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RESUMO 
 

 

 

A literatura de ciência política costumeiramente é ignorada pela escola do Direito. Contudo, possui 

importantes ferramentas de análise quando focada na Política Pública que podem servir de apoio 

aos instrumentos de regulação típicos do Direito. O ciclo de políticas públicas demonstra como elas 

são produzidas, permitindo entender os processos históricos de influência quando presente o 

esgotamento de uma Política e o surgimento de outra. Os serviços públicos materializam políticas 

públicas e, no caso do saneamento, o ciclo de políticas públicas ajuda a entender a trajetória 

histórica que levou ao atual quadro do serviço no Brasil. Ao mesmo tempo, a ciência política 

fornece instrumentos de análise que permitem compreender as mudanças repentinas experimentadas 

recentemente nesse setor e ajudam na implementação do Novo Marco do Saneamento Básico, 

apoiando a regulação e garantindo que a política pública seja potencializada e a universalidade do 

serviços alcançadas. 

 
Palavras-chave: Ciclo de Políticas. Neoinstitucionalismo. Serviço Público. Novo Marco do 

Saneamento. Regulação. 



ABSTRACT 
 

 

 

 
 

Political science literature is routinely ignored by the law school. However, it has important analysis 

tools when focused on Public Policy that can support the typical regulatory instruments of Law. The 

cycle of public policies demonstrates how they are produced, allowing us to understand the 

historical processes of influence when the exhaustion of one Policy and the emergence of another 

are present. Public services materialize public policies and, in the case of sanitation, the cycle of 

public policies helps to understand the historical trajectory that led to the current situation of the 

service in Brazil. At the same time, political science provides analytical tools that allow us to 

understand the sudden changes recently experienced in this sector and help in the implementation of 

the New Basic Sanitation Framework, supporting regulation and ensuring that public policy is 

enhanced and the universality of services achieved. 

 

 

Key words: Policy Cycle. Neoinstitutionalism. Public service. New Sanitation Landmark. 

Regulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 

Dados do saneamento básico no Brasil justificam a relevância do tema para o presente 

trabalho. Segundo os números do Sistema Nacional de Saneamento (SNIS) de 20201, o cenário 

do saneamento básico no Brasil é preocupante, tanto pela precariedade do serviço quanto por 

sua ausência, fator que agrava a situação de vulnerabilidade da população. Atualmente, apenas 

55% da população brasileira tem acesso total a serviços de esgotamento sanitário, 

compreendendo coleta e tratamento. No serviço de abastecimento de água, embora os índices 

sejam pouco melhores, com 84,1 % da sociedade brasileira, a situação mostra também 

precariedade na qualidade da água. Mesmo em estados com maior avanço no abastecimento de 

água, problemas recorrentes como o que envolve a substância Geosmina na presença da água 

fornecida aos moradores do Grande Rio2, mostram que a qualidade da água deve ser tema 

tratado com mais acuidade, inclusive para eventual cobrança na mudança dos parâmetros de 

qualidade do produto, bem como de melhoria pelo prestador de serviço com investimentos 

maiores, evitando a contaminação dos corpos hídricos. 

No manejo dos resíduos sólidos, os números apontam para 90,5% de brasileiros com 

algum atendimento nesse aspecto. Contudo, aqui também vemos situações que revelam 

preocupações, uma vez que o serviço de manejo envolve mais que a simples coleta do lixo 

produzido, abarcando também o correto tratamento dos resíduos. A esse respeito, a ANA, 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, editou recentemente a sua primeira norma 

de referência, instrumento implementado pelo que se convencionou chamar de Novo Marco do 

Saneamento, Lei 14.026/2020 e que modificou sobremaneira a política pública de saneamento 

estatuída pelo marco do saneamento de 2007, Lei 11.445/2007. 

Na drenagem e manejo de águas pluviais, a situação é igualmente preocupante. No ano 

de 2020, 218,4 mil pessoas foram desabrigadas ou desalojadas em decorrência de eventos 

hidrológicos impactantes. Além disso, os dados mostram também que 67,6% dos municípios 

 

 

 

1 Disponível em< http://www.snis.gov.br/painel-informacoes-saneamento-brasil/web/painel-setor-saneamento 

>. Acesso em 01/12/2021 
2 A geosmina é um composto orgânico que tem causado alteração no cheiro e no gosto da água disponibilizada 

pela CEDAE no Grande Rio. Nos últimos anos, a AGENERSA aplicou multa de R$ 5,7 milhões na CEDAE por 

alterações na qualidade da água em decorrência da geosmina. Disponível em: < 

http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3366%3A2020-10-15-19-13- 

51&catid=108%3Anoticias&Itemid=124 > . Acesso em 24/01/2021. 

http://www.snis.gov.br/painel-informacoes-saneamento-brasil/web/painel-setor-saneamento
http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3366%3A2020-10-15-19-13-
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constantes da amostra dos estudos não possuem mapeamento de áreas de risco de inundação, 

estando, portanto, sujeitos aos eventos catastróficos decorrentes das chuvas. 

Para além da frieza dos dados, estudos comprovam que o correto tratamento do 

saneamento básico como um todo, é tema afeto a política pública de saúde também, evitando a 

ocorrência e disseminação de doenças e epidemias3. Nesse ponto, chama a atenção a recente 

situação de pandemia causada pela Covid-19, em que diversas famílias não têm acesso às 

medidas de higiene simples, como o lavar de mãos, por não ter acesso à água tratada4. 

Essa relação íntima com outras políticas públicas torna os serviços públicos de 

saneamento ainda mais complexos. É dizer, a política pública de saneamento guarda estreita 

relação com outras tantas, como a política pública de manutenção dos corpos hídricos. Logo, 

ela deve sempre contemplar esses setores correlatos quando inaugurado um novo ciclo. De se 

destacar ainda, a endossar a necessidade de uma visão ampla na política de saneamento, que 

questões ambientais, cada vez mais na ordem do dia das sociedades contemporâneas, depende 

de uma política pública de saneamento eficiente, que preserve os recursos naturais e promova 

um eficiente controle de poluentes, até mesmo pelos compromissos assumidos pelo Brasil em 

tratados internacionais. 

A Organização Mundial de Saúde estima que para cada dólar investido em políticas de 

saneamento, há um retorno de aproximadamente 7.30 dólares.5 Isso mostra que em países com 

recursos mais limitados, como no caso do Brasil, investir em infraestrutura de saneamento, 

ampliando o acesso e a melhoria dos serviços, garante um “retorno” possível de investir em 

outras áreas mais sensíveis e que demandam uma resposta mais direta do Estado para a garantia 

de direitos fundamentais estabelecidos na Constituição de 1988, como o Direito à Saúde. 

Nesse sentido, dada a relevância do tema das políticas públicas de saneamento, é 

importante analisar o papel da ciência política em contributo, para entender os ciclos dentro de 

seu processo, apontando caminhos mais seguros sempre que há uma troca de marco regulatório. 

 

 

 

 

3 2 FREITAS, José Carlos de. Água, Saneamento e Saúde. In: BENJAMIN, Antonio Herman (Org.). Direito, 

água e vida, v. 2. São Paulo: Imprensa Oficial, 2003. pp. 609-610. 
4 Casazza, Ingrid Fonseca. O acesso à água e os excluídos da prevenção à Covid-19, Casa de Oswaldo Cruz, 

2020. Disponível em: < http://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1789-o-acesso-a-agua-e-os- 

excluidos-da-prevencao-ao-covid-19.html > Acesso em 24/01/2022 
5 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Global Costs and benefits of drinking-water supply and sanitation 

interventions to reach the MDG target and universal coverage. Genebra: WHO Press 2012. Disponível em: 

<http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/globalcosts.pdf>. Acesso em 05/01/2021. 

http://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1789-o-acesso-a-agua-e-os-
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/globalcosts.pdf
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Uma vez estabelecida a relevância da escolha do macrotema saneamento básico, o 

recorte proposto neste trabalho parte da análise da recente mudança do marco regulatório do 

saneamento que modificou uma miríade de normas, modificando o eixo de atuação do setor, ao 

buscar uma maior participação do capital privado nos investimentos necessários para a melhoria 

dos números apresentados. 

O problema de pesquisa apresentado, portanto, consiste em identificar de que maneira a 

trajetória das sucessivas políticas de saneamento com a participação dos grupos de interesse 

influenciaram na edição do novo marco do saneamento e como essa experiência pode contribuir 

para a implementação da nova política de saneamento, melhorarando os precários índices de 

universalização estagnados há anos sob a égide do antigo marco legal. 

A hipótese testada é a de que há uma conjuntura de fatores que influenciaram a mudança 

no marco regulatório, demandando a atuação concomitante de vários mecanismos que surgiram 

com a nova política, como a regulação feita pela ANA e atuação eficiente e colaborativa das 

instituições reguladoras infranacionais para a implementação da nova normativa. Esses fatores, 

ainda dentro da hipótese, se confirmada, podem melhorar os precários índices de 

universalização dos serviços de saneamento no Brasil no curto e no médio prazo. 

O trabalho possui o objetivo de mapear essas circunstâncias que nortearam a edição do 

novo marco do saneamento e propor soluções para uma implementação eficiente que contemple 

o objetivo principal de melhorar os índices de universalidade dos serviços que compõem o 

serviço público de saneamento. 

Quanto à metodologia aplicada, a mesma se desenvolve a partir de uma pesquisa 

doutrinária sobre os temas tratados, bem como a análise dos processos legislativos que deram 

ensejo aos diversos instrumentos normativos abordados no presente trabalho. 

Em termos estruturais, o trabalho se dividirá em 3 capítulos, além deste breve intróito. 

 
O capítulo 2 dedica-se à contextualizar o problema à luz da literatura da ciência política 

para explicar os ciclos das políticas públicas. Além disso, também nesse capítulo, será abordado 

o neoinstitucionalismo histórico como medida para avaliar uma política pública, apresentando 

fatores institucionais que influenciam nas mudanças das fases de políticas públicas, como a 

dependência de trajetória nesse ciclo de políticas e as oportunidades de veto, enquanto 

ferramenta do processo. 
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No capítulo 3, abordaremos a literatura de serviços públicos, para entender como o 

serviço público, enquanto materializador da política pública de saneamento, tem se comportado 

ao longo das últimas décadas. Nessa parte, para além das diferentes noções de serviços públicos, 

há uma dedicação especial à evolução histórica do saneamento básico no Brasil. Também no 

capítulo 3, abordaremos os principais pontos de cada novo ciclo de políticas públicas de 

saneamento, identificando os atores que assumem a prestação dos serviços públicos de 

saneamento no Brasil. Especial ênfase será dada aos marcos regulatórios de 2007 e o recém 

criado, em 2020 que, em verdade, embora não tenha reformado integralmente o anterior, 

apresentou profundas mudanças, principalmente na parte da prestação dos serviços, do 

financiamento para o setor com vistas a garantir a almejada expansão e melhoria dos mesmos. 

No capítulo 4, finalizaremos o trabalho buscando mecanismos de implementação 

eficiente do novo marco, apresentando a regulação como fator importante para concretização 

desse novo arranjo institucional criado. Com a efetiva implementação desses mecanismos, 

esperamos poder confirmar a hipótese de que o novo marco do saneamento tem a capacidade 

de melhorar os precários índices de universalização do saneamento no Brasil no curto e no 

médio prazo. 

 

 
2. Políticas públicas: conceito e implicações teóricas 

 

 
Quando se fala em políticas públicas, é preciso ter em mente que trata-se de fenômeno 

que desafia uma interdisciplinaridade, com vários campos do conhecimento corroborando para 

a conceituação e que, muitas vezes, dificultam até mesmo a sedimentação em uma disciplina 

específica. 

Por outro lado, parece que a disciplina está mais afeta à Ciência Política6, vez que o 

processo político é elemento da essência da própria política pública. Sem adentrar em todas as 

discussões que norteiam o tema, posto que não é o escopo do trabalho, o presente debruçará 

sobre questões centrais e que permitam, à luz da reforma recente no setor de saneamento, 

analisar as mudanças havidas no setor, desde a década de 70, até os dias atuais, com a 

 

 

6 A professora CELINA SOUZA reconhece o papel multidisciplinar da matéria, chamando atenção para as áreas 

que considera mais afetas a teoria das políticas públicas, acrescentando a Sociologia e a Economia: “Por isso, 

uma teoria geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da 

ciência política e da economia.” SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, 

ano 8, n. 16, jul./dez. 2006. p. 24 



13 
 

 

promulgação da lei 14.026/2020 e que trouxe, como será visto ao fim, novos e importantes 

instrumentos que modificam, substancialmente, a política pública correlata. Note-se que a 

definição do tema “políticas públicas” como marco teórico cumprirá importante papel, 

sobretudo quando analisado os ciclos anteriores e os seus esgotamentos, assim como servirá de 

arcabouço para análise da importância da “dependência de trajetória”, seja na definição da 

agenda política nova seja na sua implementação, sempre sob a influência de influxos 

institucionais de grande relevância, como a economia e a barganha de grupos de interesses 

dentro do processo legislativo. 

Assim, o presente trabalho partirá de uma diferenciação entre formulação de políticas 

públicas e sua implementação, posto serem fases distintas dentro do macro contexto das 

políticas públicas. Tal diferenciação revela-se necessária, uma vez que, como será visto, o setor 

de saneamento sofreu profundas modificações nos últimos anos, desde a promulgação da lei 

11.445/2007 e do Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLANSAB, editado em 2012 e que 

engendrou novos e audaciosos desafios na consecução do objeto principal da política: a 

universalidade dos serviços de saneamento. 

Antes, porém, convém delimitar o trabalho a partir de uma conceituação do que vem a 

compreender política pública, para efeito dos testes promovidos da análise descritiva das 

instituições a partir da legislação aplicável. 

Conceituar é sempre tarefa difícil, uma vez que ao se promover a escolha das palavras 

que compõem o conceito, elegem-se umas em detrimento de outras. E assim, o significado toma 

forma pela construção encadeada dessas escolhas. A tarefa torna-se hercúlea na medida em que 

ao se promover o conceito, há que se ter o cuidado de uma descrição mínima capaz de 

diferenciá-lo de outros tantos fenômenos que poderiam com ele confundir-se. Ao mesmo 

tempo, tecer descrições mais detalhadas, buscando maior exatidão, talvez tenha o efeito 

contrário, isto é, de esvaziar por demais o fenômeno, restringindo a sua aplicabilidade. 

A literatura, na obra de Goertz (2005, p.6)7, enxerga a conceituação em 3 (três) camadas, 

distintas entre si, e que começa em um nível mais fluído, mais generalista, antes de descer a 

especificidades, compondo as camadas seguintes. 

Isso quer dizer que é possível promover um conceito mais amplo, que dará maior 

margem ao intérprete, ou um conceito mais descritivo daquilo que se procurar delimitar na 

 

 

 

 

7 GOERTZ, Gary (2005). Social Science Concepts: A User’s Guide. Princeton, Princeton University Press; 

2005.p. 6 
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tarefa, o que, como sobredito, importará em uma definição que abarca menos fenômenos, 

deixando de fora tantos outros que poderiam compreender a matéria. 

Quanto à conceituação de política pública, pertinente advertência é feita pela professora 

Celina Souza, ao asseverar que “não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja 

política pública”8. A autora reconhece que os trabalhos de H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom 

e D. Easton alçam os referidos autores ao papel de “pais fundadores das políticas públicas”9. 

Nesse sentido, para efeito do que se pretende, a clássica visão de Thomas Dye, segundo 

o qual política pública é “tudo aquilo que um governo decide fazer ou deixa de fazer”10 será 

adotada. A visão, apesar de ser mais abstrata, aberta e com grande amplitude, é suficiente para 

delimitar o objeto no conceito, em um primeiro nível na escala proposta de Goertz. Ressalto, 

de antemão, que a escolha aqui feita pelo conceito, respaldada em balizada doutrina sobre o 

tema, não tem o condão de enviesar as análises promovidas no trabalho. Ao revés, tem o 

objetivo de aglutinar os diferentes espectros do serviço público de saneamento, seja pela 

prestação direta dos entes federativos, seja pela prestação feita através de particulares. 

E, explicando a afirmação colocada acima, a ideia empreendida no conceito do autor, 

traz a noção primeira de que políticas públicas só podem ser implementadas por “governos”. 

Tal limitação excluiria a possibilidade de política pública feita por particulares, por exemplo, 

ainda que voltada para a consecução de um objetivo de interesse público11. 

A outra conclusão possível, a partir do conceito empreendido por Dye é que tanto a ação 

quanto a omissão implicariam em uma escolha governamental e, assim sendo, compreenderiam 

ambas, políticas públicas. 

Interessante observação, nesse aspecto, é feito por Reisman e De Toni 12, citando 

Bacharach e Baratz, para quem a ausência de decisão não se confundiria com ausência de 

 

8 Op. Cit. SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, ano 8, n. 16, p. 24, 

jul./dez. 2006. 
9 Ibid. p. 23 
10 DYE, T. R. Understanding public policy [by] Thomas R. Dye. [S.l.: s.n.], 1995. p.6. 
11 Em sentido parecido, asseverando que o conceito de Dye se volta para o agente ou sujeito, e não para o objeto, 

confira-se Leonardo Reisman e Jackson De Toni: “Deste ponto de vista, duas ações, tão distintas como a 

construção de uma ponte ou a compra de computadores, estariam equiparadas como objeto da policy analisys, 

sendo o único critério comum entre elas o fato de serem levadas a cabo pelo governo (por meio de seus diversos 

agentes, sejam eles políticos ou administrativos)”REISMAN, Leonardo. DE TONI, Jackson. . A formação do 

Estado brasileiro e o impacto sobre as políticas públicas. In João Trindade Cavalcante Filho; GILMAR 

FERREIRA MENDES - MINISTRO STF; Raphael Carvalho Da Silva. Políticas públicas no Brasil (p. 37). 

Editora Saraiva. Edição do Kindle. In João Trindade Cavalcante Filho; GILMAR FERREIRA MENDES - 

MINISTRO STF; Raphael Carvalho Da Silva. Políticas públicas no Brasil (p. 40). Editora Saraiva. Edição do 

Kindle. 
12 “Não se confunda, portanto, ausência de decisão com ausência de deliberação. Em qualquer caso, trata-se de 

uma escolha consciente do governo: agindo ou não, há intencionalidade no curso do processo (“tudo o que um 

governo decide fazer ou deixar de fazer”).” Op. cit. p. 41. 
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deliberação. Do raciocínio desenvolvido pelos autores, há um elemento implícito no conceito 

que corresponde à intenção de agir ou deixar de agir em determinado sentido. 

Os autores chamam a atenção para o conceito “simplista” desenvolvido por Dye, sem 

deixar de reconhecer o seu valor para aqueles que planejam trabalhar no campo da política 

pública. 

E conquanto o conceito seja demasiadamente aberto, dada a sua abstração, é possível 

nele abarcar diversas conotações, sem incorrer no risco de deixar de destacar as principais 

características dele: a atuação ou abstenção intencional do Estado, com vistas a promover algum 

objetivo. 

Logo, se pensarmos em uma política pública voltada para o setor de saneamento, seria 

correto imaginar que a universalidade preconizada em diversos instrumentos legais, enquanto 

política pública, engendra a sua implantação através de diversos ferramentais, a partir de 

programas estabelecidos pelo poder concedente, no âmbito dos contratos de concessão ou 

mesmo nos contratos de programa, junto às empresas reguladas, como praticado por longo 

tempo no Brasil. Como se percebe, a atuação focada do poder concedente, municipal ou 

estadual, poderia ser encaixada na definição de Dye. 

Igualmente importante quanto à conceituação de políticas públicas é entender como a 

teoria das políticas públicas se desenvolveu ao longo do tempo, com diversas contribuições que 

servem, cada qual, para entendermos essa forma de atuação do Estado na consecução de 

objetivos e, assim, adentrar no mérito da pesquisa e hipóteses aventadas no presente trabalho. 

 

 

 
2.1 - Marco teórico das políticas públicas 

 

 
Como bem anotado pela professora Celina Souza13, a teoria das políticas públicas 

contou com a contribuição de 4 (quatro) grandes pensadores que influenciaram toda a dinâmica 

das políticas públicas e que são frequentemente citados nas obras sobre o tema. 

Lasswell, ao desenvolver a ideia do encadeamento sequencial das ações14, preconizou o 

encontro do “conhecimento científico e acadêmico com a produção empírica do governo”. A 

ideia desenvolvida visava “estabelecer o diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e 

governo.” 

 

13 Op. cit. p. 23-26. 
14 KAPLAN, A.; LASSWELL, H. D. Power and society. A Framework for Political. 1950. p. 23 
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Simon, por sua vez, desenvolve a ideia da “racionalidade limitada” daqueles que têm a 

atribuição de decidir as políticas. A limitação da racionalidade teria origem no fato de que os 

tomadores de decisão não possuem todos os dados informacionais, assim como os seus 

interesses próprios, de maneira que tais fatores afetariam a tomada de decisão15. Percebe-se que 

sua contribuição chama atenção para os problemas decorrentes da formulação de políticas 

públicas com enfoque nos tomadores de decisão e os problemas que envolveriam sua atividade 

precípua. 

Celina Souza assevera que à Lindblom, contrapondo-se ao racionalismo identificado 

nos primeiros autores, adicionam-se outras variáveis tanto na formulação como na análise de 

políticas públicas. Sobre o encadeamento das ações, enquanto processo contínuo, a contribuição 

de Lindblom seria justamente destacando que não há uma logicidade das fases propostas por 

Lasswell, na medida em que fatores outros, como a influência partidária e de grupos de interesse 

no processo, poderiam desfazer a ordem racional do processo. 

Desenvolvendo essa ideia de que fatores externos poderiam infligir no processo de 

formulação de políticas públicas, Easton traz, segundo Celina Souza16, uma visão mais 

sistêmica, uma vez que as “políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos 

de interesse, que influenciam seus resultados e efeitos.” 

A ideia de estágios em um processo de formulação de política pública, contudo, parece 

ser mais aceita na doutrina, ainda que sobre a estrutura possam surgir questionamentos, como 

teorizado pelos autores acima destacados. 

Isto porque fornece uma visão pragmática que, se não desvenda todos os nuances do 

processo de elaboração e implementação de política, é capaz de fornecer elementos mínimos 

que permitem entender como se dá o processo de escolha de uma política pública, em um 

primeiro momento, e como se dá a implementação desta no contexto em que inserida. 

Nesse sentido, de antemão é possível traçar uma característica que é comum a diversos 

modelos teoréticos que consiste na diferenciação entre formulação e implementação da política 

pública. A ideia nasce da perspectiva de um processo por etapas em que a política pública pode 

sofrer variações conforme vai sendo implementada, algo que é natural e ínsito ao processo, na 

medida em que o mesmo não é estanque e, sujeito à contribuição contínua de grupos de interesse 

e grupos políticos de formas variadas, pode sofrer alterações ao longo da implementação17. E é 

 

15 Novamente, adotamos a revisão literária da matéria realizada por CELINA SOUZA. Op. cit p. 23 
16 Ibid. p. 24 
17 No mesmo sentido, confira-se Paul A. Sabatier e Daniel A. Mazmanian : “Implementation is the carrying out 

of abasie policy decision, usually made in statute (although also possible through important executive orders or 

court decisions). Ideally, that decision identifies the problem(s) to bc addressed, stipulates the objective(s) to be 
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em razão dessas influências constantes no processo de implementação que às vezes os 

resultados não se coadunam com os objetivos traçados inicialmente18. 

Ainda sobre a ideia de estágio no processo de formulação e na implementação, como 

aponta Theodolou, há significativa cizânia doutrinária sobre os impactos que um estágio tem 

em outro subsequente e o que pode ou não ocorrer em cada estágio.19 

Antes de adentrarmos nos estágios do processo de formulação e implementação de 

políticas públicas, faz-se necessário registrar que a formulação das políticas públicas não se dá 

única e exclusivamente por meio de lei formal editada, embora no sistema político brasileiro 

não seja incomum que assim ocorra. Forçoso notar ainda que o Estado, dentro da lógica de 

políticas públicas, por qualquer de seus poderes, pode elaborá-la e implementá-la. Até mesmo 

o Poder Judiciário pode participar do processo de implementação de políticas públicas, quando 

do exercício de sua função, vale destacar. 

Interessante observação a respeito, é feita por Salinas, que chama atenção para o fato de 

que o processo legislativo é menos abrangente que o processo de criação de política pública, na 

medida em que nem todas as “propostas de políticas públicas culminam na edição de uma lei”, 

assim como porque “diversos fatores não legislativos afetam o processo de políticas públicas”20. 

Raciocínio semelhante parece ser encontrado nos ensinamentos de Chevallier, quando 

analisa a necessidade de a norma jurídica (entre elas, a lei) ser “obrigatoriamente eficaz”, e 

aponta que a “racionalização da produção jurídica inscreve-se num movimento mais geral de 

racionalização das políticas públicas”.21 

A contribuição dos professores vai ao encontro do que estabelecido no capítulo 4 do 

trabalho, notadamente quando a política pública no saneamento vem sendo formulada através 

 
 

pursucd, implies a causal theory of the manner in which those objectives can be attained, and thcn "structures" 

the implementation process to reach its goals”. SABATIER, Paul A.; MAZMANIANCAN, Daniel A.. 

REGULATION WORK? Environment, Development, and Public Policy: Environmental Policy and 

Planning Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative [1 ed.]. p. 

7. 
18 Interessante colocação é feita por LOTTA E PAVEZ: “Embora a formulação e o desenho de uma política 

explicitem regras universais ou procedimentos técnicos passíveis de se aplicar regularmente, observam-se, 

frequentemente, resultados não necessariamente previsíveis ou homogêneos durante o processo que perpassa a 

formulação e a implementação”. LOTTA, G. S.; PAVEZ, T. R. Agentes de implementação: mediação, 

dinâmicas e estruturas relacionais. Cadernos Gestão Pública e Cidadania, v. 15, n. 56, 2010, p. 111. 
19 THEODOULOU, Stella Z. How Public Policy is Made. In: CAHN, Matthew A.; THEODOULOU, Stella Z. 

(Ed.). Public Policy: The Essential Readings. Prentice Hall, p. 86. 1995 
20 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. Legislação e políticas públicas: a lei enquanto instrumento de ação 

governamental. 2012. Tese (Doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012. p. 22 Disponível em < doi:10.11606/T.2.2012.tde-22042013- 

112422 >. Acesso em: 21/05/2021. 
21 CHEVALLIER, Jacques. A racionalização da produção jurídica. Cadernos da Ciência de Legislação. 

Tradução de Teresa Salis Gomes. Nº 3. 1992. p. 10. 
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de diversos dispositivos legais e infralegais e, agora, quanto à implementação da nova fase, 

demandará ainda o esforço contínuo da Agência Nacional de Águas (ANA), através de normas 

de referência (NR). 

Estabelecidas essas premissas, cumpre adentrarmos nas fases ou estágios da política 

pública em sua formação e desenvolvimento. 

 

 
 

2.1.1 A política pública em ciclos 

 

 

 

Embora não haja consenso quanto aos estágios dentro do ciclo de políticas públicas, 

notadamente quanto ao impacto que um estágio ocasiona em outro, frequentemente os estágios 

do processo de política pública são descritos englobando uma fase de reconhecimento do 

problema, uma fase de definição da agenda política a ser traçada, uma fase de formulação da 

política e uma fase de implementação. 

Para os efeitos do trabalho, adota-se a classificação proposta por Theodoulou22, assim 

descritas: a) Reconhecimento e identificação do problema; b) definição da agenda; c) 

formulação da política pública; d) adoção de uma política pública; e) implementação da política 

pública e; f) Análise da política e evolução. 

Essa variação existente, em verdade, se dá em virtude de alguns autores aglutinarem em 

fases que outros desmembraram e colocam como fase autônoma. Thomas23, por exemplo, 

subdivide a fase de formulação em 4 subfases: a) apreciação; b) diálogo; c) a formulação 

propriamente; e d) consolidação. 

O que parece objeto de concordância entre os autores citados é o fato de que todas, em 

maior ou menor grau, sofrem influências diretas do processo político que envolve diversos 

atores24, desde os políticos propriamente até grupos de interesse25 com forte poder de influência 

 

 

22 Op. cit. p. 86. 
23 THOMAS, H.G. Towards a New Higher Education Law in Lithuani: Reflections on the Processo of the Policy 

Formulation. In Higher Education Policy. Vol. 14. Nº 3. 2001. p. 213 – 223. 
24 A esse respeito, interessante a observação feita por MERTON, apud HOWLETT, Michael; RAMESH, M.; 

PEARL, Anthony: “Observa-se, mais uma vez que as limitações que levam os policy-makers a rejeitar certos 

tipos de opções não precisam se fundamentar em fatos.” HOWLETT, Michael; RAMESH, M; PERL, Anthony. 

Política Pública: seus ciclos e subsistemas: uma abordagem integral. Rio de Janeiro: Elsevier,. 2013.p. 125 
25 Embora haja uma gama grande de conceitos acerca de grupos de interesse, considerando a amplitude que a 

expressão encerra, no contexto do presente trabalho, grupos de interesse se referem a grupos organizados por 

pelo menos um objetivo em comum e que exercem pressão dentro de um processo político para atingi-lo. 
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sobre as escolhas. Tal fato resulta em que as políticas públicas possuem um grau de 

variabilidade ao longo do seu processo de formação. A circunstância notável será de suma 

importância na parte aplicada do presente trabalho, na medida em que compreender o 

esgotamento e as fases da política de saneamento ao longo de sua história, nos permitirá avaliar, 

a partir dos dados coletados, uma maior ou menor influência de determinadas instituições no 

surgimento do “novo marco do saneamento”, colaborando também para, no teste da hipótese 

aventada, apontar soluções para sua implementação. 

Esclarecida e justificada essa questão de cunho mais teórica-descritiva, cumpre assinalar 

as fases e características de cada uma, propostas na obra referenciada de Theodoulou. 

A “identificação do problema” é a fase inicial em que as estruturas de governo devem 

atentar-se para as demandas sociais mais prementes, identificando as questões centrais. Note- 

se que poderá haver naturalmente mais de um problema a ser enfrentado dentro de uma mesma 

microárea. E, dentro dessa fase, os problemas analisados se tornam “questões” se passados pelo 

crivo de legitimidade. 

Na “definição da agenda”, as questões eleitas serão “estreitadas”, em um processo de 

formalização, a ensejar o foco das atenções e da abordagem. De acordo com Cobb e Elder apud 

Theodoulou26, haveria dois tipos de agenda. Uma primeira, denominada “agenda sistêmica”, 

em que há o reconhecimento das questões genéricas que mereçam a atenção pública. Se pensado 

dentro do contexto do trabalho, poder-se-ia exemplificar o não atingimento de metas de 

universalidade dos serviços de saneamento como exemplo de agenda sistêmica27. 

Em uma segunda, denominada “agenda institucional”, há um estreitamento no escopo 

ou objeto, de maneira que a agenda institucional fica mais densa, menos abstrata que a “agenda 

sistêmica”. A autora aponta que é frequente a “discrepância” entre os dois tipos de agenda e 

que isso causa problemas aos formuladores de política. Isto ocorre quando há um espaço grande 

de tempo entre o deslocamento da agenda sistêmica até a agenda institucional. 

A questão principal na formação da agenda é saber porque alguns problemas entram na 

agenda e outros, ao revés, são ignorados. E a resposta é variada e dependente de diversos 

fatores, como se o problema é potencial criador de uma crise, se há interesse de grupos 

 
26 Op. cit. p. 87 
27 CELINA SOUZA, sobre a fase de análise, assim coloca: “À pergunta de como os governos definem suas 

agendas, são dados três tipos de respostas. A primeira focaliza os problemas, isto é, problemas entram na 

agenda quando assumimos que devemos fazer algo sobre eles. O reconhecimento e a definição dos problemas 

afetam os resultados da agenda. A segunda resposta focaliza a política propriamente dita, ou seja, como se 

constrói a consciência coletiva sobre a necessidade de se enfrentar um dado problema. Essa construção se daria 

via processo eleitoral, via mudanças nos partidos que governam ou via mudanças nas ideologias (ou na forma 

de ver o mundo), aliados à força ou à fraqueza dos grupos de interesse.” Op. Cit. p. 30. 
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específicos e capazes de influenciar no processo de escolha, se há possibilidade de formação de 

uma agenda, com critérios mais específicos, se há uma predileção da administração por 

determinado tema. Nesse aspecto, um rol não exaustivo de motivos pode determinar a 

materialização do problema em uma agenda específica. 

Os estágios seguintes compreendem a formulação e a adoção de uma política pública. 

Na formulação, a partir da definição da agenda, hipótese em que um problema recebe a devida 

atenção dos formuladores de política, considerando todas as variáveis influenciáveis, eles 

tomam a primeira decisão que é decidir se vão formular ou não alguma política para o problema 

constante da agenda. 

Nota-se que a visão genérica de Dye sobre o conceito de políticas públicas encontra 

ressonância nessa etapa, na medida em que os formuladores de política podem preferir não 

formular política alguma para lidar com um problema que lhes foi endereçado. O processo 

deliberativo, em que os tomadores de decisão avaliam a necessidade de adoção da solução 

denota, ao fim, uma escolha política que, no entender de Dye, evidencia uma política pública 

com objetivos bem delineados. 

Se a decisão for adotar alguma política para o problema endereçado, então o próximo 

passo é desenhar os objetivos a serem alcançados com a política, que deverá alcançar um nível 

de aceitabilidade política para ser aprovada e adotada. Se pensada no contexto brasileiro, a 

tarefa ganha ainda especial destaque considerando que o nosso sistema político se notabiliza 

por um “presidencialismo de coalizão”, o que confere aos partidos políticos destaque no jogo 

político que evidencia essa fase preliminar da atividade de produção normativa também no 

contexto de formulação de políticas públicas28. 

Prosseguindo nas etapas, após eleita e desenhada a política pública para um problema 

endereçado, chega-se à fase de implementá-la. E embora a formulação e implementação29 sejam 

fases sequenciais em regra, a implementação pode demorar, em virtude de resistência de grupos 

sociais, dificuldades operacionais e até decisões judiciais que suspendem o curso da 

implementação. 

 

28 CAPPELETTI, Monica; SIQUEIRA J. P. Faro Homem. Transplantes Jurídicos ou Análise Comparativa 

dos Direitos, qual a vocação do legislador brasileiro no processo de elaboração de suas leis? Interesse 

Público, Belo Horizonte, vol. 18, n. 99. 2016. p. 20. 
29 Sobre o tema, interessante apontamento é feito por Gabriela Lotta, acerca do uso do termo implementação e o 

conceito que ele encerra dentro de uma ótica de fase: ‘A grande maioria utiliza o termo “implementação” 

apenas de forma metafórica, como um momento ou parte da política pública, ou como um sinônimo de 

execução, e não como um objeto analítico. Para estudos que se propõem a olhar as políticas públicas de forma 

abrangente, ou cuja preocupação não é analisar a política pública, isso não é necessariamente um problema.’ 

Teoria e análises sobre a implantação de políticas públicas no Brasil. Organizadora: Gabriela Lotta. -- 

Brasília: Enap. 2019. p. 11. 
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Sobre as decisões judiciais, é necessário destacar que a política pública, quando 

materializada através de instrumento normativo, como a lei, por exemplo, está sujeita ao 

controle judicial, por decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, já destacado 

anteriormente. Assim sendo, não é raro ver a atuação do Poder Judiciário exercitando papel 

“contramajoritário”, afastando a decisão de outro Poder, como no caso de declaração de 

inconstitucionalidade ou imprimindo interpretação que pode afastar a ideia desenhada na 

legislação objurgada e na política pública por trás dela. De outro modo, o Poder Judiciário no 

exercício do controle dos atos poderá exercer um papel “representativo”, na medida em que 

substitui a vontade do legislador em determinadas circunstâncias. 

O que se apostila aqui não é uma crítica ao papel do Poder Judiciário, embora não se 

possa afastar de críticas os excessos no exercício dessa atividade30 que, ao afastar a escolha do 

legislador materializada na lei ou a inércia proposital deste, afastando ainda a política pública 

eleita, poderá acrescer elementos não desenhados pelos eleitos democraticamente e, nesse 

passo, macular uma política pública legítima31. 

As intempéries da fase de implementação de políticas públicas causada pela influência 

de diversos fatores como já citado faz com que surjam mecanismos de controle na 

implementação, com vistas a preservar a integridade do processo de adoção de política na forma 

desenhada. 

Nesse sentido, assim como sugerido em uma classificação de agendas, há igualmente 

uma classificação no estágio de implementação. Um primeiro tipo é a “implementação 

programada” que tenta eliminar ou controlar os problemas relatados na implementação. Nessa 

linha, com espeque na racionalidade, parte-se do pressuposto de que pode haver ambiguidades 

nos objetivos da política, que há envolvimento de um número excessivo de atores, que há 

sobreposição na atribuição das autoridades, que pode haver interesses escusos no processo e, 

finalmente, que existem conflitos. Essas são as razões que levam aos problemas que afetam a 

implementação das políticas32. 

Um segundo tipo de implementação seria uma implementação adaptada. Parte do 

pressuposto de que as políticas nessa fase podem sofrer alterações conforme a realidade que as 

 

30 SUNDFELD, Carlos Ari, “Princípio é preguiça” (capítulo 3), Direito Administrativo para céticos, 2. Ed, 

São Paulo, Malheiros. 2014. p. 216-229 
31 Temos observado no curso da pandemia da COVID-19 um maior ativismo judicial, que não representa 

novidade, uma vez que é esperado um maior ativismo judicial em períodos excepcionais. É dizer, é um 

comportamento anômalo esperado para um período igualmente anômalo. Mas o controle judicial, principalmente 

quando se trata de controle em normas que evidenciam políticas públicas deve ser feito com parcimônia, sob 

pena de apresentar um funcionamento anormal das instituições e tensionando o equilíbrio dos Poderes. 
32 THEODOULOU, Stella Z. Op. cit. p. 90. 
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cercam. Pondera-se, nesse sentido, que a clareza e especificidade engendradas na 

implementação programada causam uma rigidez indesejável em face das mudanças da realidade 

política. 

Quanto aos dois modelos ou tipos de implementação apresentadas, observa-se que 

partem de estruturas teóricas diferentes, na medida em que a primeira usa de um modelo 

estanque, de fases logicamente encadeadas, enquanto a segunda, apresentando-se mais fluida, 

admite a influência de diversos atores políticos nessa fase o que pode revelar uma menor rigidez 

quanto à ocorrência de fases justapostas. 

A classificação é mais que preciosismo teórico, uma vez que a depender da realidade 

política em que inserta a política desenhada, o modelo adotado na implementação poderá 

significar o sucesso ou insucesso daquela política. Veja-se que, aqui, sucesso e insucesso na 

política limitam-se a analisar a efetiva implementação ou não, sem adentrar no mérito valorativo 

da política pública. 

Há ainda um terceiro tipo de implementação política que conclui por uma 

implementação premeditada. Essa espécie de implementação parte do pressuposto de que as 

políticas, tal qual desenhadas, nunca irão se efetivar desta maneira. A vagueza dos objetivos 

traçados seria o caminho fértil para esse terceiro tipo de implementação. Em contraposição ao 

segundo tipo, há uma ação deliberada para não ocorrência do modelo original desenhado. 

A classificação acima é extraída da obra de Theodoulou, que sobre a implementação 

ainda assevera que a implementação da política normalmente não cabe aos formuladores delas. 

Em teoria, ante à possível ocorrência de desgaste político na implementação, bem como da 

pouca visibilidade e do fato de que isso pode representar ao formulador de política que não 

cumpriu “as promessas”. 

Nesse sentido e pelas razões expostas, a implementação de política é algo afeto às 

estruturas burocráticas da administração. Contextualizando com o trabalho, pode-se afirmar que 

a execução das políticas públicas na área de saneamento, por exemplo, caberia às agências 

reguladoras infranacionais e à ANA, nos termos da novel legislação, a quem cabe a edição de 

normas de referência para a regulação de serviços públicos de saneamento básico. Sobre esse 

tópico, avançaremos com maior profundidade nos capítulos 3 e 4 quando analisaremos as 

mudanças ocorridas em virtude do novo marco do saneamento, e sugeriremos soluções para 

implementação da nova política com vistas a alcançar a universalidade dos serviços. 
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As últimas etapas do processo cíclico de políticas públicas compreendem a análise da 

política e sua evolução. Trata-se da fase em que, como o próprio nome sugere, há uma avaliação 

ex post33 da política pública. 

Como colocado anteriormente, no processo político, diversas intempéries podem 

ocorrer modificando o desenho das políticas. Aqui cabe a observação de que não são apenas 

elementos externos institucionais que colaboram para a modificação ou incompletude da 

implementação. Há, igualmente, fatores que dizem respeito à própria política tal qual ela foi 

desenhada. Assim, que uma política com termos muito vagos ou ainda ambíguos, dificultam o 

processo de implementação. 

Vale destacar que esses problemas “internos” da política pública tal qual formulada, 

dificultam também sua avaliação e ainda o seu acompanhamento na realidade social em que 

projetada. E também pensamos ser válido destacar que a avaliação de política pública é algo 

inerente ao processo em si, não apenas após a implementação. Essas avaliações servem de 

parâmetro para que conduza a política pública sob um prisma da eficiência. 

No Brasil, se pensarmos no contexto das agências reguladoras, a lei geral de nº. 

13.848/2019, e diversos dispositivos preveem mecanismos de avaliação da atividade da 

agência, como um todo. Ora relacionado a seu aspecto fiscalizatório, ora voltado para a 

competência normativa ou ainda direcionada à competência regulatória. 

Chama a atenção, nesse aspecto, o art. 15 da referida lei34, o qual preconiza a obrigação 

da realização de relatórios anuais, além dos planos estratégicos e de gestão. Sobre os planos 

estratégicos e o plano de gestão, o inciso II do parágrafo 1º, deixa claro a opção do legislador 

pela análise constante das políticas públicas cuja execução, ou implementação, fica a cargo das 

agências reguladoras nacionais. 

A despeito desse olhar minucioso que o ordenamento jurídico lança sobre a 

implementação das políticas públicas através da análise da própria política regulatória que a 

 
 

33 Ex post está empregado no sentido de análise posterior, para compreender os efeitos da política tal qual 

desenhada, investigando objetivamente os dados coletados para aferição. 
34 Art. 15. A agência reguladora deverá elaborar relatório anual circunstanciado de suas atividades, no qual 

destacará o cumprimento da política do setor, definida pelos Poderes Legislativo e Executivo, e o cumprimento 

dos seguintes planos: 

I - plano estratégico vigente, previsto no art. 17 desta Lei; 

II - plano de gestão anual, previsto no art. 18 desta Lei. 
§ 1º São objetivos dos planos referidos no caput: 

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações da agência reguladora, inclusive de sua gestão, promovendo maior 

transparência e controle social; 

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da agência reguladora com o Poder Público, em particular no 

cumprimento das políticas públicas definidas em lei; Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm >. Acesso em 12/12/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm
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implementa, convém, para o presente trabalho, avaliar igualmente a literatura especializada da 

ciência política para entender o esgotamento do ciclo de políticas públicas, seja para 

compreender os fatores que levam às suas mudanças, seja para compreender o papel que a 

trajetória de uma política pública e suas características em fase de encerramento exercem sobre 

a nova que a substitui. 

 

 

 
2.1.2 –Políticas Públicas pelas lentes do Neoinstitucionalismo histórico 

 

 

 

No campo da análise de políticas públicas, muitas teorias são aplicáveis, cada qual 

focada no seu espectro escolhido. Essas teorias podem transitar entre diversos campos do saber, 

como a Geografia, História, Sociologia, Economia e Ciência Política, como assevera Howlett 

et al35. O Direito, enquanto campo autônomo do saber, não fica infenso a esse tipo de análise. 

Ao contrário, a relação existente decorrente das análises e do ângulo que se pretende traçar na 

sua consecução, demanda do Direito uma participação ativa. Isto porque, por um lado, como 

bem denota Dallari, as instituições é que dão força às normas.36 Por outro, considerando nosso 

sistema democrático tripartite, como falado anteriormente, não raras as vezes o Poder Judiciário 

é chamado a compor a implementação da política pública, seja através de uma ação positiva 

seja através de uma ação negativa, o que demonstra também que uma dimensão jurídica do 

institucionalismo é relevante para compreender o processo de políticas públicas37. 

Na esteira do que se coloca acima, a teoria de análise e a metodologia que engendra 

devem levar em conta essa característica forte no nosso ordenamento jurídico, de maneira que 

a judicialização pode servir de instrumento a grupos isolados, mas com acesso ao sistema 

 

35 Op. cit. P. 36 
36 Bucci, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas (p. 227). Editora 

Saraiva. Edição do Kindle: “Essa visão, diga-se, também está presente no neoinstitucionalismo jurídico mais 

recente, que considera as instituições “conceitos-premissas”, entendimentos consolidados que servem como 

referências na criação da lei e, posteriormente, no momento de sua aplicação. Nesse sentido, não são as normas 

que constituem as instituições, mas, ao contrário, as instituições que dão às normas sua força.” 
37 Em sentido parecido, VALENTE, Sérgio Ruy David Polimeno: “Porém, o arranjo jurídico-institucional de 

qualquer política pública é sempre de alguma forma condicionado ou influenciado pelas disputas de poder entre 

os mais diversos atores, como partidos políticos, grupos de interesse, governantes e gestores públicos, entre 

outros. O grau e forma de intervenção do Estado, da ação de atores públicos e privados e a distribuição de 

competências são exemplos de aspectos diretamente decorrentes de escolhas políticas permeadas por embates 

essenciais.” VALENTE, Sérgio Ruy David Polimeno. Direito das Políticas Públicas: Uma Visão Jurídico 

Institucional sobre o caso do Saneamento no Brasil. JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES 3 (2019) 

Revista Estudos Institucionais, v. 5, n. 3, p. 1064-1092, set./dez. 2019.p. 1064 
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jurídico, para influir no processo de políticas públicas. Algumas teorias, como a do 

neoinstitucionalismo, buscam analisar a política pública sobre esse enfoque. Isto é, analisando 

o papel que as instituições possuem e que influenciam dentro do processo. 

Sem perder de linha o contexto do sistema político brasileiro, em que diversos atores 

participam e influenciam na prática a política pública escolhida, é importante ressaltar as 

oportunidades de veto, que também assumem um papel relevante na análise das políticas 

públicas, dentro do neoinstitucionalismo histórico.38 

E, tendo isso em linha de conta, cumpre esclarecer, sem aprofundar na temática, os 

diferentes espectros que a análise de políticas públicas neoinstitucionalistas, com especial 

enfoque no neoinstitucionalismo histórico, podem caracterizar. 

Importante destaque de Hall e Taylor, no sentido de que o neoinstitucionalismo 

compreende 3 (três) escolas diferentes de pensamento que divergem entre si sobre o enfoque 

adotado: neoinstitucionalismo da escolha racional; neoinstitucionalismo sociológico; e, 

finalmente no que no presente trabalho tem mais relevo, o neoinstitucionalismo histórico39. 

Compreender cada uma dessas escolas tem relevância, na medida em que ungidas pelo signo 

comum da força das instituições, representam uma tentativa de explicitar o fenômeno, cada qual 

a sua maneira, em uma evolução da teoria institucionalista. 

Nesse sentido, no neoinstitucionalismo da escolha racional, os atores comungam de 

determinadas preferências, apresentando um comportamento utilitário, em que racionalmente 

buscam maximizar a concretude das suas preferências. O componente da racionalidade leva à 

conclusão de que esses atores se comportam não levando em consideração históricos 

individuais, mas representam uma escolha racional ilustrada por um cálculo estratégico, 

determinado pelo comportamento de outros atores do cenário político. É dizer, parte-se do 

pressuposto de que os atores se comportam racionalmente e que na impossibilidade de 

consenso, a competição existente com os demais atores, o comportamento será pautado de 

maneira a oferecer mais vantagens na busca da maximização dos seus próprios interesses. Trata- 

se de um plano, portanto, micro institucional, centrado nas preferências individuais. 

 

 

 

 

38 “Veto point analysis is a powerful tool and closely aligned with the type of strategic analysis that emerges 

from an understanding of games in extensive form. Veto points are essential variables in systems with checks 

and balances”. OSTROM, Elinor. New horizons in institutional analysis. American Political Science Review, v. 

89, n. 1. 1995.p. 175-176 
39 HALL, P. A.; TAYLOR, R. C. R. As três versões do neo-institucionalismo. Lua Nova, n. 58, 2003. p. 10-18 
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A teoria neoinstitucionalista sociológica, surge na esteira da teoria das organizações, 

na década de 70, e leva em consideração não só o sistema normativo, mas outros elementos 

como cultura, valores morais, apresentando uma visão mais ampla de análise para os fatores 

preponderantes da política pública40. 

Finalmente, a teoria neoinstitucionalista histórica, notabiliza-se pela importância das 

instituições, da história e, cada vez mais, das ideias41 no processo de formulação das políticas 

públicas, mas também nas suas análises, uma vez que a mudança das políticas passa 

necessariamente pela fase da avaliação. Note-se, nesse aspecto, que as fases do ciclo de políticas 

não é um fenômeno isolado, isto é, guardam relação entre si e, principalmente, sofrem influxos 

dos grupos de interesse e dos demais atores a todo instante. De maneira que uma vez formulada 

a política, quando da sua implementação nada obsta que ela seja refinada ou mesmo 

abandonada. 

Reside aí, a importância do neoinstitucionalismo histórico. Como campo teórico, sua 

contribuição está no fato de que ao atribuir às instituições e suas regras um papel central no 

ciclo de políticas, condiciona os agentes e muda até mesmo sua posição de força no jogo. 

Como apontam Hall e Taylor, o neoinstitucionalismo histórico apresenta 3 (três) 

características que lhe são próprias, distinguindo-o dos demais. A primeira é uma tendência à 

generalização no estabelecimento da relação existente entre instituições e os indivíduos. 

Nascem dessa característica, uma perspectiva calculadora e uma perspectiva cultural.42 A 

perspectiva calculadora leva em consideração aspectos orientadores do comportamento humano 

para buscar a maximização dos seus interesses. Isso quer dizer que as instituições moldam o 

comportamento dos indivíduos a partir de uma justa expectativa das suas ações na busca pela 

maximização dos seus interesses. A perspectiva cultural se generaliza ao apontar que os 

indivíduos não agem somente racionalmente, de forma estratégica, com escopo bem definido. 

Mas, ao revés, também são afetados pelas instituições, na medida em que questões de 

moralidade também conformam a conduta dos indivíduos. 

Uma segunda característica do neoinstitucionalismo histórico está orientada para o jogo 

de poder entre os atores e também para a assimetria que existe nesse jogo, proporcionando mais 

acesso a uns quando cotejados com outros. E, nesse sentido, as instituições assumem papel 

 
 

40 Ibid. p. 23-28 
41 SOUZA, Celina. Op. cit. p. 39 
42 HALL, Peter A.; TAYLOR, Rosemary, C. R., Op. cit., p. 939-941. 
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preponderante, sobrepondo as liberdades dos indivíduos em pactuarem. Isto é, o jogo de poder 

no contexto da política pública, está centrado nas instituições e não nas escolhas individuais. E 

a afirmada assimetria é que define o papel que determinada instituição tem em comparação com 

as outras. 

A terceira característica apontada pelos autores, e que aqui nos interessa para investigar 

as hipóteses suscitadas no presente trabalho, notadamente as causas de modificação substancial 

da política de saneamento em seu ciclo mais recente iniciado com a edição da Lei 11.445/2007, 

nos revela o papel da trajetória, dos fatores sociais desempenhados pelas instituições no 

processo de políticas públicas. Esse papel da trajetória no processo, pode aparecer em qualquer 

das fases dos ciclos, inclusive na fase de análise das políticas. E o que ela contribui para o 

debate presente é que as instituições pavimentam caminhos que histórica e socialmente 

influenciam nas escolhas de novas políticas e determinam o encerramento de um ciclo de 

políticas. E, nesse caminho pavimentado, outros fatores, para além das instituições tradicionais, 

acabam contribuindo para aquele resultado, como por exemplo, o contexto econômico que, 

como será visto, foi um fator preponderante na modificação da política de saneamento. 

Exatamente essa terceira característica descrita anteriormente, isto é, da contribuição 

que uma trajetória possui no arranjo político, é que explica, ao menos em parte, a mudança de 

política pública de saneamento e que será melhor explicitado na parte final do trabalho, 

levantando as hipóteses que permeiam a mudança brusca na política de saneamento, 

notadamente a partir de 2016. 

Por ora, a teoria envolta na dependência de trajetória deve ser explicada como um 

fenômeno que atinge o processo político e, consequentemente, as instituições, moldando a 

formulação e implementação da agenda política. Tais fatores, explicado na trajetória histórica 

têm o condão de fornecer elementos que reforçam a mudança na política para além da atuação 

dos grupos de interesse e outras instituições que pressionaram pela mudança na política43. 

 

 

 
43 Conclusão parecida é encontrada em Sergio Ruy David Polimeno Valente: A análise jurídico-institucional da 

política pública de saneamento básico deve ter como matriz condutora as noções desenvolvidas no âmbito da 

ciência política, em especial na linha do neoinstitucionalismo histórico, e a dogmática jurídica como ferramenta 

de análise, considerando os diversos ramos didáticos do Direito incidentes sobre o tema, como o direito 

administrativo, direito econômico, ambiental, financeiro, entre outros, objetivando não somente uma análise 

retrospectiva dos arranjos institucionais e seu desenvolvimento, mas também conclusões de ordem prescritiva 

no sentido de contribuir para futuras elaborações ou modificações da política pública. A definição de política 

pública como programa resultante de processos juridicamente regulados tem o condão de explicitar a utilidade 

da análise jurídica em conjunto com os diversos elementos tradicionalmente considerados apenas por outros 

ramos científicos. Op. Cit. p. 34 
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Nesse caso, a teoria da dependência de trajetória pode ser exemplificada nos arranjos 

institucionais feitos ao longo do tempo na área do saneamento e que, em determinada medida e 

grau, estabeleceram nas companhias estaduais de saneamento um papel preponderante no 

desenvolvimento do setor, desde os tempos do Plano Nacional de Saneamento, PLANASA, em 

décadas passadas, notadamente nos anos 60 e 70. O relevo que tais instituições adquiriram, por 

um lado, reforça a posição delas em eventual mudança da política de saneamento, como se 

observou desde o marco do saneamento engendrado pela Lei 11.445/07. Por outro, é forçoso 

dizer que tal posição de preponderância tem origem também na expertise adquirida por tais 

companhias que, ao longo das políticas de saneamento que se sucediam, desde os tempos do 

PLANASA, como sobredito, foram implementando o saneamento e, ao mesmo passo, 

reforçando o papel institucional do Estado, aqui entendido como ente federativo, no jogo 

político que teve como consequência o novo marco do saneamento. 

Como bem colocado por Vitor Schirato, exatamente esse know-how adquirido pelas 

companhias estaduais colocam-nas em posição de dificultar o arranjo institucional que leve para 

o setor privado a exploração dos serviços de saneamento44. Compreender o fenômeno da 

dependência de trajetória dentro de uma lógica do neoinstitucionalismo histórico, como será 

melhor desenvolvido, é o cerne da questão para implementação da nova política de saneamento, 

Lei 14.026/2020, pois que o eixo da nova política está depositado na privatização da prestação 

dos serviços de saneamento, com atração dos necessários altos investimentos de capital na 

infraestrutura, para consecução do objetivo de atingir a universalidade. 

Se por um lado, a presença de companhias estaduais dificulta a aplicação da nova 

política centrada na delegação a empresas privadas, por outro, como colocado por Schirato, não 

podem ser excluídas da implementação de novas políticas. 

 

 

 
2.1.2.1 – O poder de veto e modificação das políticas públicas 

 

 

 

 

44 “A razão para tanto é simples: em diversos casos, as empresas estatais prestadoras dos serviços públicos de 

saneamento básico têm acumulado um conhecimento de mercado muito relevante que não pode ser 

desconsiderado. Simplesmente optar por um processo de privatização e transferência integral dos serviços 

prestados para a iniciativa privada significaria, em alguma medida, abrir mão de quase 4 décadas de 

experiências acumuladas pelas empresas estatais prestadoras dos serviços de saneamento básico”. 

SCHIRATO, Vitor Rhein. Parcerias Institucionais no setor de saneamento básico: chance ou ameaça às 

empresas estatais? In: LUNA, Guilherme Ferreira Gomes et al (Coord.). Saneamento Básico. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2017, p.472. 



29 
 

 

 

Na fase de elaboração de uma política pública, o neoinstitucionalismo histórico vê as 

oportunidades de veto como ferramenta importante para a própria dinâmica do processo de 

formulação. Nesse sentido, alguns atores partícipes no ciclo de políticas públicas usam desse 

instrumento para modificação do consenso alcançado no processo. 

A ciência política enquadra as oportunidades de veto como mecanismos dentro do 

processo legislativo, onde normalmente se dão os debates acerca da materialização da política 

pública. 

Contudo, ampliando a ideia de que o instrumento é uma maneira de criar obstáculos à 

formulação e implementação do processo cíclico, é possível enquadrarmos também a atuação 

do Poder Judiciário, quando provocado, como forma de oportunizar o veto aos grupos 

interessados. 

Dentro de um processo legislativo, as oportunidades de veto são inúmeras, alcançando 

desde as consultas públicas realizadas para aprovação de um projeto de lei, até a linha final do 

processo legislativo, quando o chefe do Poder Executivo, no nosso caso o Presidente da 

República, tem a opção de sancionar, quedar-se silente ou vetar o projeto de lei aprovado nas 

duas casas do Congresso Nacional. 

Especificamente sobre o veto presidencial, a Constituição da República estabelece que 

o veto pode se dar por razões políticas, quando então registra-se a contrariedade do interesse 

público ou ainda por razões jurídicas, invocando o vício de inconstitucionalidade no ato de vetar 

o projeto de lei45. 

Aqui, as razões jurídicas são evocadas na mensagem de veto presidencial. Contudo, a 

simples possibilidade de vetar o Projeto de Lei (PL) por razões jurídicas, avocando a 

inconstitucionalidade, demonstra que é possível ampliar o conceito trazido das ciências 

políticas para além do processo legislativo, alcançando a esfera do Poder Judiciário. Registra- 

se, em casos tais, que ao acionar o Poder Judiciário, esses atores do veto, para utilizar a 

expressão cunhada na ciência política, trazem para dentro do processo do ciclo de políticas 

públicas, instituições, valores e elementos que muitas vezes não participaram do processo 

 

45 Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, 

que, aquiescendo, o sancionará. 

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao 

interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do 

recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 

Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em 01/09/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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legislativo ou, ao revés, tendo participado saíram perdedores no jogo político, contrariados em 

algum interesse. 

Quando analisamos, por exemplo, as oportunidades de acesso ao Judiciário, podemos 

ter uma miríade de atores que, conjunta ou isoladamente, possuem a oportunidade de vetar a 

política pública materializada na lei. Nota-se ainda, a esse respeito, que quando se fala em 

oportunidade de veto via Judiciário, é mais comum que a anulação se dê na fase de 

implementação das políticas públicas. Registra-se, contudo, que há possibilidade de exercício 

da oportunidade de veto no Judiciário por parte desses atores mesmo na fase legislativa, 

restringindo-se, nesse caso, a aspectos formais do processo legislativo, não propriamente ao 

conteúdo debatido. No ponto que pertine ao trabalho, interessa-nos o exercício da oportunidade 

de veto, via Judiciário, após a implementação da política pública que se materializou no 

ordenamento jurídico via lei, aqui em sentido amplo, abarcando todas as espécies normativas. 

Nesse exato sentido, Matthew Taylor, analisando o uso de Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADI)  no Brasil, assim ponderou 46: 

 

 
 

Apesar de sua impressionante força institucional, ilustrada por regras claras, 

autonomia impressionante e decisões amplamente adotadas por outros ramos 

do governo, o sistema judiciário federal brasileiro opera em um quadro 

institucional que tende a adiar decisões políticas claras, universalmente 

aplicáveis e vinculativas. O mecanismo da ação direta de 

inconstitucionalidade para revisão constitucional, no entanto, permite que um 

grupo selecionado de atores políticos conteste políticas de forma facilitada e 

vinculativa diretamente no mais alto tribunal brasileiro, evitando assim os 

atrasos enfrentados pelos cidadãos comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

46 Tradução própria. Na versão original em inglês: “Despite its impressive institutional strength, illustrated by 

clear rules, impressive autonomy, and decisions that are widely adhered to by other branches of government, the 

Brazilian federal judiciary operates in an institutional framework that tends to delay clear, universally 

applicable, and binding policy decisions. The direct action of unconstitutionality mechanism of constitutional 

review, however, enables a select group of specific policy actors to contest policies in an expedited and binding 

manner directly in Brazil's high court, thus avoiding the delays faced by ordinary citizens.” TAYLOR, Matthew 

M. Veto and Voice in the Courts: Policy Implications of Institutional Design in the Brazilian Judiciary. 

Comparative Politics, v. 38, n. 3. 2006. , p. 351-352. 
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No jogo político marcado por atuações de grupos de interesses diversos na política de 

saneamento, o uso do Judiciário como forma de revisão da política, tem sido comum e, no caso 

específico do novo marco do saneamento, foram 4 ADI´s propostas que visando contestar a 

constitucionalidade de alguns dispositivos, representaram uma tentativa última de mudança da 

política consolidada, em vias de implementação. A esse respeito, no capítulo 4 detalharemos os 

resultados das referidas ações constitucionais e os efeitos para a implementação da política 

formulada no Novo Marco. 

 

 

 
3. O serviço público no Brasil 

 

 

 

Tema rico em debates doutrinários no Brasil é o que trata da noção de serviço público. 

Aliás, sobre o tema, Aragão, em sua obra Direito do Serviços Públicos, fugindo ao lugar comum 

da “conceituação” e por razões propedêuticas, como alerta, inicia o tema da obra justificando o 

uso da expressão noção, de maneira que ela se encaixa melhor quando da análise do tema ao 

longo dos períodos históricos, na medida em que comporta as diversas nuances existentes47. 

Sem adentrar na polêmica acerca do uso da expressão “noção” ao invés de “conceito”, 

por não ser esse o objeto do estudo presente, a intenção manifestada pelo autor vai ao encontro 

do que a doutrina especializada relata em seus estudos, ao reconhecer as crises que afetam o 

serviço público e que modificam, sobremaneira, o conteúdo por eles vinculados. 

Não é sem razão, por outro lado, que o Direito materializado no ordenamento jurídico, 

onde se dá arena dos debates mais acalorados sobre a temática dos serviços públicos, parece 

ignorar os fatores socioeconômicos que impactam diretamente na própria essência de serviço 

público, atendo-se a questões formais de previsão normativa.48 

 

 

 

47 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos - 3. ed. - Rio de Janeiro 

Forense,2013. p. 73-74 
48 Ao tratar do tema, Eros Grau usa de uma ideia preponderantemente “essencialista” para conceituar serviço 

público: “É inteiramente equivocada a tentativa de conceituar-se serviço público como atividade sujeita a 

regime de serviço público. Ao afirmar-se tal – que serviço público é atividade desempenhada sob esse regime – 

além de privilegiar-se a forma, em detrimento do conteúdo, perpetra-se indesculpável tautologia. Determinada 

atividade fica sujeita a regime de serviço público porque é serviço público; não o inverso, como muitos 

propõem, ou seja, passa a ser tida como serviço público porque assujeitada a regime de serviço público”. 

In GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 

117. 
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A despeito das divergências que a doutrina hodierna encontra na conceituação de 

serviço público, o mesmo não se dá quanto à origem da noção atual de serviço público, cabendo 

a escola francesa de Bordeaux, os primeiros delineamentos acerca da matéria. 

Parte dessa herança histórica francesa na matéria se deve ao fato de que a própria França, 

é o berço do Direito Administrativo, como assevera Aragão em sua obra, citando Chevalier49. 

A herança do conceito e, sobretudo, da ideologia por trás do serviço público, deve-se à 

preponderância dos valores e ideais liberais que propagaram por toda a Europa e por suas 

colônias americanas em franca expansão do iluminismo e sua necessidade de lidar com as 

necessidades coletivas no contexto da época. 50 

Ainda em desdobramento aos efeitos da revolução liberal51, a definição do papel do 

Estado, para além da questão dos seus limites às liberdades, é o que move a noção primeira de 

serviço público e que se materializou nos escólios da escola de Bordeaux, capitaneadas por 

Duguit e Jezé. 

Aliado à essa conjunção de fatores que ao mesmo tempo refreavam a atuação do Estado 

e demandavam do mesmo a prestação de alguns serviços, a questão central, norteadora da noção 

primária de serviço público perpassava a questão da responsabilização do Estado, do papel 

jurisdicional a ser desempenhado pelo Conselho de Estado52. Talvez aqui, no emblemático caso 

Arrêt Blanco53, em que um cidadão pleiteava indenização por danos causados à sua filha em 

acidente envolvendo a Cia. Nacional de Manufatura de Fumo na França, a tensão sobre os 

limites da atuação do Estado, ao mesmo tempo que reconhece a existência de serviços 

tipicamente estatais, a noção de serviço público começa a tomar forma e corrobora para a 

teorização feita por Duguit posteriormente. 

Note-se, que a questão de fundo versava sobre a competência para julgamento da 

questão judicializada no caso, conferindo contornos mais claros à atuação do Conselho de 

Estado Francês enquanto instância jurisdicional independente e, ao mesmo passo que lidava 

com as limitações que o Estado soberano deveria ter antes o ideal liberal dos indivíduos, passava 

 

 

 

 

49 Op. cit. p.75 
50 Ibid. p. 76 
51 Nos referimos à Revolução Francesa, nesse caso, por ser o epicentro dos movimentos que posteriormente 

tornaram possível as primeiras noções de serviço público. 
52 SCHIRATO, Vitor Rhein. Livre Iniciativa nos Serviços Públicos. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 38. 
53 DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 100 
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a enfrentar, via oblíqua, o papel do Estado, as funções desempenhadas pelo Estado e suas 

idiossincrasias quando cotejadas com a sociedade e o ordenamento jurídico de viés contratual. 

Nesse sentido, teorizando sobre os serviços públicos, Duguit promoveu uma noção ou 

conceito amplo, que entendia o serviço público como sendo aquele que, de alguma maneira, era 

organizado ou prestado pelos governantes, ainda que de forma indireta, ainda que se valendo 

de instrumentos de terceirização para o setor privado54. 

Interessante notar ainda que, na teoria da escola do serviço público, há um esforço 

grande, em complemento ao exposto anteriormente, em conferir ao Estado um papel quase 

subsidiário, isto é, ao procurar falhas que o mercado não supre, Duguit procura legitimar a 

atuação do Estado em suas funções, para além daquelas relacionadas diretamente ao exercício 

da soberania. 

É, ainda, elemento integrador de sua teoria, o que ele denominou de “interdependência 

social”, que implicava dizer que a atividade quando exercida e com influência sobre um grande 

número de cidadãos, demandava a qualificação de serviço público, a partir de um signo social 

de importância que antes justifica a excepcional atuação do Estado sobre o domínio econômico. 

Aqui, sobreleva a noção ampla de serviço público conceituada pelo autor, na medida em que 

não importava a prestação ser sob regime de Direito Público ou Privado, como observa 

Aragão55. 

Em suma, a formalidade exigível para o serviço público não encontra respaldo na teoria 

de Duguit, na medida em que o serviço é público em virtude de sua relevância social, de apelo 

coletivo, não bastando, ou melhor, não importando a sua capitulação normativa a ensejar tal 

conclusão. É uma visão, portanto, essencialista do serviço para assim ser designado como 

público. 

Jezé, ao revés, procura dar uma roupagem mais jurídica ao serviço público, em 

contraponto ao viés sociológico engendrado na teoria de Duguit. Nesse sentido, o autor, também 

integrante da escola de Bordeaux, enxergava o serviço público como aquele que era 

desenvolvido sob o manto do regime de Direito Público. 

A escola de Bordeaux, apesar do mérito de ter primeiro construído a ideia ou noção de 

serviço público, é criticada pelo subjetivismo teórico56 e pela forma como contrapõe os regimes 

 

54 DUGUIT, Léon. Las Transformaciones Generales del Derecho (traduzido por Adolfo G. Posada e Ramon 

Jaén) Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2001. P. 37-40 
55 ARAGÃO, Alexandre dos. Op. Cit.. p. 81 
56 Ibid. p. 86 
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de direito público e privado, em modelos estanques, imutáveis e, assim, sem admitir exceções. 

A par da teoria francesa dos serviços públicos, os países de common law, em contraponto, 

desenvolveram a ideia ou noção de public utilities, com viés mais pragmático, focando a análise 

da utilidade pública sobre determinadas atividades e desenvolvida caso a caso. 

E, embora ambas as teorias estivessem calcadas no modelo liberal, como denota 

Aragão57, ambas enfrentaram uma dificuldade de manutenção dos ideais liberais ao longo do 

século XX, enfrentando crises na noção primária de serviço público ou mesmo na de public 

utilities. 

Assim, grandes eventos históricos, que moldaram a sociedade e, por conseguinte, o 

Direito, ao longo do século, promoveram também mudanças, por vezes teóricas, por vezes 

práticas, na própria noção de serviço público, emoldurando o conceito base ao contexto político 

histórico e, principalmente, econômico58. 

O componente que mais foi afetado pelas vicissitudes do tempo sem dúvida foi a 

dicotomia público – privado. Como assevera Floriano Peixoto De Azevedo Marques Neto, 

analisando o tema sob o prisma do interesse público e das funções estatais, “é razoavelmente 

simples de se entender a relação de modificação das funções do Estado com o colapso da 

dicotomia público/privado”59. 

O apagar dessa linha demarcatória entre um regime e outro se deve a uma conjunção de 

fatores socioeconômicos, pautados por eventos históricos que modificaram as estruturas do 

 

 
 

57 “Na verdade, os dois sistemas jurídicos se depararam no século passado com a impossibilidade política, 

econômica e tecnológica de manter os dogmas liberais, comuns a ambos, em relação a uma série de atividades 

econômicas especialmente sensíveis para a coletividade. Como solução, os países de nossa cultura jurídica 

empregaram a absorção pelo Estado de algumas dessas atividades, ao passo que os países da common løw 

mantiveram-nas na esfera privada, mas sob forte regulação” Ibid, p 103. 
58Sobre as crises que afetaram a noção de serviço público, com notório e feliz poder de síntese, confira-se 

SILVEIRA e HARET: “Neste sentido, é com recorrência na doutrina administrativista o surgimento de uma 

concepção de crise na definição de serviço público, vez que sua complexidade temática e a vasta gama de 

posicionamentos teóricos faz com que, no desenrolar histórico, clássicas definições sejam obliteradas em face 

de uma sempiterna reconstrução de seus pressupostos, por muitos considerada como um prenúncio de sua 

decadência 1. Essa diluição conceitual, como se verá, é fruto dos agitos teóricos que influenciaram movimentos 

históricos importantes, especialmente refletidos nos campos do direito, da política e da economia. Como os 

conceitos e as definições não fogem ao seu tempo, ver-se-á que os processos de crise comentados nada mais 

revelam do que mudanças paradigmáticas naqueles setores, reconfigurando noções clássicas sobre serviço 

público e introduzindo elementos conceituais novos, que, para muitos, são determinantes para sua incerteza 

enquanto objeto de definição.” SILVEIRA, Daniel Barile da; HARET, Florence. A crise no Conceito Clássico 

de Serviço Público e sua Repercussão no Regime Jurídico das Taxas. REPATS, Brasília, V. 3, nº 2, p. 245-275, 

jul-Dez, 2016 Disponivel em: < DOI: http://dx.doi.org/10.31501/repats.v3i2.7701 >. Acesso em 18/10/2021. p . 

247 
59 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e Interesses Públicos. 1. ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2002. v. 1. p. 134 

http://dx.doi.org/10.31501/repats.v3i2.7701
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Estado moderno e, por via de consequência, suas funções para além das questões de fronteira 

política, de soberania. 

As mudanças, principalmente aquelas decorrentes dos grandes eventos em escala 

mundial, como as grandes guerras, a quebra da bolsa de Nova York, aliadas a uma teoria social 

crescente, atenua os princípios liberais condutores do Estado, de maneira que o Estado deixa de 

ser mero garantidor de liberdades e passa a servir como provedor de serviços. 

Esse modelo de Estado provedor, com o incremento de funções pelo Estado antes 

realizados unicamente pela iniciativa privada, acaba por apagar a linha demarcatória da 

dicotomia público-privado. 

Por outro lado, não se pode atribuir tal pulverização dicotômica a determinada corrente 

ideológica, como a que se viu no Estado Social, por exemplo. Isto porque também nas décadas 

de 70 – 90, do século passado, quando o mundo ocidental experimentava uma onda neoliberal, 

a partir da falência do modelo Estado providência, os limites da supracitada dicotomia se 

apagaram ainda mais. 

Isto porque a mudança de função do Estado, para um modelo mais regulador, menos 

intervencionista, impulsionado pela globalização60 e pelo incremento tecnológico, torna tal 

linha divisória, se é que alguma vez existiu na origem do Estado moderno61, ainda mais tênue 

e difícil de identificá-la. 

Nesse sentido, a interpenetração das funções público-privada, com o “crescente 

intercâmbio entre instrumentos, valores e pressupostos”, faz com que o Estado passe a adotar 

instrumentos e mecanismos próprios do regime de Direito Privado, iniciando-se pela via 

contratual e expandindo para participações societárias do Estado em empresas privadas ou 

através de projetos financeiros complexos para desenvolvimento de atividades privadas62. 

Sob outro enfoque, este do princípio da subsidiariedade do Estado, mas sem se afastar 

das mudanças porque passou o Estado moderno, em primeiro plano, e o serviço público, em 

consequência, Silvia Faber Torres chama a atenção para as mudanças na titularidade de 

prestação do serviço público, notadamente a partir da década de 80. A autora, abordando a 

subsidiariedade da atuação do Estado, foca sua análise na ineficiência do mesmo na prestação 

 

60 Sobre a globalização e seu efeito na mudança do Estado, por sua estrutura ou mesmo suas funções, 

recomenda-se a sempre atual leitura de MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 243-264. 
61MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Op Cit p 134 – 135. 
62 Ibid. p. 135 
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de serviços públicos com espeque na complexidade social inerente decorrente dos mesmos 

avanços apontados anteriormente aqui e que mudaram, sobremaneira, a sociedade mundial. 63 

Na esteira desses acontecimentos que mudaram a concepção liberal do serviço público, 

perpassando primeiro por um maior intervencionismo do Estado na economia, e portanto, na 

prestação direta dos serviços e, mais recentemente, por uma delegação da prestação dos mesmos 

aos particulares, forçoso dizer que nosso ordenamento jurídico não ficou infenso a tais 

mudanças ou mesmo às discordâncias doutrinárias delas decorrentes. 

Com efeito, quando se busca na doutrina pátria o conceito de serviços públicos, notável 

divergência se estabelece, ora se adotando um conceito amplo, ora se adotando conceito mais 

restrito. Há, inclusive, dentro dessas bases teóricas mais ou menos alargadas, um espectro de 

outras gradações conceituais relativas ao conceito de serviço público64. 

Sem adentrar nas celeumas conceituais que envolvem o tema, forçoso destacar do 

quanto exposto, que a teoria tendo se modificado ao longo do tempo pelas já faladas 

circunstâncias socioeconômicas, representou um arrefecimento da dicotomia público-privado 

e, por via de consequência, atingiu também o prestador do serviço. 

E, nessa linha de raciocínio, o saneamento, enquanto serviço público em espécie, não 

ficou imune às modificações observadas. Na parte subsequente, vamos abordar o saneamento 

básico como serviço público, a partir de uma visão histórica do mesmo no Brasil para então 

analisarmos a política pública correlata e os caminhos para sua implementação. 

 

 

 
3.1 Saneamento Básico. Conceito e evolução. 

 

 

 

Durante muito tempo, a doutrina pátria debateu sobre os contornos conceituais do 

saneamento enquanto serviço público em espécie. Boa parte da celeuma doutrinária em 

conceituar o saneamento, bem como aquilo que importava dentro do conceito, se devia ao fato 

de que não tivemos, por longo tempo, dispositivo normativo que se voltasse à tarefa. 

 

 
 

63 TORRES, Silvia Faber. Princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. p. 168-175 
64 Para melhor compreensão das diferentes gradações no conceito de serviço público, recomenda-se ARAGÃO, 

Alexandre Santos de. Op. cit. pp.126-157. 
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Assim, era comum que a doutrina diferenciasse o saneamento básico do saneamento 

ambiental. Como advertia Floriano Peixoto De Azevedo Marques Neto, o saneamento 

ambiental seria gênero, do qual o saneamento básico seria espécie. A razão para a diferenciação, 

aponta o autor, era decorrente da própria leitura de alguns dispositivos normativos esparsos, 

como o art. 2º da lei 9.074/9565, que em seu caput tratava de saneamento básico e limpeza 

urbana como diferentes institutos, ambas englobadas dentro do conceito de saneamento 

ambiental66. Note-se que ao tempo da publicação do artigo suscitado, o autor fez ressalva de 

entendimento de que ao advento de norma posterior que modificasse a situação conceitual 

encetada pela lei 9.074/95, a posição quanto ao tema seria revista. 

Nesse sentido, com o advento da lei 11.445/2007, que tratou das diretrizes gerais para 

o saneamento básico, a discussão doutrinária perde força, na medida em que o art. 3º do 

dispositivo legal, mantido nesse aspecto, pela lei 14.026/2020 que a derrogou, definiu o 

saneamento básico como sendo o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário (aqui compreendido 

tanto a coleta quanto o tratamento propriamente), limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

e, finalmente, a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas67 68. 

Adotar-se-á, para todos os efeitos, o conceito engendrado pela lei 11.445/2007, com as 

alterações promovidas pela 14.026/2020, para saneamento básico. 

Forçoso notar, por outro lado, que a qualificação de saneamento básico como serviço 

público, extrai-se não da literalidade de sua previsão em matéria constitucional. Isto porque a 

 

 

65 A lei estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos e dá 

outras providências. Art. 2º: É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem 

obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe 

os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na 

Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, 

observado, em qualquer caso, os termos da Lei no 8.987, de 1995. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.htm >. Acesso em 14/09/2021. 
66 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. “As Parcerias Público-Privadas no Saneamento 

Ambiental”, in:Revista de Direito Administrativo Econômico. Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia, n. 

2.Disponível em: < http://www.direitodoestado.com.br >. Acesso em: 14/09/2021. pp. 23-24 
67 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm > Acesso em 

08/08/2021. 
68 Note-se que há ainda na doutrina quem faça a diferenciação entre saneamento básico e saneamento ambiental, 

sendo este o gênero do qual aquele é espécie. A noção da amplitude do termo é importante porque define o 

regime de competências da Constituição para cada serviço abraçado no conceito escolhido. Como o trabalho não 

tem o mote em que mergulhar nas diferenças doutrinárias a esse respeito seria inócuo para o que se pretende na 

parte aplicada, apenas registramos a diferença havida na doutrina. Cf. AITH, Fernando. Saúde e Saneamento no 

Brasil: Aspectos Conceituais e Regulatórios e os Desafios para a Adoção de Políticas Públicas Intersetoriais no 

País. MOTA, Carolina (coord.). Saneamento Básico no Brasil: Aspecto jurídicos da lei 11.445/2007 – São 

Paulo: Quartier Latin. 2010. p. 239-241 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.htm
http://www.direitodoestado.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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qualidade de serviço público, não encontra necessária formalidade para que assim o seja. Vale 

dizer, uma vez preenchido o signo de essencialidade da atividade, denotando uma relação de 

relevância e necessidade social, há que se enquadrá-la como serviço público, a despeito de 

ausência de previsão constitucional nesse sentido69. 

A constituição trata de saneamento básico em 3 (três) oportunidades. A primeira, 

quando aborda a competência da União para a instituição de diretrizes gerais para o 

desenvolvimento urbano, saneamento e transportes urbanos, no art. 21, XX70. A segunda, 

quando trata da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios no art. 23, IX, para promoção de programas de moradias e melhoria nas condições 

ambientais, o que inclui o saneamento básico71. Por fim, o art. 200 da Constituição estabelece 

a competência do Sistema Único de Saúde (SUS), para formulação de políticas públicas e 

execução de ações relacionadas ao saneamento básico72. 

Nota-se, assim, que a ideia sugerida por Floriano Peixoto De Azevedo Marques Neto, 

acerca da qualificação do saneamento básico como serviço público a partir de uma relação de 

essencialidade e necessidade social, encontra fundamento na própria leitura da Constituição, 

notadamente quando tratada no art. 200, vez que as políticas de saneamento guardam estreita 

relação com outro importante serviço público, da saúde. Em outras palavras, a saúde depende 

da execução de políticas públicas de saneamento, denotando o caráter de essencialidade social 

do saneamento enquanto serviço público. 

Outro ponto que deve ser destacado sobre o saneamento enquanto serviço público, diz 

respeito sobre a questão doutrinária que diferencia o serviço público de forma restrita do serviço 

público em lato sensu. Tal diferenciação é fruto do próprio arrefecimento da dicotomia público 

– privado, já abordado em linhas transatas e que foram, pelo constituinte originário, positivadas 

no texto constitucional. 

 

 
 

69 No mesmo sentido do que aqui se apostila, Floriano Peixoto De Azevedo Marques Neto. Op. Cit. p. 24 
70 Art. 21. Compete à União: 

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

urbanos; Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em 

07/07/2021. 
71 Art. 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; Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em 

07/07/2021 
72 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. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em 07/07/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Isto porque haveria na Constituição da República duas “acepções distintas” de serviço 

público. No art. 145, II73, trataria da concepção mais ampla aludida, abraçando uma série de 

atividades prestadas pelo Estado diretamente. Como assevera o autor, tais atividades 

referenciadas na supracitada norma constitucional poderiam ou não ter exploração econômica 

por agentes privados. A diferenciação é que existem atividades que estão legitimadas pelo 

constituinte, mas que não seriam passíveis de delegação à iniciativa privada, sob qualquer 

modalidade. Tais atividades, como a segurança pública e a atividade jurisdicional, por sua 

própria essência, estariam fora do espectro de atividades que o Estado, por iniciativa sua, possa 

delegar para exploração econômica74. 

De maneira diversa, há atividades que permitem a exploração econômica por 

particulares, por força legitimadora do art. 175 da Magna Carta75. Tais atividades, embora não 

estejam previstas especificamente no comando constitucional positivo, por sua natureza, teve 

admitida a possibilidade de delegação ao particular sob os diversos regimes contratuais 

admitidos no nosso ordenamento. 

Destaca-se ainda que o autor aponta que essas duas modalidades de serviço público não 

são “antagônicas ou excludentes", na medida em que ambas guardam em comum, a oferta de 

uma utilidade pública à sociedade. 

Nesse sentido, o saneamento básico é modalidade de serviço público que permite, sob 

um manto de acepção mais restrito, ter a sua exploração econômica, respeitados, é claro, alguns 

requisitos essenciais à própria atividade, como a universalidade que será tratada em momento 

oportuno. 

De antemão, contudo, é possível estabelecer esses parâmetros para o serviço de 

saneamento básico, enquanto reflexo direto de uma política pública correlata e que vem 

 

73 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em 07/07/2021 
74 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Op. cit. p. 27 
75 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu 

contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 

permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm > . Acesso em 07/07/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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ganhando cada vez mais força, demandando a participação de atores privados na prestação dos 

mesmos76. É dizer, o serviço público é objeto das políticas públicas setoriais, como ocorre no 

caso do saneamento. De maneira que para entender a relação existente, notadamente olhando 

para a implementação das políticas públicas de saneamento, é preciso olhar para o serviço de 

saneamento em si, buscando compreender os contornos teóricos jurídicos que afetam o tema, 

para melhor formular e, principalmente, implementar a política pública. 

Feitas essas considerações preliminares sobre o serviço público de saneamento, 

necessário agora, olharmos para o desenho histórico das políticas de saneamento que 

culminaram na Lei 14.026/2020, procurando, em sequência, buscar aspectos atinentes ao 

neointicuionalismo histórico, em que as forças institucionais atuantes do setor, e que foram se 

consolidando ao longo das décadas, poderão fornecer subsídios ou mesmo justificativas para o 

arranjo institucional complexo imprimido pela novel legislação. 

 

 

 
3.2 A história do Saneamento Básico no Brasil. 

 

 

 

As políticas de saneamento variaram muito ao longo da história. Ao mesmo tempo que 

acompanharam a evolução das teorias de políticas públicas e suas características, nota-se que a 

própria noção do serviço público correlato do saneamento, impulsionado pela evolução do 

conceito e suas crises, notadamente a dicotomia público – privado, corroborou para que 

tivéssemos arranjos institucionais distintos com o passar do tempo. 

Tais arranjos diferenciados, ao mesmo passo que sofreram influência de atores na 

formulação de políticas públicas do setor, propiciaram o surgimento de grupos organizados que 

influenciaram a trajetória do serviço público na implementação. 

Nesse passo, a titularidade dos serviços também se modificou ao longo do processo 

histórico, o que corroborou para o surgimento de grupos específicos que defendiam a 

 

76 Interessante notar, a observação trazida por Maria Paula de Abreu Dallari, que linkando os dois macrotemas 

até aqui tratados, políticas públicas e serviço público, e concluindo por uma dificuldade do Direito 

Administrativo em absorver as políticas públicas dentro de sua seara de conhecimento asseverou: “Contudo, se é 

verdade que o Estado-serviço público foi sucedido pelo Estado-políticas públicas, a essa evolução não 

correspondeu amadurecimento teórico do direito administrativo que explicasse sistematicamente as tarefas de 

coordenação que o Estado cada vez mais passava a assumir, isto é, a função administrativa das políticas 

públicas.”. BUCCI, Maria. Paula. Dallari.. Políticas Públicas e Direito Administrativo. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, SF, v. nº 133, n.jan/março. 1997.p. 91 
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manutenção do status quo e que, de alguma maneira, dificultavam a modificação de arranjos já 

estabelecidos, em exemplo de atuação das instituições nesse arranjo que criavam uma 

dependência de trajetória que, se não permitia a mudança necessária que outros elementos 

demandavam para o desenvolvimento do setor, ao menos dificultavam os debates políticos na 

busca por soluções apresentadas. 

De início, tomando como marco inicial o momento republicano vivenciado pelo Brasil 

em 1891, a Constituição fundadora da República não tratava da questão do saneamento como 

desdobramento de questões naturalmente correlatas, como a saúde. O dispositivo normativo 

apenas calcava na questão da competência para a matéria entre os diferentes entes federativos, 

sem adentrar em maiores especificidades77. Essa primeira fase, por assim dizer, refletia o 

federalismo enraizado na Carta da República, em que, fortemente influenciado pelo modelo 

norte americano, conferia maior autonomia aos diferentes entes da federação. 

O maior impulsionamento ao tema ocorre já no século XX, em razão de diversas 

doenças que assolaram a sociedade brasileira nesse período. Como denota Sergio Ruy David 

Polimeno Valente, a questão de saúde, antes ignorada quando tratava do tema, passou a nortear 

os debates sobre a competência para a titularidade e prestação do serviço. 78 

Cita-se, como exemplo a ampla reforma urbanística promovida por Pereira Passos no 

município do Rio de janeiro e que tinha como mote, não apenas a questão estética do 

ordenamento urbano da capital, mas igualmente, uma preocupação com a questão do 

saneamento. Pode-se afirmar, assim, que a saúde da população carioca foi levada em 

consideração na referida reforma ao mesmo tempo em que se buscava o embelezamento da 

cidade, afetada pelo crescimento demográfico desordenado experimentado no século anterior79. 

O principal objetivo, como se denota da obra do autor citado anteriormente, era o 

embelezamento da cidade, ao passo que a criação de grandes avenidas no centro da cidade 

contribuiu para o fim dos esgotos a céu aberto existentes nas ruas insalubres do local, muito 

valorizado por ser a principal porta de entrada da cidade. 

 

 

 
 

77 Constituição de 1891: “Art 5º - Incumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, as necessidades de seu 

Governo e administração; a União, porém, prestará socorros ao Estado que, em caso de calamidade pública, os 

solicitar (...) Art 68 - Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos Municípios em 

tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse”. 
78 Op. cit. p. 67. 
79 Para maiores referências à obra de Pereira Passos, recomenda-se: Pereira, Sônia Gomes. (1992). A reforma 

urbana de Pereira Passos e a construção da identidade carioca. Rio de Janeiro: ECO/UFRJ. 
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Um outro ponto a ser destacado nesse período de formulação de políticas públicas do 

setor é que a reforma urbana associada ao saneamento, relegava à sociedade rural aos mesmos 

problemas até então existentes no tocante ao esgotamento. 

A par desse movimento reformista, por força até mesmo da dificuldade orçamentária 

dos estados e também dos municípios, em razão do comando constitucional da época surgem 

os primeiros convênios entre os entes sugerindo o marco inicial da cooperação dos mesmos no 

setor de saneamento80. 

Como professa Sergio Ruy David Polimeno Valente, não obstante a incapacidade dos 

municípios de lidarem com as questões do serviço público, na Constituição de 1934 reafirmou- 

se a titularidade dos Municípios. 

Também nesse período, a questão do saneamento era tratada de forma esparsa, sempre 

vinculada a outro objetivo estranho, a princípio, da própria questão do serviço público. 

Argumenta ainda o autor que o serviço se apresentava de forma descentralizada, marcado por 

um forte viés paternalista na instituição de tarifas81. 

Com o crescimento demográfico experimentado pela sociedade brasileira nas décadas 

seguintes, pode-se dizer que essa fase precária do saneamento e que pouco ou nada tinha a ver 

com a ideia de universalização do serviço, perdurou até o fim da década de 1960, quando então, 

outra política de saneamento era inaugurada, impulsionada pela criação de um programa do 

governo central que, pela primeira vez, tratava a questão do saneamento com foco na saúde, 

especificamente. O programa, denominado Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), 

já na primeira metade da década deu origem ao fundo de financiamento para o saneamento. 

A administração de tal fundo, vale destacar, ficou a cargo do Banco Nacional de 

Habitação (BNH). Relevante notar que, embora o saneamento começasse a apresentar um foco 

de atuação para o setor, atrelado à saúde, continuou, de alguma maneira, vinculada à questão 

do ordenamento urbano, na medida que o gestor do fundo tinha atuação voltada para o 

financiamento de habitações dentro desse cenário de forma de ocupação do solo urbano, com 

os deslocamentos da população do campo para as cidades. 

Nesse aspecto, interessante trabalho desenvolvido por Rômulo Silveira da Rocha 

Sampaio, elucidando e compilando a política nacional de habitação com foco em acessibilidade, 

 
 

80 COSTA, Nilson do Rosário; SOUSA, Ana Cristina A. de. Política de saneamento básico no Brasil. História, 

Ciências, Saúde, Manguinhos, v.23, n.3, p. 615-634, 2016. p. 618-621. 
81 Op. cit. p. 68-69 
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afirma que a então nova política de habitação, que destinava-se a resolver um simples problema 

de habitação em um país marcado pelo êxodo rural, acabou por criar uma política elitista, 

excludente, e que acaba por ocasionar nas décadas seguintes um problema sério de ocupação 

do solo urbano, com crescimento das favelas, aqui entendidas como unidades habitacionais 

irregulares, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista do saneamento. É dizer, a 

política habitacional não abrangente, é fator que corrobora para o problema do saneamento 

igualmente, uma vez que a falta de estrutura correlata ao serviço, principalmente em 

assentamentos irregulares, acaba por asseverar o problema de falta de acesso à água potável e 

de coleta e tratamento de esgoto82. 

Essa trajetória da política habitacional, formulada para resolver o problema da 

habitação, mas sem cuidar do saneamento, acaba por formar uma trajetória dependente que 

perdura até os dias atuais, na medida em que com a explosão das favelas nos grandes centros 

urbanos, o problema do saneamento se torna ainda mais difícil de resolver e que demanda dos 

formuladores de políticas públicas arranjos normativos que consigam lidar com a ocupação 

irregular do solo na persecução da universalidade do serviço. 

Esse papel secundário ocupado pelo serviço de saneamento dentro das políticas públicas 

formuladas e implementadas à época, acaba por fomentar a criação do Plano Nacional de 

Saneamento - PLANASA, ciente que o Estado brasileiro não mais poderia relegar a situação do 

saneamento a um papel secundário, orbital de outras políticas públicas, ainda que com elas 

diretamente relacionadas, como no caso da política habitacional, da política de saúde e da 

política de melhor ocupação do espaço urbano. 

O PLANASA veio consolidar um modelo centralizado, focado na autossuficiência de 

recursos para fazer frente aos problemas do setor de saneamento, assumindo o papel de 

verdadeira política pública voltada para o problema83.Tal política, por outro lado, notabilizou- 

se pela criação das companhias estaduais de saneamento, girando o eixo central dos municípios 

para os Estados, capitaneados pela gestão do serviço pelas recém-criadas companhias. 

Chama-se a atenção para o fato de que nesse período desenvolvimentista brasileiro, não 

havia lógica de Estado Regulador. Ao revés, o desenvolvimento se dava por atuação direta do 

 

 
 

82 SAMPAIO, R. S. R.. Affordable Housing Policies in Brazil. Journal of Comparative Urban Law and Policy, v. 

4, p. 424-452, 2020. P. 432. 
83 SARAIVA, Flávio Mesquita. A política de saneamento básico Pós-64, um novo modelo de Intervenção do 

Estado Brasileiro. Pesquisa e debate: Revista do Programa de Estudos Pós-graduados em Economia da PUC-SP, 

São Paulo, n.3, p.59-72, 1987. pp. 59-61. 
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Estado na economia, fomentando uma política intervencionista portanto, da qual o setor de 

saneamento foi exemplo nesse período. 

A titularidade dos municípios em matéria de saneamento não impediu que o 

protagonismo da prestação dos serviços se desse por meio das recém-criadas companhias 

estaduais. Com efeito, os municípios acabaram se tornando reféns da escassez de recursos e 

mesmo da capacidade de gestão na matéria. Para tanto, pactuavam com as companhias 

estaduais, em precários instrumentos de delegação, à revelia de processos licitatórios em que 

franqueados a vários interessados no objeto delegado. O período inicial dessa política 

desenvolvimentista propiciou notável crescimento nos investimentos em saneamento, 

principalmente com a rápida cobertura no abastecimento de água, vez que esse serviço 

demandava investimentos menores quando cotejados com o serviço de esgotamento em rede.84 

E esse movimento, como será melhor explorado adiante, acabou por erigir um eixo 

institucional importante que dificultou a modificação da política de saneamento nas décadas 

posteriores, principalmente quando o modelo de financiamento sofre forte revés econômico que 

impossibilitou os investimentos no setor. 

Parte desse insucesso calcado na gestão do serviço pelas companhias estaduais, deve-se 

à própria política de subsídios para as obras de infraestrutura do setor. Tanto colaboraram a 

explosão urbana desordenada, como já mencionado acima, como a manutenção de tarifas de 

remuneração dos serviços que não tinham escopo de expansão da rede e, mais, foi colapsado 

pela inflação galopante que atingiu o país e outros países da América Latina nas décadas de 80. 

Parte desse déficit que atingia as companhias estaduais, usadas como vetores de 

contenção da própria inflação ao congelarem as tarifas, foram por certo tempo subsidiados com 

recursos federais através de empréstimos a fundo perdido. Se em um primeiro momento, isso 

favoreceu a expansão da rede, pode-se dizer que a escassez dos recursos federais decorrentes 

da crise financeira que assolou o país principalmente na segunda metade da década de 80, fez 

com que o modelo estabelecido no PLANASA ruísse, estancando a expansão de investimentos 

no setor de saneamento, ao mesmo tempo em que os recursos do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) utilizados no programa do BNH também sofreram forte revés.85 

 

 

 
 

84 CAMPOS, Rodrigo Pinto de. Regulação e Federalismo no Serviço Público de Saneamento Básico. MOTA, 

Carolina (coord.). Saneamento Básico no Brasil: Aspecto jurídicos da lei 11.445/2007 – São Paulo: Quartier 

Latin. 2010. p. 93-94 
85 COSTA, Nilson do Rosário; SOUSA, Ana Cristina A. de. Op. cit. p. 624. 
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Outros fatores, além das questões econômicas, podem corroborar para explicar a 

derrocada da política pública do PLANASA. É que com a promulgação da Constituição de 88, 

o modelo centralizado nos Estados, mais precisamente nas companhias, sofre forte revés, na 

medida em que a Carta Cidadã devolve o protagonismo aos municípios, até então afastados da 

política de saneamento, transferindo-lhe a titularidade da sua prestação86. 

Após a derrocada do PLANASA, já no fim da década de 80, pelos motivos expostos, 

sucedeu-se um período de ocaso nas políticas de saneamento. E, à míngua de investimentos 

federais, o que se observa é uma pulverização das políticas de saneamento, regionalizando-se, 

por necessidade, a centralidade das ações nesse particular. 

Sergio Ruy David Polimeno Valente, citando Maria Paula Dallaria Bucci, pondera que: 

 

 

A conjuntura inflacionária gerou hábitos de comportamento reativos e de 

defesa imediata em face das ameaças da inflação que afetaram a organização 

produtiva e econômica. O país passou, nos anos 1970 a 1990, a ter dificuldades 

para produzir projeções críveis sobre a expansão ou evolução de qualquer 

setor econômico ou social. 87 

 

 
Há portanto, nesse cenário, um quadro superior de anestesia de investimentos e, por via 

de consequência, das políticas públicas de maneira geral, a despeito da recém programática 

Constituição de 1988 que estabelece diretrizes para diversas áreas socialmente relevantes. 

O autor pondera ainda que tal quadro fortalece a posição institucional das companhias 

de saneamento estaduais, ao citar Coutinho, Diogo et al., mencionando o caso da SABESP, 

companhia de Saneamento Estadual do Estado de São Paulo que, até meados da década de 

2000, continuava operando a prestação dos serviços no município de São Paulo, sem a 

formalização de qualquer instrumento contratual para tal88. 

A solução para o problema da falência dos investimentos necessários em matéria de 

saneamento, a sustentar a universalização do serviço, veio através de precários instrumentos 

 

86 Sobre o tema, interessante conclusão é lançada por Sergio Ruy David Polimeno Valente: “A Constituição de 

1988, sua repartição de competências e o fortalecimento dos Municípios esvaziaram institucionalmente a 

política pública nacional de saneamento, tornando-a praticamente inexistente do ponto de vista jurídico, sendo 

observada nesse hiato a preponderância de programas pontuais e a inércia fática da centralização, capitaneada 

pelo peso político das companhias estaduais e seus estados controladores.” Op. cit. p. 71 
87 BUCCI, Maria Paula Dallari apud VALENTE, Sérgio Ruy Polimeno. Ibid . p. 71. 
88 COUTINHO, Diogo et al apud VALENTE, Sérgio Ruy Polimeno Ibid. p. 71 
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que realizavam a privatização do serviço. Afirma-se precários, porque ao tempo em que foram 

formulados, não havia normatização que sustentava a concretização dos mesmos89. 

Diz-se, com isso, que o ordenamento jurídico demorou em positivar regras seguras para 

atração do capital privado para investimentos no setor. E a falta de normatização para a 

concretização dos instrumentos contratuais, tinha sua origem na própria Constituição que, a 

despeito da priorização dos municípios na titularização dos serviços de saneamento, teve 

contestada a constitucionalidade do mesmo, sendo somente pacificada a questão com o 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 184290. 

Não se olvida, é bom dizer, acerca da possibilidade de privatização dos serviços. 

Conforme visto anteriormente, no escólio do professor Floriano Peixoto De Azevedo Marques 

Neto, o saneamento já integrava o rol dos serviços públicos em sentido estrito, mencionado no 

art. 175 da Constituição da República, cuja exploração econômica, por instrumentos 

delegatários, já seria possível. 

Mas não se pode ignorar o fato de que a ausência de dispositivos normativos que 

sustentassem tal posição, digo, de delegação ao particular na prestação dos serviços, dificultou 

a atração de capital privado para o setor. E a consequência primeira é que os debates acerca da 

modificação de um novo marco regulatório que propiciasse segurança jurídica para atração de 

capital privado se intensificaram. 

 

 

 

 

89 Sobre a precariedade de tais instrumentos e inexigibilidade de licitação de tais contratos entre os municípios e 

as Companhias Estaduais de Saneamento, SUNDFELD, Carlos Ari. O saneamento básico e sua execução por 

empresa estatal. In: Informativo de licitações e contratos. Ano X. nº 109. 2003. p. 216-220. 
90 O julgamento final da ADI se deu somente em 2013 e versou sobre a titularidade dos serviços de saneamento 

em regiões metropolitanas. Para tanto, considerou inconstitucionais os dispositivos legais da Lei Complementar 

n.87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/199, todos do Estado do Rio de Janeiro e que, ao instituir a 

região metropolitana, transferia para o Estado do Rio de Janeiro a titularidade da prestação dos serviços de 

saneamento. Na tinta do Exmo. Relator da Ação Constitucional, Ministro Gilmar Mendes, “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. (...) 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.” Disponível em < 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026 >. Acesso em 14/08/2021 
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Esse período posterior ao PLANASA, finalizado nos últimos anos da década de 80, 

coincide com o período inicial de maturação da nova carta constitucional falando em um campo 

jurídico-normativo e que, conforme também já aventado anteriormente, trouxe novos contornos 

de matiz constitucional ao setor de saneamento, notadamente quanto à titularidade dos serviços. 

Contudo, outros fatores institucionais foram determinantes para a formação de um 

marco regulatório, que culminou na promulgação da Lei 11.445/2007 e que estabeleceu, pela 

primeira vez, diretrizes gerais para o setor, trazendo importantes elementos que modificariam a 

estrutura da política pública de saneamento e afetaria sobremaneira o serviço prestado pelos 

diversos entes da federação. 

É preciso, antes de adentrar nas particularidades do marco regulatório de 2007, entender 

também outros fatores que institucionalmente influenciaram sua edição e que nortearam os 

debates políticos antes mesmo, mas principalmente na década de 90, moldando aquilo que se 

positivaria posteriormente. 

A forte crise econômica causada pela crise do petróleo na década de 70, e que demandou 

profundas reformas nos Estado, a partir da decorrente crise fiscal que assolava os países 

ocidentais, fez com que o modelo centralizado de Estado passasse por profundas mudanças em 

sua estrutura91. Assim, os mesmos motivos de ordem econômica que levaram à extinção do 

PLANASA na década de 80, acabaram moldando os debates por uma reforma no setor de 

saneamento. O crescimento do endividamento dos países em desenvolvimento, em particular, 

ocasionou ainda forte pressão de órgãos internacionais como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e Banco Mundial para que uma ampla reforma estatal fosse implementada92. 

No Brasil, tais medidas geraram uma ampla reforma do Estado com forte apelo à sua 

reestruturação, em modelo gerencial, e privatização de diversas atividades93. E, especificamente 

no setor de saneamento, houve estímulo para que os Estados promovessem também essa 

reforma gerencial, privatizando as companhias estaduais de saneamento. Ao mesmo tempo que 

 

 

 

 

 

91 No mesmo sentido, SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Regulação no Brasil in Regulação no Brasil. Uma 

visão multidisciplinar. Org. Sérgio Guerra. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2014.p. 332 
92 Esse movimento ficou conhecido como Consenso de Washington,e estabeleceu algumas medidas econômicas 

que iam desde uma política fiscal mais rigorosa à privatização de estatais. Cf. WILLIAMSON, John: What 

Washington Means by Policy Reform. In: (Ed.): Latin American Readjustment: How Much has 

Happened. Washington: Institute for International Economics, 1990. p. 5-18. 
93 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira na 

perspectiva internacional. São Paulo/Brasília: Ed. 34/Enap, 2002, p. 98-99. 
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havia esse estímulo à privatização, havia também um movimento institucional contrário, fruto 

de um fortalecimento das companhias estaduais ao longo das décadas anteriores94. 

Essa resistência à implantação da reforma gerencial refletiu diretamente nos diversos 

movimentos legislativos para reforma do setor que, como sobredito, estava estagnado em 

investimentos para expansão dos serviços desde os derradeiros dias do PLANASA. 

A resistência oposta por esse grupo interessado retardou uma ampla reforma no setor, a 

despeito de inúmeras iniciativas legislativas em âmbito federal. A esse respeito, tivemos o 

Projeto de Lei 199/93, de autoria da Deputada Irma Passoni, do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Em um dos pontos de destaque do projeto, havia um estímulo à titularidade dos serviços aos 

Municípios, ao mesmo tempo que de forma lacônica, também prestigiava os Estados nas regiões 

metropolitanas em matéria de saneamento. Notava-se, igualmente, um protagonismo do poder 

público na prestação dos serviços, a despeito de prever a possibilidade de delegação através de 

contratos de concessão. Sobre o referido projeto de lei, Sergio Ruy David Polimeno Valente 

destacou: 

 

 

 
Estavam contidas no texto regras sobre o conteúdo de contratos de concessão 

ou permissão de serviços, como o estabelecimento de condições de 

fiscalização, reversão de bens quando de seu término, direitos dos usuários, 

entre outras coisas, além da obrigação de que os contratos dependessem 

sempre de prévia licitação.95 

 

 

 
A disposição do texto proposto em tratar de bens reversíveis e indenizações, bem como 

outros aspectos dos contratos de concessão ou permissão, era uma resposta direta aos problemas 

encontrados naqueles instrumentos firmados ao tempo do PLANASA, ante a ausência de 

qualquer previsão quanto aos temas nos referidos contratos. Nota-se, por outro lado, um elevado 

“grau de institucionalização” na proposta legislativa, com a criação de instituições e 

instrumentos, como o Conselho Nacional de Saneamento (CONASAN), a quem caberia 

deliberar estrategicamente sobre o setor, a Secretaria Nacional de Saneamento, órgão de 

 

94 Para maior detalhamento dessa força de resistência das companhias estaduais, ver: SOUSA, Ana Cristina 

Augusto de; COSTA, Nilson do Rosário. Ação coletiva e veto em política pública: o caso do saneamento no 

Brasil (1998-2002). Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 8, p. 3541-3552, 2011 
95 Op. Cit. p. 96. 
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execução das políticas formuladas pelo Conselho Nacional, e o Fundo Nacional de Saneamento 

(FUSAN), cujo objetivo era prever fontes de financiamento e eliminar os problemas observados 

anteriormente de falta de investimento, notadamente na expansão da rede que inviabilizava o 

avanço da universalização do serviço96. 

Aprovado nas duas casas legislativas, o projeto de lei foi vetado pelo então presidente 

da República, recém-empossado, Fernando Henrique Cardoso, sob a justificativa de ser 

contrário ao interesse público97. Forçoso destacar, nesse aspecto, que a política liberal 

implementada pelo governo eleito, tinha como foco a desestatização, de maneira que tal qual 

aprovado o projeto de lei para reforma do setor de saneamento ia de encontro à política pública 

de privatização, uma vez que a norma ainda prestigiava o investimento público no setor, em 

detrimento dos investimentos privados. 

Chama a atenção ainda na mensagem de veto, o enfoque econômico, centrado na 

desburocratização da política de saneamento que, segundo a mensagem presidencial, teria na 

criação do Sistema Nacional de Saneamento, do Conselho Nacional de Saneamento e sua 

Secretaria Executiva, bem como com a instituição de Planos Qüinqüenais e a exigência de 

elaboração de relatórios anuais sobre a situação de salubridade ambiental no Brasil um 

empecilho no sistema de saneamento, onerando e burocratizando a política de saneamento 

proposta. 

 

 

 
96 Ibid. p. 97-98. 
97 Senhor Presidente do Senado Federal, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1° do artigo 66 da Constituição Federal, decidi 

vetar integralmente o Projeto de Lei n° 199, de 1993 (n° 53/91 na Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre a 

Política Nacional de Saneamento, seus instrumentos e dá outras providências". 

O Ministério da Fazenda assim se manifestou: 

"Em que pese o louvável propósito da ilustre parlamentar, há que registrar, sob o enfoque econômico, 

as seguintes observações: 
a) saneamento é atribuição do governo local, cabendo à União instituir as diretrizes para o saneamento 

básico; 

b) a criação do Sistema Nacional de Saneamento, do Conselho Nacional de Saneamento e sua Secretaria 

Executiva, a instituição de Planos Qüinqüenais e a exigência de elaboração de relatórios anuais sobre a situação 

de salubridade ambiental no Brasil contribuirão não só para burocratizar, como para onerar a ação governamental 

no setor; 

c) a constituição do FUSAM, por sua vez, apresenta inconvenientes tais como: i) possibilidade de 

transferir indiretamente à União gastos próprios de Estados e Municípios; ii) dificuldades operacionais na 

administração do Fundo, vez que o projeto de lei prevê recursos orçamentários de diferentes esferas (federal, 

estadual e municipal); iii) conflito de objetivos com o FGTS e a Seguridade Social, que têm políticas e 

administrações próprias." 

A proposição, portanto, é contrária ao interesse público. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar totalmente o projeto em causa, as quais ora 

submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/VETO_TOTAL/1995/Mv04-95.htm . Acesso em 25/10/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/VETO_TOTAL/1995/Mv04-95.htm
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Por outro lado, mas também usado como justificativa para o veto, a fonte de custeio dos 

investimentos para o setor, notadamente aquelas atreladas ao FGTS, em política que se 

assemelhava ao antigo PLANASA, representaria possível conflito com os objetivos da política 

atrelada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como com sua administração. 

Talvez o aspecto mais impactante da mensagem de veto, que foi mantida posteriormente 

em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado do dia 06/10/199998, tenha sido a 

dificuldade operacional que a pretensa política ilustrada no projeto de lei representaria, 

acarretando dificuldades na coordenação entre os diferentes entes federativos, que possuem 

recursos e administração próprios e que dificultariam a ação coordenada da maneira como 

prevista no vetado projeto de lei. A justificativa, nesse aspecto, residia no fato de que a 

titularidade dos serviços de saneamento caberia aos municípios e, à União, caberia tão somente 

a instituição de diretrizes gerais para o setor. 

Posteriormente, outros projetos de lei visando a reforma da política pública de 

saneamento foram debatidas no Congresso Nacional e, sem exceção, todas elas denotavam o 

embate de grupos de interesse, notadamente os “municipalistas” e “estadualistas”. A expressão, 

vale dizer, foi cunhada no trabalho já citado anteriormente sobre a Lei 11.445/2007, de autoria 

de Sergio Ruy David Polimeno Valente e significa a composição em grupos de diferentes 

interesses em matéria de saneamento. 

De um lado, estavam os defensores da maior autonomia dos entes municipais, conforme 

previa a Constituição acerca da titularidade. De outro, os defensores dos interesses dos Estados 

e das companhias estaduais, que almejavam manter e até aumentar o protagonismo alcançado 

com o PLANASA, em que a dependência de trajetória abordada anteriormente adquire 

relevância prática na modificação da política de saneamento. 99 

Dentro desse contexto, cita-se o Projeto de Lei nº. 266/96, de autoria do Senador José 

Serra do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) que, diferentemente do projeto de lei 

nº. 199/93, focava na privatização dos serviços de saneamento, embora prestigiasse igualmente 

os Estados na titularidade dos serviços de saneamento, principalmente porque dava especial 

ênfase a questões nodais referentes aos serviços de saneamento nas regiões metropolitanas. 

Contudo, não foi levado adiante ante a forte resistência em sua aprovação, sendo posteriormente 

 

 

 
 

98 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/14422?sequencia=116 . Acesso em 03/11/2021. 
99 Op. Cit. pp. 99-104. 
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anexado a outros projetos de lei que tinham o mesmo objetivo, isto é, instituir uma nova política 

pública de saneamento100. 

Outros movimentos, para além das iniciativas legislativas, porém com o mesmo foco, 

foram observados à época Em 1997, por exemplo, o governo federal criou o Programa de 

Financiamento a Concessionários Privados de Saneamento. A medida era uma tentativa de 

estimular a atração das empresas privadas para o setor de saneamento. Parte dessa iniciativa 

nascia do mote privatizador do governo à época, mas era também reflexo direto da necessidade 

de grandes investimentos no setor para aumentar a cobertura da rede. Curioso, nesse aspecto, 

foi que a iniciativa veio a lume através da Resolução nº 267/97, do Conselho Curador do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que seria possível fonte de financiamento dos 

investimentos do programa, contrariando o disposto na mensagem de veto ao projeto de lei 

199/93, como falado anteriormente. 

Também nessa linha de privatizar os serviços de saneamento, foi lançado o Projeto de 

Lei 4147/2001 pelo Poder Executivo à época. Como salienta Sergio Ruy David Polimeno 

Valente, “Pela análise de seu texto, percebe-se claramente que a preocupação foi moldar um 

conjunto de regras que possibilitasse maior fluidez e segurança para processos de privatização, 

bem como para a posterior regulação dos serviços concedidos por parte do Estado.”101 

A proposta legislativa, portanto, compreendia a necessidade de novos arranjos 

institucionais com vistas a garantir segurança jurídica para os vultuosos investimentos 

necessários ao processo de privatização do setor, ao mesmo tempo que introduzia a ideia de 

regulação, trazida a partir das reformas de 1995 e que resultou na criação de um Estado 

regulador forte no Brasil, com a criação de diversas agências dotadas de especial autonomia: às 

agências reguladoras. 

O projeto sofreu forte resistência dos grupos de interesses ao tempo em que foi proposto. 

Foram diversas emendas apresentadas ao mesmo, dificultando sua tramitação nas casas 

legislativas102. Os grupos municipalistas e estadualistas moveram uma frente ampla de oposição 

aos interesses ilustrados no projeto de lei de iniciativa do governo federal e, em razão da própria 

 

 

 

100 RIBEIRO, Wladimir Antonio; COSTA, Silvano Silvério da. Dos porões à luz do dia. Um itinerário dos 

aspectos jurídico-institucionais do saneamento básico no Brasil. In: CASTRO, Esteben José; HELLER, Leo 

(Orgs.). Política Pública e gestão de serviços de saneamento. Belo horizonte: Fiocruz, 2013, pp. 477-478. 
101 Op. cit. p. 99. 
102 Aqui, todas as emendas apresentadas, até a retirada do projeto de pauta em 2005: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26401 > 

http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26401
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desmobilização de um grupo de resistência formado pelas empresas interessada aos dois grupos, 

nesse aspecto unidos, corroborou para a descontinuidade do Projeto de Lei 4147/2001.103 

A resistência ao modelo privatista encontrou terreno fértil a partir de 2003, quando o 

Partido dos Trabalhadores (PT) assume o governo, em uma ampla frente de coalizão no 

Congresso Nacional. Essa ampla frente possibilitou que um novo projeto de lei, diferente do 

anterior em seu mote de modelo de financiamento dos investimentos, fosse proposto. Tratava- 

se do PL nº. 5296/2005. 

Contudo, apesar da ampla maioria nas casas legislativas, o projeto sofreu diversos 

influxos dos grupos de interesse municipalistas e estadualistas que, embora unidos 

anteriormente para rechaçar a aprovação dos projetos de lei anteriores, voltaram suas atenções 

para seus próprios interesses. A razão para a forte oposição de ambos os grupos ao PL 

5296/2005, deveu-se, sobretudo, a uma preponderância da União na política de saneamento, na 

medida em que, com a criação sugestionada do Sistema Nacional de Saneamento (SISNASA), 

ela passava a coordenar as ações e o próprio financiamento da expansão do setor104. 

Nesse sentido, como bem apontado por Sergio Ruy David Polimeno Valente, a razão 

para a forte resistência se dava quanto aos subsídios cruzados105 que, concentrados nas 

companhias estaduais seus excedentes de arrecadação, as deixavam no controle na “forma de 

distribuição e uso dos recursos”. 106 

Por fim, em paralelo, os estadualistas, desprestigiados no PL 5296/2005 proposto pelo 

governo, conseguiram a proposição e tramitação de um outro PLS107, o de nº 155/2005, de 

autoria do Senador Gerson Camata, ex-governador do Espírito Santo e alinhado aos interesses 

 

103 VALENTE, Sérgio Ruy David Polimeno. Op. cit. p. 100-101 
104 COSTA, Nilson do Rosário; SOUSA, Ana Cristina A. de. Op. cit. p. 628 e 629. 
105 Os subsídios cruzados foram, por muito tempo, a maneira utilizada no âmbito da prestação dos serviços pelas 

companhias estaduais para a expansão da rede, de maneira que regiões onde a prestação dos serviços de 

saneamento era superavitária subsidiavam as regiões onde o serviço não apresentava essa característica e 

demandava investimentos. O trabalho não vai abordar a questão dos subsídios cruzados como entrave ao 

desenvolvimento da nova política pública de saneamento, pois esse não é o objetivo primário do mesmo. 

Contudo, faço referência ao excelente trabalho publicado por BRANCO, Rodrigo dos Santos e CRUZ, Felipe 

Ponciano que trata do problema dos subsídios cruzados e o desequilíbrio do setor de saneamento no Estado do 

Rio de Janeiro. BRANCO, Rodrigo dos Santos; CRUZ, Felipe Ponciano. Subsídios cruzados e o desequilíbrio 

do setor de saneamento no estado do Rio de Janeiro. Revista DAE. V. 69, n. 231. Jul a Set, 2021. São Paulo. pp 

68-84 
106 “Na prática, os subsídios cruzados, ao concentrarem nas companhias estaduais o excedente de arrecadação 

destinado a investimentos e expansão dos serviços, as deixavam totalmente no controle sobre a forma de 

distribuição e uso dos recursos, não permitindo a participação de outros atores interessados nesse processo. Os 

fundos federativos, por sua vez, representariam um novo modelo de financiamento, mais acessível às 

reivindicações de outras partes interessadas, diminuindo assim o poder das companhias estaduais.”Op. cit. p. 

102 
107 As proposições de lei no Senado são assinaladas de forma diversa, recebendo a sigla PLS. 
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do grupo estadualista. Referido projeto desmantelava a estrutura do SISNASA, tal como 

prevista no projeto de iniciativa do governo108. 

A tramitação de dois projetos distintos e representativos de interesses diferentes, forçou 

a coalização do governo no Congresso Nacional a negociar algumas proposições, de maneira 

que a Lei 11.445/2007, considerada o Marco Legal do Saneamento, foi fruto desses influxos 

trazidos pelo embate dos grupos de interesse e oriundo de um terceiro projeto de lei, tombado 

sob o nº 7.361/2006109. 

Chama a atenção, nesse aspecto, a dependência de trajetória das políticas de saneamento 

na redação final da Lei 11.445/2007, com a manutenção de algumas posições dominantes por 

esses grupos de interesse, notadamente aqueles formados pelo lobby das companhias estaduais. 

Tais pontos, passam a ser abordados em sequência, nos destaques da referida e importante lei, 

após longo hiato desde o fim do PLANASA e da promulgação da Constituição de 1988110. 

 

 
 

3.2.1 A Lei 11.445/2007: Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico 

 

 

 

Como resultado desse jogo de interesses entre os diversos grupos, a Lei 11.445/2007 foi 

promulgada em 05 de janeiro de 2007, revogando a lei 6.528/78111. Na prática, importantes e 

necessárias inovações foram aprovadas, resultando em um dispositivo normativo de 60 

artigos112, tratando dos mais variados temas, desde a conceituação de saneamento, no art. 2º, 

 
108 VALENTE, Sérgio Ruy David Polimeno “A apresentação do projeto e o amplo apoio dos estados 

pressionou o governo federal para que negociasse, com o lobby estadualista, os pontos mais nevrálgicos da 

proposição. Assim, a criação do SISNASA, tal como originalmente concebido, acabou ficando de fora do texto 

final, assim como a criação de fundos federativos e conselhos de participação social de caráter deliberativo”. 

Op. Cit. p. 104. 
109 DEMOLINER, Karine Silva. Água e saneamento básico: regimes jurídicos e arcos regulatórios no 

ordenamento brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 173-174. 
110 No mesmo sentido, VALENTE, Sérgio Ruy David Polimeno: “Da mesma forma, e relacionada à 

dependência de trajetória, se afigura bastante visível a forma desigual com que as instituições do período não 

democrático distribuíram desigualmente o poder, conforme categoria enfatizada pelo neoinstitucionalismo 

histórico. Assim, o privilégio a determinados atores (no caso, as companhias estaduais de saneamento básico), 

lhes conferiu peso institucional tal que, mesmo diante de uma nova reconfiguração político-jurídica do Estado 

brasileiro, eles foram decisivos para a manutenção de determinados quadros fáticos, a despeito da reforma da 

legislação. O maior exemplo dessa situação é a continuada prevalência da prestação de serviços por meio das 

companhias estaduais e, portanto, sob controle dos Estados, ainda que, por vezes, com a participação do capital 

privado”. Op. cit p. 106 
111 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6528.htm >. Acesso em 14/11/2021. 
112 Alguns dispositivos foram vetados pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm >. Acesso em 14/11/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6528.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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perpassando pelos princípios que regem a política pública, até questões mais complexas, 

envolvendo a estruturação dos serviços entre os 3 entes da federação, a regulação, instrumentos 

contratuais de concessão e forma de financiamento dos investimentos no setor. Em comparativo 

com a legislação anterior que materializava a política de saneamento, observa-se um salto 

quantitativo de normas, na medida em que a lei ab-rogada nº. 6.528/78 apresentava apenas 6 

dispositivos normativos. 

A diferença quantitativa, sobre ser representativa do processo histórico que separou as 

duas edições legislativas, revela ainda os influxos institucionais que os grupos de interesse 

exerceram sobre os formuladores da política, mas também revela a diferença que entre um 

período notabilizado pela ditadura militar e outro, ilustrado por uma reabertura democrática e 

pela Carta Magna de 1988. Naquele período, portanto, o que se via era uma maior autonomia 

dos órgãos do Poder Executivo na formulação e implementação da política pública de 

saneamento. Por exemplo, os artigos 1º, 2 º e 3º, demonstravam a centralidade das ações 

governamentais na estrutura do Ministério do Interior, ao passo que reconhecia a já abordada 

preponderância das Companhias Estaduais de Saneamento. 

E, ao revés, com o marco de 2007, criou-se um arranjo institucional que demandava 

uma ação coordenada dos 3 (três) entes federativos, ainda que a fonte de investimentos ficasse 

a cargo da União, por seu programa de aceleração do crescimento (PAC), que será detalhado 

adiante. Nesse aspecto, Rodrigo Pinto de Campos afirma que a Lei 11.445/2007, em seu art. 

13113, com espeque no art. 241 da Constituição da República114, estabeleceu um “federalismo 

de cooperação”, demandando dos diversos entes, uma conjugação de esforços para melhor 

prestação dos serviços à população.115 

 

 

 

 

 

113 Art. 13. Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, 

aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de 

custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos 

serviços públicos de saneamento básico. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 

2010/2007/lei/l11445.htm >. Acesso em 14/11/2021 
114 Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 

públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 

públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em 14/11/2021. 
115 “A gestão associada de serviços públicos, tal qual preconizada no dispositivo acima transcrito, consagrou 

em nosso ordenamento jurídico a força do federalismo de cooperação, na medida em que prestigia a 

conjugação de esforços entre os entes federativos com vistas à melhor prestação daqueles serviços à 

população". CAMPOS, Rodrigo Pinto de. Op. Cit. p.96 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Esse arranjo institucional complexo, estabeleceu os princípios fundamentais da nova 

política formulada116, erigindo a universalidade como o objetivo preponderante. Nota-se aqui, 

talvez, a principal mudança para a política de saneamento revogada. Pegando apenas o 

esgotamento sanitário, aqui entendida a coleta e o tratamento do esgoto, e o abastecimento de 

água, em 2007, ano da promulgação da lei, os números eram relativamente tímidos, 

principalmente quanto ao primeiro serviço, ante a necessidade de alto investimentos no setor 

que foram de certa maneira negligenciados durante a vigência do PLANASA e nos anos 

seguintes. 

Também chama a atenção para grande disparidade entre as diferentes regiões nos 

números de atendimentos pelos serviços mencionados. A uma, isso pode ser explicado pelo 

maior adensamento urbano dessas regiões, uma vez que, como visto, a política anterior focava 

muito nos investimentos em zonas urbanas, até pela característica de um movimento de 

ocupação desses grandes centros nas décadas anteriores. A duas, não se olvida sobre o aspecto 

político que tais regiões exercem no cenário brasileiro. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro 

já contavam à época com abastecimento de água em níveis relativamente satisfatórios, apesar 

de ainda apresentarem números não tão relevantes na coleta e tratamento de esgoto. A três, uma 

explicação possível para o maior investimento nessas regiões pode ter ocorrido por critérios 

técnicos estabelecidos pelo conselho curador do FGTS e aqueles estabelecidos por outras fontes 

 

116 Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios 

fundamentais: 
I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos 

serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 

maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de 

formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais 

adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio 

público e privado; (Redação dada pela Lei nº 13.308, de 2016) 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de 

sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para 

a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 
VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de 

soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; 

X - controle social; 
XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm >. Acesso em 02/11/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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de custeio além, é claro, da maior capacidade de contrair empréstimos que esses Estados 

possuem quando comparados com outros. Aqui, o que se afirma é que o Brasil é um país de 

proporções continentais, onde a desigualdade socioeconômica entre as diferentes regiões é alta 

e representativa, inclusive na assunção de compromissos financeiros por parte dos Estados117. 

E, tal realidade, também se refletiu no setor de saneamento. 

 

 

 
3.2.1.1 Da universalidade dos serviços de saneamento. 

 

 

 

A universalidade é um princípio dos serviços públicos e, pela primeira vez, contou com 

uma norma positiva na política de saneamento e, por consequência, no próprio serviço prestado 

à população. Por vezes, assume outra nomenclatura, podendo ser visto em alguns autores do 

Direito Administrativo como o princípio da generalidade dos serviços públicos118 ou princípio 

da igualdade, como na noção essencialista de serviço público trazida desde a Escola de 

Bordeaux, na tinta de Leon Duguit. 

Qualquer que seja a nomenclatura assumida pelo princípio, ele engendra a ideia de que 

os serviços públicos, pela sua essencialidade, devem estar disponíveis a todos da sociedade, 

indistintamente, pouco importando, nesse caso, o prestador dos mesmos. Contudo, se é um 

princípio que se volta à prestação dos serviços, na medida em que possui um viés prático de 

oferta dos mesmos à coletividade, não se olvida que ele se coloca como dever do Estado em 

buscá-lo concretizar. Isto é, ainda que se permita a delegação, concessão, ou qualquer outra 

forma de terceirização da prestação, o Estado deve garantir que o mesmo seja franqueado à 

 

 

 

 

117 Tal disparidade fica evidente em MORAES 2008, que falando dos investimentos feitos via PAC, aponta para 

uma distribuição desigual dos investimentos. Das regiões brasileiras, o Sudeste será a região mais beneficiada, 

segundo os dados do PAC, 38,7% do total de recursos, seguido do Nordeste com 24%, do Sul com 9,8%, e do 

Centro-Oeste com 9%. Moraes (2008) relata também que a alocação dos recursos do PAC fundamentou-se em 

mecanismos de cooperação federativa e critérios técnicos mínimos para garantir a execução ágil e qualificada 

dos empreendimentos. A seleção dos empreendimentos seguiu os princípios da demanda livre, pré-seleção 

técnica e pactuação federativa (três níveis de governo) em mesa de negociação. MORAIS, M. P. Saneamento: 

tão perto e tão longe das soluções . IPEA - Revista desafios do desenvolvimento, no 41. por Ricardo 

Wegrzynovski. Brasília, mar, 2008. p. 30 – 36. Disponível em < 

http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2227:%20catid=28&Itemid=23 >. 

Acesso em 27/12/2021 
118 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª edição. São Paulo. Malheiros Editores. 2006. 

p. 334 

http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2227%3A%20catid%3D28&Itemid=23
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coletividade, e não apenas à parcela da população, dado a essencialidade do serviço que a 

assume caráter de igualdade entre os cidadãos. 

Reforça-se o argumento do parágrafo anterior, com a incidência na Lei 11.445/2007 de 

outro importante princípio, estabelecido no inciso VIII do já citado art. 2º. Refiro-me aqui ao 

princípio da modicidade tarifária, que se volta à cobrança de tarifas módicas dos usuários do 

serviço, garantindo-lhe a prestação. 

Em um primeiro momento, pode-se até admitir um conflito meramente aparente entre 

os dois princípios instrumentalizadores do marco das políticas públicas de saneamento de 2007. 

Afinal, caso a prestação se dê por terceiro, que não o Estado, em contrapartida aos altos 

investimentos e tendo em linha de conta que a tarifa é forma de remuneração e de amortização 

dos mesmos, poder-se-ia na prática ilustrar um conflito que inviabilizasse um dos dois, isto é, 

a modicidade da tarifa cobrada pelos serviços ou à universalidade, uma vez que a depender da 

tarifa praticada, parte da população ficaria excluída de usufruir dos serviços. 

Contudo, sob pena de se inverter logicamente todo o arcabouço jurídico da Lei 

11.445/2007, e de tantas outras que tratam de serviço público, vale destacar, a melhor maneira 

de enxergar a lógica por trás desses dois princípios norteadores dos serviços de saneamento é 

que um é concretizador do outro. Isto é, o princípio da modicidade tarifária é o instrumental 

que permite a concretização da universalidade. 

E, sobre esse aspecto, a própria Lei 11.445/2007, abeberando na igualdade material, 

criou mecanismos que pudessem na prática garantir a expansão da rede para atingir a 

universalidade das pessoas atendidas pelo serviço público, ao instituir os “subsídios cruzados”. 

Veja-se que o inciso VII do art. 2º, estabelecia a política de subsídios como maneira de aglutinar 

a modicidade tarifária, ao mesmo tempo que buscava a universalidade dos serviços de 

saneamento, ponto nodal, repito, da legislação de 2007. 

Outro ponto a se destacar na referida legislação e que denota a complexidade do arranjo 

institucional da norma de saneamento, é que introduziu, de maneira definitiva a figura do 

Regulador, como ponto referencial para a gestão do setor de saneamento. Assim, o parágrafo 

único do art. 20 previa que caberia à entidade reguladora na fiscalização dos serviços a 

verificação do cumprimento dos planos de saneamento na forma da legislação, dos 
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regulamentos e dos contratos em vigor119. No mesmo sentido, analisando a regulação social do 

setor de saneamento, Carlos Ari Sundfeld, preconiza: 

 

 

 
Para alcançar essa meta, optou-se por obrigar os titulares do serviço a criarem 

agências reguladoras para o setor, de modo a impor deveres aos prestadores e 

a criar direitos para os consumidores e não consumidores, que possuem direito 

a expansão dos serviços120. 

 

 

 
Tal pensamento vai ao encontro do que previsto por Rodrigo Pinto de Campos, ao 

promover raciocínio semelhante, isto é, da necessidade da regulação do serviço público de 

saneamento por entidade autônoma, estranha aos prestadores do serviço, porém com espeque 

no art. 13, parágrafo 3º da lei federal de consórcios, lei 11.107/2005121. 

Registra-se, nesse aspecto, que a Lei 11.445/2007, ilustrando as tensões dos diversos 

grupos de interesse que corroboraram para a sua edição a partir de ampla negociação nos 

diversos PLs anteriormente propostos, conforme já elucidado em capítulo anterior, traz para 

dentro do arranjo institucional do saneamento a figura do regulador, como entidade dotada de 

certa autonomia e que possuía as atribuições definidas nos arts. 21 a 27 da norma promulgada. 

Ainda que de forma tímida, vale destacar, a então novel legislação trouxe importantes 

influxos regulatórios para o setor, desmantelando décadas de silêncio normativo nesse aspecto. 

Pode-se dizer, e tanto será melhor abordado no capítulo posterior, quando abordado os aspectos 

regulatórios do novo marco do saneamento e os desafios para sua implementação, que aqui 

também se verifica, ainda que de forma germinal, o prestígio à regulação. Isto é, a 

obrigatoriedade de entidade reguladora independente, presente na lei 11.445/07, foi mantida 

também para o novo marco de 2020, em um arranjo ainda mais complexo que demanda a 

atuação coordenada entre a ANA e as agências infranacionais. 

 

 

 

119 Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento 

dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares 

e contratuais. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm > . 

Acesso em 14/11/2021. 
120 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Público e Regulação no Brasil. In Regulação no Brasil. Uma visão 

multidisciplinar. Org. Sérgio Guerra. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2014. P. 133 
121 Op cit. p. 97. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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Toma-se a cautela, porquanto necessária, de que embora colocada na legislação 

específica do serviço público de saneamento pela primeira vez, a realidade já contemplava 

alguns entes reguladores antes mesmo da edição do referido marco regulatório. Nesse mesmo 

sentido: 

 

 

 
É interessante notar que, antes mesmo da edição da Lei Federal do Saneamento, 

diversos Estados e Municípios já haviam criado agências reguladoras, algumas 

multisetoriais, em cuja órbita de competência estava abarcado o saneamento 

básico, outras específicas do setor122 

 

 

 
A cautela, senão advertência, tanto é necessária de se pontuar porque mesmo após a 

edição da Lei 14.026/2020, algumas dessas entidades infranacionais permanecem com as 

mesmas características de heterogeneidade observada pelo autor o que, em tópico ainda a ser 

desenvolvido no capítulo 4, constitui um dos entraves para a implementação da novel política 

pública de saneamento. 

 

 

 
3.2.1.2 Do financiamento para garantia da universalidade 

 

 

 

Apesar de um complexo arranjo institucional implementado pela Lei 11.445/2007, os 

investimentos para garantir a concretização da universalidade ainda estava centrado em 

investimentos públicos. Uma das razões possíveis para que esse quadro permanecesse, deve-se 

ao fato de que a maior parte dos prestadores do serviço de saneamento ainda estava sob a tutela 

das Companhias Estaduais de Saneamento, conforme mostram os dados do SNIS ao tempo de 

promulgação da norma. A razão para tal afirmação é que vigiam ao tempo boa parte dos 

instrumentos contratuais formalizados sob a égide do PLANASA. 

Nesse raciocínio, considerando ainda que as tarifas remuneratórias praticadas não 

tinham o condão de permitir os investimentos necessários para alcançar a universalização dos 

 

 

122 CAMPOS, Rodrigo Pinto de. Op. Cit. p. 104. 
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serviços de saneamento, notadamente os de coleta e tratamento de esgoto, fazia-se necessário 

que um amplo arcabouço de financiamento fosse implementado. 

Nesse sentido, ainda em 2007, o programa de aceleração do crescimento, previu 

investimentos para o setor com verbas públicas123. A própria arquitetura normativa engendrada 

pela norma em análise, em seu art. 52124, atribuía à União a função de elaboração do PLANSAB, 

o Plano Nacional de Saneamento Básico. O plano, aprovado em 2013, sob a chancela do 

Conselho de Cidades, fazia um panorama geral histórico do saneamento no Brasil, levantou 

dados de gestão do setor, déficit no serviço, a partir de diferentes bases de dados, metas e 

cenários macroeconômicos. 

Ante a pouca participação de empresas no setor, considerando ainda o alto investimento 

necessário para expandir a rede e propiciar o aumento gradativo da universalização dos 

serviços, o governo federal lança, em 2007125, a primeira etapa do Programa de aceleração do 

Crescimento (PAC 1), com previsão inicial de R$ 40 bilhões total para o setor de saneamento, 

dos quais R$ 12 bilhões viriam de recursos orçamentários (66% através do Ministério das 

Cidades, atual Ministério do Desenvolvimento Regional 33% da Funasa), R$ 8 bilhões como 

contrapartida dos estados, municípios e prestadores de serviços. Na segunda fase, iniciada em 

2011 e terminando em 2014, os investimentos em saneamento eram previstos na ordem de R$ 

45 bilhões no total126. 

Em suma, o amplo programa destinava-se ao financiamento de grandes obras em 

infraestrutura, no qual o saneamento estava integrado. Como já aventado anteriormente, o foco 

dos investimentos ao tempo do PLANASA, que considerava o saneamento como abastecimento 

 

123 Não é objetivo do trabalho descrever as diferentes fontes de custeio para investimento no setor. De toda 

maneira, registre-se que os investimentos envolvem diferentes fontes, classificadas em i) recursos onerosos (como 

aqueles provenientes do FGTS); ii) recursos não onerosos, derivados da Lei Orçamentária Anual (Loa), e de 

orçamentos dos estados e municípios; iii) recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos junto 

às agências multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid) e o Banco 

Mundial (Bird); (iv) recursos próprios dos prestadores de serviços, resultantes de superávits de arrecadação; e (v) 

recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos). 
124 Art. 52. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades: 

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

a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, para a universalização dos 

serviços de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, 

observando a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União; 

b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-institucional, legal e 

jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas e 

objetivos estabelecidos; Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 

2010/2007/lei/l11445.htm >. Acesso em 14/11/2021 
125 Decreto 6025/07. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 

2010/2007/decreto/d6025.htm > Acesso em 19/11/2021. 
126 Disponível em < https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/plansab >. Acesso em 16/11/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
http://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/plansab
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de água e coleta e tratamento de esgoto, centrou-se no abastecimento de água. Uma das razões 

possíveis é que o investimento em abastecimento de água era menos custoso que a coleta e 

tratamento de esgoto. Possivelmente, as necessidades prementes para o abastecimento de água 

justificavam, inclusive politicamente, o foco nessa área específica do serviço público dentro de 

uma política de saneamento. 

Assim, pelo arcabouço normativo implementado pela legislação de 2007, demandava 

ainda grande participação de recursos públicos para concretizar a universalização dos serviços, 

precária, como sobredito, no esgotamento sanitário. 

Vale destacar, ainda, que a Lei 11.445/2007, era uma lei programática, demandando a 

complementação posterior, que desse maior concretude ao seu conteúdo veiculado. Nesse 

sentido, a endossar o que foi dito, não bastaria que o art. 29127 previsse que os serviços de 

saneamento básico teriam sustentabilidade econômico-financeira assegurada pela cobrança do 

serviço. 

Aliás, para além da já destacada realidade existente ao tempo da promulgação da lei 

com a predominância da prestação pelas Companhias Estaduais de Saneamento e a prática de 

tarifas que não remuneravam a contento o serviço a permitir a expansão das redes e garantir a 

universalidade, o próprio texto normativo, não sem razão, previa a remuneração dos serviços, 

sempre que possível, através das tarifas. O que se extrai da norma, considerando que ela integra 

o capítulo dos Aspectos Econômicos e Sociais, é que ela tinha o condão de prestigiar o aspecto 

social, ou seja, de capacidade de pagamento pelos serviços pelo usuário, mas também tinha, 

igualmente, a tarefa de prever a expansão da rede de saneamento para atingir o princípio da 

universalidade. E, em assim sendo, franqueava ao Poder Público, com seus recursos diversos, 

o financiamento necessário para concretizar o objetivo primário de universalização dos 

serviços. E é nesse contexto fático socioeconômico, que a criação de um amplo programa de 

financiamento encontra fértil terreno: o programa de aceleração do crescimento (PAC), descrito 

anteriormente. 

Contudo, a despeito dos avanços nos arranjos institucionais implementados pela 

legislação de 2007, bem como pelo PLANSAB em seu extenso estudo elaborado, a evolução 

da cobertura em saneamento ficou aquém das previsões e metas do referido plano. Em estudo 

elaborado pelo Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas 

 

127 Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 

assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm >. Acesso em 14/11/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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(CERI), os investimentos feitos através do PAC ficaram abaixo do previsto, conforme será 

abordado no capítulo 4. 

Se os recursos públicos destinados via PAC não atingiram os níveis previstos e, por via 

de consequência, as metas estabelecidas para a ampliação do serviço de saneamento, outras 

razões podem ser apontadas também para a não implementação a contento da Lei 11.445/2007 

e do PLANSAB como, por exemplo, a predominância e o privilégio de determinados atores em 

alguns dos instrumentos previstos na legislação. Nesse exato sentido, a colocação de Sergio 

Ruy David Polimeno Valente128: 

 

 
 

Assim, o privilégio a determinados atores (no caso, as companhias estaduais 

de saneamento básico), lhes conferiu peso institucional tal que, mesmo diante 

de uma nova reconfiguração político-jurídica do Estado brasileiro, eles foram 

decisivos para a manutenção de determinados quadros fáticos, a despeito da 

reforma da legislação. O maior exemplo dessa situação é a continuada 

prevalência da prestação de serviços por meio das companhias estaduais e, 

portanto, sob controle dos Estados, ainda que, por vezes, com a participação 

do capital privado 

 

 

 
O que sobressai da colocação acima é que a força das instituições dominantes ao tempo 

da edição da lei, restou materializada e prestigiada na mesma. O neoinstitucionalismo histórico, 

abordado na parte teórica do presente trabalho, encontrou, portanto, um terreno pavimentado 

na dependência de trajetória que as companhias estaduais assumiram na prestação dos serviços 

de saneamento ao longo das décadas anteriores. 

Nota-se que essa dependência de trajetória nas políticas de saneamento, atrelada a outros 

fatores institucionais adiante explicitados, corroboraram para o esgotamento da política de 

saneamento inaugurada com a legislação de 2007, tendo em vista que prestigiando o modelo 

consolidado e centrado nas companhias estaduais, foi incapaz de atrair os necessários 

investimentos para o setor. 

 

 

 

 
 

128 Op. Cit. p. 106 
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3.2.2 – Dos movimentos de reforma legislativa até a promulgação da Lei 

14.026/2020 

 

 

 
Não obstante a reforma recente no setor de saneamento, a partir de 2016, ano que 

coincidiu com a mudança drástica no governo federal com o impeachment da então presidente 

Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores e ascensão de seu vice à presidência da 

República, uma série de movimentos reformistas se iniciaram por iniciativa do Poder Executivo 

Federal. 

Nesse quadro, a política pública de saneamento passou a ser objeto de iniciativas para 

mudança instauradas pela Lei 11.445/2007. Tal iniciativa reformista é inaugurada com a edição 

de Medida Provisória (MP) 727129, que criava um programa de parceria de investimentos. 

Embora não tenha sido criado com foco específico no setor de saneamento, a MP 727 deixava 

clara a intenção do governo em promover incentivos para o setor de infraestrutura como um 

todo, a partir de uma política de parcerias com o setor privado. 

Referida MP foi posteriormente convertida na Lei 13.334/2016130 que assegura em seu 

art. 2º, a estabilidade e a segurança jurídica, como pilares dos investimentos e das parcerias com 

o setor privado e reforçava o papel regulador do Estado. Tratava-se de um amplo programa de 

desestatização, capitaneado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) com previsão de diversos instrumentos voltados para atração de parcerias privadas, 

calçadas nos dois pilares. 

Na esteira dos movimentos neoliberais retomados no governo de Michel Temer, houve 

ainda a edição de 2 (duas) novas MPs: a 844 e 868 que, com proposições muito semelhantes, 

“atualizavam” o marco legal do saneamento básico, entre outras coisas, atribuindo à Agência 

Nacional de Águas (ANA) o papel de entidade reguladora do setor de saneamento, atribuindo- 

lhe poderes para edição de normas de referência no setor. 

Na exposição de motivos da MP 868, o Ministério das Cidades, posteriormente 

transformado em Ministério do Desenvolvimento Regional, chamava a atenção para o fato de 

que após 11 anos da inauguração da política pública de saneamento básico da Lei 11.445/07, 

 

129 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Mpv/mpv727.htm > Acesso em 

01/12/2021. 
130 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13334.htm >. Acesso em 

01/12/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Mpv/mpv727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13334.htm
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os avanços ficaram aquém do esperado, responsabilizando a grande concentração de prestação 

de serviços em empresas estatais, com tímida participação do setor privado131 e a existência de 

uma miríade de situações geradas pela existência pulverizada de regulação do setores que 

impediria o avanço da participação privada na prestação dos serviços públicos132. 

A respeito da uniformização da regulação prevista nas MPs, especificamente sobre a 

MP 844, advertia Sergio Ruy David Polimeno Valente133: 

 

 
 

A Medida visava claramente atender aos interesses privatistas, os quais, na 

busca de aumentar sua participação nas concessões dos serviços, se 

beneficiariam da uniformização de regras de regulação no território nacional, 

bem como da obrigação de concorrência para a delegação, mesmo para 

empresa estatal. 

 

 

 
As medidas provisórias perderam eficácia, ante a não aprovação no prazo legal. 

Contudo, ainda quando de sua edição, a despeito da impropriedade da veiculação de seu 

conteúdo via medida provisória, sofreram forte resistência de ambos os grupos de interesse já 

destacados aqui no trabalho, os municipalistas e os estadualistas. Nesse sentido, como pontuou 

o autor: 

 

 

 

 

 

 

 

131 “Trata-se de um setor altamente monopolizado, onde as estatais têm forte predomínio e a 

A iniciativa privada participa, timidamente, em apenas 6% dos municípios assistidos. O setor de 

saneamento básico no país acumula índices preocupantes de cobertura, comprometendo a saúde da 

população, principalmente daquela menos assistida pelas políticas públicas, e necessita de respostas 

ousadas e factíveis.” Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Exm/Exm-MP- 

868-18.pdf > Acesso em 02/12/2021. 
132 “A grande variabilidade de regras regulatórias se consolidou como um obstáculo ao 

desenvolvimento do setor e a universalização dos serviços. A Constituição Federal atribui a 

titularidade dos serviços de saneamento básico aos municípios, atribuição acolhida pela Lei no 

11.445/2007, que faculta aos titulares regular diretamente ou delegar a regulação desse setor. Esse 

arranjo explicitou as diferentes capacidades regulatórias dos diferentes titulares, resultando numa 

miríade de situações.” Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Exm/Exm- 

MP-868-18.pdf > Acesso em 02/12/2021 
133 VALENTE, Sergio Ruy David Polimeno. Direito e Políticas Públicas: Uma visão jurídico-institucional sobre 

o caso de saneamento Básico no Brasil., p. 1064-1092, 2019. p. 1087 Disponível em < 

https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/440 > . Acesso em 02/12/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Exm/Exm-MP-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Exm/Exm-
http://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/440
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O texto foi ainda objeto de 525 emendas na Câmara dos Deputados e acabou 

perdendo a eficácia por decurso do prazo exigido para sua conversão em lei. 

Surpreendentemente, no dia 27 de dezembro do mesmo ano, a quatro dias do 

término de seu mandato, o Presidente da República editou a MP 868/2018, 

reproduzindo praticamente na íntegra o texto da MP 844. É bastante 

emblemático da forma pouco cuidadosa com que o tema é tratado o fato de o 

governo federal submeter mudanças tão relevantes no marco regulatório ao 

alto risco de declaração de inconstitucionalidade, já que há vedação 

constitucional para reedição de MP na mesma sessão legislativa, o que já foi 

reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5709, 5716 e 5717 em 

situações análogas.134 

 

 

 
A principal crítica dos grupos, até por conta do teor raso veiculado nas normas 

provisórias, era que da forma como posta, poderiam estimular o cream-skimming, hipótese em 

que os entrantes interessados no mercado do saneamento poderiam se interessar somente pelos 

locais em que a atratividade econômica fosse maior. Ou seja, em que a possibilidade de retorno 

financeiro, frente aos investimentos necessários, fosse mais interessante do ponto de vista 

econômico. 

A preocupação acerca do efeito deletério que poderia causar fazia sentido, afinal, apenas 

estimular a entrada de novos players em um nicho marcado pelo monopólio natural, sem 

proteger o sistema de saneamento como um todo, poderia auferir aos mesmos, vantagens 

decorrentes da prática de subsídio cruzado que já era praticada nessas localidades, ao passo que 

os mesmos, naturalmente, se interessariam pelos locais onde seria possível praticar tarifas mais 

atraentes, ou mais caras ao usuário a um custo marginal menor, justamente por força dos 

subsídios cruzados. 

Apesar da perda de eficácia de ambas as medidas provisórias, uma mudança no marco 

legal do saneamento já estava no horizonte da política pública do setor, de modo que em 2019 

o Senador Tasso Jereissati apresentou o PL 3.261/19135, cujo conteúdo reprisava aqueles 

anteriormente propostos nas MPs caducadas, mas acrescendo outros que tornavam uma possível 

reforma mais substancial, não apenas na Lei 11.445/2007. 

 

134 Ibid. p. 1087-1088 
135 Disponível em < https://legis.senado.leg.br/sdleg- 

getter/documento?dm=7960880&ts=1630425041465&disposition=inline > Acesso em 09/12/2021 
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O Poder Executivo, por outro lado, propôs projeto semelhante, de nº 4162/2019, na 

Câmara dos Deputados. E embora o conteúdo de ambos estivesse em sintonia, a proposição 

pelo Executivo previa ainda a criação de cargos na ANA e outras disposições de sua 

competência. Após a aprovação da proposição legislativa, o texto foi encaminhado ao Senado 

quando, finalmente, foi aprovada a Lei 14.026/2020. 

Esse foi o capítulo final da elaboração do que se convencionou chamar de “Novo Marco 

do Saneamento”136. A lei aprovada teve publicados 12 (doze) vetos presidenciais ao texto. Além 

disso, alguns dispositivos foram objeto de 4 ADIs no Supremo Tribunal Federal, evidenciando 

uma tentativa derradeira de mudança na nova política do saneamento. Contudo, sobre esse tema, 

trataremos melhor no capítulo 4. Antes porém, convém destacar os pontos principais que 

modificaram sobremaneira a política até então vigente. 

 

 

 
3.2.2.1 Competência da ANA para elaborar normas de referência. 

 

 

 

A Lei 14026/2020, como anota Thiago Marrara, alterou não apenas a Lei 11.445/2007, 

mas diversos outros dispositivos legais, criando um complexo arranjo institucional137: 

 

 
 

As mudanças promovidas pela nova lei de atualização do marco regulatório 

do saneamento básico foram bastante abrangentes. Para se ter uma ideia de 

sua extensão, a Lei 14.026/2020 contém 24 extensos artigos que alteram seis 

leis federais de maneira expressiva. De maneira geral, as alterações têm como 

foco a política pública de saneamento básico em sentido amplo, incluindo não 

 

 

 

 

136 Apenas para efeito de registro, a ANA, que assumiu a competência para elaboração de normas de referência 

do saneamento básico, anteriormente, através da Lei nº 13.844, de 2019 havia sido vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento Regional o que denotava, já em 2019, a mudança no foco de atuação da agência para receber a 

nova atribuição. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 

2022/2019/Lei/L13844.htm#art66 >. Acesso em 17/11/2021 
137 Oliveira, Carlos Roberto de; Jerez, Daniela Malheiros; Gurevich, Eduardo Isaías; Oliveira, Gustavo Justino 

de; Oliveira, José Carlos de; Ferreira, Kaline; Granziera, Maria Luiza Machado; Souza, Mariana Campos de; 

Sampaio, Patrícia Regina Pinheiro; Oliveira, Raul Miguel Freitas de; Souza, Rodrigo Pagani de; Marques, Rui 

Cunha; Marrara, Thiago; Rosa, Vanessa; Ribeiro, Wladimir António. Novo Marco do Saneamento Básico no 

Brasil (p. 97). Editora Foco. Edição do Kindle. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
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apenas abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também coleta e 

tratamento de resíduos e drenagem de águas pluviais. 

 

 

 
Em verdade, quando se trata de regulação, a Lei 11.445/2007 já estabelecia uma série 

de funções básicas, tais como procedimento de normatização, comunicação e gestão de 

informações, regulação contratual, aqui entendida como interpretação dos instrumentos, e o 

controle e gestão das tarifas. 

Contudo, apesar dessas balizas previstas no art. 22 da legislação reformada, ainda 

predominava no setor uma grande heterogeneidade nas normas regulatórias do saneamento, o 

que dificultava para os novos entrantes uma previsibilidade jurídica que caracterizava 

insegurança, a ponto de dificultar ou mesmo inviabilizar investimentos vultuosos necessários 

para a concretização da universalidade dos serviços. 

Nesse sentido, uma das principais mudanças no “Novo Marco do Saneamento” foi a 

atribuição de competência à ANA, agora Agência Nacional de Águas e Saneamento, para 

elaboração de normas de referência, cujo conteúdo, a seguir explicitado, tem um caráter 

facultativo para os reguladores infranacionais. A adesão às normas de referências, contudo, 

condiciona o acesso aos recursos federais, isto é, apenas aqueles entes que aderirem ao conteúdo 

normativo das referidas normas poderão ter acesso aos recursos federais. Trata-se de medida 

polêmica, que inclusive foi objeto de ADI 6583, ao argumento de que a medida feriria a 

autonomia dos demais entes, notadamente dos municípios, titulares do serviço, ao impor uma 

condição que, em verdade, apresentaria restrição a acesso aos recursos, tornando-se quase 

obrigatória a adesão às normas de referência. 

Sobre as normas de referência, é importante destacar ainda que alguns autores afirmam 

que sua instituição pela ANA não tem o condão de substituir a atribuição de reguladores 

infranacionais na tarefa regulatória. Nesse sentido: 

 

 

 
A ideia central por trás da Lei 14.026/2020 ao criar o instituto das normas de 

referência não é exatamente a de fazer que a ANA substitua as agências locais 

e estaduais já operantes e as que venham a ser instituídas, mas sim a de edificar 
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um mosaico regulatório, ou seja, um bloco de peças diferentes, mas alinhadas 

sob uma lógica única, nacional.138 

 

 

 
Esse debate parece estar restrito ao campo da retórica, uma vez que a legislação novel é 

clara nos limites atribuídos às normas de referência. Tais limites, como será visto adiante, 

conferem um ar de generalidade, de diretriz às normas, cujo objetivo é atribuir parâmetros 

mínimos a serem seguidos pelos demais entes reguladores. Ante à facultatividade da adesão, 

que já restou pacificada no STF, é possível afirmar que não se trata mesmo de substituição das 

tarefas dos entes reguladores infranacionais, uma vez que, seja pelo conteúdo das normas de 

referência, seja pelo fato de que os entes reguladores infranacionais poderão manter seu próprio 

estoque regulatório, a autonomia dos mesmos restaria mantida. 

Quanto ao conteúdo, as normas de referência deverão ser limitadas aos conteúdos 

veiculados no art. 4º-A da Lei 9.984/2000139 e no art. 25-A da Lei 11.445/2007140, ambos 

alterados pela Lei 14.026/2020. Nota-se que o conteúdo veiculado nas normas representam um 

rol taxativo e extenso que deverá ser seguido pela ANA quando de sua elaboração, sob pena 

de, aí sim, em não o fazendo, usurpar a competência dos demais entes reguladores 

infranacionais141. 

Forçoso notar ainda que as normas de referência encontram outra barreira limitativa, 

uma vez que deverão respeitar o ato jurídico perfeito, isto é, os instrumentos contratuais já 

pactuados anteriormente à edição da norma. Apesar da perda de eficácia que o art. 25-A, 

parágrafo 2º, em virtude de ter sido veiculado na MP 868, o art. 48, XIV142 estabelece a 

segurança jurídica para a garantia de atratividade de novos entrantes no setor. Seria 

desarrazoado admitir que os contratos em vigor, muitos sob a forma de concessão, estivessem 

 

138 Marrara, Thiago. Op. Cit. p. 108 
139 Art. 4º-A. A ANA instituirá normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento 

básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observadas as diretrizes para a função de 

regulação estabelecidas na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020). 
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9984.htm > Acesso em 28/12/2021. 
140 Art. 25-A. A ANA instituirá normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observada a legislação federal 

pertinente. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm > . 

Acesso em 28/12/2021 
141 No mesmo sentido, MARRARA, Thiago. Op. Cit. p. 110 
142 Art. 48. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as seguintes diretrizes: 

XIV - promoção da segurança jurídica e da redução dos riscos regulatórios, com vistas a estimular investimentos 

públicos e privados. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm 

> . Acesso em 09/12/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9984.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm


69 
 

 

desprotegidos com a edição da nova normativa, de maneira que a exigência de sua adequação 

às normas de referência, implicaria em risco para as partes contratantes, mas sinalizaria 

negativamente também para os novos entrantes. Isto porque a edição de normas de referência, 

em que pese a gradatividade com que serão editadas, pode sofrer alterações também no curso 

de sua vigência, em adaptação à realidade em que circunscrita a norma. A complexidade dos 

contratos de concessão, assim, não importa em qual tempo tenham sido editadas, demandam 

dos pactuantes uma previsibilidade mínima que torne a segurança jurídica um instrumento 

concretizador da nova política. 

Essa foi a inteligência da norma, inclusive porque, em substitutivo ao texto da MP 868, 

o legislador ordinário estatuiu os arts. 10º e 10º-B143, sendo o primeiro voltado para os precários 

contratos de programa, que terão sua vigência respeitada até o termo final, e, o segundo, 

determina a comprovação da capacidade econômica-financeira dos contratados quando for o 

caso daqueles instrumentos pactuados no termo da lei ou, sendo anteriores a ela, precedidos de 

procedimento licitatório, para o cumprimento das metas estabelecidas no § 2º do art. 11-B da 

nova legislação. 

Por outro lado, o binômio segurança jurídica – atratividade de novos entrantes, foi 

reforçado pelo veto presidencial ao art. 16 da Lei 14.026/2020, que propiciava a prorrogação 

dos contratos de programa sem licitação até 31 de março de 2022, com prazo máximo de 

vigência de 30 anos. Sobre a análise do veto e os componentes institucionais que influenciaram 

na inclusão do artigo vetado na lei, abordaremos no capítulo IV, quando trataremos 

especificamente dos vetos, sejam presidenciais, sejam através de decisões do STF e o impacto 

que tais vetos podem causar na implementação da política pública tal qual formulada pela 

promulgação da Lei 14026/2020. Por ora, apenas reforça-se o argumento expendido 

anteriormente em que as balizas da regulação foram corretamente traçadas de maneira a 

prestigiar a segurança jurídica e, ao mesmo tempo, permitir a atração de novos entrantes no 

setor. 

 

 

 

 

 

 

143 Art. 10-B. Os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, autorizados nos termos desta Lei, bem 

como aqueles provenientes de licitação para prestação ou concessão dos serviços públicos de saneamento básico, 

estarão condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada, por recursos próprios 

ou por contratação de dívida, com vistas a viabilizar a universalização dos serviços na área licitada até 31 de 

dezembro de 2033, nos termos do § 2º do art. 11-B desta Lei. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm > Acesso em 28/12/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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Em sentido parecido, porém sob outro espeque de análise, focado mais nos limites 

“finalísticos” das normas de referência, Thiago Marrara pondera144: 

 

 
 

Traduzindo: as normas de referência não podem promover a uniformidade 

regulatória nacional e a segurança jurídica a qualquer custo! Daí a importância 

de que a ANA utilize excelentes mecanismos de avaliação de impacto 

regulatório para assegurar, antes de aprová-las, que as normas de referência 

propostas são minimamente capazes de respeitar os objetivos do art. 4º-A, § 

3º. 

 

 

 
A obediência aos limites impostos pela legislação no tocante às normas de referência, 

vale destacar, é condição sine qua non para a correta implementação da nova política de 

saneamento, sob pena de propiciar aos prejudicados pela legislação uma oportunidade de 

recorrer ao Poder Judiciário e, dessa maneira, modificar a própria política engendrada. 

 

 

 
3.2.2.2 – O papel das agências infranacionais 

 

 

 

Tão importante quanto definir a atribuição da ANA e os limites das normas de referência 

editadas por ela, é definir a atribuição que caberá às agências infranacionais. Uma vez que os 

poderes concedentes e as entidades reguladoras infranacionais adiram às normas de referência, 

a atribuição dessas modifica substancialmente. Em outros termos, o poder normativo das 

agências infranacionais fica reduzido em sua atribuição. No mesmo sentido, Carlos Roberto de 

Oliveira145: 

 

 

 

 
 

144 Op. Cit. p. 113. 
145 Oliveira, Carlos Roberto de; Jerez, Daniela Malheiros; Gurevich, Eduardo Isaías; Oliveira, Gustavo Justino 

de; Oliveira, José Carlos de; Ferreira, Kaline; Granziera, Maria Luiza Machado; Souza, Mariana Campos de; 

Sampaio, Patrícia Regina Pinheiro; Oliveira, Raul Miguel Freitas de; Souza, Rodrigo Pagani de; Marques, Rui 

Cunha; Marrara, Thiago; Rosa, Vanessa; Ribeiro, Wladimir António. Novo Marco do Saneamento Básico no 

Brasil (p. 119). Editora Foco. Edição do Kindle. 
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No tocante à função regulatória e ao relacionamento com as agências 

reguladoras infranacionais de saneamento básico, vários são os impactos, 

notadamente diante da edição de normas de referência que, em sua essência, 

passam a mitigar o amplo poder normativo que era conferido às agências 

reguladoras pelo art. 23 da Lei federal 11.445/2007. 

 

 

 
O autor, ao endossar os aspectos positivos da regulação centralizada na ANA, com 

vistas a alcançar uniformização que poderia facilitar a contratualização do setor, contudo faz o 

alerta para que não se reduza o debate acerca dos problemas de saneamento no Brasil 

decorrentes da última normatização, pela Lei 11.445/2007 e pelo decreto que a regulamentou 

(nº. 7217/2010) à eventual deficiência na regulação setorial promovida pelas entidades 

infranacionais. Os problemas decorrentes da dificuldade de avanço na universalização dos 

serviços, decorreria principalmente da modelagem contratual praticada e na falta de metas e 

recursos financeiros146. 

Em sentido complementar, a explicar as dificuldades da regulação no setor, Floriano 

Peixoto De Azevedo Marques Neto147 já afirmava a complexidade setorial em matéria de 

saneamento, seja por aglutinar atividade típicas de exploração econômica com um núcleo 

central típico do serviço público, seja por estar intimamente ligada a diversas outras políticas 

públicas. 

Tais dificuldades, vale dizer, não desaparecem com a nova competência regulatória da 

ANA, embora possa ser mitigada pela uniformização e pelo uso de instrumentos gerenciais e 

de melhoria regulatória de que gozam as agências federais que tendem a uma produção 

regulatória mais segura, menos errática, pelo menos do ponto de vista institucional. 

Contudo, ao prestigiar a prestação regionalizada e estimular a formação de blocos 

regionais de prestação do serviço, isso acaba gerando alguns problemas, principalmente para a 

regulação feita por entes reguladores municipais, haja vista que a legislação passou a exigir um 

ente regulador para cada um dos serviços do saneamento. 

 

 

 

 

146 Op. Cit. p. 120 
147 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. A regulação no setor de saneamento. In: CORDEIRO, 

Berenice de Souza (Coord.). Lei Nacional de Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos 

serviços públicos. Brasília: Editora, 2009. v. 1. p. 175-176. 
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A dificuldade parte do princípio de que tais agências municipais têm menor expertise 

para tratar de todos os temas do saneamento, ou mesmo em virtude de falta de previsão legal 

para tratar de todos os temas, o que demandaria uma reforma legislativa na lei instituidora, mas 

também em razão de um orçamento menor de tais entes148. 

Por outro lado, ao aderir às normas de referência, a atribuição dos entes muda 

substancialmente. É que nesses casos, aos reguladores infranacionais restará basicamente a 

tarefa de fiscalização e regulação contratual. Esse é o preceito envolto na atribuição à ANA das 

normas de referência. Afinal, a nova política de saneamento inaugurada parte do pressuposto 

que um dos problemas para a grande concentração dos serviços nas companhias estaduais é que 

a grande heterogeneidade das normas regulatórias, contribuindo para a insegurança jurídica, 

afastaria os novos interessados na prestação dos serviços. 

Tal medida vai ao encontro ainda, da intencional regionalização dos serviços estimulada 

pela legislação, de maneira que com a realização de grandes blocos de prestação de serviço, ou 

de unidades regionais, ou mesmo no caso das já existentes regiões metropolitanas, a 

uniformização da regulação e a contratualização para formação desses entes regionalizados são 

medidas complementares para tornar mais seguro e mais atrativo aos players interessados na 

prestação dos serviços. Nota-se ainda que um dos instrumentos para estimular a regionalização 

é o acesso aos recursos federais pelas municipalidades que, nos termos do art. 50, VII149, 

modificado pelo novo regramento, estabelece esta situação condicional de agrupamento 

regionalizado para ter acesso aos recursos federais150. 

O racional por trás do estímulo à regionalização dos serviços, por qualquer de suas 

modalidades, é que a outra crítica que se fazia ao regramento anterior da Lei 11.445/07 de 

grande heterogeneidade regulatória como empecilho aos novos entrantes, fica em determinada 

 

 

 
 

148 Nesse mesmo sentido, OLIVEIRA, Carlos Roberto de. Op. cit. p. 132 
149Art. 50. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com 

recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e 

objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 desta Lei e com os planos de saneamento básico e condicionados: 

VIII - à adesão pelos titulares dos serviços públicos de saneamento básico à estrutura de governança 

correspondente em até 180 (cento e oitenta) dias contados de sua instituição, nos casos de unidade regional de 

saneamento básico, blocos de referência e gestão associada; Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm > . Acesso em 18/12/2021. 
150 Em sentido parecido, Patricia Regina Pinheiro Sampaio in Oliveira, Carlos Roberto de; Jerez, Daniela 

Malheiros; Gurevich, Eduardo Isaías; Oliveira, Gustavo Justino de; Oliveira, José Carlos de; Ferreira, Kaline; 

Granziera, Maria Luiza Machado; Souza, Mariana Campos de; Sampaio, Patrícia Regina Pinheiro; Oliveira, Raul 

Miguel Freitas de; Souza, Rodrigo Pagani de; Marques, Rui Cunha; Marrara, Thiago; Rosa, Vanessa; Ribeiro, 

Wladimir António. Novo Marco do Saneamento Básico no Brasil. Editora Foco. Edição do Kindle. p. 269 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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medida simplificado pela aglutinação dos entes em blocos, com contratos e objetivos claros e 

bem estabelecidos. 

A aparente tarefa de simplificação da regulação por contrato por entes infranacionais, 

está longe de representar uma tarefa simplória. O que se pode admitir, de antemão, é que 

havendo um foco maior da regulação nos contratos de concessão pactuados, exigirá das 

entidades uma especialização nessa modalidade de regulação, em detrimento de uma regulação 

discricionária que era a causa apontada acima de desincentivo à mudança do quadro de 

prestadores de serviço de saneamento. 

A regulação por contrato ganhou destaque no trabalho de Demsetz151, que contrapôs a 

necessidade de uma agência reguladora independente em situações que envolvia monopólios 

naturais. Partindo de uma visão econômica, o autor defendia que em um contrato bem 

estruturado precedido por uma disputa em que houvesse competição, os preços praticados por 

aquele que detivesse o monopólio da atividade estariam alinhados com os custos. 

Bakovic E Tenenbaum, avançando na teoria da regulação por contrato, defendia a tese 

da possibilidade de uma regulação feita por contrato conjugada com uma regulação feita por 

agentes reguladores de forma complementar152. 

Quando se afirma que a regulação feita pelos entes reguladores infranacionais, após o 

advento da Lei 14026/2020 e nos casos em que haverá adesão às normas de referência da ANA, 

se dará por contrato, o que se pretende afirmar é que o espaço de atuação dos entes, ante o 

enorme espectro de atuação da ANA na edição das normas de referência, ficará concentrado, 

mas não restrito, à apreciação das normas contratuais, das revisões quinquenais a serem 

realizadas nesses complexos e outras matérias afetas ao próprio instrumento contratual. 

Tanto não significa dizer que a tarefa será simples, na medida em que as situações 

complexas que envolvem o contrato de concessão em setores de infraestrutura, como é o caso 

do setor de saneamento, demandará que o regulador tenha que lidar com situações que pela 

própria natureza do contrato de concessão, não estão previstas no instrumento. Nesse exato 

sentido, já colocava Fernanda Meirelles Ferreira: 

 

 

 
 

151 DEMSETZ, Harold (1968). Why Regulate Utilities? Journal of Law and Economics, v. 11, n. 

1, abr.1968. p. 55-65 
152 BAKOVIC, Tonci; TENENBAUM, Bernard e WOOLF, Fiona (2003). Regulation by Contract: a new way to 

privatize electricity distribution? Washington, DC: The World Bank (World Bank Working Paper, n. 14 - Energy 

and Mining Sector Board Discussion). p.15-23. 
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Já o problema central da regulação por contrato é o risco de incompletude do 

instrumento contratual, que não teria condições de prever os desdobramentos 

a serem enfrentados na regulação, adaptar-se a eles e, ao mesmo tempo, fazer- 

se cumprir. (...) Especificamente no caso de infra-estrutura, os contratos 

celebrados pelo poder público caracterizam-se justamente por sua 

incompletude, sendo inadequado enquadrá-los na concepção apresentada logo 

acima.153 

 

 

 
Segundo a autora, “os contratos incompletos são marcados pela presença de um ou mais 

dos seguintes fatores: a dificuldade de definição do objeto e mensuração de performance, a 

longa duração do contrato e a dificuldade de substituição do contratante.”154 

Nos contratos de infraestrutura regulados pela nova legislação, os dois primeiros 

problemas não estariam presentes, uma vez que o objeto e a mensuração de performance fazem 

parte da própria essência desse instrumento contratual. Aliás, a própria lei determinou a meta 

de universalização, por exemplo, a ser seguida em tais contratos, com previsão de tempo para 

atingi-las em 2033155. Logo, a mensuração da performance é matéria típica do regulador, 

seguindo os termos contratuais. 

Por outro lado, a questão da longa duração e da dificuldade de substituição do 

contratante permanecem presentes nos referidos instrumentos. Isto porque também é da sua 

essência que os contratos sejam longos, de maneira a possibilitar a amortização dos 

investimentos vultosos feitos por exigência contratual. No mesmo sentido, a substituição do 

contratante não é tarefa simples, na medida em que os referidos instrumentos preveem uma 

série de contrapartidas em caso de desfazimento contratual, notadamente quando há 

necessidade de indenização do contratado pelo poder concedente. 

 
 

153 FERREIRA, Fernanda Meirelles. Regulação por contrato no setor de saneamento: o caso de Ribeirão Preto. 

Dissertação (Mestrado em Administração Pública e Governo) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 

2005. p. 68. Disponível em < https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/2379?show=full > . Acesso em 

17/12/2021. 
154 Ibid. p. 69 
155 Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de 

universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável 

e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, 

assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos 

processos de tratamento. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 

2010/2007/lei/l11445.htm > . Acesso em 28/12/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
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Portanto, à vista do que foi exposto, a atuação regulatória dos entes reguladores 

infranacionais deverá ser pautada pela manutenção dos pactos firmados, em típica regulação 

por contrato. Esse arcabouço jurídico trazido pela legislação reformista, embora não exclua 

outras tarefas do regulador infranacional, restringe bastante seu espectro de atuação. 

 

 

 
4. O ciclo das políticas públicas e as contribuições do neoinstitucionalismo histórico 

no novo Marco regulatório. 

 

 

 
Nos capítulos anteriores, exploramos a literatura acerca do ciclo de políticas públicas, o 

neoinstitucionalismo histórico e a dependência de trajetórias como fatores de influência na 

mudança ou manutenção de uma política. Além disso, vimos como as oportunidades de veto 

influenciam não só no processo de formação da política pública, mas também na fase de 

implementação, muitas vezes fazendo com que a política pública retorne alguns estágios do 

ciclo processual. 

Em sequência, analisamos o serviço público e sua evolução, demarcando 

especificamente o serviço público de saneamento e seu aspecto histórico enquanto 

concretizadores da política correlata. 

Por fim, analisamos as principais mudanças do novo marco do saneamento, lei 

14.026/2020 em aspectos que dizem respeito à regulação e ao papel dos reguladores no plano 

infranacional. 

No presente capítulo, vamos explorar algumas questões centrais, afetas aos temas 

tratados anteriormente, analisando sob o prisma da Lei 14.026/2020 a nova política pública de 

saneamento. Nesse sentido, além de explorar os possíveis aspectos que levaram ao esgotamento 

da política pública inaugurada no marco do saneamento anterior, Lei 11.445/2007, 

levantaremos algumas hipóteses, em teste, sobre as oportunidades de veto veiculadas ao novo 

marco, o papel dos grupos de interesse nessa tentativa de barrar ou estimulá-lo e finalizaremos 

com algumas proposições para a sua implementação, notadamente voltadas para a regulação e 

o papel dos reguladores nesse sentido. 
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4.1 O esgotamento da política de saneamento na Lei 11.445/07 e os fatores que 

levaram à formulação da nova política. 

 

 

 
O esgotamento de uma política pública levanta várias hipóteses possíveis para sua 

ocorrência, sendo difícil atribuí-la a um fator de forma isolada. O ciclo de políticas públicas, 

embora possua fases definidas, como destacado no capítulo 2, não é estanque, estando sujeito, 

até mesmo na fase de implantação de uma política, a influxos políticos exercidos pelos grupos 

de interesse que podem levar a mudanças, retornando o ciclo a uma fase anterior, ou mesmo 

desvirtuando a política tal como originalmente formulada a partir da definição da agenda. 

A teoria neoinstitucionalista histórica mostra também que as instituições exercem papel 

preponderante na mudança de uma política, notadamente com o viés de manutenção de status 

quo que a dependência de trajetória pode desempenhar no processo. 

Após anos de ostracismo na política pública de saneamento, com o fim do PLANASA 

no fim da década de 80, da análise das inúmeras propostas legislativas diferentes entre si, é 

possível constatar a atuação de diferentes grupos de interesse no marco de 2007, bem como 

também é possível concluir que a dependência de trajetória, nesse caso, de manutenção da 

situação da hegemonia das companhias estaduais, garantiu que as mesmas continuassem, 

mesmo após o fim dos pactos dos tempos do PLANASA, a prestar os serviços de saneamento 

em diversas localidades. A razão para que isso acontecesse é que embora o novo arranjo 

institucional garantisse a implementação de pautas até então ignoradas na política de 

saneamento, como a regulação do setor, esses grupos refratários às mudanças nos arranjos 

contratuais dificultaram a inclusão de novos entrantes do setor privado na prestação dos 

serviços. 

Os motivos que levaram ao esgotamento passam, portanto, por uma combinação de 

fatores, desde a predominância das companhias estaduais com o arranjo institucional feito, até 

o estabelecimento de metas inatingíveis no PLANSAB, a partir de uma ideia de financiamento 

que dependia de fatores macroeconômicos exitosos para que atingissem seu objetivo. 

Por outro lado, a existência de uma miríade de normas regulatórias proporcionada pelo 

estímulo da Lei 11.445/07 à regulação ao mesmo passo que fomentava a descentralização do 

planejamento e prestação dos serviços aos demais entes federativos, acabou por contribuir de 
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maneira significativa para essa posição de preponderância das Companhias estaduais e o 

consequente afastamento do interesse do setor privado na prestação dos serviços. 

Desde a promulgação do marco do saneamento em 2007 até a reforma de 2020, o quadro 

notabilizou-se por um avanço tímido nos investimentos no setor de saneamento como um todo 

e, via de consequência, na universalidade dos serviços. Parte da explicação, pode-se atribuir à 

pouca participação privada no setor que em 2020 somava apenas 3,58% dos prestadores dos 

serviços156. 

Britto e Rezende, sugerem que a Lei 11.445/2007 empreendeu uma política “ambígua”, 

na medida em que ao mesmo tempo trata do saneamento básico como um Direito social e busca 

a mercantilização do serviço, com a maior participação de empresas privadas no setor157. 

Por outro lado, a política de financiamento com recursos públicos empreendida através 

dos programas PAC 1 e PAC 2, apresentaram investimentos aquém do esperado. Importante 

destacar que o início era promissor com gastos públicos consideráveis, seja através de 

financiamentos por recursos onerosos ou não onerosos, uma vez que a condição 

macroeconômica no Brasil a partir de 2008 era beneficiada pela política anticíclica 

empreendida, fomentada ainda pelo boom das commodities. Quanto aos recursos não onerosos 

havia, ao tempo, maior capacidade orçamentária dos entes para alocá-los no setor de 

saneamento. Isto é, se a questão orçamentária é uma questão de escolha política, não se pode 

ignorar o fato de que em um ambiente macroeconômico estável, há mais recursos disponíveis 

para a alocação em políticas públicas. Por outro lado, quanto aos recursos não onerosos ou 

extraorçamentários, são provenientes de diversas fontes, como FGTS e FAT (Fundo de Amparo 

ao Trabalhador), por exemplo. Tais fundos, vale dizer, acompanham a sorte do mercado de 

trabalho, em fatores como desemprego e trabalho formal ou informal. Assim, em um cenário 

macroeconômico promissor, como o vivenciado em 2008, era natural que tais fundos 

estivessem em condições de servir de fonte de financiamento para expansão da infraestrutura. 

Contudo, segundo Fabiana Kuhn e Raphael Brito Faustino, houve uma queda dos 

investimentos a partir de 2014, em razão dos: 

 

 

 

 

156 Segundo dados SNIS. Disponível em: < http://www.snis.gov.br/painel-informacoes-saneamento- 

brasil/web/painel-esgotamento-sanitario >. Acesso em 20/12/2021 
157 BRITTO, Ana Lucia; REZENDE, Sonaly Cristina. A política pública para os serviços urbanos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil: financeirização, mercantilização e perspectivas de 

resistência. Cadernos Metrópole, v. 19, 2017, p. 557-581. 

http://www.snis.gov.br/painel-informacoes-saneamento-
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impactos da crise econômica ocorrida a partir de 2014, que refletiu as ações 

do governo federal na implementação de uma agenda de ajuste fiscal, com 

cortes significativos de recursos para o saneamento. O volume de 

contratações, que apresentou trajetória de crescimento expressiva entre 2011 

e 2014, sofre importante redução, mesmo tratando-se de recursos onerosos, 

principalmente nos anos de 2015 e 2016158 

 

 

 
No mesmo sentido, sugerindo que os investimentos do PAC 1 e PAC 2 não atingiram o 

seu objetivo, interessante estudo elaborado pelo Centro de Estudos em Regulação e 

Infraestrutura (CERI) da Fundação Getúlio Vargas, sobre a “Análise dos Investimentos em 

Saneamento no Brasil”, entre 1998 e 2007, demonstra que a média anual de investimento foi 

de aproximadamente R$ 4 bilhões por ano, tendo passado para aproximadamente R$ 9 Bilhões 

a partir do lançamento do PAC 1 e, mantendo patamares singelos também com o PAC 2. O 

estudo aponta ainda que conforme o PLANSAB, para atingir a meta de universalização do 

serviços em 2033, seriam necessários R$ 15 bilhões por ano em investimentos. Porém a média 

durante a vigência nas duas fases do projeto ficou em R$ 8,9 Bilhões por ano, o que se mantida, 

alcançaria a universalização dos serviços somente em 2047159. 

Sobre o tema, Vítor Schirato oferece uma outra perspectiva, isto é, de que o problema 

não foi a falta de verba abastecida nos programas, mas a falta de comprometimento dos entes 

estatais, que apresentavam falhas nos projetos ou problemas de execução.160 Isso justificaria a 

diferença entre um ano e outro, seja pela espera da execução das obras, seja por problemas 

burocráticos decorrentes das falhas dos referidos entes. 

Uma outra hipótese aventada, essa de autoria de Sergio Ruy David Polimeno Valente, 

diz respeito aos cenários previstos no PLANSAB que, concretizando a atuação de expansão do 

 

 

 

 

 

158 Os autores, nesse caso, fazem uma análise específica do FGTS como fonte de investimento. KUHN, Fabiana.; 

FAUSTINO, Raphael. Brito. A Participação Privada no Setor de Saneamento Básico no Brasil Uma análise dos 

investimentos com recursos do FGTS. In: XVIII - ENANPUR, 2019, Natal. A Participação Privada no Setor de 

Saneamento Básico no Brasil: uma análise dos investimentos com recursos do FGTS, 2019. p. 11 
159 Estudo na íntegra disponível em < https://ceri.fgv.br/sites/default/files/publicacoes/2018-10/39_efetividade- 

dos-investimentos-em-saneamento-no-brasil-25-09-2016.pdf > Acesso em 14/12/2021 
160 Op. cit. p. 471 
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setor nos gastos públicos já referenciados no trabalho, estimulou cenários macroeconômicos 

irreais, já à época da elaboração do plano161: 

 

 
Percebe-se que todas as previsões de capacidades de investimentos do Estado 

feitas pelo PLANSAB, as quais são intimamente ligadas aos indicadores de 

crescimento econômico e taxa de investimento, já nascem superestimadas, em 

quaisquer dos cenários previstos. Dessa forma, a previsão concreta de 

investimentos durante 20 anos, na ordem de 304 bilhões de reais, compostos 

por recursos públicos, mostra-se na origem inatingível, mesmo considerando 

os números macroeconômicos anteriores à crise de 2015/2016. 

 

 
Tais fatores institucionais informais contribuíram para o insucesso do Marco 

Regulatório de 2007 mas, não se pode olvidar que a mudança política abrupta no Poder 

Executivo, com o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, e a mudança do quadro político 

de coalizão que prestigiou novamente uma política neoliberal a partir da posse do então vice 

presidente Michel Temer, corroboraram para a erosão completa da política pública. Basta 

lembrar, como já falado anteriormente, que já no primeiro ano do novo governo, tivemos a 

edição de uma série de medidas reformistas, algumas diretas sobre o setor de saneamento, como 

as MPs editadas. Outras, como a MP 727 posteriormente convertida na Lei 13.334/2016 e que 

criava um arranjo jurídico atrativo para investimentos privados em diversos setores ao 

empreender um amplo programa de parcerias em investimentos. 

Esses fatores combinados levaram ao desgaste gradativo, embora acelerado, para o 

esgotamento da política de saneamento e criando um cenário fértil para mudança. Nota-se ainda 

que, a despeito dos esforços empreendidos pelos grupos de interesse, principalmente os 

estadualistas, a tramitação do Projeto de Lei que redundou na promulgação da Lei 14.026/2020 

foi relativamente rápida, principalmente se considerarmos a mudança anterior, do vácuo 

existente entre o PLANASA e promulgação da Lei 11.445/2007. 

Os esforços dos grupos de interesse, contudo, ainda produziram na novel legislação 

algumas situações que levariam à continuidade dos contratos de programa. Era o caso específico 

do art. 16 e seu parágrafo único162, que estabelecia a hipótese de os contratos de programa 

 

161 Op. cit. p. 125. 
162 Art. 16. Os contratos de programa vigentes e as situações de fato de prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico por empresa pública ou sociedade de economia mista, assim consideradas aquelas em que tal 
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vigentes e mesmo as situações de fato de prestação dos serviços públicos de saneamento por 

empresa pública ou sociedade de economia mista, poderiam ser convalidados se fossem 

formalizados ou renovados até o dia 31 de março. 

A situação reforçava a posição de dominância das companhias estaduais frente aos 

poderes concedentes, que tenderiam a renovar os compromissos pactuados e, ao mesmo tempo, 

consolidaria uma dificuldade de novos entrantes privados, vez que perpetuaria a insegurança 

jurídica do setor e assimetria entre os players, privados e públicos. 

A medida, contudo, foi objeto de veto pelo Presidente da República, junto com outros 

11 dispositivos legais, por contrariar o interesse público e se descompatibilizar com a mens 

legis e a política pública nova163. 

Entender os motivos que levaram ao esgotamento do ciclo anterior de uma política 

pública, por outro lado, ajuda na formulação da política pública que a substitui, uma vez que a 

agenda desta nova política reconhece e encaminha os problemas vivenciados. E, nesse sentido, 

também na fase de implementação, quando o desenho político já está estabelecido. 

Pelos fatores combinados expostos anteriormente, é possível dizer que o novo arranjo 

rompe com uma dependência de trajetória na política pública de saneamento, ante o 

enfraquecimento dos grupos de interesse na manutenção do seu status quo, o que propicia o 

esgotamento do ciclo anterior e cria espaço para o surgimento do novo ciclo de política de 

saneamento materializada no novo marco do saneamento. Tais conclusões extraídas a partir dos 

elementos trazidos, permitem concluir que a hipótese proposta no trabalho se confirma, 

lançando um desafio, então, para a implementação do novo marco. O desafio está em 

concretizar a nova política de saneamento após décadas de predominância de uma modelo 

institucional que foi incapaz de atingir índices satisfatórios de universalidade dos serviços 

públicos correlatos, aqui usado como parâmetro os índices almejados no PLANSAB e nas 

legislações que se sucederam sobre a matéria. 

 

 
 

prestação ocorra sem a assinatura, a qualquer tempo, de contrato de programa, ou cuja vigência esteja expirada, 

poderão ser reconhecidas como contratos de programa e formalizadas ou renovados mediante acordo entre as 

partes, até 31 de março de 2022. 

Parágrafo único. Os contratos reconhecidos e os renovados terão prazo máximo de vigência de 30 (trinta) anos e 

deverão conter, expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas essenciais previstas no art. 10-A e a 

comprovação prevista no art.10-B da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, sendo absolutamente vedada nova 

prorrogação ou adição de vigência contratual.”. Disponível em < 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-396.htm > . Acesso em 24/12/2021. 
163 Disponível em < https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/16/publicados-12-vetos-ao-marco- 

legal-do-saneamento > . Acesso em 28/12/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-396.htm


81 
 

 

No caso do novo marco do saneamento, especificamente, o novo arranjo institucional 

trazido pela lei 14.026/2020 e que materializa a nova agenda da política no setor, endereçando 

os problemas a serem solucionados pela nova política, cria um ambiente de dificuldades de 

implementação em um primeiro momento ante a sua complexidade, que demanda a ocorrência 

de diversos fatores de forma concomitante, a ensejar sua eficácia no plano concreto. No 

próximo tópico, abordaremos os desafios para a implementação do novo marco de maneira que 

o rompimento com o arranjo institucional até então observado seja superado no plano material. 

 

 

 
4.2 Desafios para a implementação da nova política de saneamento. 

 

 

 

Abordar os desafios para a implementação da nova política de saneamento envolve uma 

escolha de alguns elementos em detrimento de outros, vez que o novo arranjo institucional traz 

inúmeros novos elementos que devem concorrer conjuntamente para a implementação plena 

com vistas a atingir a universalidade dos serviços. 

Tal exercício, por outro lado, envolve uma atividade de predição que será feita à luz dos 

marcos teóricos estabelecidos aqui no trabalho, o que justificaria inclusive a escolha desses em 

detrimento dos demais. 

Como visto anteriormente, as oportunidades de veto são oportunidades que atores 

partícipes ou não do processo de formação da política pública possuem para, no decorrer do 

processo legislativo modificar a política, retornando o estágio no ciclo de políticas públicas. 

Contudo, como também já abordado ao longo do trabalho, a atuação do Poder Judiciário 

também constitui ferramenta de oportunização de veto, notadamente quando da análise de 

constitucionalidade dos dispositivos positivados. 

No caso da Lei 14.026/2020, tivemos as duas modalidades de exercício do poder de 

veto, que passamos a verificar em sequência. 

 

 

 
4.2.1 – Das oportunidades de veto pelo Presidente da República 
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O primeiro veto presidencial recaiu sobre o art. 7º do então projeto de lei que resultou 

na Lei 14.026/2020. Tal dispositivo, acrescia o parágrafo 4º ao art.3º da Lei 11.445/2007, e 

tornava facultativa a participação dos municípios, detentores da titularidade na participação 

regionalizada de que tratava o inciso VI do caput deste artigo. A razão invocada para o veto, 

foi nesses termos colocada: 

 

 

 
A propositura legislativa, ao estabelecer por intermédio de emenda 

parlamentar, a facultatividade dos Municípios, detentores da titularidade do 

serviço, a participação nas prestações regionalizadas, viola o § 3º do art. 25 da 

Constituição da República, ante a compulsoriedade da participação dos 

Municípios em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas 

(v. g. ADI 1842, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/02/2013). 

 

 

 
Em breve digressão, aqui o debate fez referência à ADI 1842164 que tratava da 

titularidade do município e de eventual obrigatoriedade de integrar região metropolitana. 

Tratava-se, portanto, de um veto jurídico em obediência a consagrada decisão do STF. 

Sobre a ADI 1842, como exemplo de oportunidade de veto em matéria de saneamento, 

ainda à luz do marco de 2007, esta tratou da possibilidade de formação de um consórcio 

interfederativo entre Municípios e Estados, quando a prestação dos serviços de saneamento se 

desse em região metropolitana. A questão vindicada na ação constitucional era acerca da 

constitucionalidade da Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 

24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituiam a Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferiam a titularidade do poder concedente para 

prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. Ao fim, 

afirmou-se em decisão colegiada que a questão de consórcios interfederativos na prestação dos 

 

164Na tinta do então relator Ministro Gilmar Mendes assim restou consignado no acórdão da ADI 1842: “O 

interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia 

municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e 

aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões 

metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. 

Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum 

inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao 

território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções 

públicas, bem como serviços supramunicipais.” Disponível em < 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026 > . Acesso em 24/12/2021 
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serviços de saneamento não ofende a titularidade municipal em matéria de saneamento. A 

questão, que pacificou o entendimento acerca do tema foi posteriormente encampada no 

Estatuto da Metrópole, Lei 13089/2015165. E, no caso do veto presidencial ao art. 7º do então 

projeto de lei que resultou na Lei 14.026/2020, aduzindo uma questão jurídica já pacificada, 

novamente a decisão do STF foi utilizada para reafirmar a necessidade de participação dos 

municípios em consórcios metropolitanos. 

Os demais pontos vetados, foram justificados ou pela insegurança jurídica que gerariam 

no setor e poderiam afastar os interessados em participar de processos licitatórios, ou ainda 

porque estabeleciam regras que impactavam na competição saudável pretendida no arcabouço 

normativo do Novo Marco. 

Nota-se das justificativas de veto, principalmente nos artigos suscitados que houve 

intenção de prestigiar a competição, a segurança jurídica e a formação dos blocos 

regionalizados, arrefecendo um pouco da influência que os grupos de interesse exerceram 

quando da formulação da política pública. 

Todos os vetos foram mantidos pela sessão do Congresso Nacional em 17/03/2021166. 

Aqui não sobressaiu a teoria de que a oportunidade de veto tem ligação estreita com a 

quantidade de partidos que formam a coalização, como bem anotado por Sergio Ruy David 

Polimeno Valente, fazendo uma revisão do tema na doutrina de políticas públicas167. Da análise 

da sessão que manteve os vetos presidenciais a alguns dispositivos incluídos no PL do novo 

marco do saneamento, tanto a base aliada do governo, quanto a base de oposição ao governo 

votaram massivamente para a manutenção dos vetos, resultando em 443 votos para a sua 

manutenção, contra apenas 20 que defendiam a sua derrubada168. 

 

 
 

4.2.1.1 – Das oportunidades de veto pelo Poder Judiciário. 
 

 

165 BRASIL. Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001, e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm> Acesso em: 20/01/2022. 
166 Disponível em: < https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/13485 > Acesso em 

28/12/2021 
167 “A literatura corrente sobre oportunidades de veto costuma apontar para uma relação de causalidade entre 

o número de partidos políticos e a possibilidade de transformação ou criação de novas políticas. Nesse sentido, 

a conclusão convencional dessas análises é a de que quanto mais partidos façam parte do governo ou da 

coalizão de apoio, menores são as chances de que haja qualquer modificação no status quo”.Op. cit. p. 37 
168 Disponível em < https://legis.senado.leg.br/sdleg- 

getter/documento?dm=8942110&ts=1630436775011&disposition=inline > Acesso em 28/12/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm
http://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/13485
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Quanto às tentativas de veto pelo Poder Judiciário, conforme explicitado em capítulo 

anterior, trata-se de oportunidade de veto posterior à aprovação da lei, salvo raras exceções em 

que se admite o uso do Poder Judiciário para frear a discussão do processo legislativo. 

No caso do novo Marco do Saneamento, foram 4 ADI´s propostas que combatiam a 

inconstitucionalidade de alguns dispositivos da legislação recém aprovada: nº 6.492, nº 6.536, 

nº 6.583 e nº 6.882. 

A ADI 6492 foi proposta pelo Partido Democrata Trabalhista (PDT), tendo por objeto 

os artigos 3º – na parte em que acrescentou o artigo 4º-A, § 1º, I, II e III, à Lei Federal 

9.984/2000 –; 5º – na parte em que alterou o artigo 1º, caput e I, da Lei Federal 10.768/2003 – 

; 7º – nas partes em que acrescentou os artigos 10-A e 53-A, caput, e alterou os artigos 17, § 3º; 

22, III e IV; 29; caput, I, II, III e §§ 2º, 3º e 4º; 35, caput, II, IV e V e §§ 1º e 2º; 44, caput e § 

1º; e 45, caput e § 4º, da Lei federal 11.445/2007- 11; na parte em que alterou o artigo 54, caput, 

I, II, III e IV, da Lei federal 12.305/2010 –; 13, caput, V, VI e § 2º; 14, caput e §§ 1º e 2º; e 18, 

caput, da Lei federal 14.026/2020. 

Argumentou-se que a legislação impugnada poderia criar um monopólio do setor 

privado nos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário, em detrimento da 

universalização do acesso e da modicidade tarifária, a partir de um descompasso entre o 

objetivo de lucro das empresas e a realidade social de muitas pessoas que vivem em condições 

sociais que não poderiam sustentar a tarifa possivelmente cobrada. 

Além disso, no que aqui nos importa, a legislação aprovada enfraqueceria as empresas 

estatais ante o fim abrupto dos contratos de programa. Sustentou-se ainda que a regulamentação 

tarifária e a padronização dos instrumentos negociais pela ANA, ofenderiam o princípio 

federativo quando da edição de normas de referência. Nota-se aqui, um forte componente 

institucional, a induzir uma dependência de trajetória que sustentaria a posição das empresas 

estatais, fortalecendo esse grupo interessado a partir de uma possível manutenção dos contratos 

de programa. 

Chama a atenção a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar tratando da 

competência da ANA para edição de normas de referência: 
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A concentração de função regulatória da ANA figurava igualmente de 

iniciativas anteriores de alteração do marco regulatório do setor, a exemplo 

das Medidas Provisórias 844/2018 e 868/2018, que não foram convertidas em 

lei. A medida, a princípio, pretende solucionar os riscos gerados pela 

sobreposição de entidades reguladoras. Ainda que, em certos casos, a 

coexistência seja benéfica e consentânea com a complexidade inerente a 

alguns sistemas, pode ser ineficiente, ao causar inconsistências, onerar 

excessivamente o usuário ou comprometer a clareza das diretrizes. Há, ainda, 

o risco de colapso das regras regulatórias em razão da dependência regulatória, 

em que a busca por legitimidade de cada agência por seu mandato é moldada 

pela conduta das outras, na contramão de uma cooperação regulatória 

(AHDIEH, Robert B. Dialectical regulation. Connecticut Law Review vol. 38. 

2005. p. 865). 

 

 

 
Neste trecho da decisão, o Ministro Luiz Fux consagra a ideia da harmonia regulatória 

pretendida na uniformização, pela ANA, através das normas de referência. O argumento 

utilizado é calcado no raciocínio de que sem a centralidade do papel da ANA, prevalecendo a 

heterogeneidade da ambiência regulatória que já existia na norma anterior, Lei 11.445/07, e que 

gerava insegurança jurídica, poder-se-ia gerar um ambiente de competição entre entes 

reguladores, ou poderia gerar uma indesejável sobreposição regulatória ou, ainda, o que a 

doutrina americana denomina race to the bottom, em que a escolha do ente regulador se daria 

por motivos não técnicos, mas sim a partir de maiores benefícios para o poder concedente. 

Sobre a sobreposição regulatória mencionada na decisão, a doutrina aponta algumas 

desvantagens decorrentes. Freeman e Rossi destacam que a sobreposição regulatória pode 

ocasionar custos de transação excessivos para o governo quando há disputa entre os órgãos com 

competência para agir. Raciocínio idêntico pode ser adotado no Brasil, quando ante à existência 

de aparente conflito, o Judiciário é acionado para a resolução. Em casos tais, também 

considerando que os custos inerentes à movimentação de um processo judicial e o tempo para 

a resolução do conflito, podem ocasionar um aumento significativo, não previsto, nos custos da 

atividade regulatória. 

No mesmo sentido, os custos de compliance para os entes regulados podem verificar-se 

excessivos em virtude da sobreposição. Quando há mais de um regramento a ser seguido, por 

órgãos distintos, a burocracia para adequação às normas é maior que no caso de apenas um ente 



86 
 

 

regulador. O raciocínio torna-se mais cristalino se as normas reguladoras não forem claras o 

suficiente demandando um processo mais burocrático e, nesse sentido, mais custoso para 

enquadrar-se no compliance. 

Por fim, os autores apontam que a sobreposição regulatória, quando levada ao extremo, 

com diversos entes reguladores, pode levar a um estado de inércia ou inação por parte dos 

reguladores169. 

Na ADI 6.882, a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento 

(AESBE) argumentou que a lei poria fim aos convênios de cooperação ou consórcios públicos, 

elegendo a concessão como o único meio possível de delegar o serviço. Sob tal argumento, a 

AESBE invoca que a medida contrariaria o art. 30 da Constituição que trata da competência 

dos municípios. 

Também sustentando a invasão de competência do município pela disposição legal, o 

PCdoB, PSol, PSB e PT argumentaram na ADI 6.536 que o serviço público de saneamento é 

privativo do poder público. O argumento utilizado é que o modelo negocial escolhido afetaria 

a universalidade dos serviços, uma vez que discriminaria seus destinatários. 

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE) na ADI 

6.583, argumentou também que a legislação promulgada invadiria competência dos Municípios 

e que populações carentes estariam excluídas dos objetivos estabelecidos no novo marco, na 

medida em que o mesmo prestigia o mercado. 

Por 7 votos a 3, o STF, no dia 02 de Dezembro de 2021, negou os pedidos de 

inconstitucionalidade formulados nas 4 ações, mantendo incólumes os dispositivos suscitados. 

Para além da decisão monocrática do Ministro Fux, repisada quando da sessão colegiada, e que 

foi acompanhada por outros 6 Ministros, chama a atenção a decisão do Ministro Edson Fachin 

que votou para declarar inconstitucionais os artigos 7º, 9º e 13 do Novo Marco Legal do 

Saneamento Básico, ao argumento de que violariam a Constituição no tocante ao pacto 

federativo, ante a permissão de celebração de contratos de programa como instrumento de 

gestão associada em matéria de saneamento. 

De se destacar nos julgamentos, é que houve nova tentativa de opor veto à lei reformista 

pelos grupos de interesse que ofereciam resistência à mudança do marco legal do saneamento, 

principalmente no caso da ADI 6.882, proposta pela Associação Brasileira das Empresas 

 

169 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, 125 Harvard Law 

Review. P. 1150 
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Estaduais de Saneamento (AESBE) e da ADI. 6583, proposta pela Associação Nacional dos 

Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE). 

Forçoso destacar também que o resultado final dos julgamentos de veto presidenciais e 

dos julgamentos das ADIs pelo STF, os grupos de interesse perdem força, dando enchança para 

a implementação do Novo Marco do Saneamento. Contudo, a despeito de as decisões da 

Câmara dos Deputados e do STF na análise das contestações a nova política de saneamento 

básico garantirem maior segurança jurídica para atração do capital privado ao setor, outros 

requisitos fazem-se necessários para que a implementação da política se dê de forma mais 

acurada, cumprindo com o que foi formulado. 

Para tanto, sugestionamos a seguir, que a sua implementação passa por 3 pilares 

fundamentais cuja existência é condição para que a segurança jurídica esteja garantida ao novo 

modelo entabulado na norma. O primeiro, diz respeito às instituições reguladoras. O segundo 

refere-se às normas de referência enquanto produto de uma regulação eficiente pela ANA. E, 

finalmente, o terceiro pilar diz respeito ao aspecto contratual, abordando também o desenho 

licitatório para concretizar a prestação regionalizada. 

 

 

 
4.2.2 Os órgãos reguladores. 

 

 

 

A regulação já era uma realidade com a Lei 11.445/07, que ao instituir o art. 11, inciso 

III, como condição de validade dos contratos no setor de saneamento, instituiu a obrigatoriedade 

da regulação a ser feita por entidade reguladora para fiscalização dos mesmos.170 Quanto às 

funções, a também legislação de 2007 previu que em seu art. 20, parágrafo único que caberia à 

entidade reguladora e fiscalizadora a verificação do cumprimento dos planos de saneamento a 

serem elaborados pelos prestadores do serviço171. 

 

 

170 Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico: 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, 

incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm > Acesso em 02/12/2021. 
171 Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento 

dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares 

e contratuais. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm > 

Acesso em 02/12/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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Contudo, dada a característica das agências, notadamente a que levou a um arranjo 

institucional para satisfazer as demandas do Estado neoliberal, como dito anteriormente, duas 

conclusões são possíveis quando olhamos para o desenho das agências no Brasil: nem todas as 

agências possuem o mesmo contexto, tampouco pode-se amalgamá-las em um mesmo cenário, 

passados 25 anos desde a criação da primeira agência. 

O que se discute acima é que a própria realidade da agência é naturalmente fluida, sob 

pena de se cristalizar um modelo único, embora descentralizado da administração central, e que, 

sob essa perspectiva, seria incapaz de lidar com as demandas dos setores regulados. 

Interessante notar que a doutrina, no escólio de Pedro Ivo Sebba, enxerga o movimento 

de surgimento das agências em gerações, cada qual contendo idiossincrasias que, ao fim, 

denotam a ideia de movimento das agências reguladoras no cenário nacional o que parece 

acompanhar a própria natureza das entidades autárquicas desde a sua égide. 

Para o autor, as primeiras agências, compondo a primeira geração foram criadas em 

1996 e 1997, focalizadas em infraestrutura dos setores de telecomunicações (ANATEL), 

energia (ANEEL) e petróleo (ANP). Por outro lado, as agências de segunda geração foram 

criadas em 1999 e 2000 e regularam setores que se caracterizavam por competição de mercado, 

sendo de segunda geração a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As agências que compõem a terceira geração são a 

Agência Nacional de Águas (ANA), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Agência Nacional do 

Cinema (ANCINE), no período de 2000 e 2001, também reguladoras de mercados não 

monopolistas e que “destacam-se pela grande heterogeneidade de objetos e naturezas”. A 

ANAC, criada em 2005, não compõe a classificação em qualquer das gerações172. 

No mesmo sentido, isto é, sugerindo uma mudança paulatina que impossibilita a 

consolidação estanque de um único modelo de agência ao longo do tempo, é encontrado no 

artigo do professor Bruno Queiroz Cunha173, onde a ideia é desenvolvida sob o enfoque da 

política pública ao longo do tempo, sendo o movimento regulatório no Brasil com o advento 

das agências, descrito sob a forma de ondas. 

 

172 RAMALHO, Pedro Ivo Sebba. Regulação e Agências Reguladoras: governança e análise de impacto 

regulatório / Pedro Ivo Sebba Ramalho (Org.) – Brasília: Anvisa, p. 145. 2009. 
173 CUNHA, Bruno Queiroz. Antagonismo, modernismo e inércia: a política regulatória brasileira em três atos. 

Cad. EBAPE.BR, Rio de Janeiro , v. 14, n. spe, p. 473-485, jul. 2016 . Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512016000700473&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em 15/05/2021. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512016000700473&lng=pt&nrm=iso


89 
 

 

A terminologia usada para referir as fases do movimento regulatório no Brasil, não 

poderia ser mais feliz, uma vez que a ideia por trás do vernáculo sugere um movimento contínuo 

e que, de igual modo, não se reflete de forma cíclica. 

E para o autor, “apenas em 2003 o Estado brasileiro passou a se engajar na 

sistematização de uma política regulatória.” Tratava-se, à época, de um grupo de trabalho 

interministerial, cujo foco era o “aprimoramento institucional” das agências reguladoras, 

resultando no projeto de lei 3.337/2004 que dispunha sobre a gestão, a organização e o controle 

social das Agências Reguladoras. Nas palavras do referido autor, cuida-se de um “primeiro ato 

na construção da política regulatória nacional”, e que se voltava para “organicidade e método 

para a reflexão acerca de uma política regulatória de caráter abrangente e transversal''. 

Após a primeira onda, ou primeiro ato, sucedeu-se a criação do “PRO-REG”, Programa 

de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação, em 2007 e 

completou-se com o que chamou de peer review feito pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), já em 2008. 

A terceira onda, como destacado pelo autor, compreendeu a criação do Plano Nacional 

de Consumo e Cidadania (Plandec), pelo Decreto n. 7.963, em 2013. O plano, focado na figura 

do consumidor, traz a importante visão da participação social na ambiência regulatória. 

Reproduzindo Hancher e Moran, anota que tal visão refletiu uma preocupação internacional 

que cada vez mais incorporava a participação social como sinal de legitimidade crescente da 

política regulatória. 

Contudo, a despeito desse movimento paulatino na política regulatória, conclui o 

trabalho para afirmar que a reforma regulatória e que deu ensejo à criação das agências, foi 

alterada apenas “marginalmente”, evidenciando uma baixa percepção crítica do sistema. 

A breve digressão tem o objetivo de trazer para o debate presente a desconstrução de 

uma imagem de agências reguladoras iguais e estanques ao longo dos 25 anos desde a criação 

da primeira agência, no âmbito federal. 

Com a implantação paulatina da melhoria regulatória, diversas agências foram 

incorporando os instrumentos de análise de impacto regulatório, as agendas regulatórias e 

conferindo maior participação da sociedade nos processos regulatórios. Tal iniciativa foi, 

finalmente, abraçada na lei geral das agências reguladoras, nº. 13.848/2019 e que refletiu 
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também em diversos dispositivos da Lei 14.026/2020 como, por exemplo, o art. 21174, que 

estabeleceu a autonomia dos entes, e o art. 48, inciso XVI175, que estabeleceu a governança 

regulatória como pilar da atuação da regulação no saneamento. 

Contudo, se as agências reguladoras federais foram gradativamente evoluindo para 

incorporar as diretrizes do “PRO-REG”, não necessariamente o mesmo aconteceu com as 

agências infranacionais que, embora inspiradas no modelo federal, ainda apresentam 

características que as distanciam desse modelo calcado na governança. 

Por exemplo, cita-se a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado 

do Rio de Janeiro – AGENERSA, criada pela Lei Estadual 4556/2005176, que ainda não 

implementou importantes métodos de análise de impacto regulatório e conta com uma estrutura 

pessoal enxuta para lidar com uma ampla gama de serviços que não se restringem ao 

saneamento básico. Nesse particular, além do saneamento, a Agência Estadual regula ainda o 

mercado de gás no Estado177 e, mais recentemente, assumiu também função regulatória em 

matéria de energia elétrica, a depender de convênio a ser pactuado com a ANEEL para 

delegação de algumas atribuições, por força da Lei 8.638/2019. 

O quadro pessoal da Agência atualmente conta com a maior parte dos servidores 

atuando na agência com cargos comissionados sendo 72178 e apenas 05 servidores concursados, 

remanescentes da extinta ASEP-RJ, antiga agência reguladora de serviços públicos do 

 

 

 

174 Art. 21. A função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência 

decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, 

tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm >. Acesso em 02/12/2021 
175 Art. 48. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as seguintes diretrizes: 

XVI - acompanhamento da governança e da regulação do setor de saneamento; Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm >. Acesso em 02/12/2021 
176 Disponível em < www.agenersa.rj.gov.br/documentos/Legislacoes/LEI4556-2005.pdf > Acesso em 

09/12/2021 
177 Art. 2º - A AGENERSA tem por finalidade exercer o poder regulatório, acompanhando, controlando e 

fiscalizando as concessões e permissões de serviços públicos concedidos: I - na área de energia do Estado do Rio 

de Janeiro, nela incluída a distribuição de gás canalizado e outras formas de energia, nos quais 

o Estado figure por disposição legal ou pactual, como Poder Concedente ou Permitente, nos termos das normas 

legais regulamentares e consensuais pertinentes; II - na área de serviços de esgoto sanitário e industrial e de 

abastecimento de água e de coleta e disposição de resíduos sólidos prestados pelas empresas outorgadas, 

concessionárias e permissionárias, nas quais o Estado figure como Poder Concedente ou Permitente, nos termos 

das normas legais, regulamentares e consensuais pertinentes, e por serviços autônomos dos municípios, estes, 

respeitados os limites de autonomia municipal, mediante convênios. 
178 05 conselheiros, símbolo SE, 01 secretário executivo, símbolo SS, 01 procurador geral, símbolo SS, 04 

gerentes de câmara, símbolo AS, 05 assessores Codir, símbolo DG, 03 assessores especial, símbolo DG, 02 

assessores chefe, símbolo DG, 01 ouvidor, símbolo DG, 01 Chefe de gabinete, símbolo CG, 02 superintendentes, 

símbolo DG, 14 assessores, símbolo DAS-8, 33 assistentes, símbolo DAS-6 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/Legislacoes/LEI4556-2005.pdf
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Estado179. Nota-se que a regra para ocupação de funções públicas é aquela insculpida no art. 

37, II da Constituição da República180 que prevê a realização de concursos públicos para 

preenchimento de cargos. Embora a Carta da República não limite o número de cargos 

comissionados em cotejo com os cargos efetivos decorrentes de concurso público, parece claro 

que o desempenho de funções públicas mantém como regra principal a realização de certames 

e que conferem aos servidores empossados, após o decurso de estágio probatório, a estabilidade 

no cargo. Através da Lei 6.848/2018, o Estado aprovou a reestruturação de cargos e salários no 

âmbito da Agência Estadual, ainda em fase de elaboração do edital até a presente data181. 

Ainda nesse tópico, forçoso notar que o quanto exposto anteriormente guarda relação 

direta com a própria autonomia dos entes reguladores, uma vez que o desenho institucional que 

prestigie a autonomia amolda-se melhor com quadro funcional que tenha igualmente 

autonomia, sem o risco de livre exoneração, por qualquer razão. 

Nesse particular, considerando as informações trazidas acerca da estrutura da Agência 

Reguladora Estadual do Rio de janeiro sobre estrutura e atribuições assumidas ou em vias de 

assumir, considerando ainda a tarefa regulatória advinda da promulgação do novo marco do 

saneamento e a difícil tarefa de promover uma regulação voltada para os contratos de concessão 

existentes e em vias de serem assinados, seria no mínimo questionável se a Agência tem 

condições de absorver as complexas demandas do novo marco de saneamento, juntamente com 

a de outros serviços públicos que possuem características e desafios bem diferentes entre si. 

Já considerando a tarefa de regulação por contrato que as agências infranacionais lidarão 

no decorrer das suas atribuições diárias, necessário notar também que assim com uma regulação 

discricionária, ambas possuem o mesmo objetivo, qual seja, a garantia de que os compromissos 

 

 

 

 

 

 
 

179 Informação disponível no sítio da AGENERSA. Disponível em < www.agenersa.rj.gov.br > Acesso em 

03/01/2022 
180 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Disponível 

em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm > Acesso em 05/06/2021 
181 Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/4530c1d88429714483257d09006d 

bffe?OpenDocument Acesso em 06/06/2021 

http://www.agenersa.rj.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/4530c1d88429714483257d09006d
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assumidos, a partir dos investimentos realizados não sejam afetados por uma ambiência de 

instabilidade182. 

Tal quadro, para além das questões institucionais, perpassa também pela capacidade 

para lidar com instrumentos complexos como o são os contratos de concessão. A incompletude 

dos contratos de concessão traz uma série de desafios aos contratantes e aos órgãos reguladores, 

como falado anteriormente. 

Sobre esse aspecto, acresça-se a observação feita por Flávio Amaral Garcia183: 

 

 

 
A incompletude contratual e a construção de soluções participativas 

negociadas e dialógicas, conta, nos setores duplamente regulados, com o papel 

fundamental da Agência que tem, entre outras, a missão de manter o equilíbrio 

sistêmico de todos os interesses que estão em jogo e que transcendem aqueles 

afetos às partes no contrato. Daí se cogitar de uma função integrativa que, a 

partir do método da ponderação contribua para a evolução dinâmica do marco 

regulatório traçado em contrato, com a sua releitura como fruto de novas 

circunstâncias e contingências que surjam no decorrer da sua execução. 

 

 

 
Considerando que a tarefa cabe às agências infranacionais, novamente citamos o 

exemplo recente observado no âmbito regulatório da AGENERSA. Quando da 3ª Revisão 

Quinquenal da Concessionária Águas de Juturnaíba, iniciado em 2013, questão jurídica e que 

integra a função integrativa do ente regulador, atrasou o processo de revisão que tem como 

escopo a revisão do contrato e o reequilíbrio contratual da avença. Votado em 2015 pelo 

conselho diretor da Agência, autorizou-se, com a anuência da concessionária e poderes 

 

 

 

 

 

 
 

182 No mesmo sentido: MUELLER, Bernardo e PEREIRA, Carlos (2003). Credibility and the Design of 

Regulatory Agencies in Brazil. Brazilian Journal of Political Economy, v. 22, n. 3, p. 65-88, jul set. 2003. 

Disponível em < https://www.scielo.br/j/rep/a/X3K8k5RD35djqDb3qgDDgwJ/?format=pdf&lang=en > Acesso 

em 01/12/2021 
183 GARCIA, Flávio Amaral. A mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função integrativa 

das agências. Revista de Contratos Públicos [Recurso Eletrônico], Belo Horizonte, v. 4, n. 5, mar. 2014/ago. 

2015. p. 80. Disponível em: < http://dspace/xmlui/bitstream/item/14425/PDIexibepdf.pdf?sequence=1 >. Acesso 

em 24/12/2021. 

http://www.scielo.br/j/rep/a/X3K8k5RD35djqDb3qgDDgwJ/?format=pdf&lang=en
http://dspace/xmlui/bitstream/item/14425/PDIexibepdf.pdf?sequence=1
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concedentes, pela prorrogação da avença por mais 180 meses, a contar do tricentésimo mês 

contado da ordem inicial dos serviços, com vistas a reequilibrá-la184. 

Ocorre que alguns meses depois, o conselheiro relator responsável pelo processo de 

revisão, suscitou dúvida acerca da possibilidade de efetuar a prorrogação do contrato, haja vista 

a existência de Lei Estadual 2.831/97 que em seu art. 3º vedava prazo de concessão que exceda 

25 (vinte e cinco) anos, possibilitando a prorrogação por uma única vez. E, considerando que o 

contrato já havia sido prorrogado em revisão quinquenal anterior, estabeleceu-se um debate 

jurídico que só foi resolvido em sessão regulatória em maio de 2021, com a possibilidade de 

prorrogação garantida nos termos do que foi votado em 2015 pelo Conselho Diretor. 

Logicamente, a Lei Estadual de 1997 tratava, ainda que sob o signo de prorrogação, de 

renovação contratual, sendo esta a hipótese de uma vez extinto o contrato pelo decurso do prazo 

de duração, renová-lo por igual período. A prorrogação de contrato de concessão com vistas ao 

reequilíbrio contratual, como amplamente debatido na doutrina, é hipótese diversa da 

prorrogação / renovação, a qual se referia a legislação estadual. 

Nesse sentido, Marçal Justen Filho185, diferenciando os dois institutos de prorrogação, 

assim vaticina: 

 

 

 
O problema de toda essa confusão é que a prorrogação-ampliação de prazo se 

constitui num mecanismo essencial para a recomposição da equação 

econômico-financeira dos contratos administrativos. Especialmente nos dias 

atuais, a ampliação do prazo e do perfil dos investimentos a cargo do 

concessionário podem ser viabilizados, na maior parte das vezes, somente por 

meio da ampliação de prazos contratuais. Essa solução independe de 

autorização legislativa ou de previsão no ato convocatório ou no contrato, mas 

é uma decorrência da competência unilateral da Administração para alteração 

contratual e para a tutela à equação econômico-financeira. (...) 

 

 

 

 
 

184Disponível em < http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/Deliberacao2616.pdf >. Acesso 

em 21/03/2021 
185 JUSTEN FILHO, Marçal. A ampliação do prazo contratual em concessões de serviço público. Revista de 

Direito Administrativo Contemporâneo. Vol. 23. Março – Abril. 2016 . Disponível em < 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/ 

bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDAdmCont_n.23.05.PDF > Acesso em 23/03/2021 

http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/deliberacoes/proc/Deliberacao2616.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/
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A contaminação do tratamento da prorrogação-ampliação de prazo pela figura 

da prorrogação-renovação é uma alternativa muito ruim. Porque, num grande 

número de casos, não existe autorização expressa nem em lei, nem no edital, 

nem no contrato. O resultado prático será ou obrigar o Poder Concedente a 

indenizar o concessionário em dinheiro (que não existe) ou elevar as tarifas 

(para usuários que não têm condições de pagar). Discutir sobre palavras é um 

problema teórico, mas é uma maldição quanto se traduz em equívocos sobre 

a vida real. 

 

 

 
Logo, a dificuldade de interpretar a legislação e de aplicá-la ao contexto dos contratos 

de concessão pela sua incompletude, torna a tarefa do regulador infranacional ainda mais 

complexa e difícil com a possibilidade de aumentar, como pretende a legislação nova do 

saneamento, a participação de setores privados através de contratos de concessão. No caso em 

tela, passaram-se aproximadamente quase 8 (oito anos) entre o início do processo de revisão e 

sua conclusão final, já em 2021. Nesse período a 4ª revisão do contrato de concessão em 

epígrafe ficou em suspenso até que se pudesse resolver a questão jurídica instaurada no processo 

da 3ª revisão quinquenal, causando enorme insegurança jurídica ao prestador do serviço e 

contribuindo para o desequilíbrio do contrato de concessão. Registra-se ainda que se houvesse 

a insistência na celeuma jurídica impedindo a prorrogação pactuada e autorizada pelo ente 

regulador, além de potencial impacto ao usuário dos serviços, com possibilidade de aumento 

das tarifas, corria-se o risco de o poder concedente, contra a sua vontade manifestada, ter que 

aportar recursos públicos indenizando o concessionário para garantir o equilíbrio da avença e a 

escala de investimentos previstas no instrumento. 

A solução de problemas tais, passa pela necessária qualificação e pela instituição de 

normas de governança. Estas, por expressa previsão do art. 4º - A da Lei 14.026/2020, constará 

das normas de referência. A medida, em boa hora, visa contribuir para a cooperação federativa, 

reduzindo o abismo existente entre as agências nacionais e infranacionais e, ao mesmo tempo, 

garantindo maior segurança jurídica ao setor para atração de novos entrantes no setor. 

 

 

 
4.2.3 As normas de referência e a dificuldade de se estabelecer diretrizes em um 

cenário heterogêneo. 
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Conforme exposto anteriormente, uma das grandes novidades do novo marco é a 

instituição de normas de referência do setor de saneamento, ampliando os poderes normativos 

da ANA. A legislação, em seu art.4º-A, parágrafo 1º da lei 9984/2000, alterado pelo novo marco 

regulatório, prevê a criação de normas de referência em 13 blocos. Tais blocos temáticos são 

taxativos, devendo o poder normativo da agência limitar-se à edição de normas de referência 

que estejam compreendidas nesse limite imposto pela lei. 

Além da tarefa normativa, a ANA deverá contemplar um cenário em que o setor de 

saneamento é extremamente heterogêneo, com diagnósticos e necessidades diversas, portanto. 

Destaca-se que a heterogeneidade é observável em todos os serviços de saneamento mas, 

principalmente, no serviço de esgotamento sanitário, aqui compreendido tanto a coleta quanto 

o tratamento. Dados do SNIS de 2020, apontam para cenários diversos nesse serviço específico. 

Assim, quando considerados por macrorregião, a região Norte do país apresenta índice de 

apenas 13,1% de tratamento de esgoto. A região Nordeste, 30,3%. A região Sudeste, alvo dos 

maiores investimentos ao longo do tempo, desde o PLANASA até o Marco do saneamento de 

2007, 80,5%. Já a região Sul, 47,4% e a região Centro-Oeste, 59,5%186. 

Contemplar as diferenças regionais na edição de normas de referência é a primeira tarefa 

na sua elaboração. Uma norma que não contemple a situação precária da região Norte, por 

exemplo, poderá fazer com que não haja adesão dos poderes concedentes e dos reguladores 

daquela localidade. E, em assim sendo, seja pela questão do acesso aos investimentos federais, 

seja pela atratividade do capital privado para o setor, a universalidade pretendida e estabelecida 

no próprio marco regulatório ficaria seriamente prejudicada. 

A assimetria das condições apresentadas, por outro lado, demandará um esforço da 

ANA em promover normas de referência que reflitam mais a realidade desses lugares com os 

piores índices. Afinal, regiões como a Sudeste, onde os índices já se encontram relativamente 

perto do objetivo de universalização dos serviços, não deverão, por essa razão isoladamente, 

ter dificuldade em atrair o capital privado. A razão não é outra. Os investimentos necessários 

possivelmente serão menores que nas demais regiões. Nesse sentido, o foco das normas de 

referência deverá ser tais regiões com piores índices. Pode-se dizer, assim, que as normas de 

 

 
 

186 Disponível em: < http://www.snis.gov.br/painel-informacoes-saneamento-brasil/web/painel-esgotamento- 

sanitario >. Acesso em 14/11/2021 

http://www.snis.gov.br/painel-informacoes-saneamento-brasil/web/painel-esgotamento-


96 
 

 

referência que contemplarão os comandos dos incisos IV e XII, que tratam da universalidade 

dos serviços, serão os pontos mais sensíveis a serem observados. 

A universalidade, enquanto dever nos serviços públicos em geral, normalmente é 

dogmaticamente estabelecida pelo ponto de vista do usuário que tem direito ao acesso aos 

serviços. Contudo, nesse novo e complexo arranjo institucional da nova política de saneamento, 

há que se ter também um olhar da universalidade voltado para os prestadores, desfocando no 

dos usuários inicialmente e focando na prestação do serviço e seus demais atores envolvidos, 

numa abordagem mais pragmática e realista. Só assim, será possível alcançar a universalidade 

pretendida em 2033. E, pelas razões suscitadas, a edição de normas de referência assumem 

especial relevo na tarefa. 

 

 

 
4.2.4 O modelo contratual e o desenho licitatório. 

 

 

 

O último pilar erigido no trabalho para a implementação da nova política pública passa 

também pela modelagem licitatória e dos contratos de concessão. Para além da complexidade 

envolvida no contrato de concessão, que demanda, como visto, especial olhar para a sua 

incompletude, é necessário também olhar com especial atenção para a modelagem licitatória. 

O modelo de licitação deverá contemplar a realidade da nova política que escolheu o 

modelo de regionalização dos serviços como objetivo primário e sustentador da viabilidade dos 

investimentos. A regionalização dos serviços pode se dar sob 3 (três) modalidades: a já 

conhecida e empreendida pelas regiões metropolitanas, a unidade regional e os blocos de 

referência. 

Sobre a diferença observável entre as 3, Patrícia Regina Pinheiro Sampaio resume bem 

o quadro187: 

 

 
 

A prestação regionalizada – entendida como aquela em que uma ou mais 

componentes do serviço é prestada em território que abranja mais de um 

município – é dividida em três possibilidades, quais sejam: região 

 

187 Op. cit. p. 267. 
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metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: unidade instituída pelos 

Estados mediante lei complementar, de acordo com o § 3º do art. 25 da 

Constituição Federal, composta de agrupamento de Municípios limítrofes e 

instituída nos termos da Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da 

Metrópole); unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos 

Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios 

não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de 

higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos 

Municípios menos favorecidos; bloco de referência: agrupamento de 

municípios não necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos 

termos do § 3º do art. 52 da Lei 14 e formalmente criado por meio de gestão 

associada voluntária dos titulares. 

 

 

 
Logo, enquanto na primeira e na segunda faz-se necessário a edição de leis 

complementares e ordinárias, pelos Estados, para a sua constituição, na terceira, dos blocos 

regionais, que envolve municípios não necessariamente confinantes, a criação se dá por gestão 

voluntária dos titulares associados. 

Nesse sentido, tendo a nova política criado e estimulado a criação dessas regiões 

regionalizadas, especial cuidado deve resguardar os contratos pactuados e o processo licitatório 

precedente. No caso dos blocos regionais, a formação dos blocos pode indicar o sucesso do 

leilão, não se olvida. 

Contudo, tão importante quanto a formação do bloco regional, congregando diferentes 

regiões e municipalidades, é o desenho atribuído ao processo licitatório de maneira a torná-lo 

mais atrativo aos interessados. 

Nesse sentido, em interessante trabalho desenvolvido por Thiago Cardoso Araújo e 

Lucas dos Reis Montenegro188, analisando o leilão dos blocos regionais no Estado do Rio de 

Janeiro, os autores desenvolvem uma tese para explicar o porquê do lote 3 inicialmente não ter 

sido contemplado no processo. 

Em um primeiro momento, o potencial insucesso do lote 3 no Leilão foi atribuído às 

regiões que congregava, em raciocínio que beira a naturalidade. Afinal, os outros 3 lotes foram 

 

188 ARAÚJO, Thiago Cardoso. MONTENEGRO, Lucas dos Reis. Mecanismos importam: breves notas sobre o 

desenho do "leilão da Cedae" Disponível em: < https://www.migalhas.com.br/depeso/350660/mecanismos- 

importam-breves-notas-sobre-o-desenho-do-leilao-da-cedae >. Acesso em 14/09/2021. 

http://www.migalhas.com.br/depeso/350660/mecanismos-
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contemplados com ofertas, ressaltando um resultado que superou as expectativas do governo 

do Rio de Janeiro em mais que o dobro. Inicialmente, o valor de R$ 10,6 bilhões era o esperado 

de se arrecadar. O resultado, no entanto, apenas dos 3 lotes arrematados foi de R$ 22 bilhões. 

A tese esposada pelos autores, usando de uma literatura econômica, procura analisar o 

motivo da não arrematação do lote 3 baseado em 2 premissas: o desenho do leilão propriamente 

e a ambiência observada do mesmo. Enquanto o desenho do leilão, chamado de mecanismo, é 

uma perspectiva controlada pelos poderes concedentes, o ambiente do leilão envolve certa 

aleatoriedade que foge ao controle daqueles. 

No leilão de parte dos serviços de saneamento no Estado do Rio de Janeiro, pelo modelo 

editalício montado, permitia aos licitantes retirar uma proposta de um lote posterior, caso 

tivesse sagrado vencedor de um lote arrematado anteriormente. E, caso tenham feito uma 

proposta 20% menor que a maior ofertada, teriam oportunidade de fazer outra em etapa “viva- 

voz”. Nota-se, nesse aspecto, que as regras estimulavam a competição entre os postulantes. 

Outro regramento apontado pelos autores é que a ordem dos leilões seria definida pelo 

número dos lotes e não pelo maior potencial de arremate a partir da atratividade. Regra essa 

que, combinada com as anteriores, refletia a realidade dos próprios lotes enquanto grau de 

interesse. 

Continuam, demonstrando que os 3 mecanismos escolhidos permitiam que os 

competidores apresentassem uma proposta maior para o lote que lhes melhor aprouvesse, sem 

correr o risco de perder a oportunidade de arrematar outro, menos interessante na escala de 

interesses próprios189. 

Por fim, o ambiente do leilão também é fator considerável que justifica a não 

arrematação do lote deserto. Isto porque os as informações que todos dispunham no momento 

do leilão davam a certeza de que o mesmo era menos atrativo que os demais, haja vista que o 

bloco não contemplaria a gestão comercial, o que afetaria o retorno dos investimentos a serem 

feitos. Outras razões possíveis de serem apontadas, mas que também eram de conhecimento de 

todos os licitantes era que a área envolvia diversas localidades que apresentam zonas de risco 

 

189 “O racional do mecanismo do leilão muito provavelmente foi idealizado de modo a tanto fomentar propostas 

maiores para os blocos mais atrativos quanto a garantir que haveria propostas para todos os blocos, pois , se 

não limita, ex ante, a apresentação de proposta, por um licitante, para todos os blocos, restaria assegurado a 

faculdade, caso tenha havido comprometido a integralidade de seus recursos na disputa de um bloco 

preferencial, a retirada proposta feita por um bloco menos atrativo, caso tenha se sagrado vencedor em bloco 

leiloado anteriormente.” Op. cit. 
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na capital do Rio de janeiro, uma vez que englobava boa parte da zona oeste, fronteira da 

atuação das “milícias” e que também apresentavam uma necessidade de investimento elevada. 

A única licitante a fazer proposta pelo lote, tendo arrematando outras duas áreas e, 

utilizando-se do mecanismo do processo licitatório sem sofrer punição, acabou retirando a 

proposta inicialmente feita pelo lote 3. 

De fato, há indícios que o leilão foi considerado um sucesso, a despeito da não 

arrematação do lote 3 por nenhum dos partícipes. E isso se deve, possivelmente aos dois pontos 

estratégicos levantados pelos autores, uma vez que o regramento prestigiou e condicionou os 

potenciais interessados a promover oferta em todos os lotes, sem sofrer riscos caso optassem 

pela retirada, ao mesmo passo que a garantia da segunda rodada, quando o lance ficasse 20% 

menor em relação à proposta vencedora, pode ter contribuído para que as ofertas fossem mais 

consideráveis, em relação à expectativa dos poderes concedentes. 

Como se vê, o regramento licitatório e a ambiência podem fomentar eventuais distorções 

ou dificuldades de aglutinar blocos regionais tornando-os atraentes. A medida será muito 

importante onde houver a formação de blocos regionais com grande disparidade situacional de 

universalização dos serviços e de necessidade de investimentos. Não fosse o regramento 

utilizado no leilão, talvez não se chegasse aos patamares obtidos ou chegasse à situação em que 

um bloco não fosse contemplado ou, em sendo, por um valor menor daquele que se esperava. 

Trata-se de medida que não encontra previsão no novo marco e que deixa ao alvedrio 

dos poderes concedentes o desafio de melhor desenhar o processo. Mas não há dúvidas que o 

sucesso para a implementação da política pública de saneamento e que se fia na regionalização 

dos serviços, passa necessariamente por uma estratégia inteligente e global, aqui no sentido de 

contemplar as diversas características dos blocos licitantes. 

 

 

 
5. CONCLUSÃO 

 

 

 

Esse trabalho teve como objetivo expressado no introito mapear as circunstâncias que 

nortearam a edição do novo marco do saneamento e propor soluções para uma implementação 

eficiente que contemple o objetivo principal de melhorar os índices de universalidade dos 

serviços que compõem o serviço público de saneamento, a partir do uso da literatura da ciência 
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política, no tocante aos ciclos das políticas públicas e da teoria neoinstitucional histórica e suas 

características. 

Para tanto, analisando os arranjos institucionais dos marcos regulatórios do setor de 

saneamento, procurou explorar suas fases, principalmente de formulação e implementação e 

explorar os fatores que levaram a derrocada de cada modelo anterior, procurando compreender, 

a partir da análise institucional, as razões possíveis para a criação de uma nova política em 

substituição, ressaltando uma possível dependência de trajetória que se notabilizou no setor por 

décadas. 

A teoria da dependência de trajetória se mostrou presente em diversos momentos da 

análise realizada. Contudo, a partir das discussões acerca do novo marco do saneamento 

positivado com a Lei 14.026/2020 que alterou a Lei 11.445/2007, percebeu-se um possível 

enfraquecimento de grupos de interesses, municipalistas e estadualistas, possivelmente em 

decorrência de uma conjunção de fatores que levaram em consideração fatores institucionais 

informais, como o contexto econômico ou mesmo a conjuntura política propiciada pelo 

impeachment da Presidente Dilma e a mudança no grupo que imediatamente assumiu o poder 

e, principalmente, o que ganhou as eleições de 2018. 

Se o fator político da anomalia democrática é difícil de comprovar no esgotamento de 

uma política pública e na formulação da seguinte, parece-nos claro, por outro lado, que tais 

fatores acabaram por catalisar circunstâncias sociais que evidenciavam o pequeno avanço do 

setor de saneamento sob a égide do marco de 2007, e circunstâncias do contexto 

macroeconômico. 

Sobre o contexto macroeconômico, a estratégia montada a partir da elevação dos gastos 

públicos como fonte de financiamento da expansão da rede para garantia da universalidade 

mostrou-se equivocada sob alguns aspectos. Embora o PLANSAB tenha feito um diagnóstico 

preciso da situação do saneamento no Brasil, por outro, ao projetar cenários irreais já à época 

de sua edição, apostando em uma recuperação econômica, acabou por lançar as bases para o 

esgotamento da política de saneamento de 2007. Seria preferível, de um ponto de vista de 

coerência, alongar as projeções para universalidade dos serviços para além de 2033 ou ajustar 

os investimentos projetados para uma realidade mais crível já em 2012. 

Por outro lado, como se viu, o insucesso da política de 2007, deveu-se igualmente pela 

existência de um arranjo institucional que prestigiava os grupos de interesse dominantes desde 

o PLANASA, notadamente os estadualistas. Tal arranjo, da forma como colocado, acabou por 
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contribuir para dificultar a entrada de capital privado no setor a fomentar a expansão dos 

serviços o que, aliado ao que foi dito no parágrafo anterior, dificultou a expansão dos serviços 

de saneamento. 

Não se olvida que, por razões ideológicas também, a escolha da prestação se desse por 

meio dos operadores até então dominantes. Isso fica claro na tentativa de, já sob a égide do 

novo marco, com o ajuizamento de ADI ́s que oportunizaram novas chances de veto, aos 

argumentos expendidos pelos acionantes, chegar a se afirmar categoricamente que os serviços 

públicos deveriam ficar a cargo dos entes públicos, por essencialmente estar no rol de serviços 

que, por excelência, deveriam ser prestados e garantidos pelo Estado. 

Sobre as oportunidades de veto, vimos igualmente que se trata de uma ferramenta 

reconhecida na Ciência Política que permite que grupos sem acesso a formulação das políticas 

ou mesmo com acesso, mas que saíram perdedores do processo legislativo, consigam mudar o 

estágio da política pública desenhada e materializada na legislação positivada. 

Aqui, cumpre destacar igualmente que, outro grande entrave da possibilidade de atração 

de empresas privadas para a cadeia de investimentos no setor, estava também intimamente 

ligada a insegurança jurídica que o arranjo dependente de trajetória trilhado por grupos de 

interesse dominantes ao longo das últimas décadas, por meio do processo legislativo mas 

principalmente através da judicialização do novo marco, ficou menor com a manutenção do 

projeto na integralidade, a partir do veto presidencial. 

Os vetos presidenciais, como demonstrado, mostraram que os dispositivos vetados eram 

resquícios dos rasos embates políticos ocorridos no processo legislativo da Lei 14026/2020. 

Diga-se raso, nesse caso, porque ao contrário das outras mudanças de política pública de 

saneamento, a Lei 14026/2020 foi aprovada e promulgada com relativa rapidez, levando-se em 

conta que já havia um movimento político anterior que, através de medidas provisórias, 

pretendia a mudança do sistema político em que inserta a política de saneamento. 

A Lei 14.026/2020 teve o mérito de consolidar um modelo de arranjo institucional que, 

embora complexo, contemplava boa parte das críticas ao sistema anterior. Nesse passo, 

mostramos que a regulação, outro ponto crítico apontado, ante a sua heterogeneidade que 

dificultava investimentos aos criar um ambiente de insegurança jurídica, foi contemplada com 

a instituição das normas de referência nos poderes normativos da ANA, agência federal que 

teve ampliada sua atribuição. 
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Como agência federal e, portanto, sujeita aos ditames da lei geral de agências e do 

próprio movimento reformista das agências com prestígio a governança e maior participação 

social, representou um avanço quando comparado com a regulação feita por entidades 

infranacionais, ainda muito refém de uma modelagem institucional deficitária e que ainda tem 

dificuldades de acompanhar os 25 anos de evolução das Agências Reguladoras no Brasil a nível 

federal. 

Por fim, no último capítulo, ao responder o problema de pesquisa e confirmar a hipótese 

proposta, abordamos questões que são consideradas cruciais para a implementação do novo 

marco do saneamento trilhadas em 3 premissas escolhidas: uma com foco institucional e na 

estrutura da regulação pelas Agências Reguladoras, outra com foco na própria regulação, a 

partir da normas de referência e, finalmente focada na questão dos processos licitatórios e dos 

contratos de concessão que, concretizam o objetivo de regionalização dos serviços, aumentando 

a atratividade econômica do setor e contemplando a universalidade dos serviços. 

Concluindo, é possível afirmar que o Novo Marco do Saneamento, ao passo que tornou 

mais complexo o arranjo da política correlata, pode contribuir para o atingimento das metas de 

universalidade dos serviços de saneamento. Tal afirmação decorre da circunstância de que a 

mudança brusca no setor foi influenciada diretamente pelas condições que levaram ao esperado 

esgotamento do ciclo anterior. Isto é, identificando as falhas observadas, foi projetado mudando 

o paradigma do setor, visando buscar investimentos privados ante a dificuldade de angariar 

financiamentos públicos, o que sugere confirmar a hipótese aventada na introdução. 

Pelos fatores combinados expostos anteriormente, é possível dizer que o novo arranjo 

rompe com uma dependência de trajetória na política pública de saneamento, ante o 

enfraquecimento dos grupos de interesse na manutenção do seu status quo, o que propicia o 

esgotamento do ciclo anterior e cria espaço para o surgimento do novo ciclo de política de 

saneamento materializada no novo marco do saneamento. Tais conclusões extraídas a partir dos 

elementos trazidos, permitem concluir que a hipótese proposta no trabalho se confirma, 

lançando um desafio, então, para a implementação do novo marco. 

Para responder ao problema de pesquisa, isto é, de que maneira a trajetória das 

sucessivas políticas de saneamento com a participação dos grupos de interesse influenciaram 

na edição do novo marco do saneamento e como essa experiência pode contribuir para a 

implementação da nova política de saneamento, melhorarando os precários índices de 

universalização estagnados há anos sob a égide do antigo marco legal, forçoso reconhecer que 

a atuação dos grupos de interesse que se notabilizou ao longo de décadas no setor de saneamento 
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foi enfraquecida não somente quando da edição do novo marco, mas também nas oportunidades 

de veto exercidas e rechaçadas no âmbito da presidência da república e na atuação do STF 

quando do julgamento das ADI´s propostas. Essas circunstâncias, por outro lado, lançam 

desafios de implementação do novo marco regulatório, a partir de um rompimento drástico no 

quadro geral até então observado, demandando a ocorrência de diversos pontos a serem 

implementados. 

No mesmo sentido é possível concluir, a partir do arranjo feito, que as instituições, nesse 

caso, as Agências Reguladoras envolvidas na regulação do saneamento, precisam funcionar 

harmonicamente, notadamente as agências infranacionais que ainda apresentam um 

funcionamento distinto, quando cotejadas com as Agências federais. No mesmo passo, a 

regulação a ser elaborada pela ANA deve contemplar uma grande heterogeneidade do setor de 

saneamento no Brasil o que, sem dúvida, representa grande desafio a ser encarado. Também 

como condicional a implementação da nova política, temos o desenho licitatório para atração 

dos novos players, uma vez que, prestigiando a formação de blocos na prestação dos serviços, 

demandará de criatividade para atrair o interesse daqueles para locais que inicialmente não se 

interessariam do ponto de vista econômico. 

Registra-se, ao fim, que a política pública, contanto cíclica, apresenta-nos importantes 

instrumentos teóricos que nos permite a partir de uma perspectiva histórica, em conjunto com 

o Direito, aprender com as trajetórias percorridas e buscar sempre sua concretização baseadas 

em evidências. 
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