministro Marco Aurélio divergiu, pois acreditava se tratar de norma no sentido 

de defender o consumidor, não havendo, portanto, invasão da competência da União em 

matéria de licitação. O Ministro afirmou que por se tratar de norma de defesa do 

consumidor, que é valor amparado pela Constituição, haveria o legislador estadual atuado 

segundo a razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, juntamente com o Ministro 

Celso de Mello, que seguiu o dissenso, o decano Marco Aurélio ficou vencido, sendo a 

lei considerada inconstitucional por invadir competência da União para legislar sobre 

normas gerais.  

 

3.2.2.2 Produção e Consumo e Defesa do Consumidor 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

V - produção e consumo; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

 

 O art. 24, V, da Constituição, traz a competência concorrente da União, Estados e 

Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo e no art. VIII sobre 

responsabilidade por danos ao consumidor, matérias que diversas vezes são discutidas 

conjuntamente e se tangenciam. Como leciona o §§1º e 2º desse dispositivo, a 

competência da União se limita ao estabelecimento de normas gerais, não excluindo a 

competência suplementar dos estados, e, quando não houver qualquer legislação sobre a 

matéria, estes exercerão competência legislativa plena.  

 Em matéria de produção, consumo e defesa do consumidor, existem diversas 

legislações federais, como a Lei nº 8.078/90, que trata mais especificamente da defesa do 

consumidor, mas dispõe também sobre produção e consumo. Essa lei é bastante detalhada 

e de traz diretrizes às relações de consumo ao expressamente indicar a vulnerabilidade do 

consumidor e a necessidade de sua defesa pela ação governamental (art. 4º, I e II). Além 

dessas diretrizes gerais, que podem ser vistas na atribuição de direitos básicos ao 

consumidor, importância da proteção à saúde e segurança, por exemplo, podem ser 

encontradas algumas minúcias criadas pelo legislador federal ao fixar rol de cláusulas 

abusivas (art. 51)  e as sanções a serem impostas (art. 56) em caso de desrespeito ao 

consumidor. Como se trata de matéria que traz diversos desdobramentos, existem 

diversas outras normas sobre produção e consumo e defesa do consumidor, algumas delas 

são discutidas nos casos adiante. 
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Em 1999, no julgamento da ADI 1.980/PR, ainda em medida cautelar, o Supremo 

decidiu pela constitucionalidade da Lei nº 12.420/99 do Paraná, que dispunha sobre 

prestação de informações sobre a precedência e qualidade de combustíveis 

comercializados em postos revendedores, entendimento que foi mantido no julgamento 

principal. A ação havia sido proposta pela Confederação Nacional do Comércio (“CNC”), 

apontando inconstitucionalidade da lei por violação à competências privativas da União 

referentes a direito comercial e penal, combustíveis e livre iniciativa (art. 22, I, IV, XII, 

170, 177, I, III ,§§1º e 2º, 238). O governador do estado apontou que a lei em questão 

objetivava a proteção ao consumidor, configurando competência atribuída também aos 

estados na CRFB 88. 

O Advogado Geral da União à época, Min. Gilmar Mendes, defendeu não haver 

inconstitucionalidade, concordando com a defesa apresentada pelo governador do Paraná 

e apontando que não haveria invasão de competência por parte do estado, pois à União 

somente caberia a legislação sobre normas gerais, e a norma em discussão preenchia 

lacunas deixadas pelo legislador federal.  

O Ministro relator, Sidney Sanches, compreendeu que em princípio, por se tratar 

de julgamento cautelar, tratava-se de competência legítima dos estados de suplementar a 

legislação sobre produção e consumo e sobre responsabilidade por dano ao consumidor 

presentes no art. 24, V e VIII, §§1º e 2º da CRFB. O ministro apontou que o CDC, no art. 

55 traz explicitamente o caráter concorrente de normas que imponham proteção ao 

consumidor.   

 Na ação principal, julgada em 2009, o ministro relator, Cezar Peluzo afastou todas 

as inconstitucionalidades apresentadas pela CNC, e, afirmou que70: 

Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de forma específica, adaptando 

as normas gerais de “produção e consumo” e de “responsabilidade por dano ao 

(...) consumidor” expedidas pela União às peculiaridades e circunstancias 
locais. E foi o que fez a legislação impugnada, pretendendo dar concreção e 

efetividade aos diretamente da legislação federal correlativa, em tema de 

comercialização de combustíveis.   

 A ação principal considerou a lei paranaense constitucional por unanimidade, 

reconhecendo a competência estadual para suplementar a competência da União em 

matéria de produção, consumo e proteção dos direitos dos consumidores.  

Na ADI 2.832-4/PR, julgada em 2008, o STF foi chamado a discutir a 

constitucionalidade da Lei nº 13.519/02 do Paraná, que tornava obrigatória a informação, 

                                                
70 STF. ADI 1980/PR. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=599170  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=599170
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por meio de selos, do percentual de cada espécie vegetal presente no café comercializado 

no estado. A constitucionalidade da lei foi questionada pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) por violação ao princípio da livre iniciativa e o pleno exercício da 

atividade econômica (art. 170, IV da CRFB/88), pela invasão de competência privativa 

da União para legislar sobre direito comercial e comércio interestadual (art. 22, I e VIII 

da CRFB/88) e por atribuir a Associação Paranaense de Cafeicultores (“APAC”) o poder 

de polícia por delegação da fiscalização dos produtos, desrespeitando o dispositivo 

constitucional que atribui à administração pública o poder de fiscalizar (art. 174). O 

governador do estado do Paraná e a assembleia legislativa apontaram não haver usurpação 

de competência, pois a norma objetivava garantir aos consumidores o direito à 

informação sobre o produto e não haveria delegação do poder de polícia, pois a APAC 

seria competente somente para emitir o selo de qualidade. No mesmo sentido o PGR e o 

AGU se manifestaram, apontando que a lei seria constitucional por dispor tão somente 

sobre o direito dos consumidores à informação, não configurando usurpação por não se 

tratar de norma geral.  

O ministro relator, Ricardo Lewandowski, concordou com os argumentos pela 

constitucionalidade da norma, afirmando se tratar de proteção ao consumidor, 

adicionando mais informações sobre as características do produto. O relator indicou que 

o CDC, no art. 6º, III, assegura ao consumidor o direito a “informação adequada e clara 

sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem”. O 

ministro Menezes seguiu o relator e afirmou que configura plenamente competência 

estadual no âmbito do art. 24, V71:  

Tenho manifestado, sempre, com muita insistência, que temos de fazer até 

mesmo uma grande revisão do princípio federativo brasileiro, que ao longo do 

tempo esta Suprema Corte, no tocante a constituições anteriores, estreitou, a 
meu ver, demasiadamente. E, agora, diante da Constituição dos anos 80, tenho 

como necessário fazer uma revisão para ampliar a natureza federativa do 

Estado brasileiro.   

Assim, além de concordar com o relator, Menezes Direito afirmou haver a 

necessidade de ampliação das competências constitucionalmente conferidas a estados, 

municípios e Distrito Federal pela via jurisdicional, sendo esse o caso para a competência 

presente no art. 24, V, da CRFB/88. 

                                                
71 STF. ADI  
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Em 2014 o STF discutiu a constitucionalidade da Lei 2.149/09 do Acre na ADI 

4954/AC. A lei acreana, que trata de comercialização de artigos de conveniência em 

farmácias e drogarias, foi contestada pelo PGR, porque invadiria a competência da União 

para legislar sobre normas de proteção a saúde, além de desrespeitar a competência da 

Anvisa, que já havia vedado a comercialização desses itens na Resolução 328/99.  

 De imediato, houve a discussão sobre o significado do art. 24, XII, da 

Constituição, ou seja, sobre a usurpação de competência sobre normas gerais em relação 

a “previdência social, proteção e defesa da saúde”. Entretanto, o relator, ministro Marco 

Aurélio, apontou não se tratar de matéria de proteção e defesa da saúde, mas de venda de 

produtos, mais especificamente comércio local. Entendeu, o relator, por se tratar de 

comércio de itens de conveniência ser competência estadual, nos moldes do art. 25, §1º, 

sendo, portanto, competência legislativa cabível aos estados-membros.  

O Ministro Luís Roberto Barroso complementou se tratar, não apenas de matéria 

sobre proteção à saúde, mas também de produção e consumo, sendo respaldada pelo art. 

24, V, da CRFB. Nesse aspecto, a União já havia exercido sua competência ao editar a 

Lei nº 5.991/73, mas no sentido de dispor sobre comercialização de drogas e 

medicamentos, não estando e lei estadual em confronto com a mesma. Apontou Barroso, 

que mesmo que a Anvisa já houvesse regulado pela impossibilidade de comercialização 

de itens de conveniência em farmácias, o estado não estaria usurpando a competência 

federal, pois subsiste sua competência suplementar, conforme disposto no art. 24, §2º. 

Desse modo, a corte compreendeu, por unanimidade, que a lei estadual não estaria 

configurando norma geral sobre produção e consumo, sendo, portanto, constitucional.   

Mais recentemente, em 2018, a Suprema Corte foi chamada a se manifestar na 

ADI 4512/MS. A ação discutia a Lei nº 3.885/10 do Mato Grosso do Sul, que torna 

obrigatória às operadoras de planos de saúde atuantes no estado o fornecimento ao 

consumidor de informações em caso de negativa de custeio de assistência médica. Na 

ADI, ajuizada pela Associação Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde 

(Unidas), afirmou-se que a inconstitucionalidade consistiria na invasão de competência 

da União por parte do estado ao legislar sobre direito civil, comercial e política de 

seguros. A Unidas sustentou também que a lei adentrava contratos de natureza privada, 

novamente ferindo a competência da União para legislar sobre direito civil.   

 A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, afastou a usurpação de competência 

alegada, pois, a edição da lei haveria seguido competência legislativa nos termos da 

Constituição, tratando-se de norma de defesa do consumidor, nos moldes do art. 24, VIII. 
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Indicou, ainda, que o legislador respeitou a norma geral; Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), configurando exercício de competência legislativa 

suplementar. A ministra apontou que a norma estaria seguindo estritamente o art. 5º, 

XXXII da CRFB, dispondo sobre proteção e prestação de informação ao consumidor. Ela 

apontou que o Supremo deveria privilegiar competência legislativa dos estados para 

editar normas que defendam os consumidores. A relatora foi seguida integralmente pelos 

demais ministros da corte.  

 

3.2.3 Contribuições dos precedentes acima para o entendimento da extensão e 

limites à competência da União Federal em matéria de saneamento 

Após a breve análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da 

competência sobre licitação e contratação (art. 22, XXVII), sobre produção e consumo e 

defesa dos consumidores (art. 24, V, VIII), pode-se observar que a compreensão da 

abrangência do termo “normas gerais” não é evidente.  

Os entendimentos da Corte demonstraram a fluidez do conceito e como ele é 

casuístico e não pode ser vislumbrado com um viés único. Quando se trata de licitação, a 

jurisprudência do STF aponta mais num conceito abrangente de norma geral, o que pode 

ser decorrência da Lei nº 8.666/93 ser bastante exaustiva, ou simplesmente, por acreditar 

que atribuir aos Estados e municípios poder para adentrar nos pormenores da lei poderia 

gerar complexidade e restringir demasiadamente a competição.  

Por outro lado, ao se tratar de normas sobre produção e consumo e defesa do 

consumidor, de maneira distinta, há uma tendência a considerar as normas de 

competência estadual mais livres para trazer especificações e até mesmo repetir 

dispositivos constantes nas normas federais sem incorrer numa norma geral. Nesse caso, 

embora o código de defesa do consumidor disponha sobre vários pontos e obrigações, a 

corte tem decidido, inclusive por unanimidade mesmo com formações distintas, no 

sentido de reforçar a proteção ao consumidor, visto que esse princípio encontra amparo 

também no art. 5º, XXXII, Constituição Federal. 

O que se quis apontar com este capítulo foi que não é possível discutir o 

significado de competência sobre normas gerais num só sentido, pois, conforme se 

demonstrou, apesar de a doutrina apresentar conceituação clara e pacificada sobre os 

critérios para a configuração desse tipo de norma, a jurisprudência é mais diversa. 

Conforme mencionou o ministro Teori Zavascki, por se tratar de conceito indeterminado 
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por natureza, somente a análise do caso concreto pode trazer luz a sua constitucionalidade 

ou não. Assim, não parece factível aprioristicamente questionar a constitucionalidade do 

conteúdo de norma que atribua mais competências à União em matéria de saneamento 

básico por não configurar norma geral, pois não há amparo jurisprudencial para tanto e 

tampouco constitucional, sendo plenamente factível conferir mais papel à União por meio 

da ANA.  

 

3.2.4 Do caráter não obrigatório das diretrizes da União 

Um dos pontos de maior controvérsia, e já discutido neste trabalho, diz respeito 

ao questionamento da constitucionalidade de estabelecer o seguimento das normas 

ditadas pela ANA como critério para recebimento de verbas federais. Segundo Oliveira72, 

a necessidade de verbas dos entes subnacionais tornaria a condição uma obrigatoriedade 

aos municípios, visto que muitos deles somente teriam capacidade de realizar obras de 

saneamento básico com recursos oriundos da União. É interessante observar que no 

ordenamento jurídico atual já há imposição de uma conduta por parte dos entes 

subnacionais para o recebimento de normas federais que foi imposto pelo Decreto nº. 

7.217/10 ao regulamentar a Lei nº 11.445/07. No decreto mencionado, em seu artigo 26, 

§2º, determinou-se que: 

§ 2o  A partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano de 

saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o 

acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos 

geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública 

federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

   A condição apresentada segue em vigor, no entanto, teve seu prazo dilatado por 

outros decretos e seu prazo atual é 31 de dezembro de 2019, determinado pelo Decreto nº 

9.254/17. Portanto, observa-se que já há imposição de condição por parte da União ao 

recebimento de seus recursos na qual não se apontou qualquer inconstitucionalidade – até 

a presente data. Os municípios, mesmo sem o plano de saneamento básico, seguem 

recebendo os recursos federais, pois o prazo foi estendido, demonstrando que houve 

espaço para discussão e mitigação dos efeitos da condição, que, reconhecendo as 

dificuldades no plano dos municípios, prorrogou por diversas vezes seu seguimento. 

Parece factível esperar que ocorreria o mesmo no caso de competência da ANA, pois 

                                                
72 OLIVEIRA, Carlos Roberto. Medida Provisória nº 844/2018: Considerações sobre as fragilidades do 

novo Marco Regulatório do Saneamento. Disponível em: http://abar.org.br/wp-

content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-

regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf.  

http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Considerac%CC%A7o%CC%83es-sobre-a-fragilidade-do-novo-marco-regulato%CC%81rio-Carlos-Roberto-Oliveira.pdf
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haveria estabelecimento de prazo para o seguimento de suas normas de acordo com as 

condições dos entes subnacionais, por outro, mesmo que não houvesse, não se trata de 

obrigação da União repassar esses valores, conforme se mencionará adiante.  

O professor Floriano de Azevedo quando chamado a se manifestar sobre a 

condição para os municípios ao recebimento de verbas federais foi favorável à sua 

constitucionalidade, pois são “receitas de livre distribuição, objeto de transferências 

voluntárias” e “inexiste qualquer exigência quanto ao destino de tais receitas”, reforçou 

ainda que “nada impede que a União fixe as condições que justificarão os seus 

investimentos”. Ou seja, há liberalidade da União em repassar esses valores, não se está 

tolhendo a autonomia municipal com o corte de repasses obrigatórios com os quais o 

município conta constitucionalmente.  

Em sua manifestação no período da discussão do marco regulatório de 

saneamento básico, Marçal Justen Filho disse sobre essa vinculação:  

90.4. Não existe, nessa prática, qualquer espécie de vício. Afinal, cabe à União 

a competência privativa para estabelecer critérios destinados a nortear a 

aplicação de seus recursos. Não teria cabimento submeter a União a promover 

transferências não compulsórias de recursos para que Estados e Municípios os 

aplicassem sem necessidade de observância de políticas de atuação comum.  

A voluntariedade por parte dos municípios em seguir a norma é, inclusive, 

caracterizador de uma diretriz ou norma de referência, ensina Floriano de Azevedo, 73 e a 

criação de condição para o recebimento de verbas federais já foi considerado estabelecimento de norma de caráter facultativo.  Desse 

modo, o repasse das verbas constitui faculdade da União, da mesma maneira que seu seguimento configura faculdade aos municípios, 

a dependência destes dos recursos federais é situação fática que não descaracteriza a constitucionalidade da 

imposição de condição, ao mesmo tempo que pode vir a ser benéfica, visto que não é só 

de recursos que carecem os municípios, mas de auxílio técnico, tópico que será discutido 

adiante na Seção 3. Assim, não há inconstitucionalidade de estabelecer critérios para o 

recebimento de verbas federais, pois não se trata de repasse compulsório da União, 

tampouco tem incidência com características obrigatórias sobre os municípios.  

 

                                                
73 “depende de ato voluntário dos entes federativos, seja ele positivo (adoção) seja ele negativo (omissão)”. 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Parecer Jurídico apresentado ao Projeto de Lei no 5.296/2005. 

São Paulo: 18 de fevereiro de 2005. Disponível em: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/diretrizes/Floriano7.pdf 
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3.2.5 Breve comentário sobre as ADI nº 5993/DF e a ADI nº 6006/DF 

Mesmo que as duas ADIs ajuizadas para questionar a constitucionalidade da 

Medida Provisória nº 844/2018 venham a ser arquivadas por perda de objeto74, é 

importante reforçar o caráter de constitucionalidade de competências atribuídas a União 

e apontadas como inconstitucionais nas duas, pois é possível que futuramente o legislador 

nacional busque discriminar a matéria e novamente se incorreria nesse tipo de discussão. 

Idealmente o Supremo Tribunal Federal deveria se manifestar sobre a extensão do 

significado de norma geral de saneamento básico – pois, como se viu na análise de 

jurisprudência, não é clara a abrangência dessa competência visto que se altera de acordo 

com a matéria, – entretanto, enquanto não o faz. Adiante se explicará que o texto contido 

na MP não parece carecer da constitucionalidade apresentada nas ADIs. 

A petição inicial da ADI 5663/DF, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro 

(PSB) aponta que houve “esvaziamento da autonomia e competências constitucionais dos 

municípios”, que decorreria diretamente da atribuição de competência a ANA. A ANA 

teria recebido papel de regulador central em matéria de saneamento básico e a 

inconstitucionalidade decorreria: i) da ANA estabelecer normas de referência nacionais, 

regras para atuação, estrutura e fontes de recursos; ii) normas de referência incluírem 

regulação tarifária, padronização dos instrumentos negociais e estabelecimento de 

critérios de contabilidade regulatória; iii) condicionar acesso a recursos federais e 

contratação de financiamento com recursos da União a cumprimento das normas 

estabelecidas pela ANA.  

Questiona-se a ingerência direta nos instrumentos de gestão municipais, por haver 

a estipulação da observância das regras de referência nacionais para regulação como 

requisito para obtenção de recursos federais, o que violaria a autonomia municipal. A 

inicial discorre que o art. 30, I e V da constituição seria violado, pois caberia tão somente 

ao município regular a matéria, visto que se trata flagrantemente de interesse local pelo 

critério da predominância de interesses e traz jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

(ADI 2.077/BA, ADI 2.340-3/SC, ADI 1842/RJ) para demonstrar a clareza da 

competência municipal. Haveria, ainda, a inconstitucionalidade referente à retirada da 

                                                
74 Levando-se em consideração que a matéria retornou ao Congresso Nacional por meio da Medida 

Provisória nº 868/2018, pode-se esperar que novas ADIs sejam apresentadas ao Supremo Tribunal Federal 

ao longo de 2019. Inclusive, como houve a manutenção dos termos da MP nº 844/2018, a argumentação 

apresentada pode ser a mesma invocada nas petições iniciais das ADI nº 5993/DF e da ADI nº 6006/DF. 
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obrigatoriedade de criação de Plano de Saneamento Básico como exigência ao repasse de 

recursos federais.             

De imediato, percebe-se que há na linha argumentativa do PSB uma ausência 

completa de menção do dispositivo constitucional que expressamente atribui a União o 

papel de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive para saneamento 

básico (art. 21, XX). Desse modo, não há que se falar em falta de competência federal 

para a criação de normas em matéria de saneamento básico como indicado na inicial, pois 

o que é passível de discussão é a extensão dessa competência e se ela está nos moldes da 

Constituição Federal. Conforme mencionado no item 3.1, a competência atribuída à ANA 

se deu em moldes formalmente constitucionais, no entanto, a constitucionalidade material 

dessa competência demandaria uma manifestação clara do Supremo Tribunal Federal 

sobre qual a extensão de norma geral em matéria de saneamento básico, visto que, pela 

análise da jurisprudência da Corte, não se pode falar univocamente sobre o que é norma 

geral.       

A menção de jurisprudência do STF que discute conflitos de competência entre 

município e estados-membros e não entre municípios e União, não parece esclarecedora 

para a discussão em tela. Utilizar esses julgados como base para afirmar que a 

competência em matéria de saneamento básico pertence aos municípios não reforça a 

argumentação dos autores, visto que se tratam de casos distintos. O conflito entre 

municípios e estados decorreu da não atribuição expressa da competência de saneamento 

básico a um ente ou outro pela carta magna, por isso se demandou o chamamento do 

Supremo Tribunal Federal para esclarecer a quem caberia sua normatização, em 

contrapartida, a CRFB expressamente atribuiu à União competência para instituir 

diretrizes em matéria de saneamento básico, então, a constitucionalidade da MP deveria 

ter discutido em que moldes tal competência deve ser exercida.  

A “retirada da autonomia municipal” decorrente da vinculação de seguimento as 

normas da ANA para repasse de verbas federais não é inconstitucional, inclusive, haveria 

somente a substituição de uma condição – criação de Plano de Saneamento Básico 

(chamar-se-á de PMSB, para não gerar confusão com o nome do partido, o M referente a 

municipal) – por outra – seguimento das normas da ANA. Conforme se percebe pelo 

Decreto nº 7.217/10, e os demais que o modificam, que vieram a regulamentar a exigência 

dos PMSB, já há vinculação de repasse de verbas federais à criação desse plano, no 

entanto, pela postergação do prazo para sua criação, os municípios não tem tido urgência 
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para elaborá-los75. Não se sabe se essa nova condição concederia menor prazo aos 

municípios para seguimento das condições a serem indicadas pela agência reguladora do 

que o prazo para a criação dos PMSB76, mas é provável que sim, visto que 9 anos foram 

concedidos para sua elaboração, mas diversos municípios seguem sem elabora-lo. Desse 

modo, o temor sobre a vinculação dos recursos federais, além de ser constitucional 

conforme explicitado no item 3.2.4, também o é por materialmente já existir no 

ordenamento jurídico e ser considerado constitucional no ordenamento jurídico.    

As contestações acima valem também para a petição inicial da ADI 6006/DF 

ajuizada pelo PT, pois as inconstitucionalidades dialogam com as apontadas pelo PSB no 

que diz respeito ao exercício da competência federal, argumentos novos trazidos pelo 

partido são referentes a indagações de outros dispositivos da MP 844.   

Considerações Finais  

 

 O setor de saneamento básico representa grande importância à sociedade, pois, 

per se, representa acesso a condições sanitárias mais dignas à coletividade, além de ter 

externalidades positivas relacionadas à saúde e ao desenvolvimento social. Entretanto, a 

cobertura desse serviço no Brasil é bastante deficitária e seu avanço não ocorre numa 

velocidade compatível com as necessidades da população. O governo brasileiro 

endereçou planos com o intuito de aumentar o acesso e a qualidade da prestação desses 

serviços que tiveram resultados positivos, mas, devido à crise recente, o último esforço 

empreendido não foi capaz de atingir as ambiciosas metas pretendidas. 

 Há considerável linha argumentativa que enxerga no exercício de maior 

competência sobre os serviços de saneamento básico à União. A base dessa proposta é 

que com a adição de segurança jurídica aportada pela padronização e maior 

previsibilidade que esse ente federativo poderia trazer ao setor, haveria uma percepção 

mais positiva do ambiente de investimentos que permitiria a celebração de contratos aptos 

a produzir seus efeitos a longo prazo, possibilitando o aumento da cobertura do serviço. 

Além disso, a União seria agente com mais expertise para compreender e elaborar os 

contratos no setor, podendo compartilhar com os municípios de forma mais consistente, 

caso assim se desejasse.  

                                                
75 Esse ponto será melhor discutido na Seção 3.  
76 Até a presente data o prazo para elaboração do PMSB pode ser considerado 9 anos, pois o Decreto nº 

7.217 criou sua obrigatoriedade em 2010 e teve seu prazo postergado até 2019 pelo Decreto nº 9.254/17. 
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 Ao editar a Medida Provisória nº 844/2018 – e reeditá-la na Medida Provisória nº 

868/2018, o Poder Executivo buscou atribuir a si mesmo mais responsabilidades em 

matéria de saneamento, amparando-se em sua competência para instituir diretrizes gerais 

na forma do art. 21, XX, da CRFB. Entretanto, a iniciativa não agradou aos entes 

subnacionais, que enxergaram na medida uma usurpação de competência que eliminaria 

a autonomia municipal. Os argumentos trazidos pelos municípios se baseiam em 

discussões do STF que firmaram entendimento na competência destes sobre saneamento 

básico em detrimento do estado, mas não houve manifestação da corte sobre qual a 

extensão da competência federal nessa matéria.  

 Embora a CRFB tenha atribuído aos municípios a competência em matéria de 

saneamento básico, confirmado pela jurisprudência do STF, é inevitável observar o 

histórico do setor de saneamento e se indagar do porquê dessa escolha, visto que embora 

a nova ordem constitucional busque dar mais autonomia aos municípios, os avanços do 

setor mais expressivos se deram em períodos em que esses entes perderam parte de sua 

autonomia – o Planasa. Reconhecendo-se que o constituinte realmente optou pela 

pulverização decisória em matéria de saneamento básico, observa-se que também esse 

poder originário atribuiu papel de uniformizador e elaborador de diretrizes à União, de 

modo que se faz necessário buscar compatibilizar com os interesses da coletividade a 

melhor forma de harmonizar essas competências.  

 O marco regulatório criado pela Lei no. 11.445/07 configurou exercício da 

competência prevista no art. 21, XX, no entanto, ainda há dificuldade por parte de 

diversos entes subnacionais em exercer sua competência se amparando nessa norma. É 

preciso observar o histórico setorial, reconhecer que os municípios demandam mais 

auxílio do que somente financeiro e que a lei de saneamento básico foi insuficiente para 

dar suporte aos entes mais necessitados, visto que alguns municípios demandam mais 

ajuda do que outros. Com base nesses aspectos é que se deve dar amparo às discussões 

setoriais: a maior parte dos municípios brasileiros demanda auxílio não apenas financeiro 

em matéria de saneamento básico; como a federação pode se ordenar para  dar assistência 

a esses entes – essa discussão não necessariamente passa pela repartição de competências, 

mas essa foi o caminho escolhido pelos agentes políticos.   

 Diante das análises de jurisprudência estudadas, observou-se que não há latente 

inconstitucionalidade em atribuir competências à ANA em matéria de saneamento básico, 

conforme apontado por diversos agentes do setor, o que evidencia que defender essa tese 

é uma opção deliberada, sobretudo daqueles que tem receio de perder espaço para exercer 
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sua competência. As normas que seriam instituídas pela ANA, além do caráter 

facultativo, seriam genéricas, de modo que seu cumprimento não fosse impossibilitado 

pelas peculiaridades locais. Não se compreende pelo texto da lei, conforme acusam os 

agentes setoriais, que as diretrizes seriam obrigatórias e desrespeitariam a criatividade e 

distinções locais.  

 Por todo o exposto, parece positivo e constitucionalmente possível que a União 

exerça de maneira mais ativa seu papel de instituidor de diretrizes gerais em matéria de 

saneamento. Entretanto, somente a manifestação do STF sobre a extensão dessas 

competências será capaz de pacificar a questão, visto que não existem evidências 

consistentes de que atribuir mais competências à União é inconstitucional, e somente essa 

instituição, intérprete máxima da CRFB, pode clarificar essa possibilidade.    
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