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RESUMO 
 

 

MORAIS, Marília de Oliveira. Saneamento básico: função e limites do controle judicial. 
2007. f. 154. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito 
do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  
 
Controle judicial. Direitos fundamentais sociais. Políticas públicas. Saneamento básico. 
 
É necessário (re)avaliar qual pode/deve ser a postura do Poder Judiciário, na efetivação dos 
direitos sociais. A ausência/deficiência de serviços de saneamento básico no Brasil constitui 
grave problema, não apenas do ponto de vista político ou sócio-econômico, mas também 
jurídico e constitucional. A questão está diretamente vinculada à concretização do princípio 
da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais de proteção ao meio ambiente e à 
saúde. A matéria encontra-se regulamentada no âmbito constitucional e infraconstitucional, 
tendo sido aprovada recentemente lei federal que institui as diretrizes nacionais e a política 
federal de saneamento básico. O problema passa então a apresentar-se da seguinte forma: 
pode (ou mesmo deve) o Poder Judiciário compelir o Poder Executivo a implementar serviços 
públicos de saneamento básico? Nesse contexto, cresce o debate acerca da função e dos 
limites da atuação do Terceiro Poder, na efetivação dos direitos fundamentais sociais e, 
especificamente, no controle da implementação das políticas públicas. No Brasil, é, ainda, útil 
e necessária a combinação entre supremacia da Constituição e jurisdição constitucional. O 
controle judicial pode configurar importante instrumento democrático, tendo em vista a 
necessidade de fundamentação racional da decisão. É necessário, porém, fixar parâmetros e 
limites para a atuação judicial. Nessa perspectiva tem-se desenvolvido um enfoque “jurídico-
funcional” acerca dos limites do controle judicial dos atos administrativos discricionários. 
Paralelamente, impõe-se enfrentar adequadamente a questão orçamentária, compatibilizando 
princípios constitucionais e orçamento. 
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ABSTRACT 
 

 

MORAIS, Marília de Oliveira. Basic sanitation: function and limits of the judicial control. 
2007. p. 154, Master’s dissertation - Center of Legal Sciences/Law Faculty of Recife, Federal 
University of Pernambuco, Recife .  
   
Judicial control. Social basic rights. Public politics. Basic sanitation. 
  
It is necessary to (re)evaluate which can be the role of the Judiciary Power concerning  the 
effectiveness of social rights. The absence/deficiency of basic sanitation services in Brazil 
constitutes a serious problem, not only from a political  or socioeconomic point a view,  but 
also for its legal and constitutional traits. The question is directly related to the concretion of 
the human being dignity principle and the basic rights of protection to the environment and to 
health. The issue is ruled in the constitutional and infraconstitutional scope and a federal law 
which was recently approved states the national lines and the federal policies for basic 
sanitation. The problem, then, is presented in the following form: can (or must) the Judiciary 
Power force the Executive to implement public services of basic sanitation? In this context, 
grows the debate concerning the functions and of the limits of the Third Power performance, 
in the effectiveness of basic social rights and, specifically, in the control of the 
implementation of public policies. In Brazil, it is still useful and necessary the combination 
between supremacy of the Constitution and constitutional jurisdiction. The judicial control 
can represent an important democratic tool, due to the need of grounding decisions rationally. 
However, it is necessary to state parameters and limits for the judicial performance. A 
“judicial-functional” approach has been developed concerning the judicial control limits of 
the discretional administrative acts. Besides, we must adequately consider budgetary issues, 
making compatible constitutional principles and budget. 
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INTRODUÇÃO 

 

Faz parte do cotidiano de nosso país a contraposição: de um lado, a penosa realidade 

vivida pela maioria da população; de outro, o descaso dos governantes em relação à efetiva 

prestação dos serviços essenciais. É dentro desse contexto que se há de (re)avaliar, sob um 

enfoque crítico, qual pode/deve ser a postura do Poder Judiciário, na implementação dos 

serviços de saneamento básico.  

 

Face aos anseios de concretização do Estado Social Democrático de Direito traçado 

em nossa Constituição1, tem crescido o debate acerca da função e dos limites da atuação do 

Terceiro Poder na efetivação dos direitos fundamentais sociais. Aponta-se, assim, a 

necessidade de nova perspectiva por parte do Judiciário, no controle da implementação das 

políticas públicas necessárias à realização do texto constitucional (KRELL, 2002; STRECK, 

2002). É nessa perspectiva que se desenvolverá o presente estudo acerca do grave problema 

social da ausência / deficiência de serviços de saneamento básico, que afeta a maior parte da 

população brasileira. 

Com efeito, em geral, o problema da inexistência ou deficiência do serviço essencial 

de saneamento básico, presente no cotidiano da grande maioria dos municípios brasileiros2, 

tende a ser enfocado como uma questão estritamente “política” ou “sócio-econômica”, 

                                                
1 “Apesar da ausência de norma expressa no direito constitucional pátrio qualificando nossa República como um 
Estado Social e Democrático de Direito (o art. 1º, caput, refere apenas os termos democrático e Direito) não 
restam dúvidas – e nisto parece existir um amplo consenso na doutrina – de que nem por isso o princípio 
fundamental do Estado social deixou de encontrar guarida em nossa Constituição”. (SARLET, 2004, p.71) 
2 A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico PNSB/2000, lançada pelo IBGE no início de 2002, aponta que 
47,8% do municípios brasileiros não têm qualquer serviço de esgoto sanitário; dentre os 52,2% dos municípios 
que dispõem de serviços dessa natureza, observa-se, porém, que 32% têm apenas serviço de coleta, de forma que 
apenas 20,2% dos municípios dispõem de serviço de tratamento do esgoto. (IBGE, 2002). 
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afastando-se a matéria do campo jurídico/constitucional. 

É necessário observar, porém, que a questão aparentemente singela e corriqueira do 

saneamento básico tem, em verdade, extrema importância para a concretização do princípio 

da dignidade da pessoa humana e constitui pressuposto para a realização de uma série de 

direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, em especial no que tange à proteção 

ambiental e à saúde. 

Observa-se que há, nessa seara, precisamente, a necessidade de uma prestação 

positiva por parte do Poder Público, no sentido de fornecer à população o serviço de coleta e 

tratamento do esgoto, não se restringindo a atuação estatal a uma postura de abstenção ou 

mesmo de fiscalização e repressão. Centra-se a questão, portanto, na necessidade de 

prestação material do serviço. É forçoso reconhecer que “a eficácia social reduzida dos 

Direitos Fundamentais sociais não se deve à falta de leis ordinárias; o problema maior é a 

não-prestação real dos serviços sociais básicos pelo Poder Público” (KRELL, 2002, p. 31). 

Dessa forma, mesmo quando colocada como problema não apenas sócio-político, mas 

também jurídico, a questão da inexistência ou precariedade do serviço essencial de 

saneamento básico tende a esbarrar no debate acerca da função e dos limites da atuação do 

Poder Judiciário na implementação das políticas públicas. 

Nesse aspecto, oportuno transcrever acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no 

qual resta bem caracterizada a problemática ora enfocada. A decisão negou provimento à ação 

civil pública ajuizada com o objetivo de condenar o Poder Público a submeter a tratamento os 

esgotos domésticos coletados em município daquela unidade federativa, sob os seguintes 

argumentos: 

 
“O acolhimento da pretensão perseguida na inicial pelo Ministério Público Estadual 
representaria uma indevida interferência do Poder Judiciário em atribuições 
constitucionais reservadas exclusivamente ao Poder Executivo. Usurparia funções 
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típicas deste, governando e determinando quais as obras que deveriam ser realizadas 
e quando deveriam ser executadas. (...) Tudo isso com afronta ao disposto no art. 2º, 
da Constituição da República, que consagra o princípio da separação dos poderes 
da União, quebrando, em suma, a independência e harmonia insculpida no texto 
constitucional” (grifos nossos) (Ap. Civ. N° 113,428-5/0, Rel. Dês. Alberto Gentil, j. 
11.05.2000) 
 

Em termos bem simplificados, o problema passa então a apresentar-se da seguinte 

forma: no caso de não cumprimento das normas constitucionais definidoras de direitos 

fundamentais sociais pode (ou mesmo deve) o Poder Judiciário compelir o Poder Executivo a 

implementar serviços públicos de saneamento básico? 

Há fortes argumentos tanto em sentido positivo, como negativo. O mais interessante é 

que, em ambos os sentidos, as respostas tendem a amparar-se sob o manto do “princípio 

democrático”. Por um lado, é ressaltada a função essencial do controle judicial, no sentido de 

fazer cumprir a Constituição e as leis democraticamente instituídas; pelo outro, contra-

argumenta-se com o postulado da Separação dos Poderes3, pressuposto da democracia. 

Entendidos os direitos fundamentais como “pressuposto, garantia e instrumento do 

princípio democrático da autodeterminação do povo por intermédio de cada indivíduo” 

(SARLET, 2004), aponta-se que a efetivação dos mesmos corresponderia à própria 

concretização do Estado Democrático de Direito. Nessa perspectiva, tem-se afirmado que “se 

o Poder Judiciário admite que as leis não são aplicadas, e considera isso razoavelmente 

normal, a dúvida que vem à lume é sobre a existência de um Estado de Direito no país” 

(GRANZIERA, 2001, p. 128). 

Em contraposição, é também em nome da Democracia, que defendem as correntes 

mais tradicionais a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir na implementação dos 

serviços públicos, por não ter o mesmo poder de “ingerência” nas atividades do Poder 

Executivo. Admitir esse tipo de atuação por parte do Terceiro Poder – afirma-se – implicaria 
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violar o princípio basilar da separação dos poderes, com a quebra do próprio Estado 

Democrático de Direito. 

Se cingirmos o raciocínio a essas duas linhas de argumentação contrapostas, teríamos 

que optar entre permitir que sejam violados direitos constitucionais fundamentais amplamente 

tutelados pela Constituição ou permitir que seja violado o princípio, também constitucional, 

da tripartição dos Poderes, independentes e harmônicos entre si (art. 2º, caput, CF/88).  

Aliás, parece que essa aparente contradição viria posta já no art. 16 da Declaração 

Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, ao dispor que “toda 

sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes 

determinada não possui Constituição” (grifos nossos). Eis o impasse com o qual nos 

deparamos: garantir os direitos assegurados ou resguardar o postulado da separação dos 

poderes? O que é pior: tanto em uma hipótese, como na outra, acabaria por restar violado o 

princípio democrático, que rege nosso modelo de Estado. 

Evidente que se faz necessário enfoque mais amplo do problema, que permita 

examinar o que há por trás dessa aparente contradição, bem como seus desdobramentos. Um 

estudo aprofundado da matéria permitirá conferir maior clareza na abordagem jurídico-

constitucional da questão da ausência dos serviços essenciais de saneamento básico e traçar 

diretrizes para a atuação do Poder Judiciário, nessa seara. 

Em verdade, para analisar quais seriam a função e os limites da atuação do Terceiro 

Poder na efetivação dos direitos fundamentais sociais, é essencial refletir acerca dos contornos 

do princípio da Separação dos Poderes no Estado Democrático Social de Direito. 

É necessário proceder a uma análise crítica e aprofundada do princípio da separação 

dos poderes, posto como dogma a partir da Revolução Francesa, a fim de compreendê-lo 

                                                                                                                                                   
3 Por ora, nos utilizaremos indistintamente das expressões “separação dos poderes” e “separação das funções 
estatais”, até pela enorme difusão que tem a primeira. No entanto, afigura-se mais adequada esta última 
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adequadamente, dentro do contexto pós-absolutista no qual surgiu. Por outra parte, é 

necessário reinterpretá-lo e inseri-lo no contexto histórico, espacial e temporal ora enfocado: a 

realidade brasileira, no início do século XXI. 

Mas não é só. O debate jurídico-constitucional acerca do controle judicial da 

implementação de políticas públicas gira em torno não apenas do princípio da separação dos 

poderes, mas também de certos pilares que se apresentam como constantes da doutrina e da 

jurisprudência pátrias pertinentes à matéria. 

Assim, na discussão acerca da função e dos limites da atuação do Poder Judiciário no 

controle da efetividade dos direitos prestacionais, não há como fugir à análise de duas 

problemáticas específicas que estão relacionadas ao postulado da tripartição dos Poderes: por 

uma parte, aponta-se a impossibilidade de controle judicial dos atos discricionários, no que 

concerne à conveniência e à oportunidade na consecução das políticas públicas; de outra, 

aponta-se que as implicações orçamentárias que poderão decorrer de decisões judiciais 

voltadas para a implementação das políticas públicas inviabilizariam um controle judicial 

nessa seara, tendo em vista os escassos recursos de que dispõe o Estado. 

De antemão, tem-se, portanto, três pontos fundamentais a serem enfrentados no debate 

jurídico acerca do controle judicial, na implementação dos serviços de saneamento básico: o 

postulado da separação dos poderes, a discricionariedade administrativa e os custos 

orçamentários. 

Quando se trata da efetividade dos direitos sociais, é comum deparar-nos, também, com 

discussão acerca da própria eficácia/aplicabilidade das normas constitucionais de caráter 

prestacional. Em síntese, questiona-se até que ponto normas que impõem deveres positivos ao 

Poder Público, que dependem de fatores econômicos para serem implementadas, teriam 

                                                                                                                                                   
expressão, como examinaremos no momento oportuno. 
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aplicabilidade direta. Trata-se de questão amplamente trabalhada na doutrina4.  

Nesse aspecto, importa adiantar que partiremos do pressuposto de que, mesmo as normas 

garantidoras de direitos sociais, ditas normas “programáticas”, prescrevem a realização, por parte 

do Estado, de determinados fins e tarefas e não mais podem ser vistas como meras 

recomendações ou preceitos morais: constituem, sem dúvida, Direto diretamente aplicável 

(KRELL, 2002, p. 20). 

Além disso, trata-se de questão secundária em face do problema específico enfocado no 

presente estudo. Isso porque, como se verá, no que pertine aos serviços de saneamento básico, há 

em nosso Ordenamento não apenas a normatização constitucional, mas há, também, ampla gama 

de normas infraconstitucionais que regulamentam a matéria e impõem expressamente o dever de 

não poluir as fluentes de água. Há, portanto, a necessária densidade normativa, de forma que se 

centra a questão, especificamente, não na análise acerca da existência ou não / eficácia ou não de 

normas constitucionais (vinculação ou não do legislador), mas no descumprimento mesmo da 

Constituição e das leis pelo Poder Público (mais concretamente, pelo Poder Executivo), em face 

da não implementação das políticas públicas de coleta e tratamento dos esgotos. 

Dessa forma, do ponto de vista “intra-sistêmico”, os grandes argumentos postos como 

obstáculos ao controle judicial da implementação dos serviços de saneamento básico são: o 

dogma da separação dos poderes, a suposta impossibilidade de controle do mérito do ato 

administrativo e o princípio da reserva do possível. 

Ocorre que, além dessas questões internas que surgem como constantes na doutrina e 

na jurisprudência pertinente à matéria, o constitucionalismo contemporâneo enfrenta sérias 

indagações no que pertine ao próprio papel a ser desempenhado pela Constituição e pelo 

Controle Judicial de Constitucionalidade, na atualidade.  

                                                
4 nesse aspecto, CUNHA, 2004, p. 73-108 e SARLET, 2004, p. 232-249, trazem compilações bastante completas das 
principais teorias desenvolvidas a respeito. 
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Em um debate mais amplo, observa-se que há grande conflito no que se refere aos 

fatores de legitimação dos direitos fundamentais e dos mecanismos de implementação desses 

direitos, em face do Estado Democrático de Direito. Não será possível esgotar temática tão 

extensa no estudo que ora se pretende desenvolver. Trata-se, porém, de questões prévias e 

essenciais, que refletirão sobre a forma de abordagem do problema específico enfocado. É 

importante, portanto, trazer à luz alguns pontos e explicitar, fundamentadamente, 

pressupostos que servirão de base à análise desenvolvida. 

Nessa perspectiva, o presente estudo constitui-se, fundamentalmente, de três partes: 

em um primeiro momento, será feita uma contextualização do estágio atual da Teoria dos 

Direitos Fundamentais, tendo em vista a discussão acerca da legitimidade democrática do 

controle judicial de constitucionalidade, bem como a função e limites da Constituição; 

fixados, dessa forma, alguns pressupostos essenciais acerca do modelo de constitucionalismo 

que será trabalhado, será possível passar, em um segundo momento, à análise dos aspectos 

intrassistêmicos apontados, centrando a discussão em torno do princípio da separação dos 

poderes, da suposta impossibilidade de controle do mérito do ato administrativo e do 

princípio da reserva do possível, a fim de apontar parâmetros e limites do controle judicial; 

por fim, em um terceiro momento, trataremos de examinar a matéria em face dos serviços de 

saneamento básico especificamente, considerando o marco constitucional e legal de nosso 

Ordenamento e, em especial, a recém-aprovada lei de saneamento básico. 

Observa-se, desde logo, a relevância do estudo desenvolvido, sob diversos aspectos. A 

necessidade de preservar os recursos hídricos tem sido foco de preocupação mundial, por 

constituir fator fundamental para assegurar a vida no planeta. Afirma-se que “atualmente há 

mais de 1 bilhão de pessoas sem suficiente disponibilidade de água para consumo doméstico e 

se estima que em 30 anos haverá 5,5 bilhões de pessoas vivendo em áreas com moderada ou 
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séria falta d’água” (FREITAS, 2002, p. 295). 

Trazendo a questão para o tratamento de esgotos, no âmbito nacional, tem-se que 

aproximadamente 60 milhões de brasileiros não dispõem de coleta de esgoto. A carência dos 

serviços acentua-se consideravelmente nos bolsões de pobreza das grandes cidades, assim 

como nas cidades de até 20.000 habitantes e nas regiões Norte e Nordeste do país. Também se 

verifica que há problemas quanto à deficiência de tratamento do esgoto coletado: 75% de todo 

o esgoto sanitário coletado nas cidades é despejado "in natura", poluindo os cursos d'água 

urbanos e as praias (SNSA, 2005). 

 A questão implica não apenas dano ao meio ambiente, mas constitui forte fator de 

exclusão social e acarreta graves problemas para a saúde pública, com a proliferação de 

doenças infecto-contagiosas e altos índices de mortalidade infantil: 65% das internações 

hospitalares de crianças menores de 10 anos estão associadas à falta de saneamento básico 

(BNDES, 1998). 

Inquestionável, portanto, a relevância social da matéria posta em discussão. Por outra 

parte, também inquestionável a importância de conferir ao tema um enfoque jurídico, para 

que a questão deixe de ser apreciada apenas como “dados sócio-políticos” ou “econômicos” 

“entregues ao destino” (ou à boa vontade dos governantes). É necessário que o tema passe a 

ser visto também como problema constitucional a ser enfrentado, uma vez que está 

diretamente vinculado à efetividade de direitos fundamentais amplamente protegidos na 

Constituição Brasileira. 

Com efeito, trata-se de questão extremamente relevante, que não vem sendo 

suficientemente desenvolvida na Doutrina e nos Tribunais pátrios. No que tange 

especificamente à ausência / precariedade de serviços de saneamento básico, a escassa 
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doutrina jurídica existente sobre a matéria volta-se, em geral, sobre outros aspectos do tema5, 

não abordando em profundidade a questão constitucional ora proposta, relativamente à 

efetividade dos direitos fundamentais e ao papel do Poder Judiciário nessa seara. 

Interessante observar, do ponto de vista doutrinário, que se trata de situação típica de 

inefetividade decorrente de ausência de prestação material do serviço pelo Poder Público. 

Como já registramos, a matéria tem regulamentação constitucional e infraconstitucional que, 

entretanto, não vêm sendo cumpridas (ou não de forma satisfatória) pelo Poder Executivo. 

Isso nos permite (ou obriga) a entrar na discussão proposta, acerca da viabilidade / 

necessidade de releitura do princípio da separação dos poderes na efetivação dos direitos 

fundamentais sociais e, especificamente, na implementação dos serviços públicos de 

saneamento básico. 

Não obstante algumas questões já tenham sido antecipadas no decorrer da exposição, 

importante fazer, ainda, algumas observações acerca da metodologia empregada, a fim de 

apresentar ao leitor o tipo de trabalho com o qual se deparará, bem como esclarecer alguns 

aspectos relativos à pesquisa jurídica ora desenvolvida. 

O presente estudo adota enfoque preponderantemente jurídico-dogmático do problema 

proposto, apesar de não ser estritamente limitado a essa perspectiva. Destacou-se 

anteriormente que, em geral, a questão da deficiência/ausência de serviços de saneamento 

básico tende a ser examinada sob uma ótica sociológica, política ou econômica, sendo a 

matéria pouco desenvolvida no âmbito jurídico propriamente. Daí porque, sem retirar a 

relevância dos demais aspectos que entrelaçam o problema, pretende-se, nesse estudo, 

destacar e examinar criticamente seus contornos jurídicos (e constitucionais). Estamos, 

entretanto, cientes de que a separação ora proposta, das diversas perspectivas que entrelaçam 

                                                
5 Destacando o caráter da obrigatoriedade da prestação dos serviços, BECHARA, 2003; Analisando o uso do 
Termo de Ajustamento de Conduta, também aborda a questão do esgoto em São Paulo HAHN, 2003. 
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a matéria, só é possível como artifício metodológico e pragmático (ADEODATO, 2002, p. 

186). 

Por outra parte, cumpre esclarecer algumas peculiariedades da pesquisa realizada. É 

certo que uma apreciação jurídica envolve, necessariamente, valoração, o que durante longo 

tempo pôs em questão a cientificidade dos estudos desenvolvidos nessa área. Não se trata, 

porém, de problema restrito à pesquisa jurídica, mas de questão que permeia inclusive as 

denominadas ciências naturais: as noções de verdade e objetividade absolutas revelam-se 

problemáticas e intangíveis na prática. Isso, no entanto, não afasta a possibilidade de um 

enfoque científico que procure pautar-se, tanto quanto possível, por uma neutralidade 

axiológica. 

Evidente que não se há de esperar da ciência – e do pesquisador – uma objetividade 

absoluta, uma vez que na própria escolha do objeto de investigação há uma carga valorativa. 

A total isenção de valores não é alcançável nem mesmo nas ciências ditas exatas, de forma 

que a exigência de uma neutralidade axiológica deve ser adequadamente compreendida: 

“não significa dizer que o pesquisador seja um sujeito politicamente neutro; que ele 
não possa ter, desde o início de seu trabalho, um ponto de vista a defender. Apenas 
quer significar que, no momento de colher na realidade – jurídica ou sociológica, 
pouco importa – os elementos para sustentar o seu argumento, ele deverá adotar uma 
postura metodológica neutra (...)” (OLIVEIRA, 2004, p.140). 

 

É, precisamente, nesse sentido, que na pesquisa ora desenvolvida buscou-se conferir 

visão ampla das diversas nuances que envolvem a matéria. Os aspectos ideológicos não 

podem interferir no processo de obtenção de dados, nem levar a um direcionamento destes, de 

modo a confirmar as hipóteses iniciais do pesquisador. Devem ser colhidos e examinados 

todos os elementos relevantes para o debate proposto, de modo a contrapor as diversas 

concepções sobre o problema. 

Nesse aspecto, oportuno esclarecer que há, muitas vezes, a má compreensão do 
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método indutivo como sendo o método adequado (ou “correto”) para obter-se a pretensa 

“objetividade” que estaria presente nas ciências naturais. Somando-se a isso, tem-se, ainda, 

uma errônea vinculação da ‘cienticificidade’ do conhecimento ao raciocínio por indução, com 

a tentativa de transposição dos métodos próprios das ciências naturais para as ciências sociais, 

gerando aquilo que se denominou de naturalismo equivocado: 

“Existe, por exemplo, a equivocada e errônea abordagem metodológica do 
naturalismo ou cienticifismo, que frisa que está na hora das ciências sociais 
apreenderem das ciências naturais o que é método científico. Este naturalismo 
equivocado estabelece exigências tais como iniciar com observações e medidas; isto 
significa, por exemplo, começar por coletar dados estatísticos; prossegue, logo após, 
pela indução a generalizações e à formação de teorias” (POPPER, 1978, p. 18) 

 

Fazem-se relevantes essas considerações, uma vez que, no presente estudo, o caminho 

adotado será o inverso: não se partirá do exame empírico, para, do particular, chegar a 

conclusões genéricas, seguindo um método indutivo. Ao contrário, será examinado 

inicialmente o arcabouço teórico a respeito da matéria, a partir do qual serão extraídas 

hipóteses temporárias, por um processo de dedução.  

Destaque-se que a opção por este caminho de investigação não retira a objetividade do 

estudo desenvolvido. No método indutivo há uma tendência a “generalizações”, na busca da 

cientificidade do conhecimento. Por outra parte, essa objetividade, enquanto “isenção de 

valores”, é muito mais difícil de alcançar-se nas ciências sociais, se é que é possível realmente 

alcançá-la (POPPER, 1978, p.17). A indução não é, porém, o único método hábil a conferir a 

objetividade desejada, nem será necessariamente o mais adequado. 

 No estudo ora desenvolvido, não se pretende, evidentemente, alcançar resultados com 

o mesmo grau de segurança e precisão de um raciocínio matemático, tarefa verdadeiramente 

impossível. Há de se convir, no entanto, que a pesquisa jurídica desenvolve métodos voltados 

a orientar e examinar a valoração, pelo menos dentro de determinados limites, tendo em vista 

valorações prévias. Daí porque, é possível estabelecer, até certo ponto, “parâmetros de 
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racionalidade” a respeito de determinada questão, a partir da contraposição e análise dos 

argumentos desenvolvidos a respeito da matéria. É sob essa perspectiva que aponta LARENZ 

que “nesta medida são as valorações susceptíveis de confirmação e passíveis de uma crítica 

racional” (LARENZ, 1997, p. 03). 

Ainda a respeito da metodologia adotada, ressaltou-se anteriormente que o enfoque 

dado à matéria será não só preponderantemente jurídico, mas jurídico-dogmático. Com a 

expressão, pretendemos destacar, precisamente, que a pesquisa – ao menos em um momento 

inicial – tratará de realizar levantamento bibliográfico acerca da matéria e de questões 

correlatas, bem como traçar o marco legislativo a respeito, de modo a consolidar o arcabouço 

teórico-normativo com que se procederá à análise do problema apresentado. 

Sem pretensão de esgotar todas as nuances e perspectivas que envolvem o tema, serão 

avaliadas, de forma crítica, as questões essenciais para análise da matéria específica enfocada. 

Assim, desenvolve-se, inicialmente, reflexão acerca do atual estágio da teoria dos direitos 

fundamentais, bem como sobre o papel e os fatores de legitimação do controle judicial de 

constitucionalidade. 

Adentrando nessa análise da doutrina jurídico-constitucional, será realizado estudo 

dos contornos do princípio da separação dos poderes, a fim de proceder a uma 

contextualização do postulado face ao Estado Democrático e Social de Direito e à realidade 

sócio-econômica do Brasil6. 

Como desdobramento do postulado da tripartição dos poderes, serão examinados, em 

seguida, a questão do controle do mérito do ato administrativo, bem como o princípio da 

reserva do possível, a fim de apontar parâmetros e limites do controle judicial. 

Uma vez sedimentada uma base teórica acerca desses elementos, será possível traçar 

                                                
6 Nesse aspecto, como se verá, mesmo quando a pesquisa toma por base um estudo comparado acerca da 
matéria, trata de contextualizar o enfoque teórico em face da realidade social, política e econômica do Brasil. 
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considerações acerca da postura do Terceiro Poder, na efetivação dos direitos fundamentais, o 

que permitirá passar a um enfoque da questão do serviço de saneamento básico, em concreto. 

Nesse ponto, será examinado o marco constitucional específico da matéria, 

diretamente vinculada ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos 

fundamentais de saúde e proteção ambiental, bem como será feito levantamento e análise 

crítica da legislação infraconstitucional sobre a matéria, para ampliar o debate jurídico acerca 

da questão específica do saneamento básico, com especial atenção para a nova 

regulamentação do setor, instituída por meio da lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. 

Oportuno registrar que, em caráter apenas complementar, paralelamente à pesquisa 

jurídico-doutrinária, será realizado levantamento de dados concretos da realidade social do 

país relativamente ao tratamento de esgotos. Nesse particular, cumpre ressaltar, porém, duas 

questões: primeiramente, que esse momento da pesquisa não tem por pretensão aprofundar 

nem esgotar uma análise sócio-econômica e política da situação, o que inclusive extrapolaria 

o objeto específico do presente estudo, como, de resto, já se deixou claro. Dessa forma, não se 

propõe análise detida e sistematizada dos dados, nem um absoluto rigor técnico. No entanto, a 

par da análise jurídica a ser desenvolvida – ponto central da presente investigação – é 

essencial que se obtenha também uma maior familiarização com a realidade social enfocada. 

Importante ainda esclarecer o âmbito de abrangência dos dados que serão 

apresentados no decorrer da presente pesquisa. Como se verá no momento oportuno, o 

conceito de saneamento básico tem atualmente, em nosso ordenamento, acepção ampla, 

englobando não apenas o abastecimento de água e a coleta e tratamento dos esgotos, como 

também a limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos e a drenagem das águas 

pluviais. Nesse contexto, o presente estudo está voltado para a efetividade dos serviços de 

saneamento básico, como um todo. A análise e conclusões desenvolvidas são aplicáveis, de 

um modo geral, a todas as atividades que integram o saneamento básico. Os dados sócio-
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econômicos apresentados, porém, estarão centrados no âmbito específico da coleta e 

tratamento de esgotos.  

A opção por focar especificamente esses serviços justifica-se sob três aspectos. 

Primeiramente, como já registramos, a análise de dados socio-econômicos tem, na presente 

pesquisa, caráter apenas complementar à análise jurídico-dogmática que se pretende 

desenvolver sobre o tema. Por outra parte, face à amplitude das atividades que integram o 

saneamento, não seria possível abranger todas em profundidade, tendo em vista as limitações 

inerentes à pesquisa de mestrado. Por fim, se comparados com outras atividades de 

saneamento, como o abastecimento de água, os serviços de coleta e tratamento de esgotos 

representam situação bem mais grave, em termos de ausência/deficiência da prestação 

estatal7. 

Outro ponto a ser esclarecido, em relação aos dados que serão trabalhados, diz 

respeito às fontes consultadas para esse mister, sendo adotados, no presente estudo, os dados 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, pelo Sistema 

Nacional de Informação Sobre Saneamento Ambiental – SNIS e pelo Programa das Nações 

Unidas pelo Desenvolvimento – PNUD8. 

Por fim, construídas, assim, as bases jurídico-constitucionais a respeito do tema e 

obtida uma maior familiarização com os aspectos sociais que o envolvem, será possível 

estabelecer, de forma consistente, parâmetros e diretrizes para a atuação do Poder Judiciário, 

na implementação dos serviços de saneamento básico.  

                                                
7 A respeito, vide SNIS, 2007 e PNUD, 2007. 
8 Dados disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br> ; <http://www.snis.gov.br.> e < 
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CAPÍTULO I – PARTE GERAL                                                                                       
Tolerância e racionalidade: a argumentação como um método democrático de decisão 

 

 

1 – Necessidade de fixar alguns pontos de partida – Direito e Política, Constituição e 
Democracia: o que está por trás da discussão em torno do Terceiro Poder? 

 

 

O tema proposto, ao tratar da função e dos limites do controle judicial na 

implementação de direitos fundamentais, traz, necessariamente, como plano de fundo, o 

embate travado entre Direito e Política: a indagação acerca das esferas de competência e 

limites da atuação do Poder Judiciário no controle do cumprimento da Constituição pelo 

Poder Executivo envolve, indiretamente, uma análise acerca da possibilidade de submissão da 

realidade sócio-política à normatividade jurídica e vice-versa. Mais concretamente, tem-se 

como reflexo a discussão acerca da própria função e dos limites do texto constitucional. 

Essa crise do Direito – e concretamente da Constituição – enquanto meio de 

transformação da realidade político-social, no entanto, não é nova9. Na complexa relação 

entre a Constituição jurídica e a realidade político-social existente em uma sociedade, há, 

necessariamente, uma relação de condicionamento recíproco: o ser (Sein) e o dever ser 

(Sollen) estabelecem relação de interdependência e condicionamento mútuo (HESSE, 1997, p. 

13 s.). 

O embate entre Constituição jurídica e realidade sócio-política permanece vivo, apesar 

de vir à lume, muitas vezes, encoberto sob nova roupagem. A questão ganha, sem dúvida, 

                                                
9 Oportuno lembrar posição de LASSALLE, ao colocar as questões constitucionais não como questões jurídicas, 
mas sim questões políticas, relegando à Constituição jurídica significação de “simples pedaço de papel”; 
destaque-se, ainda, entendimento de JELLINEK, para quem a Constituição (jurídica) se afiguraria “impotente 
para dominar, efetivamente, a distribuição de poder” (apud HESSE, 1997, p. 25). 
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contornos específicos no modelo do Estado Social e Democrático de Direito, repleto de carga 

valorativa. A discussão acerca da força normativa da Constituição passa a voltar-se, 

concretamente, para o problema da (in)efetividade dos direitos fundamentais positivados no 

texto constitucional, na busca pela realização da democracia. Mas não é só: cresce o debate 

acerca de quais seriam os fatores de legitimação desses direitos ditos fundamentais, bem 

como dos mecanismos de implementação dos mesmos. 

Essas questões, que estão por trás do tema específico proposto, têm importância 

fundamental, a fim de delimitar como será enfocada, no presente estudo, a questão da função 

e dos limites do controle judicial na implementação dos serviços de saneamento básico. E 

ainda: por que é conferido esse enfoque. Nessa perspectiva, trataremos de contextualizar o 

atual estágio da teoria dos direitos fundamentais e, concretamente, a situação da realidade 

brasileira, a fim de definir e explicitar alguns pontos de partida. 

 

2 – Teoria dos Direitos Fundamentais: uma mudança de perspectiva 
 

 

Durante muito tempo, a discussão acerca dos direitos fundamentais se viu revestida de 

certo tom jusnaturalista, traduzindo-se, muitas vezes, na busca de direitos absolutos, 

intangíveis e inquestionáveis que deveriam reger (ou salvar) a humanidade. 

Não há como negar que os debates políticos, filosóficos, e, mesmo, jurídicos, 

desenvolvidos nesse sentido tiveram – e têm, ainda hoje – papel importantíssimo, no 

reconhecimento e positivação dos valores essenciais de cada sociedade.  

Em verdade, ainda persiste, na atualidade, certa nuance jusnaturalista na teoria dos 

direitos fundamentais, de forma residual, como plano de fundo de concepções de cunho mais 

ontológico, que defendem a existência objetiva desses direitos, vinculando-os à existência de 
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direitos morais prévios10. Para a análise que ora se pretende desenvolver, entretanto, não nos 

interessa adentrar nessa discussão metaética, nem analisar especificamente a interrelação 

existente entre a Moral e o Direito, mas apenas ressaltar algo que é bastante evidente: houve 

uma mudança de perspectiva – e, mesmo, de paradigmas – nos estudos dos direitos 

fundamentais. Mudança esta que veio atrelada à mudança dos próprios modelos de 

Constituição, de sociedade e de Direito. 

A partir do momento em que vasta gama dos direitos fundamentais passaram a estar 

positivados nas Constituições dos ordenamentos democráticos contemporâneos, a 

problemática dos direitos fundamentais ganhou contorno jurídico próprio e a Ciência do 

Direito, de um modo geral, viu-se desafiada a enfrentar novos obstáculos. 

Dessa forma, sem abandonar o objetivo utópico da busca de um mundo melhor, deu-

se um salto na teoria dos direitos fundamentais, de modo a ir além. Abandona-se, pouco a 

pouco, o mito de direitos absolutos e superiores em si mesmos. Paralelamente, observa-se a 

necessidade de se desenvolver, também, uma análise jurídica – e constitucional – aprofundada 

acerca dos fatores de legitimação dos direitos ditos fundamentais e dos mecanismos de 

implementação desses direitos. 

Esses desafios são postos não apenas à Teoria Geral do Direito, mas, principalmente, 

à Teoria Constitucional relativa aos Direitos Fundamentais. Trata-se de questões prévias, que 

repercutem diretamente na análise acerca da necessidade, da utilidade e do alcance do “pré-

                                                
10 Nesse sentido, após expor a concepção Lockeana de Estado, afirma LAPORTA: “Essa idéia própria do 
jusnaturalismo moderno de que há direitos naturais anteriores à comunidade política, pode hoje ser também 
aceita, sem essas aderências jusnaturalistas, recorrendo-se a uma concepção de Justiça entendida como segmento 
da moralidade ou da ética que se expressa através de direitos morais individuais anteriores a qualquer 
estabelecimento ou incorporação ao direito positivo. Se se aceita isso, (...) A justificação dessa incorporação e 
especial ‘entrincheiramento’ seria precisamente a apelação à Justiça como complexo de razões morais 
justificatórias” (LAPORTA, 2001, p. 475, tradução da autora). Não obstante o autor entenda que com o enfoque 
proposto estaria retirando “aderências jusnaturalistas”, parece-nos evidente que o apelo uma concepção de 
“Justiça entendida como segmento da moralidade ou da ética” e à “Justiça como complexo de razões 
justificatórias” para justificar a positivação de direitos fundamentais não deixa de ter, sim, certo tom 
jusnaturalista, já que parte da idéia de uma “verdade moral” prévia e legitimadora do direito posto. Cumpre 



 
Saneamento básico: função e limites do controle judicial 
Marília de Oliveira Morais 

____________________________________________________________________ 

 

26 
 
 

compromisso” constitucional e, conseqüentemente, do papel a ser desempenhado pelo 

constitucionalismo na atualidade. 

A legitimidade dos direitos fundamentais postos na Constituição, assim como a 

legitimidade do próprio controle jurisdicional de constitucionalidade, enquanto mecanismo de 

implementação destes, são, em geral, simplesmente “pressupostas” pela teoria jurídico-

constitucional, sem maiores indagações. Ressalvadas as exceções, no mais das vezes, a 

doutrina constitucionalista tem se situado muito decididamente no “ponto de vista interno” 

dando por certo que sua missão não é a de questionar, mas a de conhecer, sistematizar e 

aplicar a Constituição (LAPORTA, 2001, p. 460). 

Não há, porém, como “fechar os olhos” aos questionamentos que são hoje postos à 

Teoria dos Direitos Fundamentais, no que pertine à própria função e aos limites da 

Constituição no Estado Democrático. Sob essa perspectiva, severas críticas têm sido feitas ao 

modelo do denominado “neoconstitucionalismo”, caracterizado pela combinação entre 

supremacia constitucional – e, conseqüentemente, supremacia dos direitos fundamentais 

constitucionalizados – e controle jurisdicional de constitucionalidade.  

Duas linhas principais de resistência são postas nesse sentido. Por um lado, há a 

oposição à própria constitucionalização de direitos fundamentais, por entender-se que haveria 

restrição ao âmbito de deliberação do Parlamento, órgão representativo do povo, restringindo-

se, dessa forma, a participação democrática. Ademais, as gerações futuras, que não 

participaram do processo de elaboração do texto constitucional, ver-se-iam impedidas de 

discutir de forma ampla as matérias constitucionalizadas11. 

                                                                                                                                                   
ressaltar, porém, que no decorrer da exposição o autor vai muito além, não se prendendo a esse ponto específico 
para justificar a legitimidade dos direitos fundamentais. 
11 A discussão a respeito dessas objeções viu-se acentuada com os argumentos trazidos por J. Waldron, em A 
Right-Based Critique of Constitutional Rights, Oxford Journal of Legal Studies, n.º 13, 1, 1993, pp. 18 e ss. 
Registre-se, desde já, que não temos por objetivo remarcar e rebater cada um dos elementos levantados pelo 
referido autor. Tomaremos por base debates que, a partir daí, se desenvolveram na academia espanhola e 
trataremos de entrelaçar a temática com a tolerância e a retórica, enquanto método de decisão democrática 
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Coloca-se, assim, um desafio para os que defendem a constitucionalização de um 

núcleo de direitos fundamentais, como mecanismo de decisão: “em uma democracia, o ônus 

da prova o tem quem pretenda impor limites à discussão pública e não aquele que pretenda 

ampliá-la” (GARGARELLA, 2000, p. 61-62, tradução da autora).  

Impõe-se, portanto, antes de mais nada, uma postura crítica, com reflexão sobre os 

limites de conteúdo e o alcance da Constituição, bem como seu papel transformador da 

realidade, a fim de justificar adequadamente o modelo adotado: que razões temos para elevar 

determinados direitos ao nível constitucional, conferindo-lhes o caráter de fundamentalidade e 

retirá-los da pauta de discussão e deliberação da maioria? 

Evidentemente, no estágio atual da Ciência do Direito, não podemos mais invocar a 

Deus, à natureza humana ou à razão, como elementos abstratos de legitimação dos direitos 

fundamentais. Argumentos formais, que tomem por base o simples fato de esses direitos 

terem sido constitucionalizados / positivados como “normas fundantes” do sistema (KELSEN, 

2003), tampouco são suficientes para trazer respostas a essa indagação. Além disso, não mais 

se admite simplesmente lançar o problema da legitimação dos direitos fundamentais para fora 

da Ciência do Direito, na busca por uma “Teoria Pura” (Ibidem). Novos caminhos, portanto, 

hão de ser trilhados. 

Complementarmente à oposição feita à fixação de normas rígidas de direitos 

fundamentais, surge uma segunda crítica forte ao modelo do neoconstitucionalismo12: o que 

legitimaria que o controle e, mesmo, a definição, desses direitos diante dos casos concretos 

sejam feitos por um órgão judicial, que – afirma-se – não detém legitimidade democrática? 

Para analisarmos a função e os limites do Poder Judiciário na efetivação dos direitos 

                                                                                                                                                   
(ADEODATO, 2002), contextualizando o problema em face da relatividade dos direitos fundamentais 
(BOBBIO, 1992), a fim de delinear os critérios democráticos e racionais que os legitimam. 
12 Em verdade, nem sempre uma e outra questão são claramente diferenciadas. No mais das vezes há uma 
vinculação: presume-se que a defesa da constitucionalização de um núcleo rígido de direitos fundamentais 
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fundamentais – e, especificamente, na implementação dos serviços de saneamento básico – é 

preciso compreender como e por que surgem as indagações a respeito da legitimidade 

democrática do controle judicial. 

Nas considerações que se seguem, contextualizando a questão ante a relatividade 

inerente aos direitos fundamentais (BOBBIO, 1992), trataremos de examinar essas 

indagações, tomando por base a tolerância, própria dos sistemas pluralistas do pós-

positivismo, e a retórica, entendida enquanto método democrático de decisão (ADEODATO, 

2002).  

Pretende-se, portanto, contextualizar como a argumentação tem despontado como 

método democrático de decisão. O controle judicial de constitucionalidade não 

necessariamente será o único ou o melhor método de decisão. Pode ser, porém, sem dúvida, 

um importante método democrático de decisão.  

Com o presente estudo, não se pretende, por óbvio, esgotar temática tão ampla, mas 

apenas fixar pontos importantes que tomaremos por base para a análise do objeto específico 

enfocado. Para uma adequada compreensão da função e dos limites do controle judicial, é 

importante destacar e explicitar alguns pontos relevantes na discussão relativa à legitimidade 

democrática do Terceiro Poder, bem como situar o debate, em face do conflito vivido pela 

própria Ciência Jurídica na atualidade. 

Antes de adentrar na problemática específica proposta, portanto, faz-se necessário 

analisar os aspectos marcantes da evolução da teoria dos direitos fundamentais, que vem se 

difundindo e crescendo sob novas perspectivas, bem como esboçar o panorama atual da 

dogmática jurídica, dentro do contexto pós-positivista. 

 

                                                                                                                                                   
implicaria, necessariamente, a defesa do controle judicial de constitucionalidade. Trata-se, porém, de duas 
questões distintas, apesar de interligadas. 
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3 – Breve contextualização – do positivismo ao pós-positivismo – mudança de modelos, 
mudança de perspectivas. 

 

 

Dissemos, logo de início, que a discussão acerca dos direitos fundamentais teve, 

durante longo período, perspectiva um tanto jusnaturalista. Voltaremos a esse ponto 

específico. Por ora, o que importa é destacar a mudança de perspectiva que se deu na Ciência 

do Direito, de um modo geral, com o surgimento do positivismo, bem como seu 

desenvolvimento e contraposição ao estágio atual. Firmados alguns pontos desse panorama 

geral, será possível analisar detidamente a questão da evolução da teoria dos direitos 

fundamentais e da ruptura do mito do fundamento absoluto nessa seara. 

Poderíamos retornar a Sófocles e à tragédia de Antígona para percorrer os caminhos 

que levaram à diferenciação do Direito e à construção de uma Ciência Jurídica tal qual a 

vemos hoje. A tanto não chegaremos. Nem pretendemos repassar todas as etapas que nos 

levaram ao momento atual, do denominado pós-positivismo e seus desafios. Trataremos, 

entretanto, de destacar alguns aspectos relevantes para a análise específica que em seguida se 

desenvolverá acerca da legitimação dos direitos fundamentais.  

De um lado, importa compreender o que herdamos do normativismo positivista, em 

termos de avanços teóricos, e o que nos resta por construir. Afinal, é precisamente nesse 

ponto que se situa a problemática da legitimação do direito posto, de um modo geral, e dos 

direitos fundamentais, em específico.  

De outro, é necessário compreender que os diferentes modelos teóricos quanto ao 

papel que a Constituição deve exercer como fonte do Direito no Estado Constitucional 

correspondem a diferentes modelos de Constituição e a diferentes concepções do próprio 

Direito (SANCHÍS, 2000, pp. 453 e ss.). Dessa forma, observa-se que as mudanças 
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verificadas na evolução da Teoria do Direito, da Teoria da Constituição e, especificamente, da 

Teoria dos Direitos Fundamentais decorre de mudanças da própria concepção do Direito e do 

modelo de Constituição. Na passagem do jusnaturalismo ao juspositivismo e deste ao modelo 

constitucional atual, têm-se “três culturas, três paradigmas, três noções de validade, cada uma 

da quais corresponde a um sistema político diverso. (...) Mas também três paradigmas 

epistemológicos de jurisdição e de ciência jurídica” (FERRAJOLI, 2002, p. 18, tradução da 

autora). 

 

 

3.1 – Legados do positivismo 
 

 

Apontava Hans Kelsen, no prefácio à primeira edição da Teoria Pura do Direito, que 

muitos dos que não se diziam adeptos ou que até mesmo rejeitavam abertamente sua teoria, 

tomavam desta, entretanto, resultados essenciais (2003, p. XI). Com efeito, não há como 

negar que o positivismo jurídico trouxe para a Ciência do Direito elementos que são, até hoje, 

úteis. 

Dentre muitas outras questões, que não vêm ao caso nesse momento, o positivismo 

jurídico trouxe consigo a retomada da lógica no Direito. Não entremos agora na discussão do 

que veio antes – a retomada da lógica e o estudo desta no âmbito do Direito teriam levado à 

construção do positivismo ou o inverso. Uma coisa é certa: houve uma retomada do estudo da 

lógica formal, da retórica, do discurso e da argumentação.  

Na época moderna, deu-se uma ruptura da tradição tópica ou retórica, acompanhada 

do afastamento da lógica. Isso porque a nova ciência não partia de um modelo axiomático, 

mais ligado à lógica formal, mas sim do modelo analítico. A lógica escolástica passou a ser 
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vista, para a ciência moderna, como instrumento adequado apenas para discussões verbais 

estéreis (LORENZEN, apud ATIENZA, 2003, p. 54). 

Esse primeiro aspecto, relativo à retomada do estudo da lógica e da retórica, será 

importantíssimo para compreender-se, adiante, uma das correntes da teoria dos direitos 

fundamentais de grande relevância na atualidade, que volta-se não apenas para a análise de 

conteúdo, mas também da estrutura formal das normas de direitos fundamentais, bem como 

da argumentação, a fim de estabelecer critérios, tanto quanto possível, racionais, na aplicação 

destes (ALEXY, 2002). 

Deve-se, também, ao positivismo, a quebra da concepção jusnaturalista de existência 

de um conteúdo prévio e superior que deva se impor, como “a verdade” ou “o justo”. Isso 

porque, para Kelsen, “o problema da Justiça, enquanto problema valorativo, situa-se fora de 

uma teoria do Direito, que se limita à análise do Direito positivo, como sendo a realidade 

jurídica” (2003, p. XVIII). A Justiça, portanto, só interessaria à política jurídica, não à Ciência 

do Direito. 

Com o positivismo, fica afastada, assim, a idéia de conteúdos éticos pré-fixados, de 

um direito natural superior, de uma verdade ou uma concepção de justiça que se devam impor 

de forma inquestionável. Se isso trouxe certas desvantagens – pois admitir tenha o Direito 

qualquer conteúdo leva à possibilidade de sistemas nazistas, como se viu na prática – trouxe 

também, por outro lado, enormes vantagens teóricas, por abrir espaço para a pluralidade de 

concepções. O preço pode ser alto, é verdade, mas também de grande valia é o avanço que se 

obteve, com a construção de uma ética tolerante, democrática (ADEODATO, 2002). Este é 

outro pilar sobre o qual se há de trabalhar, para compreender o estágio atual da Teoria dos 

Direitos Fundamentais.  

É, também, em decorrência do positivismo – ou, mais especificamente, das limitações 

do positivismo – que se viu a necessidade de dar um passo mais adiante: os valores, não 
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obstante possam ser plúrimos e muitas vezes contraditórios, não podem ser postos para fora 

da Ciência do Direito, como propunha Kelsen. É possível – e, às vezes, até necessário – 

afastar artificial e metodologicamente a questão axiológica, para ir à forma e às estruturas do 

sistema jurídico. O Direito, porém, continuará sendo axiológico, inevitavelmente.  

Se, por um lado, esses valores não são previamente fixados por uma instância que seja 

anterior ou superior, por outro, não se pode admitir sejam, então, postos aleatória e 

arbitrariamente. É preciso compreender e estabelecer parâmetros – tanto quanto possível – 

racionais, do processo de positivação e aplicação desses valores, em uma sociedade. Esse, 

portanto, o desafio a ser enfrentado no pós-positivismo. É em torno a esses questionamentos, 

que se desenvolvem as discussões relativas a direitos fundamentais, tribunal constitucional e 

democracia. 

É, precisamente, em razão da ausência de conteúdos prévios e superiores que surge a 

problemática a ser enfrentada, quanto à legitimidade da fixação de normas rígidas de direitos 

fundamentais: se não há um elemento de justificação prévia, em caráter absoluto, que 

justifique a imposição destes, o que justificaria pré-determinar direitos que devem ter o 

caráter de norma suprema e afastar a possibilidade de deliberação democrática? 

Esses, em síntese, os pontos a serem destacados, que servirão para contextualizar o 

foco que vem tomando a teoria dos direitos fundamentais: a inexistência de conteúdos pré-

fixados e, portanto, a abertura de um espaço de tolerância; a necessidade de critérios racionais 

de legitimação desses conteúdos valorativos; a retomada do estudo da lógica formal, da 

retórica, do discurso e da argumentação, que passam a ser utilizados como instrumentos nesse 

desiderato. 
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3.2 – Diferentes perspectivas, diferentes modelos de Constituição e de Direito 
 

 

Necessário, ainda, fazer algumas observações quanto ao modelo positivista, em face 

do estágio atual da Ciência do Direito e do Constitucionalismo. Como já deixamos registrado, 

a mudança de perspectiva na teoria dos direitos fundamentais se dá não apenas em razão dos 

elementos ora destacados, que dizem respeito à evolução da dogmática jurídica. Há, 

evidentemente, fatores históricos e políticos que contribuíram para essa mudança de 

perspectiva. Mas não é só: o que se verificou foi, propriamente, uma mudança do modelo de 

Direito e do modelo de Constituição. 

Os conflitos enfrentados no âmbito da teoria geral do Direito têm ligação direta com 

as questões constitucionais. Sob o enfoque da sistematização do Direito, a Constituição, 

enquanto fonte de normas, opera como ponte entre a diversidade da produção normativa, por 

um lado, e a identificação, a unidade e a permanência da ordem jurídica, por outro. Daí 

decorre uma forte ligação entre a concepção que se tenha de ordem jurídica (o conceito e a 

natureza do Direito) e a concepção que se tenha da Constituição (o conceito e a natureza da 

constituição), de forma que a teoria da Constituição converte-se em um fragmento da própria 

Teoria do Direito (REGLA, 2001, pp. 434 e ss.). 

É necessário compreender, portanto, que a Constituição do positivismo normativista 

não é a mesma Constituição com a qual lidamos hoje, no denominado 

“neoconstitucionalismo” do período pós-positivista, até porque os modelos de Direito, de 

Estado e de sociedade são outros. 

No positivismo, observa-se que a Constituição é posta como norma fundante do 

sistema jurídico. Visto o Ordenamento Jurídico como um sistema de normas escalonadas e 

hierarquizadas, a “fundamentalidade” das normas constitucionais decorre não do seu conteúdo 
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– da justiça ou injustiça do que disponham – mas do fato de tratar-se de um conjunto de 

normas hierarquicamente superiores, que não têm de recorrer a outras normas do 

Ordenamento para fundamentar-se. Sob essa perspectiva, a Constituição representa elemento 

essencial para garantir a identidade, a unidade e a continuidade do Direito, nos moldes 

expostos acima. Por essa razão é que surge a idéia de assegurar a essas normas a maior 

estabilidade possível, diferenciando-as das normas legais e submetendo-as a procedimento 

especial de revisão, que contemple condições mais difíceis de reunir (KELSEN, apud 

REGLA, 2001, pp. 437 e 438). 

Por outra parte, no modelo positivista, a Constituição tem o papel essencial de 

estabelecer o processo pelo qual as outras normas deverão ser produzidas. Admite-se, é bem 

verdade, que seja possível determinar, em certa medida, o conteúdo da norma a produzir. 

Apontava Kelsen que, não raramente, as Constituições positivas prescrevem ou excluem 

determinados conteúdos. Advertia, porém, que na hipótese de prescrição do conteúdo, 

geralmente haveria mera promessa de leis, tendo em vista a ausência de uma sanção para o 

não estabelecimento do conteúdo prescrito, pelo legislador. Dessa forma, a pré-determinação 

de conteúdo dar-se-ia, muito mais, pela exclusão de determinadas matérias, vinculando-se em 

geral ao catálogo de direitos e liberdades fundamentais (KELSEN, 2003, pp. 246 - 249). 

Assim, quanto ao conteúdo, haveria, no máximo, a imunização de determinados direitos 

individuais. “O legislador não está vinculado à Constituição a não ser em relação ao 

procedimento e somente de forma excepcional no que se refere ao conteúdo das leis” 

(KELSEN, apud SANCHÍS, 2001, p. 169, tradução da autora). 

Sob essa perspectiva, portanto, interpreta-se o papel regulativo da Constituição 

fundamentalmente sob o enfoque procedimental. Há a idéia de uma Constituição como norma 

preferentemente formal, de competência e de procedimento e, só até certo ponto, de conteúdo 

(SANCHÍS, 2001, p. 171), ainda assim vista como limite em relação ao resto do ordenamento 
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jurídico, não como predeterminação finalística.  

Houve, porém, não apenas uma mudança na teoria jurídica, mas também no próprio 

conteúdo dos textos constitucionais. No modelo do atual constitucionalismo, o que se tem é o 

ordenamento jurídico como um desdobramento das exigências de conteúdo postas na 

Constituição. Esta, portanto, não se restringe a impor limites, mas traz exigências a serem 

implementadas (REGLA, 2001, pp. 453 – 454). Passa-se a ver como legítimo não a ordem 

que apenas respeita os direitos, senão aquela que se constitui em desdobramento destes, 

desenvolvendo em sentido positivo todas as exigências constitucionais. Dessa forma, a 

concepção de Constituição como limite ao poder é alterada – ou complementada – pela noção 

de Constituição como instrumento de modelação social (SANCHÍS, 2001, p. 173). 

Há, portanto, uma “rematerialização” constitucional (SANCHÍS, 2001, p. 172), 

verificada com a incorporação de um amplo catálogo de valores. Em conseqüência, o controle 

normativo que a Constituição exerce, como fonte do Direito, é muito mais expansivo, 

chegando-se a falar em “constitucionalização da ordem jurídica” (GUASTINI, apud REGLA, 

2001, p. 455). Essa rematerialização, aliada a outros fatores, põe em relevo a contraposição 

entre Legislativo e Judiciário, democracia (ou maioria) e Constituição.   

De certo modo, verifica-se uma passagem de um modelo concebido mais segundo 

regras, para um modelo voltado a princípios. Essas categorias não servem para classificar 

constituições, genericamente: por um lado, dificilmente uma Constituição poderia ser 

enquadrada integralmente em um ou outro plano; por outro, não se trata apenas de traços 

estruturais dos sistemas constitucionais, mas também de traços da cultura jurídica 

correspondente (REGLA, 2001, p. 456). É certo, porém, que há um incremento do uso da 

estrutura normativa de princípios nos textos constitucionais contemporâneos, que tendem a 

fixar objetivos a serem alcançados, de forma finalística. 

Ante as novas perspectivas, o critério positivista da hierarquização e da subsunção de 
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normas torna-se insuficiente (REGLA, 2001, p. 456, SANCHÍS, 2001, p. 177). “O gênero de 

interpretação que reclamam as Constituições atuais põe sobre a mesa uma série de técnicas e 

argumentos alheios à tradição positivista” (SANCHÍS, 2000, p. 161, tradução da autora). Por 

outra parte, não há como negar que a aplicação de princípios comporta maiores riscos de 

subjetividade valorativa. 

Parece-nos que é, precisamente, nesse ponto, onde se situa atualmente a dificuldade da 

teoria constitucional em justificar o conteúdo e os métodos de implementação dos direitos 

fundamentais. A grande maioria dos direitos fundamentais – e, principalmente, os direitos de 

natureza social – são postos na constituição sob a forma de princípios. Ocorre que Ciência do 

Direito, como um todo – não apenas a teoria constitucionalista – ainda não aprendeu a lidar 

com princípios, nem com os novos modelos de Constituição e de Estado. 

Retomando, portanto, o enfoque exposto, temos que o positivismo trouxe avanços, 

com a ruptura da crença em conteúdos pré-fixados – e, portanto, a abertura de um espaço de 

tolerância – assim como a retomada do estudo da lógica formal, da retórica, do discurso e da 

argumentação. No entanto, novos desafios se fazem presentes e o sistema hierarquizado, 

lógico-formal, de subsunção de normas, torna-se insuficiente.  

Em face do novo modelo com o qual nos deparamos, faz-se necessário buscar critérios 

racionais de legitimação dos conteúdos valorativos postos como direitos fundamentais. Esses 

critérios, entretanto, não necessariamente hão de ser pautados no princípio de maioria. É 

preciso contextualizar: a problemática da aparente contradição, posta por alguns, entre 

constitucionalismo e democracia, encontra-se inserida em um debate muito maior, que é a 

busca da Ciência do Direito por conciliar tolerância e racionalidade. É, portanto, nesse 

contexto que se hão de procurar as respostas. 

Posto, dessa forma, o panorama geral, trataremos a seguir de delinear como se deu, no 

âmbito específico da teoria dos direitos fundamentais, a quebra do mito de conteúdos pré-



 
Saneamento básico: função e limites do controle judicial 
Marília de Oliveira Morais 

____________________________________________________________________ 

 

37 
 
 

fixados de natureza absoluta, a fim de melhor caracterizar a questão específica que nos 

propusemos a enfrentar nesta etapa preliminar do estudo: o papel da argumentação, enquanto 

método democrático de decisão, no estágio atual da Dogmática Jurídica. 

 

 

4 – Teoria dos Direitos Fundamentais – a ruptura do mito jusnaturalista do fundamento 
absoluto. 

 

 

Como já colocamos, durante longo período a discussão acerca dos direitos 

fundamentais esteve voltada para a ilusão do fundamento absoluto. Na busca pela positivação 

e pelo cumprimento desses direitos, tinha-se a imagem de que, de tanto acumular razões e 

argumentos, terminaríamos por encontrar a razão ou argumento irresistível, ao qual ninguém 

poderia recusar a sua própria adesão.  

Alinha-se essa busca, portanto, com a perspectiva jusnaturalista: encontrar o “valor 

último” “superior”, “transcendental” que colocaria certos direitos em um nível intangível, 

acima de qualquer refutação. No entanto, “a natureza do homem revelou-se muito frágil como 

fundamento absoluto de direitos irresistíveis” (BOBBIO, 1992, p. 16). 

Em verdade, não apenas a natureza do homem se mostrou insuficiente, nessa busca, 

senão que a própria busca é fadada ao fracasso. Nem “Deus”, nem a “razão”, nem qualquer 

outro elemento podem levar a esse fundamento absoluto. Isso porque não há como encontrar o 

fundamento absoluto de direitos que são historicamente relativos. 

Com efeito, carece de qualquer sentido uma busca do fundamento absoluto e 

inquestionável para justificar quais seriam os direitos fundamentais, superiores e intangíveis 

que deveriam reger a humanidade. Não há um direito fundamental, ou um núcleo rígido de 

direitos fundamentais, que possam ser colocados, de antemão, como valores imutáveis de uma 
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sociedade. 

É possível até falar-se em valores absolutos, em um plano abstrato. No entanto, se nos 

voltarmos para a análise dos sistemas jurídicos postos e da sua aplicação, se há de observar 

que a relatividade é inerente aos direitos fundamentais; a todos eles – e, de resto, inerente a 

todo e qualquer direito. Afinal, o Direito é contingente, mutável e dinâmico, pois assim é a 

realidade histórico-social, da qual faz parte e com a qual interage. 

Toda busca do fundamento absoluto é, portanto, infundada. De uma parte, se há de 

convir que é bastante vago o que se entenda por direitos fundamentais. Esse, porém, não seria 

o principal problema, pois se fosse apenas este o obstáculo a ser enfrentado, bastaria buscar-se 

maior rigor conceitual. 

Ocorre que os direitos fundamentais – e os valores últimos que por eles se expressam 

– são, muitas vezes, contraditórios entre si e não podem ser todos realizados globalmente e ao 

mesmo tempo, ou pelo menos não na mesma medida. Há, portanto, uma heterogeneidade 

interna dos direitos fundamentais, o que leva à observação de que “quanto mais aumentam os 

poderes dos indivíduos, tanto mais diminuem as liberdades dos mesmos indivíduos” 

(BOBBIO, 1992, p. 21).  

Em razão da incompatibilidade existente entre os próprios direitos fundamentais, 

fazem-se necessárias concessões internas, quando da aplicação ao caso concreto: é preciso 

relativizar um direito fundamental, a fim de privilegiar outro. Aproveitemos, pois, esse 

momento, para indagar, desde já: qual o critério utilizado, nessa contraposição de direitos 

fundamentais contraditórios entre si? Qual o mecanismo utilizado para determinar, ante o caso 

concreto, qual desses direitos há de prevalecer? Essa é uma das questões que a teoria dos 

direitos fundamentais trata de resolver, na atualidade, e que se faz presente na análise acerca 

da implementação dos serviços de saneamento básico. O que determina qual direito 

fundamental deve prevalecer e, concretamente, qual serviço ou ação deve ser priorizada pelo 
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governante? 

Como já registramos, grandes objeções têm sido feitas ao controle jurisdicional de 

constitucionalidade como mecanismo de delimitação e implementação dos direitos 

fundamentais, tendo em vista que os órgãos judiciais não teriam legitimidade representativa, 

segundo parte da doutrina. Voltaremos adiante a essa questão. 

Retomemos a análise acerca da relatividade dos direitos fundamentais. Não bastasse a 

vagueza e a heterogeneidade, acima ressaltadas, os direitos fundamentais são, como já 

adiantamos, mutáveis, variáveis. Direitos declarados absolutos no final do século XVIII, 

como o direito à propriedade sacre et inviolable, são hoje extremamente relativizados. 

Direitos que então sequer eram cogitados, são hoje proclamados com grande entusiasmo13. E 

novas pretensões certamente surgirão. Com isso, prova-se que não existem direitos 

fundamentais por natureza (BOBBIO, 1992, p. 19). Como atribuir, portanto, um fundamento 

absoluto, a direitos historicamente relativos? 

Trazendo a questão para a realidade histórica mais próxima, basta ver como, 

recentemente, após o atentado terrorista do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, país 

supostamente líder na efetivação dos ideais democráticos, transformaram em direito positivo 

uma série de normas violentadoras dos direitos humanos, atingindo diretamente direitos de 

liberdade dos cidadãos (ADEODATO, 2002, p. 202). 

Fica evidenciada, portanto, a inexistência de direitos fundamentais absolutos em si. 

Não se há de temer, entretanto, a relatividade própria dos direitos fundamentais. Até porque 

não se pretende com isso afirmar que sejam os direitos fundamentais relativos no sentido de 

serem frágeis, facilmente refutáveis. Muito pelo contrário. De um modo geral, representam os 

valores máximos que regem uma sociedade. No entanto, esses valores não são postos de 

                                                
13 Para análise histórica do desenvolvimento das diversas dimensões dos direitos fundamentais, SARLET, 2004, 
p. 42-66. 



 
Saneamento básico: função e limites do controle judicial 
Marília de Oliveira Morais 

____________________________________________________________________ 

 

40 
 
 

forma absoluta – como vimos, interagem entre si e com o próprio contexto histórico-

econômico.  

O que ora se está a refutar é a existência de um núcleo intangível de direitos 

fundamentais que possam ser postos a priorísticamente – permita-se a expressão – como 

direitos superiores, absolutos e intocáveis que regeriam a humanidade ou determinada 

sociedade. Não há um núcleo imutável, nem os direitos fundamentais remetem, todos, a um 

único valor14. E justamente por não haver o direito fundamental intangível e absoluto, é inútil 

a busca por fundamentos absolutos. 

Essa, portanto, não será a abordagem do presente estudo. Seria muito simples se 

pudéssemos resolver a questão da ausência de saneamento básico, por exemplo, afirmando 

que os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente têm de ser observados, por serem 

“naturalmente superiores” ou simplesmente por estarem “positivados na Constituição 

Brasileira”. No entanto, como vimos, isso não é possível, no estágio atual da Ciência do 

Direito. Por outro lado, a teoria dos direitos fundamentais se depara com a própria 

relatividade dos direitos fundamentais. Diante do caso concreto, a implementação de políticas 

públicas de saneamento básico em favor de determinados cidadãos certamente estará se 

contrapondo à não efetivação de outros direitos fundamentais de outros sujeitos. 

Um dos objetivos da presente análise é, precisamente, esboçar como, uma vez 

reconhecida a relatividade dos direitos fundamentais, estão sendo traçados os caminhos para a 

legitimação e a fundamentação racional desses direitos, em face do regime democrático e do 

critério de maioria. E ainda, como a análise da fundamentação racional desses direitos pode 

servir de instrumento para a otimização de sua eficácia. 

                                                
14 “Seria muito surpreendente que – dada a variedade e complexidade daquilo que regulam os direitos 
fundamentais e a experiência segundo a qual em questões práticas de alguma importância sempre se há de ter em 
conta um leque de pontos de vista opostos entre si – que justamente os direitos fundamentais pudessem ser 
remetidos a um único princípio. Uma exceção vale apenas para as teorias unipontuais com um grau máximo de 
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Quebrada, pois, a ilusão do conteúdo pré-determinado de forma absoluta, podemos 

dar um passo mais. Uma segunda ilusão dessa perspectiva, digamos, jusnaturalista dos 

direitos fundamentais era a de que, encontrando-se e demonstrando-se o fundamento absoluto, 

obter-se-ia, em conseqüência, a realização desses direitos (BOBBIO, 1992, p. 22). 

Acreditava-se, assim, que, uma vez positivados nos ordenamentos jurídicos os direitos 

considerados fundamentais a uma sociedade, estaria o problema solucionado. 

Com razão destaca Noberto Bobbio que o grande desafio dos direitos do homem e, 

particularmente, dos direitos sociais, na atualidade, não é a sua falta de fundamento, mas a sua 

inexeqüibilidade, de forma que o problema central em relação aos direitos do homem, hoje, 

não seria “tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los” (grifos nossos). Daí porque, aponta 

não se tratar de um problema filosófico, mas político (BOBBIO, 1992, p. 24). Sem dúvida, a 

inefetividade dos direitos fundamentais constitui um grave problema político, evidentemente, 

mas também jurídico, poderíamos acrescentar15. 

Não se há de negar que a questão da eficácia dos direitos fundamentais tem contornos 

políticos. Tem, também, entretanto, aspectos jurídicos relevantes que hão de ser analisados. 

Mas os desafios postos à teoria dos direitos fundamentais na atualidade não se resumem à 

questão da exeqüibilidade dos mesmos.  

Como vimos, todo direito fundamental é, em última análise, relativo; daí, não há 

nenhum direito fundamental que possa ser posto como a verdade. Qual é, então, o critério de 

legitimação desses direitos? Qual o mecanismo de implementação e compatibilização destes, 

quando de sua aplicação a casos concretos? Esses, portanto, problemas cruciais a serem 

enfrentados pelo constitucionalismo contemporâneo. Como também observamos, não mais se 

                                                                                                                                                   
abstração, tal como as que sustentam que o fim último dos direitos fundamentais é assegurar a dignidade 
humana” (ALEXY, 2002, p. 37, tradução da autora). 
15 Defendendo a necessidade de “uma visão sociológica e política do jurídico, assim como a uma visão jurídica 
da política” OLIVEIRA, apud KRELL, 2002, p.22; 
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admite que essas questões sejam postas para fora da dogmática jurídica ou jogadas ao campo 

da irracionalidade, pura e simples. Surge, assim, a necessidade de conciliar tolerância e 

racionalidade, em face do regime democrático. 

 

 

5 – A Teoria dos Direitos Fundamentais no contexto pós-positivista – tolerância e 
racionalidade. 

 

 

Observa-se, nas produções mais recentes, que têm tomado relevo duas perspectivas, 

que consideramos essenciais para o desenvolvimento coerente de uma teoria jurídica dos 

direitos fundamentais: por um lado, têm crescido os estudos acerca da efetividade dessas 

normas, nos moldes que expusemos perfunctoriamente – afinal, não basta a mera 

contemplação de direitos fundamentais nos textos constitucionais, se não houver a necessária 

eficácia social (SARLET, 2004); por outro lado, têm-se desenvolvido, também, estudos 

acerca da estrutura e do mecanismo de aplicação dos direitos fundamentais – e, mais 

especificamente, das normas de direitos fundamentais – na tentativa de viabilizar, tanto 

quanto possível, respostas racionalmente fundamentadas para as questões vinculadas a esses 

direitos (ALEXY, 2002). 

Um e outro aspectos entrelaçam-se, evidentemente, apesar de partirem de enfoques 

bastante diferenciados. A análise acerca da efetividade dos direitos fundamentais tem maior 

destaque nos países denominados “periféricos”, como é o caso do Brasil, em que há, ainda, 

grande distância entre as previsões constitucionais e a realidade social. Ademais, em geral, os 

estudos nessa área centram-se em aspectos específicos do Direito Constitucional, sob um 
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enfoque intrassistêmico16. 

Ocorre que, a par dos debates travados no âmbito específico da efetividade das 

normas constitucionais, nas linhas sumariamente expostas acima, também o estudo de uma 

teoria, digamos, geral dos direitos fundamentais tem se desenvolvido, como viemos 

demonstrando no decorrer da presente exposição. Sem dúvida, as teorias construídas nesse 

sentido podem contribuir, também, para otimizar a aplicação dos direitos postos em 

determinado ordenamento. 

O desenvolvimento de uma teoria que procure compreender a estrutura das normas de 

direitos fundamentais e estabelecer parâmetros que permitam – tanto quanto possível – 

analisar a aplicação dessas normas dentro de critérios de fundamentação racional, é, sem 

dúvida, de grande utilidade para qualquer análise jurídica que se pretenda desenvolver acerca 

dos direitos fundamentais. 

Assim, maior clareza analítico-conceitual, no que pertine aos conceitos, às estruturas 

das normas de direitos fundamentais e às formas de argumentação utilizadas na aplicação 

dessas normas, permite não apenas uma maior segurança do ponto de vista de previsibilidade 

– ou seja, “o que se esperar” na aplicação de normas de direitos fundamentais em determinado 

caso concreto. Traz, também, segurança sob a perspectiva de viabilizar maior controle da 

aplicação dos direitos fundamentais, pelos órgãos competentes, dentro de critérios racionais17.  

Daí porque, dissemos estarem, uma e outra perspectivas, entrelaçadas. O 

desenvolvimento de uma teoria geral dos direitos fundamentais voltada para essas diretrizes 

                                                
16 Nem sempre, porém, a discussão se restringe aos aspectos internos. Face aos anseios de concretização do 
modelo de Estado Social Democrático de Direito traçado nas Constituições de muitos desses países, tem se 
ampliado o debate acerca da função e dos limites da atuação do Poder Judiciário na efetivação dos direitos 
fundamentais. Dessa forma, uma e outra perspectivas se entrelaçam: aliadas ao exame da efetividade, grandes 
discussões têm sido travadas acerca dos critérios de legitimação da Jurisdição Constitucional, bem como se tem 
apontado a necessidade de nova perspectiva por parte do Terceiro Poder (KRELL, 2002; STRECK, 2002). 
17 Evidente que tratamos aqui de uma segurança absoluta. Não há como se falar em “fórmulas mágicas” que 
permitam alcançar de antemão “a” solução “correta” ou “verdadeira” para o caso concreto. Afinal, o que se há de 
buscar é um “meio-termo teórico” entre o “casuísmo irracionalista” e a “defesa ingênua de uma verdade jurídica 
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pode contribuir – e muito – na análise da efetividade desses direitos, no âmbito dos países em 

desenvolvimento. Para tanto, são necessárias, porém, certas cautelas, como examinaremos 

mais adiante.  

 

 

5.1 – Teoria dos Direitos Fundamentais e  a ética da tolerância 
 

 

Como vimos, o positivismo situa o problema da Justiça, enquanto problema 

valorativo, fora da teoria do Direito; não indaga a respeito do conteúdo do sistema jurídico e 

de sua legitimidade. Apenas nega que seja esse conteúdo pré-estabelecido por instâncias 

superiores. 

Do ponto de vista filosófico, portanto, pode-se dizer que o positivismo jurídico 

entende o direito como resultado de um ato de poder competente, independentemente do 

conteúdo. Daí afirmar-se que seria o positivismo auto-referente, procedimental e, “de certo 

modo, irracional quanto ao conteúdo, à medida que recusa um paradigma externo que 

configuraria a possibilidade de uma matéria ética ‘necessária’” (ADEODATO, 2002, p. 195). 

Falemos, pois, de racionalidade. Por um lado, a crença em um direito natural, 

embasado em uma idéia de verdade e justiça pré-fixadas por uma instância superior 

(jusnaturalismo), não nos pode levar a critérios racionais. Em última análise, a questão estaria 

em quem determina qual seja essa verdade que há de guiar o Direito. Da mesma forma que 

essa concepção pode nos levar à defesa da igualdade cristã, pode também levar às 

perseguições religiosas, ao racismo e a outras formas de intransigência (ADEODATO, 2002, 

p. 199). 

                                                                                                                                                   
única para aplicação da Constituição diante dos conflitos concretos” (ADEODATO, 2003, p. 75). 
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Por outro lado, tampouco se pode dizer que a postura positivista seja, nesse aspecto, 

racional. A relegação da análise do conteúdo para fora da ciência jurídica – e, portanto, a 

aceitação de que qualquer poderá ser esse conteúdo, sem que isso interesse ao Direito – pode 

levar, igualmente, à imposição de sistemas extremamente intolerantes e que não reflitam, 

necessariamente, as diretrizes de uma sociedade. Dessa forma, o positivismo mostra-se hoje, 

também, insuficiente.  

Na realidade plural em que vivemos não mais cabe um universalismo axiológico, na 

busca de valores absolutos e superiores que seriam impostos a toda a sociedade. Porém, 

fazem-se necessárias teorias que preencham essa lacuna, a fim de examinar, sob critérios 

racionais, o processo de legitimação do direito. 

Nesse ponto, parte-se daquilo que o positivismo deixou como legado, a vantagem 

teórica da tolerância da diversidade de conteúdos. Esta que seria a contribuição ética do 

positivismo: “como não há uma justiça evidente em si mesma, os próprios cidadãos é que têm 

que tomar em suas costas o fardo de dizer, de pôr (daí positivismo) o direito. Foi o que 

mudou: o direito continua axiológico, como inevitavelmente o é, mas seu valor não está pré-

fixado por qualquer instância” (ADEODATO, 2002, p. 220). 

Antes de prosseguirmos na análise, algumas observações hão de ser feitas, a respeito 

da tolerância, tantas vezes mencionada nas presentes considerações. Noberto Bobbio, 

analisando “As Razões da Tolerância”, em 1986, já alertava para algumas questões que 

devem ser, nesse momento, destacadas. 

A tolerância não é, em si, algo bom. Não é difícil notar, no decorrer da história, que 

entre os tolerantes “nem sempre estiveram os espíritos mais nobres e heróicos. Com 

freqüência, estiveram entre eles os retóricos18 e os indiferentes. Os espíritos vigorosos 

                                                
18 Como se observa, a expressão “retórico” é aqui utilizada com a conotação de falácia, como instrumento 
adequado apenas para discussões verbais estéreis que esconderiam a verdadeira intenção do interlocutor. A esta 
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matavam e morriam” (BENEDETTO, apud, BOBBIO, 1992, p. 205). 

Em verdade, o próprio termo tolerância guarda, em si, um aspecto positivo e um 

negativo. O tolerar implica admitir não apenas as boas, mas as más idéias. E é nessa 

perspectiva que a tolerância excessiva pode configurar-se não como algo positivo, mas como 

indulgência culposa, condescendência com o mal, falta de princípios. É possível, portanto, 

que haja excesso de tolerância no sentido negativo, de deixar as coisas como estão, sem 

interferir. Como definir até que ponto a tolerância se apresenta como positiva, ou se torna, ao 

contrário, negativa? Toda tolerância real, histórica, é relativa. Entre os extremos da tolerância 

e da intransigência há uma zona cinzenta, de difícil delimitação (Ibidem, p. 210-211). Esse, 

sem dúvida, um problema com o qual se deparam, dia a dia, aqueles que lidam com a 

aplicação de direitos fundamentais.  

É esse, precisamente, um dos pontos cruciais na análise acerca da ausência / 

deficiência dos serviços de saneamento básico: como conseguir preservar a tolerância 

democrática, sem que esta se transmude em condescendência? E como conseguir assegurar a 

efetividade dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à 

saúde, por meio da implementação desses serviços, sem cair na seara da intransigência 

antidemocrática? 

A tolerância deve ser admitida, nem que seja por razões utilitaristas. Pelo menos do 

ponto de vista prático, constitui um mal menor; seria, pois, a tolerância, um mal necessário, 

um instrumento útil, na busca pela convivência de crenças e valores plúrimos de uma 

sociedade complexa. Indo um pouco mais além: “a tolerância pode significar a escolha do 

método da persuasão, em vez do método da força” (BOBBIO, 1992, p. 206-207). 

Põem-se, assim, tolerância e argumentação como instrumentos democráticos de 

                                                                                                                                                   
concepção já nos referimos (p. 9, supra). Adiante trataremos mais detidamente o enfoque que vem sendo 
conferido à retórica e seu papel, na atualidade. 
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decisão. A tolerância, porém, há de ser adequadamente compreendida, a fim de evitar que 

haja excesso de tolerância, no sentido negativo. Para definir o limite entre a tolerância e a 

condescendência – limite este sempre impreciso, como ressaltamos – são necessários 

parâmetros. A tolerância positiva, assim como a argumentação, depende de premissas. 

Premissas estas que podem ter sido racional e democraticamente postas na Constituição19. 

Este o ponto que nos interessa. 

Voltemos ao que ressaltamos logo de início, a respeito da retomada do estudo da 

lógica. O desenvolvimento de teorias a respeito da lógica deôntica, sobremaneira a partir da 

metade do século XX, veio destacando o caráter prescritivo inerente à estrutura do Direito, em 

desdobramento do dualismo Kantiano entre ser (Sein) e dever-ser (Sollen). Paralelamente, 

retomaram-se os estudos acerca da retórica e da argumentação. 

Pois bem, o Direito volta-se para a solução de conflitos intersubjetivos, solução esta 

que não poderá ser buscada no plano descritivo, mas terá de ser, assim, prescrita. Isso quer 

dizer que, “quando se discute a respeito dos aspectos éticos, não se pode argumentar em 

termos de uma verdade, seja ela qual for. Aqui, só se pode opinar e tentar persuadir. É o 

campo por excelência da retórica” (ADEODATO, 2002, p. 186). 

Com efeito, nos sistemas democráticos, há a substituição das técnicas de força, pelas 

técnicas de persuasão como meio de resolver conflitos. Precisamente por isso é que se ressalta 

o quanto “a escola da nova retórica contribuiu pra ilustrar a relação entre argumentação 

retórica, no discurso, e método democrático, na prática” (BOBBIO, 1992, p. 208, sem grifos 

no original). 

 

                                                
19 Nem toda Constituição é posta de forma racional e democrática. Isso dependerá, evidentemente, da forma de 
instituição da nova ordem constitucional e do contexto histórico, social e econômico que envolveu a Assembléia 
Constituinte. Pretende-se destacar, porém, que, desde que atendido um processo democrático de elaboração, a 
Constituição terá importante papel, a fim de definir parâmetros que permitirão identificar até onde deve ir a 
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5.2 – Teoria dos Direitos Fundamentais e  a argumentação como método democrático de 
decisão. 

 

 

Dentro desse contexto, é necessário compreender que democracia não é, apenas, 

maioria. O constitucionalismo, nos moldes atuais, representa, portanto, não um retorno ao 

jusnaturalismo, nem um enfraquecimento do positivismo, mas precisamente o reforço deste: o 

positivismo jurídico em sua forma mais extremada e acabada (FERRAJOLI, 2002, p. 8). 

Enquanto o positivismo joga para fora da teoria jurídica a decisão – a escolha dentre 

as possíveis soluções contidas na moldura jurídica para determinado caso é considerada, 

simplesmente, como ato volitivo e político – o modelo proposto pelo constitucionalismo e 

pela teoria dos direitos fundamentais no contexto pós-positivista trata de entender e explicitar 

esse processo de escolha, de forma, tanto quanto possível, racional. 

O simples critério da deliberação por maioria não necessariamente é racional. Em 

verdade, a adoção única e exclusiva do critério de maioria como meio de decisão poderia 

constituir um retorno à “irracionalidade” do positivismo a que nos referimos linhas atrás: 

qualquer decisão, fosse qual fosse seu conteúdo, teria de ser considerada “legítima” apenas e 

tão somente por ter sido observado o “procedimento” da decisão por maioria.  

É necessário superar o conceito meramente formal de democracia, compreendendo-se 

sua dimensão substancial (FERRAJOLI, 2002, p. 12-14). Em um regime que se considere 

minimamente democrático, não se pode admitir, por exemplo, que a maioria restrinja as 

“condições e pressupostos que fazem do procedimento democrático um mecanismo apto para 

                                                                                                                                                   
tolerância, sem que se caia em seu aspecto negativo, bem como fixar as premissas necessárias ao processo de 
argumentação. 
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encontrar soluções corretas” 20. 

No modelo do constitucionalismo contemporâneo, como vimos, há uma maior 

incidência de normas constitucionais na forma de princípios, o que abre margem a maior grau 

de subjetividade da decisão. No entanto, tem-se, em contraposição, a obrigatoriedade de 

fundamentação racional por parte do órgão judicial, ao aplicar tais normas.  

“A rematerialização da Constituição através de princípios supõe um deslocamento da 
discricionariedade desde a esfera legislativa para a judicial; bem é verdade que não 
se trata mais da mesma discricionariedade, e a diferença é essencial: a do legislador, 
foi sempre uma discricionariedade imotivada, enquanto a do juiz pretende vir 
amparada por uma depurada argumentação racional” (SANCHÍS, 2001, p. 173, sem 
grifos no original, tradução da autora). 

 

É sob essa perspectiva que, na busca por critérios de racionalidade na aplicação do 

Direito, têm se desenvolvido na ciência jurídica as teorias acerca do discurso e da 

argumentação. A dogmática jurídica procura, hoje, estabelecer critérios racionais para a 

fixação e legitimação do conteúdo das normas jurídicas e sua aplicação, dentro de um campo 

de tolerância. Nesse contexto, o discurso e a argumentação desempenham papel fundamental. 

Como não poderia deixar de ser, esta é, também, a perspectiva que tem ganhado relevo no 

âmbito da nova teoria dos direitos fundamentais (ALEXY, 2002). 

Trata-se, portanto, de compreender a estrutura das normas de direitos fundamentais e 

estabelecer parâmetros que permitam – tanto quanto possível – analisar a aplicação dessas 

normas dentro de critérios de fundamentação racional. Daí a importância de avançarmos na 

compreensão do método da ponderação, na aplicação dos princípios em situação de conflito.  

A análise da argumentação e, especificamente, o desenvolvimento do método da 

ponderação de princípios não traz uma resposta conclusiva ou a solução correta. No entanto, 

                                                
20 O difícil, porém, é delimitar a esfera de abrangência dessas condições e pressupostos. Tanto pode ser algo 
muito amplo, como algo muito restrito. “Pode ter uma interpretação restrita se apenas pensamos que o papel dos 
juízes deve limitar-se a verificar se estiveram presentes as condições procedimentais do debate e da decisão 
democrática. Mas acredito que não deva ser assim, pois a validade de uma decisão majoritária depende de muitas 
coisas. Depende de questões tais como a existência de uma relativa igualdade nos recursos de participar nesse 
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ao menos são fixados parâmetros. “(...) se por um lado [a ponderação] não assegura uma e 

somente uma resposta para cada caso prático, sim nos indica o que é que se tem que 

fundamentar para resolver o conflito ou colisão, ou seja, para onde deve dirigir-se a 

argumentação” (SANCHÍS, 2001, p. 181, tradução da autora). 

O próprio Alexy, ao tratar das objeções de irracionalidade ou subjetivismo entende 

que estas “Valem, na medida em que se infira das mesmas que a ponderação não é um 

procedimento que em cada caso, conduza exatamente a um resultado. Mas não valem na 

medida em que se infira das mesmas que a ponderação não é um procedimento racional” 

(ALEXY, 2002, p. 157, tradução da autora). 

Dessa forma, não obstante as decisões judiciais relativas a direitos fundamentais não 

estejam vinculadas diretamente à representatividade popular, a necessidade de 

fundamentação, atrelada à análise racional da argumentação e do método de ponderação, 

revestem-na de caráter democrático, por viabilizar a análise e o debate acerca dos motivos que 

levaram à decisão. 

 

 

6 – Considerações conclusivas e advertências 
 

 

Com a presente exposição, o que se pretendeu foi contextualizar o problema da 

legitimidade da jurisdição constitucional e demonstrar que o critério da representatividade 

popular e da decisão por maioria não necessariamente se apresenta como mais democrático. 

Ao contrário, por vezes se apresenta de forma extremamente irracional, sendo as decisões 

impelidas por interesses inimagináveis, tendo em vista que as escolhas parlamentares 

                                                                                                                                                   
debate democrático, de acesso à educação ...” (NINO, apud SANCHÍS, p. 166, tradução da autora). 
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independem de qualquer fundamentação racional. 

Em seguida, trataremos de fazer algumas advertências, quanto a aspectos que podem 

não ter ficado suficientemente claros no decorrer da exposição, bem como destacaremos a 

necessidade de cautela, na transposição de alguns pontos que mencionamos da teoria dos 

direitos fundamentais desenvolvida em outros países, para a nossa realidade.  

 

 

6.1 – da necessidade de contextualização histórica, econômica e política 
 

 

Cumpre registrar, a fim de evitar equívocos, que sob nossa concepção o modelo do 

denominado “neoconstitucionalismo”, caracterizado pela combinação entre supremacia 

constitucional e o controle jurisdicional de constitucionalidade, não necessariamente é, em si, 

algo positivo. Basta examinarmos a realidade fática: é tão fácil encontrar abundantes 

exemplos de freios judiciais a leis que tratavam de restringir direitos fundamentais, como 

também tentativas legislativas de promovê-los que acabaram “abortadas” por decisões 

retrógradas de tribunais constitucionais. Há de ser considerado, em cada caso, o contexto 

social, cultural, político e econômico de determinada sociedade. Para diferentes 

circunstâncias, resultarão apropriados diferentes sistemas de decisão. Assim, pouco se pode 

dizer “em geral” acerca do maior ou menor valor instrumental do “constitucionalismo forte” 

(BAYÓN, 2000, p. 88). 

Não há dúvidas, porém, de que é preciso ampliar o conceito de democracia. Afinal, no 

estágio atual, “é inconcebível que a democracia representativa seja o único instrumento de 

participação do cidadão na vida política do país”. Visão formalista da democracia acaba por 

equiparar os conceitos de cidadão e eleitor, revelando-se insuficiente para a sociedade 
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brasileira contemporânea (APPIO, 2006, p. 20 e 26). 

Oportuno deixar claro, portanto, que não se pretende negar a importância do sistema 

representativo e da participação direta da sociedade na tomada de decisões. Inclusive, em 

países onde haja uma forte representatividade da população e discussão parlamentária ampla e 

transparente, bem como haja uma cultura política pelo respeito às minorias e a população 

tenha a oportunidade efetiva de participação, o critério de decisão por maioria pode ser 

suficiente, sem que o sistema deixe de ser, portanto, racional. 

O que se pretende, entretanto, nesse momento inicial, é apenas destacar que o conceito 

de democracia não se resume a esses elementos. Por outra parte, dentro de uma concepção 

substancial de democracia, a obrigatoriedade de fundamentação da decisão judicial viabiliza 

uma esfera de debate e de análise racional que na maioria das vezes não é possível na esfera 

legislativa. 

A decisão judicial não constitui simples ato isolado do juiz. Na linha já exposta, a 

Constituição há de ser compreendida enquanto “espaço das diferenças, da tolerância 

necessária à convivência dos diversos segmentos da população” e o processo de decisão 

judicial deve ser entendido enquanto instrumento de “ampliação do debate democrático sobre 

o conteúdo dos princípios e valores constitucionais” (APPIO, 2006, p. 20-21), o que não anula 

nem enfraquece o sistema representativo e a participação popular direta. 

Por outra parte, é necessário que a análise acerca do núcleo essencial da Constituição 

e sua função na estruturação do Estado contemporâneo, bem como dos mecanismos de 

controle e implementação da mesma, seja desenvolvida de forma contextualizada, em face do 

momento histórico e dos fatores econômicos e políticos que envolvem cada país – e, 

conseqüentemente, cada Constituição – o que torna ainda mais difícil a tarefa. 

Para diferentes contextos, resultarão apropriados diferentes sistemas. Até mesmo 

porque o tipo de questões que são levadas ao Poder Judiciário em países centrais é diferente 
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dos problemas que são enfrentados no cotidiano de países periféricos, como o Brasil.  

“São inúmeros os fatores que separam a realidade política brasileira da mesma 
realidade em outros países, especialmente aqueles com longa tradição constitucional, 
como a Alemanha e os Estados Unidos onde, geralmente, nossos juristas vão colher 
subsídios para enfrentar o debate nacional. Os efeitos da globalização não afetam, de 
idêntica maneira, os cidadãos dos países centrais e os cidadãos dos países 
periféricos. Por conseguinte, as demandas levadas ao Poder Judiciário são de 
natureza diversa” (APPIO, 2006, p.19). 
 

É importante, portanto, tecer algumas breves considerações a respeito da realidade 

brasileira, bem como advertir quanto a cautelas necessárias na transposição das doutrinas 

estrangeiras relativas a direitos fundamentais para nosso ordenamento. 

 

 

6.2 – o caso brasileiro 
 

 

Nossa Constituição, elaborada no contexto de superação da ditadura militar, traz em si 

uma proposta de constitucionalismo dirigente, com forte caráter social, proposta esta que se 

encontra, ainda, muito longe de efetivar-se na prática. Dessa forma, a Constituição de 1988, 

em larga medida, nunca deixou de ter natureza nominal, nos moldes da difundida 

classificação de LOWENSTEIN: não obstante seja juridicamente válida, o processo político 

não se adapta às suas normas, que carecem de realidade existencial (COSTA, 2004, p. 73).  

Diante dessa situação, parece difícil confiar a aplicação dos direitos fundamentais à 

decisão parlamentar. Por um lado, a deliberação legislativa reveste-se – ao menos 

formalmente – de representatividade popular e segue o critério majoritário. Por outro, 

entretanto, são as decisões tomadas de forma imotivada e, no mais das vezes, impelidas por 

interesses ocultos, que não são postos à luz da população. Não se pretende, com isso, afirmar 

que o Poder Judiciário seja um poço de bondades e vá assegurar maior efetividade aos direitos 

fundamentais postos em nossa constituição. No entanto, ao menos há a necessidade de 
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fundamentação racional e a possibilidade de análise dos argumentos que levaram à solução, 

diante do caso concreto. 

Nesse aspecto, não é demais lembrar que o espaço destinado ao Poder Judiciário, no 

Brasil, foi ampliado, “não por obra da doutrina ou de teorizações da ideologia dos juízes, mas 

sim, por conta de demandas concretas, de natureza social, que surgem como decorrência da 

redefinição do papel do Estado” (APPIO, 2006, p. 22). 

É, portanto, dentro desse contexto, que entendemos ser, ainda, útil e necessária a 

adoção, no Brasil, da combinação supremacia da Constituição e jurisdição constitucional. Se, 

de uma parte, o Direito não deve, nem pode, anular a Política, é certo que esta encontrará 

naquele algumas amarras e diretrizes, em um movimento de limites e interferências 

recíprocas.  

Considerando, pois, a nossa realidade – política, econômica e jurídica – entendemos 

que o controle judicial de constitucionalidade, compreendido e implementado de forma 

adequada, pode exercer importante função, como meio de efetivação dos direitos sociais 

postos no texto constitucional.  

 

 

6.3 – cautelas necessárias na transposição das teorias estrangeiras para os países 
periféricos 

 

 

No decorrer da exposição, traçamos, em linhas gerais, o panorama atual da teoria 

jurídica a respeito dos direitos fundamentais, dentro do contexto pós-positivista da dogmática 

jurídica, fazendo alusão a doutrinas desenvolvidas em outros países. Resta-nos, portanto, 

alertar quanto a alguns aspectos que hão de ser observados quando da análise de ditas teorias 

e, sobretudo, na eventual transposição dessas teorias para os países periféricos, como é o caso 
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do Brasil. 

Primeiramente, como em qualquer estudo, é necessário juízo crítico e coerência. 

Assusta-nos ver como algumas das teses construídas no continente europeu são repetidas em 

nosso país inadvertidamente, como verdades absolutas, sem maiores questionamentos. Fique 

claro que não pretendemos, com isso, desprestigiar as teses que vêm sendo construídas. Como 

vimos, há, nas teorias estrangeiras, elementos importantes para avançarmos na análise da 

legitimidade dos meios de implementação dos direitos fundamentais e tais teorias podem, 

inclusive, ser úteis na análise acerca da efetividade desses direitos. Repudiamos, porém, à 

repetição acrítica feita, muitas vezes, sem maiores aprofundamentos ou explicações, das teses 

desenvolvidas em ordenamentos estrangeiros. 

Destacou-se, anteriormente, a importância de compreender e aprofundar os estudos 

acerca do método de ponderação de princípios (ALEXY, 2002), como um dos caminhos para 

assegurar maior efetividade dos direitos fundamentais. Nesse aspecto, parece importante 

alertar àqueles que pretendam adentrar no estudo da nova teoria dos direitos fundamentais, 

quanto a alguns equívocos que vêm sendo cometidos na leitura da obra hoje tão difundida de 

Robert Alexy e, especificamente, na transposição desta para nossa realidade próxima. 

É comum encontrarmos, nos trabalhos desenvolvidos no Brasil a respeito dos direitos 

fundamentais, referências à distinção entre “regras” e “princípios”21, afirmando-se que estes 

teriam maior grau de generalidade e abstração e trazem referências diretas a valores; que os 

princípios não fundamentariam, diretamente, nenhuma ação, dependendo para tanto de uma 

regra concretizadora; que no conflito de regras há, sempre, a solução pela perda de validade 

de uma regra (ou de uma regra de exceção a esta) para a aplicação de outra, enquanto na 

colisão de princípios há uma ponderação, privilegiando-se o acatamento de um, sem que isso 

                                                
21 Para maior aprofundamento, ver ALEXY, 2002, p. 81 e ss. 
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implique o desrespeito completo do outro; que os princípios constituem “mandamentos de 

otimização” que se cumprem na medida das possibilidades, fáticas e jurídicas, que se 

oferecem concretamente. 

Essas observações não deixam de ser compatíveis, a princípio, com a teoria 

desenvolvida por Alexy. São, entretanto, no mais das vezes, colocadas de forma fragmentária, 

retirando seu verdadeiro significado. E o que é mais preocupante: a doutrina brasileira relativa 

à efetividade dos direitos fundamentais e, sobretudo, a jurisprudência pátria a respeito tendem 

a favorecer o uso distorcido dessas teorias como “procedimentos interpretativos de bloqueio” 

(FERRAZ Jr., 1990, p. 12). 

Com razão se tem advertido que é necessário cautela, pois a recepção de conceitos 

doutrinários e jurisprudenciais oriundos de outro sistema jurídico é capaz de atribuir aos 

mesmos a aparência de um princípio geral ou universal que foi meramente “descoberto”, e 

não voluntariamente criado. Dessa forma, a importação desses conceitos acaba por aumentar a 

legitimidade de seu uso (KRELL, 2002, p. 43), sem maior juízo crítico a respeito dos mesmos 

e sem maior preocupação de adaptá-los a nosso sistema. 

Começa-se a alertar, assim, que “a euforia do novo acabou por acarretar alguns 

exageros e problemas teóricos que têm inibido a própria efetividade do ordenamento jurídico” 

(ÁVILA, 2005, p. 15). O que nos preocupa, portanto, é que a fixação de conceitos teóricos 

construídos para melhor compreender a estrutura das normas de direito fundamental sejam 

elevadas, muitas vezes, a dogma. Dogmas nos quais se trata de enquadrar a realidade – não o 

inverso. Isto é: toma-se o modelo, para nele enquadrar – a qualquer custo – nossa realidade, 

sem maiores questionamentos. 

Mas há algo ainda pior: as teorias de direito fundamental são importadas da doutrina 

estrangeira para serem aqui aplicadas, sem qualquer preocupação com o contexto sócio-

econômico no qual foram desenvolvidas. Nesse aspecto, não se pode perder de vista que a 
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historicidade se manifesta não apenas no modelo de determinada ordem, mas também nos 

pensamentos que sobre esta se voltam (SALDANHA, 2003, p. 35). 

É necessário observar e contextualizar que a teoria dos direitos fundamentais 

desenvolvida por Robert Alexy, por exemplo, toma por base os direitos previstos na Lei 

Fundamental alemã. O próprio autor é expresso ao fazer tal advertência (ALEXY, 2002, p. 

29). 

Pois bem, na Lei Fundamental alemã, diferentemente do que ocorre em nossa 

Constituição Federal de 1988, não estão positivados os direitos fundamentais ditos sociais, ou 

prestacionais. A omissão desses direitos no texto constitucional alemão é decorrência de um 

contexto histórico específico vivido naquele país: os modernos artigos da Carta de Weimar 

sobre direitos sociais teriam sido “ridicularizados” pelos integrantes da extrema direita e 

esquerda política, como “promessas vazias do Estado burguês”. Por essa razão, teriam ficado 

de fora, nas Constituições subseqüentes, a fim de evitar o descrédito dos cidadãos no texto 

constitucional e a perda da normatividade. Não se abriu mão, porém, dos direitos sociais, 

tendo sido mantida, na Lei Fundamental alemã, o modelo do Estado Social (art. 20, LF). Daí 

referir-se a doutrina alemã, e, especificamente, Robert Alexy, a “mandados de otimização” e 

não propriamente a “direitos” (KRELL, 2002, p. 46-48). 

A Constituição brasileira, porém, ao contrário da alemã, não permite tal interpretação. 

Tentativa de relativizar os direitos fundamentais sociais e de retirar-lhes a qualidade de 

“fundamentalidade”, não traria nenhuma vantagem, em nosso país, além de ser extremamente 

perigosa (ibidem, p. 49). 

Não bastasse isso, não há como comparar o contexto sócio-econômico de um país 

como a Alemanha à realidade de países periféricos, como o Brasil. É por essas razões que se 

há de concluir que “uma transferência mal refletida (...) do entendimento dos direitos 

fundamentais como mandados de otimização (e não legítimos Direitos Fundamentais) 
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constituiria ‘uma adoção de soluções estrangeiras, nem sempre coerentes com as verdadeiras 

necessidades materiais’ do país” (YAZBECK, apud, KRELL, 2002, p. 56). 

Em suma, essas eram as considerações que nos parecem ser relevantes. Indispensável, 

de uma parte, compreender o atual estágio da teoria dos direitos fundamentais segundo o 

contexto pós-positivista e os desafios que hoje enfrentamos, destacando-se a importância da 

argumentação racional como meio de legitimação do controle jurisdicional dos direitos 

fundamentais. De outra, não se pode perder de vista a historicidade inerente a todo 

pensamento e a necessidade de análise crítica, a fim de evitar transposições irrefletidas das 

teses desenvolvidas em países estrangeiros para a nossa realidade.  

Partimos, assim, do pressuposto de que o Poder Judiciário pode e deve atuar no 

controle das políticas públicas postas no texto constitucional brasileiro, o qual, não obstante as 

reformas por que passou, mantém seu caráter dirigente (COSTA, 2004, p. 72-74)22.  

Não se trata de superar os sistema representativo, previsto na nossa Constituição de 

1988, mas de ampliar o conceito de cidadania, através de funções complementares a serem 

desempenhadas pela própria sociedade (APPIO, 2006, p. 28) e pelo Poder Judiciário. 

Sob essa perspectiva, trataremos de examinar, de forma aprofundada, não apenas qual 

a função, mas, principalmente, quais os limites da atuação judicial nessa seara. Pontuadas 

essas questões, adiantemos no debate proposto. É necessário, portanto, nesse momento, saltar 

um pouco adiante, para proceder à análise específica da proteção / efetividade dos direitos 

fundamentais prestacionais, centrando a análise nos contornos do postulado da tripartição dos 

poderes, no controle judicial dos atos administrativos discricionários e no princípio da reserva 

do possível. 

                                                
22 No que se refere à permanência do caráter dirigente de nossa Constituição e à polêmica gerada em torno da 
mudança de perspectiva de CANOTILHO, ver: CANOTILHO, 2001, p. V-XXX (prefácio à segunda edição); 
KRELL, 2002, p. 67-70; STRECK, 2003; COUTINHO, 2005; COSTA, 2004, p. 72-74; CUNHA Jr., 2004, p. 
55-64. 
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CAPÍTULO II – Limites do Controle Judicial 
 

 

1 – O princípio da separação dos poderes 
 

 

1.1 – Considerações preliminares – da separação das funções estatais 
 

 

Antes de adentrar na análise do clássico postulado da “tripartição dos poderes”, 

cumpre tecer algumas considerações preliminares que, não obstante possam, nesse momento, 

parecer singelas, terão, adiante, grande repercussão para o presente estudo. 

Apesar da já consagrada expressão, o modelo tripartite de governo não há de ser 

entendido, propriamente, como fórmula de “separação dos poderes”. Isso porque o poder 

político, em si, constitui fenômeno social de natureza una e indivisível: esteve e estará 

presente em toda sociedade e, enquanto realidade sociocultural, não pode ser dividido 

(CUNHA Jr., 2004, p. 314). 

O poder, no entanto, apresenta-se, na prática, por meio de diferentes funções 

realizadas pelo Estado – no modelo de tripartição, a função legislativa, a função executiva e a 

função judiciária. Estas, sim, podem estar concentradas em um único organismo estatal, ou 

serem divididas e atribuídas a órgãos distintos.  

O que se pretende ressaltar, portanto, nesse momento, é que aquilo que comumente se 

denomina de “separação dos poderes” é, em verdade, a separação das funções estatais. O 

poder, enquanto tal, permanece uno e indivisível (LOWENSTEIN, 1970, p. 55), de modo que 

os três poderes exercem atribuições que são sempre aspectos do exercício da vontade 
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soberana (PASSOS, 2001, p. 463). 

Essa compreensão funcional do postulado, que mais adiante trabalharemos de modo 

aprofundado, é essencial para uma análise adequada do papel e dos limites da atuação do 

Poder Judiciário na implementação das políticas públicas e, especificamente, dos serviços de 

saneamento básico. 

 

 

1.2 – Ainda em caráter preliminar – da necessidade de compreensão e 
recontextualização do postulado da separação dos poderes 

 

 

Postas essas premissas, é necessário passar a uma reflexão aprofundada, não apenas 

no que se refere aos contornos clássicos do princípio da separação das funções estatais, mas 

também à sua (re)formulação em face do Estado Democrático Social de Direito. 

Nesse sentido, já se tem apontado que: 

“torna-se cada vez mais evidente que o vetusto princípio da Separação dos Poderes, 
idealizado por Montesquieu no século XVIII, está produzindo, com sua grande força 
simbólica, um efeito paralisante às reivindicações de cunho social e precisa ser 
submetido a uma nova leitura, para poder continuar servindo ao seu escopo original 
de garantir Direitos Fundamentais contra o arbítrio e, hoje também, a omissão 
estatal” (KRELL, 2002, p. 88). 

 

Com efeito, para enfocarmos a problemática apresentada quanto ao papel e aos limites 

da atuação do Poder Judiciário, é necessária uma análise crítica do princípio da divisão das 

funções estatais, posto como dogma a partir da Revolução Francesa. Nesse aspecto, não se 

pode perder de vista a historicidade inerente a todo modelo de ordem e aos pensamentos que 

sobre esta se voltam23. 

                                                
23 “O fato é que na história tanto ocorrem as formas de ordem como as idéias referentes a ela, e isto é evidente. 
Evidente soa, também, a afirmativa de Hegel, segundo a qual a história é o lugar onde surgem os movimentos 
que questionam as instituições. Não poderiam surgir senão na história, e o problema, a nosso ver, seria talvez o 
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Sem retirar a enorme relevância histórica e política da estrutura tripartite de governo, 

é oportuno destacar, já de entrada, que o princípio da separação de funções estatais não é 

essencial para o exercício do poder político. Ademais, não se trata de uma verdade evidente e 

válida para qualquer tempo e lugar. O modelo magistralmente formulado por Montesquieu 

foi, sem dúvida, determinado pelo tempo e pelas circunstâncias que o envolviam. Não se deve 

esquecer que o postulado hoje tão difundido surgiu como proposta ideológica do liberalismo 

político, em face do absolutismo monolítico da monarquia no século XVIII (LOWENSTEIN, 

1970). 

Ainda a título introdutório, lembre-se, como adverte o próprio idealizador do 

postulado, que “o governo conforme à natureza é aquele cuja disposição particular melhor se 

relaciona com as disposições do povo para o qual foi ele estabelecido”, devendo as leis serem 

“de tal forma adequadas ao povo para o qual foram feitas que, apenas por uma grande 

casualidade, as de um nação podem convir a outra” (MONTESQUIEU, 2004, p. 22). Parece 

que viemos nos esquecendo dessas importantes observações que o próprio Montesquieu fez 

questão de ressaltar já no Livro Primeiro de sua obra... 

Ao proceder à analise do princípio da separação das funções estatais, não se deve 

perder de vista que a construção do postulado foi feita em face de um povo determinado, em 

uma época determinada. Dessa forma, por uma parte, a estrutura de “independência e 

harmonia dos Poderes” deve ser compreendida dentro do contexto histórico pós-absolutista no 

qual surgiu. Nesse aspecto, é preciso destruir um mito, consistente “na atribuição a 

Montesquieu de um modelo teórico reconduzível à teoria dos três poderes rigorosamente 

separados” (CANOTILHO, 1998, p. 108). 

Por outra parte, é indispensável ir além e construir, paralelamente, uma análise crítica 

                                                                                                                                                   
de uma opção: encontrar o histórico na ordem, que se questiona, ou no próprio questionamento. Cremos porém 
que ambas as coisas, o valor da ordem e a tensão do questionamento, são certamente partes da história.” 
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a respeito do postulado, inserindo-o no contexto histórico, espacial e temporal ora enfocado. 

Se, por um lado, não há incompatibilidade principiológica entre a estrutura dos Poderes 

“independentes e harmônicos entre si” (art. 2º, da Constituição Brasileira) e o controle judicial 

sobre a atuação dos demais Poderes, de outro, é certo que, “nos últimos cem anos, cada vez 

mais o Judiciário é chamado a exercer tal papel” (COSTA, 2004, p. 69). 

 

 

1.3 – Dos contornos clássicos do princípio da separação das funções estatais – 
contextualização e desmitificação 

 

 

A obra e o autor devem ser interpretados dentro do contexto no qual se inserem. É do 

todo inadequado simplesmente transpor os conceitos formulados no século XVIII para a 

complexa realidade vivida pela sociedade moderna, sem atentar para a necessária 

historicidade de que se revestem. Para analisar o clássico princípio da separação dos poderes, 

deve-se primeiro compreender o postulado dentro do contexto no qual surgiu: um momento 

de quebra do modelo absolutista de Estado, impregnado pela filosofia liberal e pelo 

movimento iluminista, em que sobressaía uma visão racionalista e antropocêntrica do mundo.  

Embora se vislumbre já na antiguidade clássica a sugestão da separação das funções 

do poder político24, é atribuída a JOHN LOCKE a teoria original da separação dos poderes, 

posteriormente reformulada por MONTESQUIEU. Importante reexaminar alguns aspectos da 

evolução e construção do modelo tripartite de governo, a partir desses dois grandes expoentes. 

Parte LOCKE da idéia de um estado de natureza, no qual os homens eram livres e 

                                                                                                                                                   
(SALDANHA, 2003, p. 35) 
24 Destaca CUNHA Jr. que, nos livros III e VI de sua clássica obra A Política, Aristóteles identifica três partes 
distintas que compõem todo governo e sugere a separação das funções do poder político como meio para se 
alcançar a felicidade humana. (CUNHA Jr., 2004, p. 316) 
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iguais, submetidos apenas à lei natural. Os indivíduos teriam, então, se agrupado em 

comunidades ordenadas, impelidos pela necessidade de segurança. Dentro dessa concepção, o 

Estado é visto não como um meio necessário à própria sobrevivência do homem, mas como 

um instrumento para garantir a segurança dos indivíduos. Existiriam, assim, direitos que 

antecedem o surgimento do Estado, os quais seriam inalienáveis, intransponíveis pelos 

governantes.  

Nesse aspecto, distingue-se sua teoria do estado de natureza concebido por HOBBES, 

caracterizado pela “guerra de todos contra todos”. A imagem hobbesiana prende-se à 

idealização da estrutura estatal como meio necessário e indispensável à existência mesma do 

homem, de forma que o Estado estaria limitado apenas pelo seu dever de evitar a sua própria 

dissolução, já que ele, o Estado, constituiria o único meio de assegurar a paz (COSTA, 2004, 

p. 66). 

Partindo, portanto, da concepção sucintamente exposta, vislumbra LOCKE a divisão 

de poderes como um dos meios de contenção do poder do Estado. O Poder Legislativo é 

considerado o poder supremo – não obstante esteja subordinado à comunidade – e tem por 

função elaborar as leis e determinar o modo como deverá ser empregada a força na 

comunidade. O Executivo, subordinado ao primeiro, tem por função permanente executar as 

leis vigentes. Dentro dessa sistematização dos poderes, alerta o autor que os Poderes 

Legislativo e Executivo devem ser confiados a órgãos distintos, a fim de evitar a excessiva 

tentação decorrente da concentração de poder. No entanto, silencia a respeito do Poder 

Judiciário, deixando a crença de que este estaria inserido na esfera do Executivo (CUNHA Jr., 

2004, p. 318). 

Inspirado em LOCKE, desenvolveu MONTESQUIEU o modelo tripartite de governo, 

distinguindo claramente as funções legislativa, executiva e judiciária, destacando a 

necessidade de limitação do poder pelo poder. Em seu pensamento, porém, esquematiza os 
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três Poderes em torno da lei, razão pela qual acaba por dispensar maior importância ao 

legislativo. Vê, assim, principalmente na lei o limite ao poder do governante, adotando uma 

concepção mecanicista da atividade judicial. O Judiciário teria apenas por função aplicar o 

que está posto na lei, de modo que é visto como um poder “invisível”, “incipiente”. 

Adiante voltaremos à análise dessa concepção mecânica – não criativa – da atuação 

judicial, sobretudo no intuito de contrapô-la à compreensão que hoje se tem da atividade 

interpretativa, de um modo geral, e à nova hermenêutica constitucional. No entanto, há, ainda, 

alguns aspectos a serem destacados acerca dos contornos clássicos da separação das funções 

estatais. 

Além de, em geral, ser esquecida a necessidade de contextualizar a obra de 

MONTESQUIEU, tentando-se, muitas vezes, simplesmente transpô-la, sem mais, para todo e 

qualquer governo, em quaisquer circunstâncias de tempo e espaço, sérios equívocos são 

cometidos, mesmo na interpretação, pura e simples, do texto. Há, no mais das vezes, uma 

leitura distorcida da obra – ou, possivelmente, uma “ausência de leitura”, com a repetição do 

lugar comum. 

 Há dois equívocos reiteradamente cometidos: um, como já antecipamos, é a 

atribuição, a Montesquieu, de uma teoria dos três poderes rigorosamente separados; o outro, 

em complementação a este, é a ilusão de que, para o autor, haveria um único modelo ideal de 

Estado, o qual estaria fundado nessa rigorosa separação dos poderes. 

É de se ressaltar, primeiramente, a visão que tinha o autor das diferentes formas de 

governo. Distinguiu, em sua obra, três espécies de governo: o republicano, o monárquico e o 

despótico. O governo republicano, afirma, “é aquele em que o povo, como um só corpo, ou 

somente uma parcela do povo, exerce o poder soberano”; no governo monárquico, “um só 

governa, de acordo, entretanto, com leis fixas e estabelecidas”; já no governo despótico, “um 

só indivíduo, sem obedecer a leis e regras, submete tudo à sua vontade e caprichos” (Ibidem, 
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p. 23). 

Pois bem, como destaca COSTA, tanto a república como a monarquia recebem uma 

valoração positiva e são considerados moderados, pelo filósofo francês (COSTA, 2004, p. 

68). É o que se observa no seguinte fragmento da sua obra: 

“Não existe inconveniente quando o Estado passa de um governo moderado a um 
governo também moderado, como é o caso da república à monarquia, ou da 
monarquia à república, mas sim quando ele cai e precipita-se do governo moderado 
ao despótico” (MONTESQUIEU, 2004, p. 130). 

 
A ilusão de que, para Montesquieu, haveria um único modelo ideal de Estado, o qual 

estaria fundado na rigorosa separação dos poderes, é, ainda, quebrada pelas próprias 

observações do autor que, ao tratar da finalidade de seu livro, afirma: 

“Desejaria ter pesquisado, em todos os governos moderados que conhecemos, qual a 
distribuição dos três poderes, e daí calcular o grau de liberdade dos quais cada um 
deles pode gozar. Entretanto, nem sempre se deve deixar que se esgote o assunto a 
ponto de nada deixar para que o leitor também se esforce. Não se trata aqui de fazer 
ler, mas de fazer pensar.” (Ibidem, p. 195) 

 
Mas não é só. Resta evidenciado, em diversos momentos, que o principal objetivo de 

MONTESQUIEU, ao formular o modelo de tripartição das funções do Estado, é o de conter o 

poder e garantir a liberdade política dos indivíduos. Transcrevemos, por ser essencial, mais 

um fragmento da sua obra, no qual é nítido esse mister: 

“A democracia e a aristocracia não são, por sua natureza, Estados livres. É tão-só 
nos governos moderados que se encontra a liberdade política. Entretanto, ela nem 
sempre existe nos Estados moderados; ela só existe neles quando não se abusa do 
poder; porém, a experiência eterna nos mostra que todo homem que tem poder é 
sempre tentado a abusar dele; e assim irá seguindo, até que encontre limites. E – 
quem o diria! – até a própria virtude tem necessidade de limites. 
 
Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o 
poder contenha o poder. Uma constituição pode ser feita de tal forma, que ninguém 
será constrangido a praticar coisas que a lei não obriga, e a não fazer aquelas que a 
lei permite.” (Ibidem, p. 164-165). 

 
Cumpre destacar, das palavras acima transcritas, duas conclusões. Primeiro, que o 

princípio da tripartição dos poderes surgiu com o objetivo de assegurar a contenção do poder, 

pelo poder, como instrumento de garantia da liberdade dos indivíduos. Tem, assim, “uma 
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matiz histórica que o vincula intimamente a uma finalidade, qual seja, a tutela da liberdade” 

(COSTA, 2004, p. 69). 

Em segundo lugar, resta desmascarado o mito: na construção do postulado da 

tripartição das funções do Estado, como instrumento de garantia da liberdade, “não se cogitou 

(nem se cogita) da necessidade de uma separação rígida entre os poderes estatais” (grifos no 

original) (COSTA, 2004, p. 69). Buscava-se – e busca-se – um verdadeiro equilíbrio de 

poderes, de modo que não deve ser entendido como uma separação absoluta, mas tão-somente 

uma “separação relativa” de funções, onde se propicie uma “interpenetração de competências 

e interferências recíprocas”. Afinal, a doutrina da separação de Poderes tem por escopo 

principal evitar a concentração e o exercício despótico de poder (CUNHA Jr., 2004, p. 321 e 

323). 

Deve-se compreender, portanto, que a independência entre os órgãos que exercem o 

poder político não segue a nota da exclusividade, mas sim da predominância no exercício das 

funções que lhe são atribuídas. “A separação absoluta entre os Poderes é não só impossível – 

haja vista a unidade do Poder político e a tarefa comum a todos – mas também indesejada”. 

Em verdade, se há de falar não em uma separação de poderes, propriamente, mas em uma 

verdadeira coordenação ou co-participação entre os Poderes em certas tarefas (Idem, p. 326). 
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1.4 – Dos contornos do princípio da separação das funções estatais, em face do Estado 
Social Democrático de Direito 

 

 

O surgimento do Estado Social traz consigo não apenas uma forte carga valorativa25, mas 

também uma mudança de perspectivas acerca da função e dos limites da atuação do Poder 

Judiciário. Com a evolução do próprio modelo de Estado e da doutrina hermenêutico-

constitucional, flexibilizaram-se concepções que serviram de base, ou que estavam por trás, da 

estrutura formal do Estado Liberal e da Separação dos Poderes no contexto da Revolução 

Francesa. 

Como destacamos inicialmente, há não apenas uma mudança de perspectiva 

doutrinária, mas uma mudança também do próprio modelo de Estado e de Constituição. Ao 

lado das diferentes concepções teóricas quanto ao papel da Constituição, têm-se diferentes 

modelos de Constituição e diferentes concepções do próprio Direito (SANCHÍS, 2000, pp. 

453 e ss.). 

A expansão do Estado no século passado trouxe uma “explosão de litigiosidade”. Essa 

explosão diz respeito não somente ao aspecto quantitativo, mas à própria qualidade dos conflitos 

levados ao Judiciário: têm-se não mais meros conflitos de interesses, mas conflitos de valores. Os 

conflitos dessa ordem envolvem, em última análise, conflitos distributivos: estão relacionados à 

distribuição de poder e de riquezas, atividade que tradicionalmente competia aos “ramos mais 

especificamente políticos do Estado (Executivo e Legislativo)” (COSTA, 2004, p. 70)26. 

É nessa perspectiva que se fala em uma nova textura das normas jurídicas e até mesmo na 

                                                
25 Nesse aspecto, a Teoria dos Valores encontra entre nós ainda fortes ressalvas. Os operadores do direito em 
geral não têm consciência de que a aplicação do Direito toma por base pensamento orientado por valores e não 
considera que os juízos de valor sejam suscetíveis de fundamentação racional (KRELL, 2002, p. 77). 
26 Adverte, ainda, o autor, que essa expansão do Estado não se alterou com a hegemonia aparentemente 
inabalável que o neoliberalismo alcançou nas últimas décadas do século XX. Citando Robert Kurz, aponta que 
“quanto mais total for o mercado, tanto mais total será o Estado” e exemplifica como, na realidade brasileira, o 
rotineiro uso de medidas provisórias, políticas de financiamentos públicos e subsídios fiscais, dentre outros 
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“morte do juiz neutro”, entendendo-se que é inevitável a presença do elemento subjetivo e volitivo 

no ato jurisdicional, em face da indissociabilidade entre a aplicação e os atos de interpretar e criar 

(Ibidem, p. 71). 

Desenvolve-se, juntamente com a construção do novo modelo de Estado – e de 

Constituição – uma concepção da interpretação criativa, no domínio de uma nova hermenêutica, 

voltada à concretização dos preceitos constitucionais. 

“Na Velha Hermenêutica, interpretava-se a lei, e a lei era tudo, e dela tudo podia ser 
retirado que coubesse na função elucidativa do intérprete, por uma operação lógica, a 
qual, todavia nada acrescentava ao conteúdo da norma; em a Nova Hermenêutica, ao 
contrário, concretiza-se o preceito constitucional de tal sorte que concretizar é algo mais 
do que interpretar, é, em verdade, interpretar com acréscimo, com criatividade” (grifos no 
original) (BONAVIDES, 1997, p. 585).  

 
Põem-se em questão, assim, alguns mitos, como o caráter supostamente mecânico (não 

criativo) da atividade interpretativa, a fictícia neutralidade absoluta do juiz ou a convicção da 

existência de uma única decisão certa/possível para cada caso. Não mais se admite a ficção de que 

“o juiz é a boca que pronuncia as palavras da lei”, presente na obra de Montesquieu (QUEIROZ, 

2004, p. 3). Pelo contrário, clama-se pela postura politizada do juiz27, enquanto instrumento de 

resgate dos direitos não realizados (STRECK, 2002; KRELL, 2002; COSTA, 2004). 

É descoberta, portanto, a força criativa da atividade interpretativa/aplicadora do Direito e, 

em face do anseio social pela efetivação dos valores constitucionalmente postos, a função do 

julgador passa a ser vista de modo diferente.  

“O juiz não é um mero aplicador da lei, um mero executor da vontade do legislador 
ordinário. Antes de tudo, é o guardião de nossos direitos fundamentais. (...) A 
interpretação judicial da lei é também sempre um juízo sobre a lei mesma, que 
corresponde ao juiz junto com a responsabilidade de eleger os únicos significados 
válidos, ou seja, compatíveis com as normas constitucionais substanciais e com os 
direitos fundamentais estabelecidos pelas mesmas” (grifo nosso) (FERRAJOLI, apud, 
GRECO, 2003, p. 10). 

 
Com efeito, na atualidade, pode até parecer redundante continuarmos a afirmar que o 

                                                                                                                                                   
elementos, demonstram a continuidade da tendência de papel expandido do Estado. (COSTA, 2004, p. 72) 
27 Parece-nos que se trata de um caminho de duplo sentido: “a Constituição justicializa o fenômeno político. Mas 
isto não se faz sem a politização da justiça” (FERREIRA FILHO, apud CUNHA Jr., 2004, p. 332). 
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Judiciário é, também, órgão criador do Direito. Sequer deveríamos ter de nos preocupar mais 

em discutir se a decisão judicial cria ou não cria direito: trata-se de questão assente na 

doutrina que a atividade interpretativa é, também, criativa. Os esforços deveriam concentrar-

se, isso sim, em averiguar qual é o grau dessa criação e os seus limites. Até por que a criação 

judicial do Direito não é totalmente livre. É nessa perspectiva que trataremos de desenvolver o 

presente estudo mais adiante. Infelizmente, porém, pelo menos no Brasil, é preciso, ainda, 

remarcar seguidas vezes, para o próprio Judiciário, sua função criadora. 

O surgimento do velho modelo individualista do Estado Liberal e a passagem para o 

Estado de Direito (Estado material, social e democrático de Direito), confundem-se com a 

própria história do Direito Constitucional e dos direitos fundamentais, enquanto diretrizes 

limitadoras e legitimadoras do Poder (SARLET, 2004, p. 43). No entanto, a construção (e 

realização) desse novo modelo material-valorativo do Estado (e do Direito posto pelo mesmo) 

impõe nova perspectiva por parte dos operadores do Direito, o que parece ainda não ter sido 

alcançado. 

Esse descompasso entre o novo modelo de Estado (e de Constituição) e a postura dos 

teóricos e (principalmente) dos aplicadores do Direito, tem sua origem em diversos 

elementos, até mesmo de ordem cultural, política e econômica. No entanto, um dos fatores 

que se destacam, sem dúvida, é a ausência de um ensino jurídico adequado a esse novo 

paradigma social-valorativo. Daí vislumbrar-se em nossas faculdades uma instância de 

reprodução do “habitus” liberal-individualista (STRECK, 2002, pp. 41-48). A atitude 

conservadora da doutrina constitucional tradicional, que “ainda não adaptou suas ‘lições’ às 

condições diferenciadas do moderno Estado Social” (KRELL, 2002, p. 91) se faz presente, 

mais adiante, no formalismo de que se reveste a grande maioria das decisões judiciais. 

É de se notar, ainda, que esse normativismo/formalismo propagado pelas 

universidades brasileiras – e que se reflete nas decisões de nossos tribunais – serve, muitas 
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vezes, de confortável “máscara de imparcialidade”: prendendo-se a uma postura formal de 

“abstenção”, reconforta-se o juiz a si mesmo, entendendo que está adotando uma posição 

“politicamente neutra”. 

No modelo Social e Democrático de Estado no qual vivemos, porém, não há mais 

espaço para “lavar as mãos nas neutras águas de um formalismo legal imaginário. (...) A 

interpretação judicial, pretenda-se ou não, há que ser politicamente responsável” (FALCÃO, 

2001). 

Torna-se necessário, portanto, retirar a confortável “venda”, que durante muito tempo 

nos serviu, para ver que “sob o pretexto de isenção e neutralidade políticas” – que em geral 

justifica o formalismo nas decisões judiciais – o “Poder Judiciário acaba por atuar 

concretamente no sentido de tutelar e preservar a realidade administrativa vigente, 

independentemente de seus resultados sociais concretos”. Ocorre que a isenção e a 

apoliticidade, por si mesmas, são posturas ideológicas (PASSOS, 2001, p. 453 e 476). 

Nesse sentido, é que se pode entender que haveria “uma crise que, antes de mais nada, 

precisa ser des-coberta ‘como’ crise”, a qual ocorreria “por que o velho modelo de Direito (de 

feição liberal-individualista-normativista) não morreu, e o novo modelo (forjado a partir do 

Estado Democrático de Direito) não nasceu ainda” (STRECK, 2002, p. 18). 

A verdade é que o próprio Judiciário passa por uma “crise de identidade”, pesando 

sobre a grande maioria dos juízes a tradição normativista, tradição esta que há de ser revista e 

debatida (COSTA, 2004, p. 80). Não se trata de impor uma uniformização no sentido inverso, 

de modo a implementar o ativismo judicial extremado, o tão temido “governo dos juízes”. No 

entanto, enquanto não for promovido um debate sério e aprofundado no interior das próprias 

instituições judiciárias, permanecerão dominantes as atitudes de autocontenção do Judiciário 

no controle das políticas públicas, sem maior reflexão, simplesmente por força da tradição 

(Ibidem, p. 83). 
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Quando se clama por uma postura ativa dos juízes, no sentido de “elevar-se ao nível 

dos outros poderes”, tornando-se enfim “o terceiro gigante, capaz de controlar o legislador 

mastodonte e o leviatanesco administrador” (CAPELLETTI, apud COSTA, 2004, p. 70), não 

necessariamente se está a defender que o Poder Judiciário venha a se sobrepor aos demais 

poderes. Até porque, sabe-se, esse “terceiro gigante” não necessariamente será bondoso... 

Nesse sentido, mesmo aqueles que clamam pela “função realizadora do Poder 

Judiciário” advertem, com razão, que são centenas os exemplos de políticas públicas que 

foram alteradas por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, nem sempre acarretando 

resultados ampliadores dos direitos sociais (COSTA, 2004, p. 75). Daí a necessidade de se 

avaliar não apenas a função do controle judicial das políticas públicas, mas também os limites 

que se impõem a essa atuação. 

Teremos oportunidade de aprofundar na análise dos limites da apreciação judicial ao 

tratarmos especificamente do controle dos atos administrativos discricionários e do princípio 

da reserva do possível. Por ora, importa, porém, romper alguns mitos e destacar o papel a ser 

exercido pelo Judiciário, para que os juizes percebam que podem atuar: “Os juízes não podem 

tudo, nem devem poder. Mas podem muito” (COSTA, 2004, p. 90). 

Nesse sentido, é primordial a compreensão funcional do postulado da tripartição dos 

poderes, dentro do contexto do Estado Democrático e Social de Direito, nos moldes acima 

expostos: um “sistema de engrenagens funcionalmente independentes, porém finalisticamente 

integradas – ‘harmônicas entre si’” (PASSOS, 2001, p. 466). 

 

 
 
2 – O controle judicial dos atos discricionários 
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A questão da separação das funções estatais e do controle judicial de omissões 

administrativas na área do saneamento básico entrelaça-se, como já destacamos, com temática 

ainda bastante controvertida: a discricionariedade administrativa. Afinal, em muitas situações, 

o limite entre a liberdade de decisão do governante e a legalidade é tênue. 

Como deixamos registrado em momentos anteriores, não se pretende defender, nessas 

considerações, o controle judicial absoluto, retirando a margem de discricionariedade própria 

da atividade de governar. Com razão aponta Eduardo Appio que toda concentração de poder é 

nociva, alertando quanto aos riscos de um “decisionismo judicial”: 

“A crítica a um conservadorismo que não permite uma rápida evolução social não 
pode servir, contudo, como fundamento de adesão a uma postura diametralmente 
oposta: a ruptura do Direito Constitucional, baseada num poder de fato dos juízes. A 
adoção de um modelo ancorado num suposto realismo judiciário – sob o argumento 
de que, se cabe aos juízes decidir sobre o conteúdo da Constituição, também lhes 
cabe governar – é inaceitável em um regime democrático, pois significa render graças 
ao ‘império da força bruta’” (APPIO, 2006, p. 19-20).   
 

Mas não é só: postura extremada, que colocasse todas as decisões na mão do 

Judiciário, além de afrontar o princípio da separação das funções estatais, não garantiria 

necessariamente melhores soluções para os problemas sociais enfrentados. 

Não se trata, portanto, de renegar o conceito de discricionariedade, enquanto espaço 

de liberdade do Executivo – liberdade esta, diga-se de passagem, necessária – mas de confinar 

esse espaço aos limites finalisticamente impostos pela lei (PASSOS, 2001, p. 459). A 

independência do administrador em face do legislador não é ilimitada. Por outra parte, a sua 

independência em relação ao controle judicial nada mais é que o reflexo daquela. “O grande 

problema reside justamente na fixação racional: até onde pode e deve ir o controle judicial” 

(KRELL, 2004b, p. 25). 

Por uma parte, a doutrina brasileira tradicional centra-se na análise da separação do 

ato administrativo em seus elementos e relaciona a discricionariedade com o “mérito” do ato, 
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o qual estaria revestido de caráter político e não seria, portanto, passível de controle judicial28. 

Por outra, como já registramos, grande parte da doutrina e dos aplicadores do Direito não têm 

clareza, ainda, acerca de como lidar com o novo modelo normativo do Estado Social, de forte 

carga valorativa, com o uso de normas finalísticas e conceitos vagos. 

Nesse contexto, faz-se necessário avançar na análise acerca da discricionariedade 

administrativa e avaliar, em face de uma perspectiva atual da tripartição de poderes no Estado 

Democrático Social de Direito, quais seriam os limites – ou, pelo menos, os parâmetros a 

serem seguidos – no controle judicial dos direitos fundamentais prestacionais. 

 

 

2.1 – O mérito do ato administrativo 
 

 

Um dos principais pontos a serem aprofundados, ao tratar-se de discricionariedade 

administrativa, diz respeito à suposta impossibilidade de controle do “mérito” do ato 

administrativo, tão difundida na doutrina e na jurisprudência brasileiras. De um modo geral, o 

que se observa é que essa expressão tem servido de “palavra mágica que detém o controle do 

Poder Judiciário sobre os atos da Administração” (DI PIETRO, 2001, p. 129). 

Mesmo quando o Poder Judiciário é chamado a atuar, grande parte dos julgados, 

seguindo a posição tradicional, limita-se à verificação da adequação formal do procedimento 

administrativo, abstendo-se de analisar o atendimento do interesse público, bem como a 

própria razoabilidade dos atos administrativos. Esses elementos costumam ser “embutidos” 

                                                
28 Nesse sentido, FAGUNDES, 1984; Com arrimo em FAGUNDES, afirma-se, ainda, que: “nos atos vinculados 
(...) não há se falar em mérito, visto que toda a atuação do Executivo se resume no atendimento das imposições 
legais. Em tais casos a conduta do administrador confunde-se com a do juiz na aplicação da lei, diversamente do 
que ocorre nos atos discricionários, em que, além dos elementos sempre vinculados (competëncia, finalidade e 
forma) outros existem (motivo e objeto), em relação aos quais a Administração decide livremente, e sem 
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dentro daquilo que se denominaria o “mérito” dos atos discricionários29. Desse modo, sob o 

argumento formal da “isenção” e da “neutralidade” da atuação judicial (PASSOS, 2001, p. 

544), essas questões são postas – indevidamente – em uma espécie de “território interditado” 

ao controle judicial (COSTA, 2004, p. 84). 

Nesse aspecto, a doutrina existente acerca do ato administrativo discricionário, além 

de fragmentária e heterogênea, tem tomado rumos que pouco – ou nada – esclarecem, no que 

se refere ao problema do controle judicial desses atos. A subdivisão do ato administrativo em 

seus elementos tem contribuído pouco para a análise dos limites do controle judicial, podendo 

ser apontada, inclusive, como um dos fatores que levam à “generalizada e indevida 

simplificação (ato vinculado x ato discricionário) do fenômeno da liberdade de decisão do 

Poder Executivo” (KRELL, 2004b, p. 29). 

Em verdade, a variação existente entre os atos ditos “vinculados” e os 

“discricionários” é meramente gradual: um e outro ato não possuem natureza distinta, sendo 

a diferença relativa ao grau de liberdade do administrador. Trata-se, portanto, de diferença 

quantitativa, mas não qualitativa (RUPP, apud KRELL, 2004B, p. 26). 

Na prática judiciária brasileira, porém, o artifício do fracionamento do ato jurídico 

administrativo continua exercendo uma função de “imunização” dos elementos chamados 

                                                                                                                                                   
possibilidade de correção judicial, salvo quando seu proceder caracterizar excesso ou desvio de poder 
(MEIRELLES, 2000, p. 145). 
29 “Para os (des)caminhos da doutrina brasileira foi importante a Lei da Ação Popular (nº 4.717/65),  que 
estabeleceu uma subdivisão dos atos administrativos em diferentes elementos e os conceituou. De acordo com 
essa classificação, a doutrina considera ‘sempre vinculadas’ a competência do ato (atribuição legal do órgão 
administrativo para produzir o ato), a sua forma (revestimento exterior do ato) e a sua finalidade (resultado a ser 
alcançado com a prática do ato, o interesse público específico), enquanto o seu motivo e o seu objeto ‘constituem 
a residência natural da discricionariedade administrativa’ e podem agasalhar o mérito da decisão” (KRELL, 
2004b, p. 27) (destaques no original). Lei nº 4.717/65 – art. 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das 
entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: a) vício de competência; b) vício de forma; c) 
ilegalidade do objeto; d) inexistência de motivos; e) desvio de finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação 
dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: (...) c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o 
resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; d) a inexistência de motivos se 
verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou 
juridicamente inadequada ao resultado obtido; e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato 
visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência”. 
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‘internos’ – finalidade e objeto (PASSOS, 2001, p. 457).  

“as dificuldades em entender onde termina a legalidade e começa a 
discricionariedade administrativa levam o Poder Judiciário, até por comodismo, a 
deter-se diante do mal definido ‘mérito’ da atuação administrativa, permitindo que 
prevaleça o arbítrio onde deveria haver discricionariedade exercida nos limites 
estabelecidos em lei” (DI PIETRO, 2001, p. 38). 
 

Sem dúvida, impõe-se aprofundar na análise acerca dos limites do controle judicial 

sobre a liberdade de decisão do governante e superar o uso indevido e pretensamente “neutro” 

do conceito fracionado do ato administrativo. 

Não se pode perder de vista que a evolução da doutrina administrativista relativa à 

discricionariedade está vinculada à evolução dos modelos de Estado e do próprio princípio da 

legalidade (DI PIETRO, 2001). No contexto atual, em que o Estado tem não apenas o dever 

de assegurar os direitos dos indivíduos, mas tem, também, a função de promover os fins 

sociais previstos no texto constitucional, não há como enfocar o ato administrativo dissociado 

da finalidade legal (e constitucional) posta como diretriz da atuação estatal. 

Daí porque, não há mais como visualizar o “mérito” do ato administrativo como 

margem de liberdade absoluta, esfera de conveniência e oportunidade do governante, de 

caráter político, insidicável. Para que o ato seja legítimo, é necessário que tenham sido 

observadas as finalidades postas na Constituição e nas normas infraconstitucionais.  

Parece não haver dúvidas de que todo e qualquer ato da Administração deverá estar 

em conformidade com a lei – essa seria uma das formas mais basilares do tão difundido 

princípio da legalidade, no âmbito administrativo. A lei, por sua vez, pode abrir para o 

administrador certa liberdade de adotar uma determinada conduta ou não, ou de adotar esta ou 

aquela conduta, diante das circunstâncias do caso concreto.  

Ocorre que, para que seja, efetivamente, cumprida a lei, não bastará que tenha sido 

adotada uma dessas condutas previstas em tese no texto normativo. É necessário que tenha 

sido atendida a finalidade legal, diante do caso concreto: “quando não há satisfação da 
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finalidade legal não há satisfação real da regra de Direito, mas violação dela, pois uma regra 

de Direito depende inteiramente da finalidade, por ser ela que ilumina a compreensão” 

(MELLO, 2006, p. 45). Ou seja, mesmo dentro da margem de liberdade que a própria lei lhe 

confere, o administrador terá que adotar, dentre os atos possíveis de serem praticados nos 

termos da lei em abstrato, aquele que atenda à finalidade posta na mesma, diante das 

circunstâncias do caso concreto. 

Daí porque, reforça Celso Antônio Bandeira de Mello a correlação existente entre o 

ato a ser praticado e a finalidade legal: 

“Portanto, se o agente usar de um ato administrativo que não  é idôneo para alcançar 
determinado fim, não o alcança. Logo, como existe uma correlação lógica entre a 
finalidade e o ato (que não é senão o meio pelo qual se chega a ela), ter-se-á reforçada 
a percepção de que não basta, para dizer-se ocorrente discrição administrativa, a 
verificação de que  norma abriu para o administrador a possibilidade de praticar ou 
não praticar um ato. É preciso que, ao praticar ou não praticar um ato, ou ao praticar 
este ou aquele, tais opções que se traduzem em atos administrativos, sejam as opções 
logicamente idôneas para chegar à finalidade. Existe uma inscindível relação lógica 
entre a finalidade e o ato adotado.” (MELLO, 2006, p. 38) 
 

Em suma: a lei poderá trazer uma margem de liberdade ampla de condutas possíveis, 

deixando em aberto o ato a ser adotado pela Administração; diante das circunstâncias do caso 

concreto, a Administração terá que examinar, dentre todos os atos que seriam possíveis em 

face da norma em abstrato, quais efetivamente atenderiam à finalidade legal, diante da 

situação específica enfrentada; por fim, a Administração deverá optar, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade, dentre os atos permitidos pela norma e que atendem a finalidade 

legal, no caso concreto. 

Restringe-se, portanto, o conceito do tão difundido “mérito” do ato administrativo 

discricionário: 

“Mérito é campo de liberdade suposto pela lei e que, efetivamente, venha a 
remanescer no caso concreto, para que o administrador, segundo critérios de 
conveniência e oportunidade, se decida entre duas ou mais soluções admissíveis 
perante ele, tendo em vista o exato atendimento da finalidade legal, dada a 
impossibilidade de ser objetivamente reconhecida qual delas seria a única adequada” 
(Idem, p. 38). 
 

Como se observa, a necessidade de situar a liberdade conferida em abstrato pela 
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norma diante do caso concreto e da finalidade legal, atrelada ao “dever de boa administração” 

da Administração Pública reduzem muito – quando não extinguem – a margem de 

discricionariedade do govenante (Idem, p. 45). 

Evidente que não se está a negar a existência – necessária – da discricionariedade 

administrativa, a qual poderá envolver, diante do caso concreto, análise de mérito por parte da 

Administração Pública, segundo critérios de conveniência e oportunidade. Apenas esse 

espaço há de ser devidamente delimitado, não podendo mais ser utilizado como “escudo” à 

atuação judicial em situações que envolvem claro descumprimento ao princípio da legalidade 

e da moralidade administrativas. “É necessário colocar a discricionariedade em seus devidos 

limites, para impedir as arbitrariedades que a Administração Pública pratica sob o pretexto de 

agir discricionariamente em matéria de mérito” (DI PIETRO, 2001, p. 131). 

 

 

2.2 – O uso de conceitos indeterminados 
 

 

Outro aspecto ainda não trabalhado suficientemente, no que concerne à 

discricionariedade administrativa, diz respeito ao uso de conceitos indeterminados e fórmulas 

gerais nos textos normativos, que acaba por deixar ao administrador certa margem de 

liberdade na aplicação da norma. 

A doutrina nacional existente a respeito da matéria, de um modo geral, acompanhou, 

por um bom tempo, teoria relativa aos conceitos jurídicos indeterminados criada na Áustria, 

desenvolvida na Alemanha e encampada por parte da doutrina espanhola. No final do século 

XIX, na Áustria, defendia BERNATZIK que, em face de conceitos indeterminados como 

“interesse público”, caberia à Administração delimitar-lhes o conteúdo, sendo esta uma 
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espécie de “perito do interesse público”. Dessa forma, entendia que não deveria haver 

interferência de terceiros a esse respeito, não sendo cabível controle judicial. Em 

contraposição, teoria defendida por TEZNER considerava que o uso de conceitos 

indeterminados não importaria outorga de discricionariedade ao administrador. Tratando-se 

de atividade interpretativa, caberia ao juiz determinar a solução mais adequada, diante do caso 

concreto. Desse modo, entendia ser cabível amplo controle judicial na aplicação de termos 

vagos ou imprecisos (DI PIETRO, 2001, p. 101-104). 

Nessa linha, difundiu-se na doutrina brasileira, em grande parte através da obra de 

Eduardo García de Enterría, a concepção de que haveria uma distinção clara entre o emprego 

de conceitos indeterminados e a discricionariedade administrativa. Um e outro integrariam 

elementos distintos na estrutura da norma: os conceitos indeterminados, estariam situados na 

hipótese, enquanto a discricionariedade estaria situada no mandamento30. Ademais, em 

relação aos conceitos jurídicos indeterminados, como o “interesse público”, apesar de 

trazerem certa imprecisão quando enfocados de forma abstrata, teriam sentido preciso diante 

do caso concreto: 

“o público, o geral, o cumum é um conceito amplamente indeterminado, sem dúvida, 
de muito amplo espectro, sobre cuja extensão concreta cabem inclusive polêmicas 
políticas ou interpretativas, mas que pode funcionar e funciona (e esta é toda a 
intenção de sua utilização) para excluir certos atos e incluir outros, como um cânone 
delimitador, mas que se torna bastante preciso quando é questionado em um caso 
concreto” (ENTERRÍA, 2000, p. 225, tradução da autora)31. 

                                                
30 Endossando essa corrente, sintetiza PEREIRA JÚNIOR: “O que o conceito jurídico indeterminado tem em 
comum com o juízo discricionário é a circunstância de ser, em ambos, particularmente importante o papel 
confiado à prudência do aplicador da norma, a quem não se impõem padrões rígidos de atuação. Há, no entanto, 
diferença perceptível quando se separam os elementos essenciais da estrutura de toda norma, que são o fato e o 
efeito jurídico atribuído ao fato. Os conceitos indeterminados integram a descrição do fato; a discricionariedade 
se situa no campo dos efeitos jurídicos do fato. (...) Em outras palavras: a possibilidade de escolha do aplicador, 
no conceito indeterminado, cessa quando ele verifica que o caso concreto corresponde à hipótese em tese 
definida na norma; uma vez que coincida, é dever do aplicador seguir a norma, não dispondo de liberdade para 
deixar de aplicá-la. Na discricionariedade, o aplicador, diante do fato concreto, vai escolher quais os efeitos que 
pretende dele extrair, mais adequados, sopesando as circunstâncias de conveniência e oportunidade, sempre que 
possível aferidas segundo indicadores técnicos objetivos” (PEREIRA JÚNIOR, 2006, p. 69-71) . 
31 “lo público, lo general, lo común es un concepto ampliamente indeterminado, por supuesto, de muy amplio 
espectro, sobre cuya extensión concreta caben incluso polémicas políticas o interpretativas, pero que puede 
funcionar y funciona (y ésa es toda la intención de su utilización) para excluir ciertas actuaciones y para incluir 
otras, como un canon delimitador, pero que se hace bastante preciso en cuanto es cuestionado en un caso 
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Os que seguem essa corrente, portanto, entendem que a questão da aplicação dos 

conceitos indeterminados se resume a definir qual é a solução adequada, diante do caso 

concreto, papel que é atribuiído ao Poder Judiciário32. 

Essa concepção sem dúvida trouxe avanços, no sentido de permitir uma ampliação do 

controle judicial, que passaria a abranger a aplicação dos conceitos indeterminados. No 

entanto, na Alemanha, nos fins da década de 70, levou a um controle judicial quase total dos 

conceitos legais indeterminados. Tal excesso acabou por ocasionar críticas quanto à 

propriedade teórico-normativa e efetivo-funcional do controle exercido pelo Judiciário, de 

forma que, na atualidade, grande parte da doutrina germânica – se não a maioria – já não 

aceita a distinção rígida entre conceitos indeterminados e discricionariedade administrativa 

(KRELL, 2004b, p. 31). 

Com efeito, é necessário enquadrar corretamente a questão dos conceitos 

indeterminados, sob diversos aspectos. Não obstante tal distinção, tão difundida na doutrina 

pátria, possa ter representado certos avanços, em um dado momento – pois permitia, ao 

menos, que houvesse o controle dos atos administrativos em relação à aplicação dos conceitos 

vagos, quando se falava na absoluta insindicabilidade do “mérito” do ato administrativo – não 

tem mais como se sustentar. 

É necessário contextualizar a matéria em face do modelo de Estado e da estrutura 

normativa hoje vigente. É preciso contrapor a questão em face dos avanços doutrinários, no 

que concerne à atividade interpretativa. E ainda: é indispensável buscar, quer em relação à 

discricionariedade administrativa (stricto sensu), quer em relação aos conceitos 

                                                                                                                                                   
concreto”. 
32 Não obstante acompanhar a linha defendida por ENTERRÍA, pondera PEREIRA JÚNIOR que “descaberá, em 
termos, o controle judicial quando o ato estatal fizer aplicação de conceito jurídico indeterminado cuja 
configuração dependa de juízo político”, fazendo referência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal na ADIn nº 1.397-1/DF, ao tratar dos requisitos de “urgência e relevância” para a edição de medida 
provisória (PEREIRA JÚNIOR, 2006, p. 72) . 
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indeterminados, limites e parâmetros para o controle judicial, levando em consideração a 

separação de poderes (e, especialmente, de funções). 

Como sabido, a discussão acerca da discricionariedade do governante não é nova. Um 

dos grandes desafios encontrados desde o surgimento do Estado de Direito é conciliar a 

liberdade de decisão do governante com o princípio da legalidade. A questão toma, porém, 

novos contornos, a depender do modelo de Estado adotado.  

É reconfortante a idéia basilar de um Estado Democrático de Direito, de que o 

Parlamento, composto por representantes do povo, democraticamente eleitos, estabelecerá as 

leis e que estas serão simplesmente executadas pelo Poder Executivo, amarrado, dessa forma, 

à “vontade do povo”. Esse ideal, porém, não se afigura do todo correto (ou possível) na 

prática, por diversos fatores.  

Para a análise que se pretende desenvolver em seguida, acerca da discricionariedade 

administrativa e o uso de conceitos indeterminados, importa destacar dois pontos. Por uma 

parte, se há de convir que a atividade legislativa não se reveste da necessária celeridade, nem 

teria como prever e regulamentar antecipadamente todas as situações a serem enfrentadas pela 

Administração. Dessa forma, necessariamente o Parlamento acaba tendo que delegar ao 

administrador certa margem de liberdade para tomar decisões. 

Há, portanto, razões de ordem material para a existência da discricionariedade. No 

entanto, essa necessária margem de liberdade do governante foi inicialmente vista no Estado 

de Direito como resquício da arbitrariedade monárquica, de modo que só passou a ser aceita 

como instrumento necessário à própria eficiência33 da Administração pública após longo 

debate (KRELL, 2004b, p. 23). Nesse aspecto, importa frisar, portanto, que a 

                                                
33 Na atualidade modelo neoliberalista propugna por afastar a legalidade estrita e conferir maior liberdade na 
gestão administrativa, em nome da eficiência. Não é demais alertar, portanto, que, não obstante essa margem de 
liberdade se faça necessária, deve dar-se em termos. Nem mesmo em nome da eficiência, da globalização ou de 
crises financeiras caberá afastar a Constituição, a legalidade e a segurança jurídica (DI PIETRO, 2001, p. 57-65). 
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discricionariedade administrativa não é, em si, um mal a ser repelido, mas sim uma realidade 

necessária, com a qual devemos aprender a trabalhar. 

Por outra parte, por muito que fossem editadas leis que abrangessem todas as 

situações com as quais se depararia a Administração – o que, por óbvio, seria impossível – 

não há como se fugir à questão interpretativa. Como já destacamos, nos contornos atuais, não 

têm como se sustentar mais alguns mitos, como o caráter supostamente mecânico (não criativo) 

da atividade interpretativa ou a convicção da existência de uma única decisão certa/possível para 

cada caso. Por muito que o legislador se esmere em ser preciso e detalhista, não se poderá 

afirmar que, necessariamente, diante do caso concreto, a norma apresentará apenas uma única 

e possível intelecção. Há, portanto, vários pontos a serem reavaliados. 

No Estado Social Democrático de Direito, a análise acerca dos conceitos 

indeterminados ganha especial relevância. Como já destacamos, houve não apenas uma 

mudança de perspectiva acerca do papel a ser desempenhado pelo Estado, mas também uma 

mudança no modelo de Constituição e uma mudança na concepção do próprio Direito 

(SANCHÍS, 2000, pp. 453 e ss.): 

A Constituição passa a ter forte carga valorativa e o ordenamento jurídico passa a 

constituir como um desdobramento das exigências de conteúdo postas no texto constitucional 

(REGLA, 2001, pp. 453 – 454). Conseqüentemente, amplia-se o uso da estrutura normativa 

de princípios, com a fixação de objetivos a serem alcançados, de forma finalística.  

Em suma, há, por um lado, uma nova textura das normas jurídicas, com “extraordinário 

grau de generalização e abstração nas categorias conceituais que marcam o discurso jurídico” 

(COSTA, 2004, p. 72)34. Por outro lado, há, também, uma mudança em termos de estrutura 

                                                
34 É importante observar, nesse aspecto, que, ao contrário do que se propunha na distinção traçada por parte da 
doutrina,  os conceitos indeterminados fazem-se presentes não apenas no comando da norma, mas podem figurar 
também na hipótese ou na finalidade da mesma (MELLO, 2006, p. 19). Em verdade, muitas vezes, trata-se 
apenas de uma contingência na formulação do próprio texto legal, como demonstra KRELL (2004b, p. 32). 
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normativa: as normas relativas a planejamento administrativo, abundantes nas constituições 

contemporâneas, tendem a adotar estrutura finalistica. A planificação administrativa não se 

adapta facilmente ao esquema tradicional da norma jurídica do “se-então”, assentando-se mais 

no “esquema fim-meio” – o qual “aponta para uma aplicação projectada para o futuro, em que 

a decisão exige tempo, se confunde em larga medida com a execução ou realização 

continuada e assenta em dados, valorações e estimativas altamente complexas” (SOUSA, 

1994, p. 113). 

Dessa forma, também no âmbito específico do direito administrativo tais mudanças 

trazem seus reflexos. As normas que regiam a atuação administrativa e que antes eram 

voltadas à defesa de direitos individuais, passam a ter também um papel socializador, 

servindo de instumento de efetivação dos princípios constitucionais35 garantidores dos direitos 

sociais e econômicos (DI PIETRO, 2001, p. 49). 

Nesse contexto, não tem como prosperar a distinção entre discricionariedade 

administrativa e conceitos indeterminados formulada a partir da estrutura da norma. Nem 

sempre se terá a estrutura normativa composta por hipótese e mandamento. Ao contrário, em 

tema de políticas públicas, inclusive, a tendência é adotar-se estrutura finalística, como 

destacamos acima.  

Além disso, aliada à mudança na estrutura normativa (e no Direito), tem-se a evolução 

teórica acerca da atividade interpretativa, que também há de ser levada em consideração. No 

estágio atual da doutrina jurídico-hermenêutica, seria, no mínimo, ingênuo afirmar que o Poder 

Judiciário poderá (ou deverá) extrair das normas e, especificamente, dos conceitos vagos 

                                                
35 Nesse sentido, é que se observa que “a substituição de um sistema de regras por um sistema de princípios, no 
âmbito do Direito Administrativo brasileiro, permite uma maior intervenção do Poder Judiciário, no exercício do 
controle dos atos praticados pela Adminisração Pública, reduzindo de modo sensível o campo da sua 
insindicabilidade”. Alerta-se, porém, que “a jurisdição principiológica não pode representar o esvaziamento das 
prerrogativas inerentes à Administração Pública, sob pena de substituição da vontade discricionária do 
administrador pela do juiz. Existe um espaço que deve ser preservado à revisão judicial pelo Poder Juiciário, 
tendo em conta a capacidade técnica de atuação do Poder Executivo, bem como sua representatividade popular” 
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empregados, “a verdade” ou o significado “adequado”, “correto”, em face do caso concreto36. 

Não há dúvidas de que as normas, ainda que na forma de princípios e repletas de 

conceitos vagos, traçam uma delimitação das interpretações possíveis, dentro de um critério 

de razoabilidade. Não há como se afirmar, entretanto, que necessariamente haverá uma única 

solução ao confrontar a norma com o caso concreto. 

Comentando especificamente a teoria alemã endossada por ENTERRÍA, observa 

MELLO que: 

“Em despeito de fatores que concorrem para delimitar o âmbito de intelecção dos 
conceitos imprecisos (...) seria excessivo considerar que as expressões legais que os 
designam, ao serem confrontadas com o caso concreto, ganham, em todo e qualquer 
caso, densidade suficiente para autorizar a conclusão de que se dissipam por inteiro as 
dúvidas sobre a aplicabilidade ou não do conceito por elas recoberto. Algumas vezes 
isto ocorrerá. Outras não. Em inúmeras situações, mais de uma intelecção seria 
razoavelmente admissível, não se podendo afirmar, com vezos de senhoria da verdade, 
que um entendimento divergente do que se tenha será necessariamente errado, isto é, 
objetivamente reputável como incorreto” (MELLO, 2006, p. 22, destaques no 
original). 
 

Pontuadas essas questões, cumpre ir além e compreender o papel desempenhado pelos 

conceitos indeterminados. O que se observa é que, por ser impossível (e indesejável) 

regulamentar a forma como deverá atuar a Administração em toda e qualquer hipótese a ser 

enfrentada, o legislador transfere para o administrador parte de sua liberdade de conformação. 

O faz por meio de diversas técnicas, como o uso de conceitos indeterminados, a criação de 

textos de baixa densidade regulativa ou o emprego de normas com estrutura finalística, 

voltadas para resultados e metas. 

Dessa forma, não obstante o uso dos denominados “conceitos jurídicos 

indeterminados” e a concessão expressa de discricionariedade constituam termos 

tecnicamente distintos, atendem ao mesmo objetivo, que é conferir ao governante certa 

                                                                                                                                                   
(APPIO, 2006, p. 121), conforme se analisará adiante. 
36 “O antigo discurso da pretensa identificação da ‘única solução justa’ pelos tribunais, através de um processo 
pretensamente ‘neutro’ e merametne ‘intelectivo’, pode até servir para legitimar a tomada de decisões 
tendenciosas, resultado de interesses subalternos, que, num sistema juríico alopoiético como o brasileiro, sempre 
agem de maneira poderosa”  (KRELL, 2004b, p. 48). 
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margem de liberdade em sua atuação (KRELL, 2004b, p. 24). “A ressonância jurídica de 

ambos (conceitos indeterminados e opções de mérito legalmente previstas) é perfeitamente 

igual na esfera do Direito” (MELLO, 2006, p. 25). 

O fato de se equiparar – ou aproximar – a discricionariedade administrativa (em 

sentido estrito) e o uso dos conceitos indeterminados não necessariamente implica um menor 

controle da Administração. O controle judicial é possível e necessário tanto em uma como em 

outra situação. Não há de ser, porém, um controle absoluto, devendo sofrer limites, que são 

inerentes à separação das funções estatais. É sob essa perspectiva que se faz necessário traçar 

parâmetros para a atuação judicial, tanto no que se refere à discricionariedade administrativa 

propriamente dita, como em relação à aplicação dos conceitos indeterminados. 

 

 

2.3 – Possíveis parâmetros para o controle judicial 
 

 

Como se destacou, um controle total por parte do Poder Judiciário – mesmo no que se 

refere à interpretação e à aplicação de conceitos indeterminados – leva a distorções. Há não 

apenas desequilíbrio, ocasionado pela concentração de poder, mas também “disfunções”, do 

ponto de vista prático. 

É evidente que os órgãos judiciais não são constituídos nem preparados para 

administrar e que não devem ser colocados em posição superior aos demais poderes, no 

sentido de necessariamente possuir a “última palavra” sobre políticas públicas (COSTA, 

2004, p. 84).  

Em suma, não se há de conferir ao juiz a função de administrador, mas tampouco se 

pode relegar os direitos constitucionalmente garantidos à boa vontade do governante, 



 
Saneamento básico: função e limites do controle judicial 
Marília de Oliveira Morais 

____________________________________________________________________ 

 

85 
 
 

retirando-lhes qualquer eficácia jurídica. O juiz pode e deve atuar, mas dentro de 

determinados limites, de modo que a possibilidade de controle judicial não implica, 

necessariamente, anular a discricionariedade inerente à atividade político-administrativa.  

Ao examinar a matéria, aponta COSTA que o controle judicial da concretização (ou 

não concretização) das políticas públicas deve se dar em caráter excepcional e que a 

discricionariedade administrativa constitui terreno relativamente interditado à atuação 

judicial. Destaca, em seguida, que os juízes têm à disposição teorias doutrinárias já 

amplamente difundidas, as quais têm, inclusive, amparo legal em nosso ordenamento. Nesse 

sentido, indica o autor as teorias mais expressivas dos motivos determinantes e do desvio de 

finalidade, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (COSTA, 2004, 

p. 85). 

Sem dúvida, importantíssimo o avanço proposto: 1) não mais falemos no ato 

discricionário como esfera de interdição absoluta, mas, sim, “relativa”; e 2) façamos valer as 

técnicas jurídicas já consolidadas e que podem viabilizar o controle judicial do mérito dos 

atos ditos “discricionários”.  

Por uma parte, o emprego das técnicas jurídicas acima referidas, que já se encontram 

assentes na doutrina, pode representar importante avanço. A Administração Pública tende a 

cometer erros facilmente perceptíveis na expedição dos atos administrativos, de forma que as 

técnicas dos motivos determinantes e do desvio de poder mostram-se aptas para atender a um 

sem-número de casos postos à apreciação do Poder Judiciário (PEREIRA JÚNIOR, 2006, p. 

48).  

Impõe-se, porém, ir além. Essa perspectiva não é suficiente para resolver boa parte 

dos problemas que são postos ao Judiciário, em especial quando se trata da omissão do Poder 

Público na implementação de políticas públicas essenciais. 

Interessante a perspectiva sugerida por APPIO, no sentido de distinguir as situações 
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em que o Poder Judiciário é chamado a interferir na formulação de políticas públicas, das 

hipóteses em que atua no controle de sua execução37. Aponta que, no momento em que se 

estão planejando políticas públicas, é importante viabilizar, tanto quanto possível, uma 

participação popular, não apenas por meio do sistema representativo, mas também por 

instrumentos de participação direta. Essa hipótese, entretanto, não deve ser confundida com 

situação em que há clara previsão constitucional e infraconstitucional, obrigando o Poder 

Público a implementar determinada política pública, e esta simplesmente não é executada. Em 

tais situações, o Judiciário deverá atuar, a fim de que seja conferida efetividade à Constituição 

e às leis, sob um enfoque amplo de cidadania e de democracia (APPIO, 2006). 

Com efeito, é importante, por um lado, advertir para que o juiz não acabe por “fazer as 

vezes” do Poder Executivo e da própria sociedade, nas escolhas quanto aos meios, na 

formulação de políticas públicas voltadas a atender os direitos fundamentais sociais postos na 

Constituição. No entanto, igualmente importante é a advertência para a necessidade de 

atuação, quando tais políticas públicas encontram-se previstas, com densidade normativa 

suficiente e clara38, no texto constitucional ou em leis, que são simplesmente descumpridas.  

Ocorre que, mesmo quando o ordenamento jurídico prevê, de forma cristalina, a 

obrigatoriedade de que seja implementado pelo Poder Público determinado serviço público 

essencial, por exemplo, a norma pode não ter determinado – e normalmente não o fará – a 

forma, as condições e os meios técnicos por meio dos quais deverá ser implementado o 

                                                
37 Em síntese apertada, propõe o autor uma combinação, com o uso de instrumentos de uma democracia 
procedimental, para a formulação de políticas públicas não previstas na Constituição, e uma concepção 
substancial de democracia, no que se refere ao controle da execução de políticas públicas previstas no texto 
constitucional e em leis. Não adentraremos propriamente na discussão acerca da viabilidade da combinação 
proposta entre concepções procedimentalistas e substancialistas, centrando a análise, nesse momento, naquilo 
que interessa diretamente aos objetivos específicos propostos no presente estudo. Para maiores detalhes, vide 
APPIO, 2006. 
38 “Impõe-se, portanto, uma clara dinstinção entre os casos em que o direito subjetivo público está previsto de 
forma vaga, demandando, por tanto, um verdadeiro ato de vontade da administração e os casos nos quais a 
norma que outorga um direito subjetivo público possui elevado grau de concretização, de molde a permitir a 
tutela jurisdicional direta deste direito, a exemplo do que sucede em relação ao art. 208, in. I, da Constituição 
brasileira de 1988” (APPIO, 2006, p. 153) 
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serviço. Sob esse aspecto, é importante observar a margem de atuação própria de órgãos 

técnicos da Administração, os quais deterão os conhecimentos técnicos necessários. 

É nessa perspectiva que, como já mencionamos, tem se desenvolvido um enfoque 

“jurídico-funcional” acerca dos limites do controle judicial dos atos administrativos 

discricionários: o clássico princípio da separação dos poderes, visto mais como um princípio 

de separação de funções. Essa perspectiva, ressalte-se, não afasta, mas antes enfatiza a 

necessidade de controle recíproco entre os diferentes Poderes (KRELL, 2004b, p. 30 e 40). 

É de se reconhecer que, muitas vezes, existe maior preparação dos órgãos 

administrativos para tratar de questões técnicas39 complexas, na medida em que detêm 

informações estratégicas e o know how da organização de políticas públicas (KRELL, 2004a, 

p. 19; 2004b, p. 41). Por essa razão, na perspectiva jurídico-funcional da divisão de poderes, 

tem-se entendido que o controle da Administração pelos tribunais somente deve ir até onde se 

possa esperar da decisão judicial uma “qualidade material pelo menos igual” à decisão 

administrativa que se pretende corrigir (HERZOG, apud KRELL, 2004b, p. 41). Essa, parece-

nos, deve ser a primeira diretriz na fixação do limites do controle judicial. 

Seguindo essa linha fundamental de raciocínio, é possível tentarmos, ainda, delimitar 

elementos mais específicos que possam servir de orientação. Aponta COSTA duas atitudes 

imprescidíveis no juiz, que ora tomaremos como parâmetros: primeiramente, deve-se primar 

pela “imparcialidade procedimental, assegurando-se à Administração a apresentação de 

argumentos e produção das provas que os sustentem”; complementarmente, deve o juiz 

“confrontar a consistência de tais argumentos com a consistência da fundamentação que pode 

                                                
39 “Os atos de avaliação técnica para os quais o legislador outorgou ao órgão da Administração Pública a 
prerrogativa de valorar, consoante critérios impessoais e imparciais, determinados elementos pertencentes ao 
mundo físico – de modo a permitir a exata subsunção ao texto de lei – como regra geral, não podem ser 
substituídos pelo juiz, vez que dependem de um ato de vontade do administrador. Como exceção, o juiz poderá 
revisar o conteúdo destes atos, servindo-se, por exemplo, de peritos técnicos, mas terá que justificar sua opção, a 
partir da indicação concreta de que a avaliação técnica do administrador estava incorreta.” (APPIO, 2006, p. 
120-121). 
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ser exposta na decisão” (COSTA 2004, p. 84). 

Essa postura por parte do julgador, aliada a uma concepção funcional de sua atuação, 

pode trazer bons resultados. Diante da situação de absoluta omissão por parte do Poder 

Público na prestação de direitos fundamentais, por exemplo, é necessário distinguir, dentro do 

âmbito da discricionariedade administrativa, aquilo que seria a decisão em relação a se o 

órgão vai agir ou não, da decisão de como vai agir (KRELL, 2004b, p. 30 e 40).  

Supondo-se a situação de não ter a Administração atuado de qualquer forma – seja ela 

qual for – omitindo-se completamente na prestação de um serviço público essencial: 

dificilmente terá o administrador como trazer a juízo argumentos que possam sustentar sua 

absoluta inércia. Em hipóteses como essa, resta evidenciado que a “margem de liberdade” 

conferida ao governante foi extrapolada. 

 

 

3 – A questão orçamentária: reserva do possível. O que é possível? 
 

 

Grande entrave colocado, ainda, ao controle judicial da efetivação dos direitos 

fundamentais sociais diz respeito aos aspectos orçamentários que envolvem as ações a serem 

desenvolvidas por parte do Estado. Não há como negar, nem ignorar, que a implementação 

das políticas públicas necessárias à efetivação de diversos direitos fundamentais sociais 

importa em custos para a Administração Pública. A questão há de ser, porém, adequadamente 

compreendida e trabalhada. 

É importante atentar-se para o fato de que os direitos importam em custos. A maioria 

dos julgados e da doutrina jurídica nacional simplesmente ignora o aspecto orçamentário, o 

que não contribui necessariamente para uma maior efetividade dos direitos fundamentais 
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sociais. Ao contrário, essa postura pode, muitas vezes, afastar em demasia o Direito da 

realidade... Com razão se afirma que os operadores do direito, em geral, trabalham apenas 

com conceitos ideais, criando um mundo jurídico como uma espécie de mundo paralelo 

(GALDINO, 2005, p. 322-323). 

A questão dos custos dos direitos sociais deve ser levada em conta, a fim de evitar 

análises ilusórias, que não contribuiriam para a efetiva implementação das políticas públicas 

exigidas no texto constitucional. Deve-se ter cautela, porém, para também não sobrepor 

simplesmente a “realidade” (custos) aos direitos, retirando-lhes qualquer eficácia. Afinal, o 

Direito possui também caráter transformador da realidade social. Como destacamos logo de 

início, na complexa relação entre a Constituição jurídica e a realidade político-social há, 

necessariamente, uma relação de condicionamento recíproco40. 

Na análise acerca da questão orçamentária, primeiramente, hão de ser quebrados alguns 

consensos. Em regra, tem-se a concepção de que, diferentemente dos direitos fundamentais 

individuais, os direitos ditos sociais, por estarem vinculados a uma atuação positiva do Poder 

Público, dependeriam de fatores econômicos e da efetiva disponibilidade de recursos por parte 

do Estado. 

Por um lado, é necessário observar que não são apenas os direitos sociais que 

importam em custos. A efetivação de diversos direitos fundamentais individuais depende da 

existência de aparatos estatais, cuja estruturação e manutenção importam, igualmente, em 

altos custos (HOLMES e SUNSTEIN, 1999, p. 26-27). Tanto os direitos de liberdade como os 

direitos sociais poderão importar em atuação negativa ou positiva por parte do Estado. 

Por outro lado, é necessário compatibilizar orçamento e Constituição. Os princípios 

que regem o Ordenamento devem nortear, igualmente, a distribuição de recursos, de foma que 

                                                
40 Capítulo I, item 1. 
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as normas de planejamento orçamentário devem guardar pertinência com as norma-objetivo 

traçadas no texto constitucional (SCAFF, 2005, p. 220). Ademais, é indispensável que, na 

destinação dos recursos orçamentários, sejam priorizadas as ações necessárias a assegurar à 

população o mínimo existencial para uma vida digna (BARCELLOS, 2002, p. 245). 

Nesse contexto é que se há de compreender que a questão orçamentária existe e é, 

sim, um obstáculo ao controle judicial da implementação de políticas públicas, que não 

poderá ocorrer em toda e qualquer situação e de forma ilimitada. Não se trata, porém, de 

obstáculo intransponível, capaz de retirar eficácia aos direitos fundamentais sociais, mas de 

questão que deve ser adequadamente trabalhada, quanto à forma de atuação do Poder 

Judiciário. 

 

 

3.1 – Direitos “positivos” e “negativos”: a inexistência de direitos gratuitos. 
 

 

Ao analisar a temática pertinente aos custos do direito, é importante, primeiramente, 

afastar – ou flexibilizar – determinadas classificações construídas e sedimentadas pela 

doutrina tradicional.  

Fala-se corriqueiramente na contraposição entre direitos de primeira, segunda e 

terceira geração. Da mesma forma, costuma-se distinguir os direitos negativos, que exigiriam 

apenas uma postura de “abstenção” por parte do Estado, dos denominados direitos positivos, 

os quais dependeriam de uma prestação positiva do Poder Público. 

Não há nenhum óbice a que sejam utilizadas tais classificações, que podem inclusive 

mostrar-se úteis, do ponto de vista didático, a fim de que seja compreendida a evolução 
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histórica desses direitos41. O problema está, contudo, no modo como são utilizadas as 

categorizações formuladas acerca dos direitos fundamentais e nas conseqüências extraídas 

dessas classificações. 

Em geral, tem-se a imagem de que os direitos de segunda e terceira “gerações”, são 

“positivos”, porque exigem uma prestação por parte do Poder Público para serem efetivados, 

de forma que importariam em custos para a Administração. Por essa razão, afirma-se que a 

eficácia dos direitos sociais estaria condicionada à existência de recursos orçamentários 

suficientes para a implementação da correspondente política pública. Nessa concepção há, 

porém, uma série de equívocos e imprecisões a serem afastados. 

Por uma parte, a distinção rígida que se tinha entre “gerações” de direitos 

fundamentais torna-se cada vez mais tênue, sendo mais adequado falar-se em diferentes 

dimensões desses direitos, as quais se desenvolvem de forma contínua e progressiva. Mesmo 

os direitos ditos de terceira dimensão, que têm por fator distintivo a titularidade difusa ou 

coletiva, correspondem, na verdade, a facetas novas deduzidas do princípio da dignidade da 

pessoa humana, encontrando-se, portanto, intimamente vinculados à ideia de liberdade-

autonomia (SARLET, 2004, 538). 

Por outra parte, a difundida classificação dos direitos fundamentais em negativos – 

correspondentes a direitos que se efetivariam com a simples abstenção por parte do Estado – e 

positivos – os quais dependeriam de uma prestação positiva por parte do Poder Público – não 

deve ser levada a extremos. Direitos que normalmente são classificados como negativos, 

como o direito de propriedade, podem exigir, para sua efetivação, uma atuação positiva por 

                                                
41 “Ainda que se deva concordar com a lúcida ponderação de Paulo de T. Brandão, no sentido de que a 
divisibilidade dos direitos em dimensões (ou gerações), assim como as demais tipologias elaboradas 
relativamente aos direitos fundamentais não logra, por si só, explicar de modo satisfatório a complexidade do 
processo de formação histórica e social dos direitos, não hesitamos em consignar que breve olhar lançado sobre 
as diversas dimensões dos direitos fundamentais nos revela que seu processo de reconhecimento é de cunho 
essencialmente dinâmico e dialético, marcado por avanços, retrocessos e contradições, ressaltando, dentre outros 
aspectos, a dimensão histórica e relativa dos direitos fundamentais (...)” (SARLET, 2004, p. 59-61).  
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parte do Estado. Com efeito, “um mesmo direito pode dar origem a pretensões positivas e 

pretensões negativas. O direito de propriedade nos grandes centros urbanos brasileiros, por 

exemplo, está mais ameaçado pela ausência dos Estado, pela sua inação, do que por sua ação” 

(AMARAL, 2001, p. 3). 

A verdade é que, por diversos fatores históricos, a classificação dos direitos 

fundamentais em positivos e negativos vem sendo confundida com a tradicional divisão entre 

direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais econômicos ou sociais  (GALDINO, 

2005, p. 150). É mportante observar, porém, que essa identificação dos direitos sociais como 

necessariamente positivos – e vice-versa – é artificial. Inclusive, segundo a tradicional 

distinção formulada, teríamos claros exemplos de direitos ditos sociais e que são 

eminentemente negativos, como o direito de sindicalização ou o direito de greve (AMARAL, 

2001, p. 81). O que se observa, portanto, é que, na prática, podemos ter direitos 

tradicionalmente considerados de cunho negativo, que apresentem dimensões positivas, assim 

como direitos considerados positivos poderão ter dimensões negativas, que exijam a 

abstenção por parte de Estado (CLÈVE, 1999, p. 216). 

Impõe-se, portanto, desfazer a distinção extremada entre direitos negativos e direitos 

positivos. Mais que isso, é preciso compreender que os direitos tradicionalmente 

categorizados como negativos também dependem de atuação estatal e também representam 

custos. Como antecipado linhas atrás, mesmo o direito de propriedade, para ver-se efetivado, 

depende da existência de legisladores, juízes, policiais e uma série de agentes públicos que 

estarão atuando positivamente, em nome do Estado, custeados com recursos públicos. Em 

suma, todos os direitos têm custos porque todos pressupõem a existência e manutenção de 

uma estrutura estatal que viabilize a fiscalização e o uso dos remédios próprios para 

implementá-los (HOLMES e SUSTEIN, 1999). 

A crença de que determinados direitos não importariam em custos acaba por permitir 
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a consagração de uma orientação conservadora, que maximiza os direitos individuais, como o 

direito de propriedade, em detrimento dos denominados direitos sociais. Dessa forma, a 

constatação de que todos os direitos dependem de atuação e, portanto, de despesas por parte 

do Estado para serem implementados descortina uma “opção ideológica encoberta pela 

ignorância” (GALDINO, 2005, p. 205).  

A partir dessa constatação, tem-se que, na repartição dos – escassos – recursos 

públicos, os custos necessários para manter todo o aparato estatal que garante a efetivação de 

direitos individuais também hão de ser postos na balança. Além disso, cai por terra o 

argumento de que os direitos sociais só teriam efetividade se – e quando – houver recursos 

públicos suficientes para implementá-los, enquanto os direitos ditos individuais teriam 

eficácia plena. Ambos dependerão da existência de recursos. 

Deve-se ter clareza, portanto, neste aspecto, essencial para a análise que ora se 

desenvolve: o “cerne” da questão pertinente à (in)efetividade dos direitos sociais não está 

necessariamente (ou não exclusivamente) no caráter positivo ou negativo dos direitos que se 

pretendem ver efetivados.  

 

 

3.2 – Reserva do possível nos países periféricos: por uma nova perspectiva.  
 

 

A difundida expressão da “reserva do possível” tem sido empregada para significar 

que a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais depende da existência de recursos. 

Como já se demonstrou acima, não apenas os direitos ditos sociais dependerão de recursos 

para serem implementados, mas também os tradicionais direitos individuais ou de defesa. 

Esse reenquadramento, colocando, também, os direitos individuais sob a reserva do 
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possível, poderia ser interpretado como forma de relativização e enfraquecimento da eficácia 

de todos os direitos fundamentais. Não há de ser essa, porém, a linha seguida. Isso porque a 

“reserva do possível” não deve ser vista como limite “absoluto” e “intrasponível” à 

efetividade dos direitos, devendo ser entendida em termos. Como já destacamos, Direito e 

realidade interagem mutuamente, tendo aquele papel transformador desta. É certo que essa 

função trasnformadora encontra limites na própria realidade – limites estes que envolvem não 

apenas os “custos” do direito, mas também fatores políticos, econômicos e até mesmo 

culturais. Não se pode, contudo, resumir o fenômeno jurídico a esses fatores, que apenas 

interagem, dialeticamente, com o Direito. 

Ademais, é necessário contextualizar a questão orçamentária, em face da realidade 

específica dos países periféricos. A reserva do possível constitui, realmente, um limite a ser 

observado no controle judicial. No entanto, esse limite “não deve ser visto no Brasil do 

mesmo modo que nos países centrais, os quais possuem distribuição de renda menos 

assimétrica, políticas públicas mais universalizadas e controles sociais (não-jurisdicionais) 

mais efetivos” (COSTA, 2004, p. 86). 

 Como aponta KRELL, a construção da reserva do possível ocorreu a partir de caso 

específico em que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha recusou a tese de que o 

Estado estaria obrigado a criar a quantidade suficiente de vagas nas universidades públicas 

para atender a todos os candidatos, entendendo, assim, que os direitos à prestação positiva 

estão sujeitos à reserva do possível, no sentido daquilo que o indivíduo pode, de maneira 

razoável, esperar da sociedade (KRELL, 2002, p. 52).  

Ocorre que tal entendimento tem sido acatado por parte da doutrina brasileira, sem 

qualquer questionamento ou contextualização, negando-se, categoricamente, que os juízes 

possam dispor sobre qualquer política social que importe em gastos orçamentários. Uma vez 

mais se há de alertar para a impossibilidade de transposição irrefletida de teorizações 
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estrangeiras para a realidade específica dos países em desenvolvimento42.  Simplesmente, não 

há como transferir a discussão européia sobre os limites do Estado Social e a redução de suas 

prestações, para o Brasil, onde o Estado Providência nunca foi implantado (idem, p. 54).  

Com efeito, não se pode desconsiderar a situação de absoluto desamparo da maior 

parte da população brasileira, que se vê privada dos serviços públicos mais essenciais, não 

lhes sendo assegurado o mínimo para a existência digna. Precisamente por isso é que parte da 

doutrina e, até mesmo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal têm propugnado por 

uma mitigação da reserva do possível, em face da realidade dos países periféricos43. 

Nesse sentido, defende TORRES a concepção de um conjunto de condições mínimas, 

indispensáveis à existência humana digna, que não só impediria a atuação do Estado, como 

também exigiria do mesmo prestações positivas, em determinados casos (TORRES,1999, p. 

141).  

Entende o autor que o mínimo existencial abrangeria apenas aquilo que denomina de 

status negativos libertatis e status positivos libertatis. O primeiro, o status negativos libertatis 

compreenderia, fundamentalmente, imunidades tributárias e deveres de abstenção por parte do 

Estado. Já o status positivos libertatis seria garantido por meio da prestações de serviços 

públicos específicos e divisíveis, subvenções e auxílios a instituições filantrópicas, bem como 

a entrega de bens públicos em casos de calamidade pública ou através de programas de 

assistência à população carente (TORRES, 2005, p. 40).  

Dessa forma, as situações abrangidas pelo mínimo existencial estariam vinculadas aos 

direitos de liberdade individual. Já os direitos sociais e econômicos, integrariam uma terceira 

categoria, que denomina status positivos socialis, e estariam fora da esfera exigível do Poder 

                                                
42 Vide Capítulo I, item 6.3. 
43 Nesse sentido, CUNHA JÚNIOR, 2004; COSTA, 2004; KRELL, 2002; SCAFF, 2005; e as decisões 
proferidas no âmbito da ADPF nº 45 e no Ag. Reg. RE 410.715-5, pelo Supremo Tribunal Federal, que serão 
comentadas adiante. 



 
Saneamento básico: função e limites do controle judicial 
Marília de Oliveira Morais 

____________________________________________________________________ 

 

96 
 
 

Público: dependeriam “da situação econômica do país e da riqueza nacional, sendo tanto mais 

abrangente quanto mais rico e menos suscetível de crises seja o Estado (...). As prestações 

positivas para o apoio a direitos sociais não são obrigatórias, posto que derivam da idéia de 

justiça” (TORRES, 2005, p. 41). Em síntese, entende o autor que: “o status positivos socialis, 

ao contrário do status positivos libertatis, se forma de acordo com a situação econômica 

conjuntural, isto é, sob a ‘reserva do possível’ ou na confomidade da autorização 

orçamentária”  (TORRES, 1995, p. 134). 

É preciso, porém, ir além e repensar o conceito do mínimo existencial, em face da 

realidade de países periféricos, como o Brasil. Afinal, não se trata de uma categoria universal. 

“Varia de lugar para lugar, mesmo dentro de um mesmo país. É a combinação de capacidades 

para o exercício de liberdades políticas, civis, econômicas e culturais que determinará este 

patamar de mínimo existencial” (SCAFF, 2005, p. 217). 

Nessa linha, demonsta SCAFF que há, nas sociedade periféricas, vários pontos de 

contato entre mínimo existencial e direitos fundamentais sociais. Mesmo no âmbito do 

mínimo existencial, é necessário assegurar ao indivíduo capacidade para exercer sua 

liberdade. “E para que seja possível o exercício dessa liberdade jurídica é necessário assegurar 

a liberdade real (Alexy), ou a possibilidade de exercer suas capacidades (Amartya), através 

dos direitos fundamentais sociais” (Idem, p. 219). 

Afinal, precisamente por terem esses países condições sociais e econômicas precárias é 

que se acentua a importância dos direitos sociais, os quais constituem, em muitos casos, 

condição mesmo para o exercício dos direitos fundamentais de liberdade. As crises 

econômicas não podem servir de desculpa para verdadeira anulação dos direitos sociais, 

retirando-lhes qualquer exigibilidade: “justamente em tempos de crise, parece indispensável 

uma proteção jusfundamental das posições sociais, por mais mínima que seja” (ALEXY, 

2000, p. 496). 
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“Deste modo, e paradoxalmente, verifica-se que quanto mais desigual 
economicamente for a sociedade, maior a necessidade de assegurar direitos 
fundamentais sociais àqueles que não conseguem exercer suas capacidades (ou 
liberdades reais) a fim de lhes assegurar o direito de exercer suas liberdades jurídicas. 
Para assegurar o ‘mínimo existencial’ no âmbito positivo (status positivus libertatis), 
é imperioso garantir o status de direito fundamental aos direitos sociais. Sem isso, os 
direitos fundamentais serão letra morta, pois se configurarão em liberdades jurídicas, 
sem possibilidade fática de exercício por grande parte da sociedade” (SCAFF, 2005, 
p. 218-219) 

 

Além disso, no caso específico do Brasil, não se pode afirmar que a inefetividade dos 

direitos sociais seja decorrente, propriamente, da “situação econômica conjuntural” do país ou 

da ausência de recursos. Recursos há, porém são mal distribuídos: 

“Constitui um paradoxo que o Brasil esteja entre os dez países com a maior economia 
do mundo e possua uma constituição extremamente avançada no que diz respeito aos 
direitos sociais, enquanto dados do IBGE revelam que, em 1998 cerca de 14% (21 
milhões) da população brasileira são famílias com renda inferior à linha da indigência 
e 33% (55 milhões) à linha da pobreza. A grande maioria desse grupo imenso de, hoje, 
mais de 75 milhões de pessoas não encontra um atendimento de mímina qualidade nos 
serviços públicos de saúde, de assistênca social, vive em condições precárias de 
habitação, alimenta-se mal ou passa forme” (KRELL, 2002, p. 17). 
 

Com efeito, não se pode afirmar, pura e simplesmente, que o Brasil “não tem 

recursos” para implementar as políticas públicas necessárias a assegurar à população o 

mínimo existencial, o essencial para uma vida digna. Com base em estudos comparativos da 

carga tributária de países da América Latina, tem-se constatado que o Brasil gasta volume 

considerável de recursos na área social e que tem arrecadação tributária bem maior que os 

demais países dessa região. No entanto, os resultados alcançados são inferiores aos obtidos 

nesses países. “Dizer que se gasta muito e se obtém pouco é uma maneira mais gentil de dizer 

que talvez milhares de pessoas são privadas de seviços básicos não por carência de recursos, 

mas por má alocação” (AMARAL, 2001, p. 184). 

É de se observar, nesse aspecto, a experiência de países periféricos, com sérias 

dificuldades orçamentárias, que, ainda assim, conseguem estabelecer serviços de saúde e 

educação que atendem às necessidades básicas da população. Por que, no Brasil, isso parece 

ter que permanecer como utopia inalcançável? “A questão aqui parece ser muito mais de 
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vontade política e organização administrativa. Nessas áreas, a prestação concreta de serviços 

públicos precários e insuficientes (…) deve ser compelida e corrigida pelos tribunais” 

(KRELL, 2002, p. 56). 

Em suma, o tão aclamado princípio da reserva do possível se faz presente, também, 

nos países periféricos, uma vez que não é possível ignorar os custos inerentes à 

implementação de todo e qualquer direito, em especial quando há a necessidade de 

implantação de nova política pública, de caráter prestacional. No entanto, a reserva do 

possível há de ser adequadamente compreendida em face da realidade dos países em 

desenvolvimento, sendo mitigada pelo conceito do mínimo existencial que, nesses países, 

abrange não apenas direitos de liberdade do indivíduo, mas também prestações sociais 

indispensáveis à vida digna, as quais se constituem em pressuposto para o exercício de ditas 

liberdades. 

 

 

3.3 – Possíveis parâmetros para o controle judicial 

 

 

Resta claro, em face dos aspectos doutrinários e jurisprudenciais suscintamente 

expostos, que é necessário enfrentar a questão da reserva do possível, em face da realidade 

específica dos países periféricos e, concretamente, do Brasil. De um lado, não há mais como 

se admitir postura que simplesmente ignore os custos inerentes à implementação dos direitos, 

como se o mundo jurídico fosse autônomo e independente dos fatores sócio-econômicos. De 

outro lado, porém, tampouco tem como se sustentar o extremo oposto, que simplesmente nega 

a possibilidade de controle judicial em relação aos direitos ditos sociais, condicionando a 

eficácia dos mesmos à existência de recursos. 
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Nesse sentido, há quem aponte que: 

“antes de se afirmar que uma pessoa determinada possui um direito fundamental 
determinado, há que se analisar os custos desse direito e, somente diante da 
confirmação de que há possibilidades reais de antendimento ao ainda então invocado 
direito, reconhecer-se tal postulação como direito fundamental” (GALDINO, 2005, 
p. 342-343). 
 

Sem dúvida, não há como trabalhar adequadamente a eficácia dos direitos 

fundamentais, sem levar a sério os custos que lhes são inerentes. No entanto, em muitas 

situações, condicionar, simplesmente, o reconhecimento dos direitos fundamentais à efetiva 

existência de recursos orçamentários, é o mesmo que negar a própria existência desses 

direitos. Condicionar a realização dos direitos sociais à existência de “caixas cheios” implica 

reduzir sua  eficácia  a “zero” (KRELL, 2002, p. 54). 

  Tentando contornar o problema da reserva do possível, sem cair na corriqueira – e 

equivocada – concepção de que os custos dos direitos sociais simplesmente impediriam 

qualquer forma de controle judicial, AMARAL traça uma possível diretriz a ser observada 

pelo julgador: “quanto mais essencial for a prestação, mais excepcional deverá ser a razão 

para que ela não seja atendida” (AMARAL, 2001, p. 216). 

Em outras palavras:  

“o Judiciário, ao apreciar demandas individuais ou coletivas relativas a 
pretensões positivas, deve ponderar o grau de essencialidade da 
pretensão, em função do mínimo existencial e a excepcionalidade da 
situação, que possa justificar a decisão alocativa tomada pelo Estado 
que tenha resultado no não atendimento da pretensão” (Idem, p. 228). 
 

Essa contraposição – essencialidade versus excepcionalidade – pode servir de 

parâmetro importante para o julgador. Não traz “a” resposta “correta” para cada caso – o que 

seria impossível – mas fixa, ao menos, pontos nos quais o julgador pode se pautar: é preciso 

ponderar reserva do possível (razoabilidade dos custos) e mínimo existencial (essencialidade 

da prestação). 

Quer queira, quer não, essa diretriz, ainda que vaga, já representa um progresso na 
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análise da questão. Sem dúvida, há um avanço, se contrapomos essa posição ao formalismo 

tradicional, que simplesmente “lavaria as mãos”, deixando de apreciar o mérito por entender 

que “violaria o princípio da separação dos poderes”, que implicaria no “controle indevido do 

mérito do ato administrativo” ou bem entenderia, de plano e sem maiores discussões, que não 

seria possível proceder à apreciação, em face do “princípio da reserva do possível”. 

É necessário, porém, cautela, sob diversos aspectos. Primeiramente, na alocação dos 

recursos públicos, nem sempre se contrapõem apenas os dois interesses ou as duas pretensões 

enfocadas na lide. Análise restrita das pretensões diretamente contrapostas pode acabar 

gerando distorções.  

Em sua obra, exemplifica AMARAL que deveria ficar a critério do Executivo a 

escolha se tratará com os recursos disponíveis “milhares de doenças comuns à pobreza ou um 

pequeno número de doentes terminais de doenças raras e improváveis” (AMARAL, 2001). 

Ocorre que a questão não está restrita a essa contraposição, podendo haver recursos para 

suprir ambas as necessidades. Nesse sentido é que aponta KRELL ser falho o exemplo 

utilizado pelo autor e adverte que, em tal situação, à luz da Constituição de 1988, todos 

deveriam ser atendidos. Se necessário, poderiam ser alocados recursos de outras áreas que não 

estivessem tão intimamente ligadas aos direitos mais essenciais do homem (KRELL, 2002, 

pp. 52 e 53). 

Além disso, se há de advertir que é necessário cautela na análise quanto à 

“excepcionalidade” das razões invocadas pelo Estado para justificar a não-prestação de 

atvididade essencial.  Dificilmente o ente público não conseguiria “justificar” a omissão na 

prestação dos serviços, tomando por argumento políticas monetárias, estabilidade, contenção 

de gastos e outros (KRELL, 2002, p. 53).  

Ainda assim, parece importante a orientação no sentido de que se examinem a 

essencialidade da pretensão e a excepcionalidade das razões invocadas para o 
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descumprimento. Afinal, trata-se de parâmetros que, empregados com a devida cautela, 

podem ser úteis na necessária conciliação da reserva do possível e do mínimo existencial.  

Nesse aspecto, é importante ouvir os argumentos postos pela Administração, principalmente 

no que pertine aos aspectos técnicos que envolvam a formulação e implementação das 

políticas públicas, tendo em vista a separação das funções estatais. No entanto, não há como 

admitir como opção simplesmente o “não fazer”. 

Pretender que o Poder Judiciário quede inerte, ante o argumento de que “não é 

possível” executar as ações pretendidas, em razão de não haver “recursos disponíveis”, 

significa, simplesmente, admitir que a implementação das políticas públicas impostas pelo 

texto constitucional não será “possível” hoje, nem será “possível” amanhã, nem será 

“possível” nunca. 

Um dos caminhos apontados por parte da doutrina para o problema da dedicação 

insuficiente de recursos públicos para os serviços essenciais seria o controle de 

constitucionalidade das leis orçamentárias, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, 

quando estas contrariarem os dispositivos conctitucionais (KRELL, 2002, p. 102). 

Não seria razoável pretender que todos os recursos públicos disponíveis fossem 

alocados para a implementação de direitos sociais. É imprescindível, porém, que sejam 

disponibilizados recursos em um patamar mínimo suficiente, de forma propocional aos 

problemas encontrados e de forma progressiva no tempo (SCAFF, 2005, p. 224). Uma coisa é 

que não se disponha, hoje, de recursos suficientes para atender a essas necessidades, de forma 

global e imediata. Outra coisa é que nada se faça para disponibilizar, gradativamente, esses 

recursos, de modo a efetivar os direitos postos na Constituição44. 

                                                
44 Cumpre registrar, porém, que o Supremo Tribunal Federal, seguindo corrente mais conservadora, consignou a 
impossibilidade de controle de constitucionalidade concentrado de lei orçamentária, por considerá-la ato 
“político-administrativo” e não normativo (ADI 1640-7, Rel. Min. Sidney Sanches, do DJ de 03/04/1998) 
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Uma outra solução interessante, para os casos em que fique claramente configurada 

omissão estatal na prestação de serviço essencial para assegurar o mínimo existencial, é que o 

Judiciário fixe prazos razoáveis para que o Poder Executivo proceda ao planejamento técnico, 

às consultas públicas que por ventura se façam necessárias e adapte seu orçamento, a fim de 

executar as ações necessárias.  

Nesse sentido, aponta COSTA que sejam observados dois parâmetros pelo julgador: 

1) a garantia de um ‘padrão mínimo social’ aos cidadãos e 2) um razoável impacto da decisão 

sobre os orçamentos públicos. Com base nessas diretrizes, poderia o juiz determinar a 

implementação de políticas públicas, fixando prazo flexível para a elaboração orçamentária:  

 
“Em nome do citado ‘padrão mínimo social’, entendemos que os juízes não devem 
hesitar em inclusive determinar a realização de obras públicas, quando isso se reverla 
imprescindível e factível. Quanto ao impacto no orçamento público, a razoabilidade 
deve ser demonstrada à luz do caso concretamente analisado, podendo ser adotadas 
saídas criativas, como a fixação de prazos flexíveis e compatíveis com o processo de 
elaboração orçamentáia. O que é fundamental é não ignorar este aspecto, sob pena de 
a decisão ser frágil e condenada à cassação ou à inexecução” (COSTA, 2004, p. 87) 
 
 

No que se refere ao impacto orçamentário da decisão, é interessante observar que há 

inúmeras ações tributárias movidas por contribuintes contra a Fazenda Pública, as quais 

repercutem diretamente no orçamento e, nem por isso, se questiona que o Poder Judiciário 

possa e deva atuar. Não é nenhuma novidade no direito brasileiro, portanto, a possibilidade de 

o juiz intervir na competência orçamentária do legislador: quando o juiz invalida, por 

inconstitucional, uma lei instituidora ou majoradora de tributo que viola um direito 

fundamental do contribuinte, está interferindo na composição do orçamento público. No 

entanto, jamais alguém suscitou isso como óbice à atuação judicial em tais casos (CUNHA 

JÚNIOR, 2004, p. 313). 

Daí porque, afirma-se que “os aspectos orçamentários relativos aos direitos 

prestacionais não devem ser mitificados, transformados em ‘esfera sagrada’, pois não é assim 
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quando o Judiciário declara a inconstitucionalidade de tributos e frustra parcelas expressivas 

das receitas públicas” (COSTA, 2004, p. 87). 

 

 

4 – O Supremo Tribunal Federal e a mitigação de dogmas: intervenção excepcional do 
Poder Judiciário, na efetivação dos direitos sociais. 

 

 

É importante destacar que, dentro da linha ora desenvolvida, o próprio Supremo 

Tribunal Federal vem mitigando, em grande parte, certos dogmas enfrentados no presente 

estudo: a separação dos poderes, a discricionariedade administrativa e a reserva do possível 

hão de ser considerados no controle judicial da efetividade dos direitos sociais; não 

constituem, porém, obstáculos intransponíveis, sendo cabível a intervenção do Poder 

Judiciário na formulação e implementação de políticas públicas, em caráter excepcional. 

Primeiramente, na ação de descumprimento de preceito fundamental nº 45, em 

decisão monocrática, o Ministro Celso de Mello consignou, de forma contundente, a 

possibilidade de intervenção judicial para determinar a efetivação de direitos sociais, quando 

o controle judicial se fizer necessário para evitar abusos governamentais: 

“EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO 
CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA 
HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA 
DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO 
DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. 
CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO 
LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA “RESERVA 
DO POSSÍVEL”. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS 
INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO 
CONSUBSTANCIADOR DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. VIABILIDADE 
INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO 
DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO)” (ADPF nº 45, Rel. Min. Celso 
de Mello, DJ de 04/05/2004). 
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É de se observar, ainda, que a posição, inicalmente defendida em sede monocrática na 

decisão acima ementada, vem, aos poucos, se sedimentando no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal. Recentemente, em acórdão relatado pelo Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma 

do Tribunal entendeu, por unanimidade, que o Poder Judiciário pode 

“determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de 
políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas 
pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento 
dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – 
mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais 
impregnados de estatura constitucional” (Ag. Reg. no RE 410.715-5, DJ de 
22/11/2005). 
 

No recurso examinado, o Município de Santo André insurgia-se contra decisão 

judicial proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na qual se 

determinou à municipalidade que assegurasse a todas as crianças de zero a seis anos o 

atendimento em creche e em pré-escola. O Município argüiu que a decisão configuraria 

“indevida ingerência do Judiciário no poder discricionário do Executivo” e invocou a questão 

orçamentária, apontando que não teria disponibilidade de recursos para atender a todas as 

crianças, ante a enorme demanda. 

Não obstante o caso concreto examinado no Ag. Reg. no RE 410.715-5 versasse 

especificamente sobre o direito à educação, diretrizes importantes foram traçadas, no que se 

refere ao controle judicial dos direitos sociais como um todo. Diretrizes estas que corroboram 

a análise desenvolvida no presente estudo, refletindo a possibilidade – e necessidade – de 

atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas, ainda que em caráter 

excepcional.   

No voto-condutor do acórdão – que, como registramos, foi acolhido de forma 

unânime pela Turma – o Supremo Tribunal Federal reconhece que a jurisdição constitucional 

que lhe é conferida possui “dimensão política”, uma vez que compete à Corte “o gravíssimo 

encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam – 
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enquanto direitos de segunda geração, (...) – com as liberdades positivas, reais ou concretas”.  

Nessa linha, adverte que, apesar de a atribuição de formular e de implementar 

políticas públicas ser, primariamente, da competência dos Poderes Legislativo e Executivo, 

poderá ser exercida, em caráter excepcional, pelo Poder Judiciário, se e quando a ação ou 

omissão dos  órgãos estatais competentes vier a comprometer a eficácia e a integridade de 

direitos individuais e coletivos.  

A decisão examinada ganha ainda relevo especial para o presente estudo, pois vai 

além de meras considerações abstratas acerca da efetividade dos direitos sociais, enfrentando 

diretamente a questão da “reserva do possível”. Apesar de levar em consideração os custos 

inerentes às prestações estatais, na linha exposta por HOLMES e SUNSTEIN, e reconhecer 

que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais caracteriza-se pela gradualidade e 

depende, em grande parte, das possibilidades orçamentárias do Estado, adverte a Corte que a 

reserva do possível não tem caráter absoluto, não podendo justificar arbitrariedades: 

“Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em 
grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades 
orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a imediata 
efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.  
 
Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo 
artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou 
político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de 
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos 
cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). 
 
Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO 
HENRIQUE MARTINS PORT, ‘Os Direitos Sociais e Econômicos e a  
discricionariedade da Administração Pública’, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens 
ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da “reserva do possível” – 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, 
pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental 
negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 
constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” 
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No acórdão sob exame, o Relator apontou, ainda, que os direitos da criança e do 

adolescente têm prioridade absoluta e que o direito à educação tem por fundamento regra 

constitucional cuja densidade normativa não permite que o Poder Público disponha de um 

amplo espaço de discricionariedade. Conclui, dessa forma, que a liberdade de conformação do 

administrador não poderia resultar, nesse caso, em simples alegação de mera conveniência 

e/ou oportunidade. 

Evidentemente, no presente estudo não adentraremos na análise acerca do direito à 

educação, o que fugiria ao objeto de pesquisa. No entanto, é importante notar que, como já 

registramos linhas atrás, a discricionariedade administrativa encontra seus limites na 

Constituição e nas leis. Ante a imposição constitucional de realização das políticas públicas 

que assegurem a concretização dos direitos sociais, não pode o Poder Público simplesmente 

cruzar os braços, sob a alegação de “conveniência e oportunidade”.  

Por outra parte, a posição apresentada no acórdão sob exame é fundamental para a 

análise acerca da efetividade dos direitos sociais como um todo. Fica nítido que, no próprio 

Supremo Tribunal Federal, vêm sendo flexibilizados os “dogmas” enfrentados no presente 

trabalho, pertinentes à separação dos poderes, à discricionariedade administrativa e à reserva 

do possível, de modo a admitir-se a intervenção judicial no controle da formulação e 

implementação das políticas públicas. Nesse aspecto, é forçoso reconhecer que “vem 

crescendo o grupo daqueles que consideram os princípios constitucionais e as normas sobre 

direitos sociais como fonte de direitos e obrigações e admitem a intervenção do Judiciário em 

caso de omissões inconstitucionais” (KRELL, 2002, p. 22-23). 

Estabelecidos, assim, em linhas gerais, os contornos teóricos acerca da postura do 

Poder Judiciário na efetivação dos direitos fundamentais sociais, importa enfocar a questão 

em face do problema específico do saneamento básico. Nesse ponto, cumpre destacar, desde 
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já, que a imposição para que sejam prestados os serviços de saneamento básico advem de 

mandamentos constitucionais diversos, estando a matéria também regulamentada no âmbito 

infraconstitucional. Dessa forma, como veremos em seguida, há, nessa seara, a necessária 

densidade normativa. Faltam, porém, ações por parte do Poder Público. 

 

 

 

CAPÍTULO III – Saneamento básico: uma análise jurídica da questão 
 

 

1 – Saneamento básico: um grave problema econômico-social, mas também jurídico e 
constitucional 

 

 

É dentro do contexto traçado, do debate acerca da função e dos limites da atuação do 

controle judicial, que impende abordar esse problema concreto, real, e generalizado no nosso 

país: a insuficiência, deficiência ou mesmo ausência de serviços de saneamento básico 

prestados à população. A questão, que tem proporções alarmantes, deve deixar de ser 

enfocada como um problema de natureza exclusiva ou preponderantemente política ou sócio-

econômica, passando a ser considerada também como problema jurídico e constitucional a ser 

enfrentado. 

Não há mais como ignorar o enorme dano que é ocasionado à população pela omissão 

estatal na prestação dos serviços de saneamento. Conforme Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico PNSB/2000, lançada pelo IBGE no início de 2002, diariamente, no Brasil, são 

coletados 14,5 milhões de m³ de esgoto, dos quais apenas 5,1 milhões de m³ são tratados 

(IBGE, 2006).  
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Além do dano ambiental, a deficiência nos serviços de saneamento básico traz sérios 

problemas à saúde pública. A ausência de coleta e tratamento de esgotos leva à proliferação 

de doenças infecto-contagiosas e contribui para os altos índices de mortalidade infantil: trata-

se do principal fator responsável pela morte por diarréia de menores de 5 anos no Brasil 

(Jornal Folha de São Paulo - FSP, 17/dez/99). Em 1997, morreram 50 pessoas por dia no 

Brasil vitimadas por enfermidades relacionadas à falta de saneamento básico. Destas, 40% 

eram crianças de 0 a 4 anos de idade. Isso significa que foi registrada a morte de 20 crianças, 

por dia, nessa faixa etária, em decorrência da falta de saneamento básico, principalmente de 

esgoto sanitário (DATASUS, apud GUERRA, 2005). A eficácia dos programas federais de 

combate à mortalidade infantil vem esbarrando na falta de serviços dessa natureza, tendo em 

vista que os índices de mortalidade infantil em geral caem 21% quando são feitos 

investimentos em saneamento básico. Ademais, a utilização do soro caseiro, uma das 

principais armas para evitar a diarréia, só faz o efeito desejado se a água utilizada no preparo 

for limpa (FSP, 17/dez/99). 

Não há dúvidas de que a ausência / deficiência dos serviços de saneamento básico 

constitui um grave problema social. É necessário reiterar, porém, que esses dados refletem 

também um problema constitucional a ser enfrentado, uma vez que a não prestação desse 

serviço essencial está diretamente vinculada à inefetividade de direitos fundamentais 

amplamente protegidos na Constituição Brasileira. 

Estudo crítico acerca de qual pode/deve ser o papel do Poder Judiciário na 

implementação dos serviços de saneamento básico poderá trazer diretrizes jurídicas de 

extrema relevância para tratamento da matéria, na consecução de direitos fundamentais 

vinculados à proteção ambiental e à saúde. 
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2 – Saneamento básico: marco constitucional e legal 
 

 

2.1 – O saneamento básico, na Constituição de 1988 
 

 

Os serviços de saneamento básico estão diretamente vinculados à saúde, ao meio 

ambiente e à cidadania. Os dados falam por si, ficando clara a essencialidade desses serviços 

para assegurar à população uma vida digna. 

O meio ambiente é posto em nossa Constituição, de forma expressa e ampla, como 

bem jurídico passível de tutela, vislumbrando-se na postura do constituinte a “existência de 

uma nova dimensão do direito fundamental à vida e do próprio princípio da dignidade da vida 

humana”, de modo que todas as questões relacionadas à proteção do meio ambiente projetam-

se no domínio dos direitos fundamentais na sua concepção funcional prestacional e defensiva 

(MEDEIROS, 2003, p. 197). 

Com efeito, trata-se de questão extremamente relevante, que não vem sendo 

suficientemente desenvolvida na Doutrina e nos Tribunais pátrios. Os efeitos do direito 

constitucional à proteção do meio ambiente e de outras normas principiológicas sobre defesa 

ambiental da Carta Magna ainda não foram suficientemente tratados pela doutrina brasileira  

(KRELL, 2002, p. 297). 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988 temos posto verdadeiro direito 

fundamental a um “meio ambiente ecologicamente equilibrado” (art. 225, caput) do qual 

decorrem uma série de deveres dos indivíduos, de um modo geral, mas também do Poder 

Público. A proteção do meio ambiente, para além de um direito fundamental do homem é um 

dever fundamental (MEDEIROS, 2003, p. 200), que impõe tanto posturas positivas quanto 

negativas, abrangendo, portanto, sentido prestacional e de defesa. 



 
Saneamento básico: função e limites do controle judicial 
Marília de Oliveira Morais 

____________________________________________________________________ 

 

110 
 
 

No que tange aos serviços de saneamento básico, há a necessidade premente de uma 

prestação positiva por parte do Estado na coleta e tratamento dos esgotos, a fim de evitar a 

contaminação dos recursos hídricos. Mais que simples “necessidade” social e econômica, há, 

mesmo, um dever do Poder público de implementar tais serviços45. 

Por outra parte, a Constituição Federal Brasileira foi fortemente influenciada por uma 

concepção ampla de saúde, abrangendo os aspectos ambiental e urbanístico, bem como, 

especificamente, a questão do saneamento básico. Há, no texto constitucional, um grande 

número de dispositivos que tratam dessas matérias, freqüentemente interligados. Além disso, 

observa-se uma tendência a conferir atribuições e responsabilidades a diferentes entidades, de 

forma concomitante, no que se refere à normatização, ao planejamento e à execução de 

serviços nessas áreas46 (DALLARI, 2005, p.101). 

Ao tratar da saúde, prevê a Constituição que esta é “direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação” (art. 196). Ainda no mesmo capítulo, ao estruturar o 

Sistema Único de Saúde, coloca como diretriz a atuação preventiva (art. 198, inc. II) e prevê, 

especificamente, como competência do SUS, “participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico” (art. 200, inc. IV). 

A par da proteção constitucional, o dever de proteger e preservar o meio ambiente 

para as presentes e futuras gerações e, em especial, os recursos hídricos, encontra guarida 

também na legislação infraconstitucional ambiental, sendo, ainda, regulamentado na 

legislação pertinente à saúde. Trata-se, portanto, de situação típica de ausência de prestação 

                                                
45 Art. 175, CF/88, “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”. 
46 A respeito da competência para prestação dos serviços de saneamento básico, muito interessantes as 
abordagens dos pareceristas, formuladas em resposta a consultas do Ministério das Cidades, ao examinar o 
projeto de lei nº 5.296/2005 (SNIS, 2006a). 
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material, tendo sido a questão devidamente regulamentada pelo legislador. “Só a lei, porém, 

não basta. Aplicá-la é preciso...” (BECHARA, 2003, p. 514). 

 

 

2.2 – Marco legal 
 

 

A questão do saneamento básico já era objeto de regulamentação antes da 

promulgação da Constituição de 1988. A expansão urbana, na década de 70, ensejou a edição 

de normativos específicos desse setor. A  lei nº 5.318 instituiu, em 1967, órgãos que seriam 

responsáveis por formular a “Política Nacional de Saneamento básico”. Com base na referida 

lei, foi criado em 1968 e implementado nas décadas seguintes, o Sistema Nacional de 

Saneamento, integrado pelo Plano Nacional de Saneamento (Planasa). O Planasa foi, 

entretanto, extinto em 1986. Dessa forma, a análise que ora se desenvolve estará centrada nos 

normativos vigentes na atualidade, os quais desificam as previsões constitucionais relativas à 

proteção ambiental e à saúde, tratando, especificamente, do saneamento básico, como se 

demonstrará. 

No âmbito infraconstitucional, tem-se importante marco no tratamento do saneamento 

básico com o advento da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 199047, que regulamenta as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim como a Constituição de 

1988, o texto legal tratou das questões da saúde, do meio ambiente e, especificamente, do 

saneamento básico, de forma intimamente interligada. A “integração em nível executivo das 

ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico” é posta, inclusive, como princípio que 

                                                
47 Anteriormente, a lei nº 6.229, de 15 de julho de 1975, que regulamentava o Sistema Nacional de Saúde, fazia 
menção ao saneamento básico apenas em um dispositivo, determinando que seria competência do Ministério do 
Interior “Realizar as obras de saneamento ambiental de sua responsabilidade e promover a ampliação dos 
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deverá nortear todas as ações e serviços públicos de saúde (art. 7º, inc. X). 

No referido diploma legal, o “saneamento básico” e o “meio ambiente” são apontados 

como “fatores determinates e condicionantes” da proteção à saúde (art. 3º). Seguindo as 

diretrizes constitucionais, a lei coloca como objetivo do Sistema Único de Saúde – SUS 

prestar assistência às pessoas, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas, competindo-lhe participar não apenas na formulação da política de 

saneamento básico, como também na execução das ações nessa seara (art. 5º, inc. III e art. 6º, 

inc. II). Fica nítida a preocupação do legislador infraconstitucional que, ao traçar as diretrizes 

do nosso sistema de saúde, destacou reiteradamente o compromisso do Poder Público em 

promover o planejamento e a implementação dos serviços de saneamento básico. Nesse 

aspecto, o texto legal prevê expressamente o dever de atuação articulada da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e, especificamente, das direções nacional, 

estadual e municipal do SUS (arts. 13 a 18). 

Posteriormente, com a edição da lei n° 9.433, de 13 de março de 1997, foi reforçada a 

necessidade de gerenciamento adequado e uso racional da água. Apesar de não regulamentar 

diretamente o sistema de saneamento básico, a referida norma trouxe importantes avanços 

também para esse setor, já que as questões estão intimamente interligadas. Observa-se, por 

exemplo, que, ao ser estabelecida a Política Nacional dos Recursos Hídricos, diretrizes 

importantes foram explicitadas no texto legal, como a caracterização da água como bem de 

domínio público e como recurso natural limitado, dotado de valor econômico (art. 1º). Nesse 

aspecto, a atribuição de valor econômico à água pode constituir fator importante também para 

o saneamento básico, servindo não apenas como instrumento de custeio do sistema de 

                                                                                                                                                   
sistemas de abastecimento d'água e de esgotos sanitários, em conformidade com as prioridades dos planos de 
saúde e em articulação com o Ministério da Saúde”. 
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gerenciamento dos recursos hídricos, mas também como forma de prevenir o mau uso, os 

despejos e a contaminação, favorecendo o uso racional da água (DANTAS, 2005, p. 275)48. 

Dentre os objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, destaca-se o de 

“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos” (art. 2º, inc. I). Outro aspecto relevante na referida 

lei diz respeito à exigência expressa de outorga pelo Poder Público tanto para a captação de 

água para abastecimento, como para o despejo de esgotos nos efluentes (art. 12, inc. I e III). 

Em suma, o que se observa é que a lei nº 9.433/97, ao tratar do gerenciamento dos recursos 

hídricos, não regulamentou especificamente o setor de saneamento básico, mas trouxe 

diretrizes importantes, que necessariamente repercutem neste setor. Tanto é assim que a 

própria norma ressaltou a necessidade de integração das políticas federal e estaduais de 

recursos hídricos com as políticas locais de saneamento básico (art. 31) 49. 

Reforçando a obrigatoriedade de proteção ao meio ambiente – e, especificamente, dos 

recursos hídricos – foi publicada, ainda a lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, na qual foi 

tipificada como crime a conduta de “provocar, pela emissão de efluentes (...) o perecimento 

de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas 

jurisdicionais brasileiras” (art. 33), assim como “Causar poluição de qualquer natureza em 

níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora” (art. 54). 

O que se observa dos dispositivos constitucionais e legais enfocados até o momento é 

que não havia, em nosso Ordenamento, uma regulamentação específica para o saneamento 

                                                
48 Por outra parte, é necessário conciliar, evidentemente, o aspecto econômico, decorrente da escassez de 
recursos hídricos, com o aspecto social, de modo a assegurar à população de baixa renda o mínimo existencial. 
Daí porque se adverte que “a adoção da economia de mercado para a água poderia contibuir para agravar ainda 
mais esse cenário de exclusão, configurando na prática uma denegação de direitos fundamentais à 
dessedentação, à higiene, à saúde e ao saneamento básico” (DANTAS, 2005, p. 284). 
49 Para maior aprofundamento acerca da regulamentação específica da Política Nacional dos Recursos Hídricos, 
vide DANTAS, 2005. 
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básico, que indicasse a forma como deveriam ser implementados serviços dessa natureza. No 

entanto, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, já era reiterada, de forma 

expresa e em diversos momentos, a essencialidade e a obrigatoriedade de prestação desses 

serviços, pelo Poder Público. Ou seja, ficava em aberto, para a Administração, planejar, 

segundo critérios de razoabilidade e eficiência, os meios que seriam utlizados na 

implementação de dita política pública, as técnicas que seriam empregadas, as áreas que 

seriam priorizadas, dentre outros aspectos. Não tinha a Administração, porém, a liberdade de 

opção quanto a executar ou não executar ações de saneamento básico, criando os meios 

necessários para tanto. 

Densificando ainda mais a obrigatoriedade de formulação e implementação de 

políticas adequadas para o setor, foi recentemente promulgada a lei nº 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

regulamenta a política federal para o setor. Com efeito, a evolução legislativa sucintamente 

apresentada acima e, em especial, a aprovação da nova lei, demonstram que vem crescendo o 

interesse em relação à questão do saneamento básico, sob vários aspectos. A par da relevância 

social da matéria – já amplamente demonstrada – há, também, fortes interesses econômicos 

envolvidos50. 

Diversos projetos de lei já tramitaram no Congresso Nacional, tendo por objetivo 

regulamentar o setor51. Recentemente, por iniciativa do Ministério das Cidades, foi proposto o 

projeto de lei nº 5.296/05. A partir daí, amplos debates e negociações foram travadas, até 

chegar-se a um acordo, com a aprovação do projeto de lei nº 7.361/06, que substituiu o 

projeto anterior e deu lugar à nova lei. Como resultado, parece ter-se alcançado uma 

                                                
50 De acordo com estimativas apresentadas em 2000, no ano de 1999 o negócio de água e esgoto no País 
representou U$ 15 bilhões (CARTA CAPITAL, 01/03/2000, p. 25). 
51 A título exemplificativo, citem-se o PL nº  199/90, o PL nº 4.147/01, o PL nº 1.144/03 e o PLS 155/05. 
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regulamentação equilibrada, em face dos interesses que permeiam o tema: a nova lei está 

voltada para os aspectos sociais e a necessidade de universalização do acesso aos serviços de 

saneamento básico, mas reflete, também, grande preocupação em assegurar sustentabilidade 

econômica do setor e segurança jurídica para os investimentos a serem realizados na área.  

Não obstante haja críticas relativas a algumas omissões e diretrizes adotadas no texto 

final da norma, não há como negar que a existência de uma regulamentação mais específica 

para o setor poderá contribuir na ampliação das ações de saneamento básico. Dessa forma, de 

um modo geral, a aprovação da lei nº 11.445 tem sido comemorada. 

De um lado, aponta o relator do projeto de lei nº 7.361/06 que a nova regulamentação 

atrairá novos investimentos, por proporcionar maior “estabilidade jurídica” ao setor (IDEC, 

2006a), que não possuía uma política nacional específica desde a extinção do PLANASA, ao 

final da década de 80. De outro, organizações não governamentais como o Fórum Nacional 

pela Reforma Urbana – FASE registram que, apesar de ter havido recúos em pontos 

importantes do texto inicialmente proposto, o resultado final representa avanços e as lacunas 

existentes poderão ser supridas por meio de regulamentação posterior (IDEC, 2006b). 

O certo é que grande parte dos temas polêmicos relativos a saneamento básico não 

foram solucionados na referida lei federal. Em muitos pontos, a omissão foi proposital, quer 

para viabilizar a aprovação do projeto de lei, quer para resguardar as esferas de competência 

de Estados e Municípios. Observa-se que a norma teve por objetivo traçar diretrizes gerais, de 

âmbito nacional, deixando para os respectivos entes federados, titulares dos serviços, a tarefa 

de definir suas próprias políticas públicas no setor. Nesse aspecto, como se observará, o texto 

incentiva a participação direta da população na formulação dos planos de saneamento básico, 

com a realização de prévias audiências e consultas públicas, o que é, sem dúvida, salutar. 

A seguir, trataremos, em linhas gerais, desses e de outros pontos importantes na nova 

lei de saneamento. Oportuno advertir, entratanto, já de início, que não se tem por escopo 
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esgotar todos os detalhes da nova regulamentação, mas sim destacar os aspectos relevantes 

para o propósito específico do presente estudo: traçar parâmetros para a atuação do Poder 

Judiciário no controle da implementação dos serviços de saneamento básico. 

 

 

2.3 – Lei nº 11.445/2007 – diretrizes da nova lei de saneamento básico 
 

 

2.3.1 – A titularidade dos serviços de saneamento básico – questão ainda 

controversa. 

 

Como destacamos, a nova norma é omissa em determinados pontos. Uma das 

principais lacunas deixadas diz respeito à titularidade dos serviços de saneamento básico, 

questão que gera conflitos em diversas unidades da federação. Importante esclarecer alguns 

aspectos acerca dessa questão, antes de adentrarmos, especificamente, nas diretrizes da nova 

lei.  

A titularidade dos serviços de saneamento é, sem dúvida, do Poder Público, e nesse 

ponto a nova norma não deixa dúvidas. No entanto, o texto não põe fim à disputa travada 

entre Estados e Municípios pela titularidade dos serviços de abastecimento de água e de coleta 

e tratamento dos esgotos. 

Desde um passado remoto, ainda na época imperial, esses serviços eram prestados 

pelos Municípios, sendo executados pela administração local, sem maior planejamento ou 

regulação. Na Capital Imperial e em algumas cidades estratégicas, porém, os serviços 

costumavam ficar a cargo dos Governos das Províncias ou Estados (PORTO NETO, 2005, p. 

73). 
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O que se observa é que, apesar da previsão constitucional de autonomia municipal 

fazer-se presente desde a Constituição de 1891, na prática, houve, durante muito tempo, uma 

atitutde de submissão e verdadeira “renúncia à autonomia” por parte dos Municípios: 

“Por debilidade financeira, incapacidade técnica, ou simplesmente por dependência 
política, quando não por conveniência econômica de grupos poderosos, muitos 
Municípios  celebraram acordos com Estados, ou para que estes financiassem os 
serviços ou para que os assumissem diretamente, gerando, em muitos, a errônea 
convicção de que o Município não tem competência para prestar tais serviços ou 
mesmo para fixar normas sobre sua organização” (DALLARI, 2005, p.102) 
 

No que se refere especificamente aos serviços de saneamento básico, como vimos, só 

passou a existir uma regulamentação do setor a partir da década de 70, com a instituição do 

PLANASA. No modelo então adotado, os municípios foram incentivados a delegar tais 

atividades para companhias estaduais, sob a perspectiva de que estas gerenciariam os serviços 

de forma mais eficiente. Os recursos para financiar as obras de infra-estrutura eram 

repassados, por meio do Banco Nacional de Habitação – BNH, para as entidades estaduais. 

Dessa forma, muitos municípios firmaram contratos de concessão dos seviços com os 

respectivos Estados, outros simplesmente procederam à delegação, sem qualquer ato formal. 

Em outros casos, porém, mantiveram-se com a titularidade, a exemplo de Porto Alegre. O fato 

é que, desde o final da década de 80, com a extinção do PLANASA, acentuou-se a acirrada 

discussão acerca da titularidade desses serviços.  

Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi reforçada a 

autonomia municipal, centrando-se a questão na previsão contida no art. 30, inc.V, que atribui 

ao município a competência para organizar e prestar os serviços públicos de “interesse 

local”52. Não há dúvidas de que os serviços de saneamento básico envolvem preponderante 

interesse local e estão diretamente vinculados às políticas públicas de desenvolvimento 

urbano.  

                                                
52 A respeito do conceito de “interesse local”, vide SANTOS, 2005; tratando especificamente da competência 
municipal em matéria ambiental, KRELL, 2005, FREITAS, 2002 e FIORILLO, 2001 
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O ponto principal da discussão relativa à titularidade de tais serviços se dá, entretanto, 

em relação às regiões metropolitanas. Afinal, o art. 25, § 3º, também do texto constitucional, 

prevê que os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum.  

A questão, como dissemos, gera grande polêmica e envolve diversos interesses. 

Muitas vezes, a discussão deixa de estar focada, propriamente, na controvérsia constitucional 

apontada, centrando-se na necessidade de assegurar às companhias estaduais o ressarcimento 

pelos investimentos realizados. O problema não tem fácil solução e alguns Municípios 

tiveram inclusive que ingressar em juízo para retomar os serviços, como é o caso recente do 

município de Petrolina, neste Estado53. 

Em face das discussões travadas, o Ministério das Cidades, ao encaminhar o projeto 

de lei nº 5.296/2005, optou por não definir a competência para prestar os serviços de 

saneamento básico – se Estadual ou Municipal. Nos pareceres que antecederam a referida 

proposta legislativa, a matéria foi amplamente debatida. Ao final, adotou-se o posicionamento 

de não definir no texto apresentado a competência municipal, sob a alegação de que a questão 

estaria pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal54. Essa posição foi mantida no 

projeto de lei substitutivo – PL nº nº 7.361/06, e, conseqüentemente, na nova lei de 

saneamento básico.  

Não nos aprofundaremos na questão da competência municipal para prestação dos 

                                                
53 A disputa chegou ao Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela possibilidade de retomada dos serviços pela 
municipalidade, destacando que “o serviço público não pode ser retido pelo concessionário em benefício da 
satisfação de interesse privado” (Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada – STA-AgR 26/PE, DJ 
de 07.04.2006). 
54 Há diversos processos tramitando no Supremo Tribunal Federal, correlacionados às disputas de competência 
entre Estados e Municípios. Especificamente, no que se refere à definição da titularidade dos serviços de 
saneamento básico, faz-se referência à ação direta de inconstitucionalidade nº 1842/RJ, que se encontra ainda 
pendente de julgamento. A referida ação tem por objeto a constitucionalidade de lei complementar estadual que 
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serviços de saneamento básico, dado que temática tão complexa e polêmica extrapolaria o 

objeto específico da presente pesquisa55. Não poderíamos, porém, deixar de registrar que a lei 

de saneamento básico, propositalmente, não definiu a questão. Além disso, é importante 

observar que, mesmo sendo omissa na definição da titularidade, a lei n° 11.445/2007 tratou de 

incentivar a cooperação entre os Municípios, assim como entre estes e os Estados, tanto no 

planejamento, como na execução e fiscalização dos serviços, inclusive por meio de consórcios 

públicos, como se detalhará adiante. Sem deixar de lado as peculiariedades e interesse locais56 

dos serviços de saneamento básico, destaca a norma a necessidade de planejamento 

regionalizado57, em especial no que se refere a municípios que integrem uma mesma bacia 

hidrográfica58. 

 

2.3.2 – Gestão associada – cooperação entre os titulares dos serviços de saneamento 

básico 

 

Ainda no que pertine à titularidade, a norma traz algumas diretrizes importantes. 

Distingue as figuras do titular dos serviços de saneamento e do prestador (arts. 9º e 10º). O 

titular será sempre o Poder Público, como dissemos (ente federado: Município ou Estado, a 

depender da definição delegada ao Supremo Tribunal Federal). Já o prestador, poderá ser 

                                                                                                                                                   
cria a região metropolitana do Rio de Janeiro e avoca para o Estado a titularidade sobre todos os seviços de 
saneamento. 
55 Para aprofundamento em relação a esse tema, vide pareceres à consulta formulada para o Projeto de Lei nº 
5.296/2005. (SNIS, 2006a). Também tratando especificamente da matéria BARROSO, 2006. 
56 Nesse sentido, dentre os princípios fundamentais elencados encontra-se prevista expressamente a “adoção de 
métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais” (art. 2º, inc, V). Prevê a 
norma, também, que as ações da Política Federal de Saneamento Básico contemplem as especificidades locais 
(art. 49, inc. VIII). Por outra parte, o texto legal resguarda a liberdade dos respectivos titulares para elaborar os 
seus próprios planos de saneamento básico, observadas as diretrizes gerais fixadas. 
57 Como se detalhará adiante, a nova lei regulamenta em capítulo específico a prestação regionalizada dos 
serviços de saneamento, mostrando preocupação com a compatibilização dos respectivos planos de saneamento. 
58 De acordo com norma, os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias 
hidrográficas em que estiverem inseridos (art. 19, §3º). Além disso, a União, no estabelecimento de sua política 
de saneamento básico, deverá adotar como unidade de referência para o planejamento de suas ações a bacia 
hidrográfica (art. 48, inc. X) 
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tanto o titular, como terceiro, por meio de delegação. 

Interessante observar que, ao tratar da possibilidade de delegação dos serviços, a lei 

previu expressamente a possibilidade de delegação e cooperação entre entes federados, 

estabelecendo que os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a 

organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 24159 

da Constituição Federal e da Lei 11.107/200560 (art. 8º). Há, portanto, expressa menção à 

formação de consórcios públicos no setor de saneamento básico. 

Não há como negar a importância da cooperação intermunicipal nas ações de proteção 

ao meio ambiente, que envolvem, muitas vezes, interesses comuns dos municípios de 

determinada microrregião. No entanto, de um modo geral, observa-se que, no Brasil, o 

associativismo ainda se encontra em um estado incipiente. Nesse aspecto, algumas 

experiências anteriores de consórcios intermunicipais ligados a saneamento básico e à gestão 

ambiental no Sul do País encontraram entraves como a transitoriedade dos representantes 

municipais, ausência de personalidade jurídica e dificuldades de relacionamento com o 

respectivo governo estadual (KRELL, 2005, p. 167-169). 

Como sabido, houve um grande avanço com o advento da lei nº 11.107/05, que 

regulamentou a formação e o funcionamento dos consórcios públicos, os quais passaram a 

estar revestidos, inclusive, de personalidade jurídica própria. Dessa forma, mesmo antes da 

aprovação da lei de saneamento básico, já era possível a constitução de consórcios públicos 

vinculados a esse setor, com amparo na regulamentação existente61. 

É de se ponderar que uma lei federal não teria como obrigar os municípios a formar 

                                                
59 “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” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
60 Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. 
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associações, consórcios ou a colaborar entre si para execução em conjunto de atividades de 

interesse comum, tendo em vista a abrangência da autonomia municipal no Brasil (KRELL, 

2005, p. 166). A nova lei de saneamento básico tem, porém, o importante papel de incentivar 

a cooperação intermucicipal nesse setor62. 

Já de início, a norma define o conceito de “gestão associada” como sendo a 

“associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, 

conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal” (art. 3º, inc. II). Além disso, dedica 

capítulo específico para regulamentar a prestação regionalizada de serviços de saneamento 

básico, caracterizada por haver um único prestador que atende a vários Municípios, contíguos 

ou não, devendo haver uniformidade de fiscalização e regulação, assim como compatibilidade 

de planejamento63 (art. 14). A norma prevê que, nesses casos, os titulares poderão delegar a 

regulação e fiscalização dos serviços a outro ente da Federação – por meio de convênio de 

cooperação – ou a consórcio público integrado pelos titulares dos serviços (art. 15). Como se 

observa, apesar de a nova lei não ter trazido uma definição quanto à titularidade dos serviços, 

traz diretrizes importantes para solucionar o problema, apontando para a possibilidade de uma 

gestão associada das atividades de saneamento básico, quando pertinente. 

 

2.3.3 – Conceito amplo de saneamento básico e princípios fundamentais – a 

importância do planejamento, para a universalização 

 

Há, ainda, diretrizes de conteúdo importantes no texto legal. Primeiramente, adota-se 

                                                                                                                                                   
61 Nesse sentido, registre-se que, em 17 de fevereiro de 2006, foi criado, com arrimo na lei nº 11.107/05, o 
CÓRESA SUL DO PI, Consórcio Público de Saneamento, composto por 31 membros: trinta municípios do sul 
do Piauí e o próprio Estado. Para mais detalhes, vide SNIS, 2006b. 
62 A norma prevê expressamente, como diretriz da política federal de saneamento básico, o estímulo à 
implementação de infra-estruturas e serviços comuns a Municípios, mediante mecanismos de cooperação entre 
entes federados. 
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um conceito amplo de saneamento básico, abrangendo não apenas o abastecimento de água e 

a coleta e tratamento dos esgotos, como também a limpeza urbana, coleta e manejo de 

resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais (art. 3º, inc. I). Nesse particular, observa-se 

que, desde a lei nº 5.318/67, a expressão “saneamento básico” vinha sendo empregada em 

sentido mais restrito, englobando apenas o abastecimento de água e a destinação dos dejetos64. 

A ampliação conceitual operada pela nova lei é importante, no sentido de compreender-se 

essas ações de forma integrada, já que estão essencialmente interligadas, na consecução da 

salubridade ambiental65. 

A norma traz também os princípios fundamentais para a Política Nacional de 

Saneamento básico, como a universalização do acesso aos serviços; a integralidade, 

correspondente ao conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 

saneamento básico; a adequação às peculiariedades regionais e locais; a transparência, 

baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; o controle 

social; a eficiência e sustentabilidade econômica; além de explicitar os princípios 

constitucionais de proteção ao meio ambiente e à saúde, no âmbito específico dos serviços de 

saneamento básico (art. 2º). 

Tais diretrizes, por si sós, já constituem grandes avanços, se forem adequadamente 

interpretadas e aplicadas. No que se refere ao princípio da universalização do acesso, por 

exemplo, conceitua a norma que a universalização consiste na “ampliação progressiva do 

acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico” (art. 3º, inc. III). É importante 

                                                                                                                                                   
63 A norma prevê, inclusive, a possibilidade de que seja elaborado um plano de saneamento básico para o 
conjunto de municípios atendidos (art. 17). 
64 A lei nº 5.318/67, ao tratar da Política Nacional de Saneamento, fazia referência a outras atividades correlatas, 
como o controle da poluição ambiental, o controle das modificações artificiais das massas de água, controle de 
inundações e erosões, mas não incluía essas atividades no conceito de saneamento básico. 
65 Como advertimos já de início, o presente estudo está voltado para a efetividade dos serviços de saneamento 
básico, como um todo, sendo as conclusões apresentadas aplicáveis, de um modo geral, a todas as atividades 
elencadas. O foco dos dados sócio-econômicos apresentados está, porém, na coleta e tratamento de esgotos, haja 
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examinar a concepção adotada pela lei nesse particular. A universalização do acesso aos 

serviços de saneamento importa em custos. Dessa forma, não seria possível, evidentemente, 

concretizá-la de forma imediata ou a curto prazo (ainda que houvesse ordem judicial nesse 

sentido). No entanto, na linha que desenvolvemos em capítulo anterior, se não é “possível” 

hoje, implementar os serviços de forma universal, em razão da escassez de recursos, hão de 

ser adotadas pelo Poder Público medidas de planejamento e de alocação adequada dos 

recursos, para tornar “possível” a ampliação progressiva de tais serviços, até atingir-se a 

universalização. 

Nesse sentido, a nova lei de saneamento básico é enfática no que pertine à 

obrigatoriedade de planejamento e de fixação de metas. Exige expressamente que cada titular 

de serviços de saneamento elabore seu plano de saneamento básico (art. 9º, inc. I)66. Ou seja, 

a norma não se restringe a estabelecer as diretrizes de conteúdo nacionais, a serem observadas 

por todos, e as diretrizes específicas para a política federal de saneamento básico, no âmbito 

da União: é taxativa em exigir que cada ente titular dos serviços fixe seu próprio plano, 

contendo, pelo menos: a) o diagnóstico da situação; b) os objetivos e metas de curto, médio e 

longo prazos para a universalização dos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas; 

c) os programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas fixados, de 

modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais 

correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; d) ações a serem adotadas em 

situações emergenciais; e e) mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência (art. 19, incl I a V). 

Como se observa, o administrador não pode simplesmente “cruzar os braços” sob o 

                                                                                                                                                   
vista a grave carência desse setor – se comparado a outras atividades, como a de abastecimento de água – bem 
como as limitações inerentes à pesquisa de um curso de mestrado. 
66 Tendo em vista a amplitude do conceito de saneamento básico adotado pela norma (art. 3º, inc. I), os planos de 
saneamento básico poderão ser específicos para cada serviço, cabendo ao titular promover a consolidação e 
compatibilização dos planos (art. 19, §2º). 
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argumento de que não dispõe dos recursos necessários para universalizar os serviços de 

saneamento básico. Tem de examinar a situação específica enfrentada, fixar o respectivo 

plano, com metas a serem cumpridas, e buscar fontes de finanaciamento que viabilizem as 

ações necessárias. Daí porque estebelece a norma a necessidade de se buscar a 

compatibilidade entre as metas estabelecidas no plano de saneamento básico e o plano 

plurianual (art. 19, inc. IV).  

A necessidade de compatibilidade com o plano plurianual deve ser adequadamente 

compreendida. Dentre as diretrizes fixadas pela lei nº 11.445/2007 para a elaboração dos 

planos de saneamento básico de cada titular, determina-se que estes serão “revistos 

periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano 

Plurianual” (art. 19, §4º). No mesmo sentido, o plano nacional de saneamento básico67 e os 

planos regionais de saneamento básico68, que são elaborados com horizonte de 20 (vinte) 

anos, devem ser “avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente 

em períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais” (art. 52, §2º). 

A questão da contraposição/compatibilização entre os planos nacionais setoriais e os 

outros instrumentos de planejamento e orçamento (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA), não é pacífica na doutrina. 

Tampouco há consenso a respeito do grau de vinculação dos planos setoriais, na realização 

dos gastos públicos. Não há dúvidas de que os planos setoriais devem compatibilizar-se com o 

PPA, inclusive, por expressa determinação constitucional69. A questão se torna ainda mais 

                                                
67 O Plano Nacional de Saneamento Básico – PNSB será elaborado pela União, sob a coordenação do Ministério 
das Cidades, obedecidas as diretrizes postas na lei de saneamento (art. 52, inc. I e §1º). 
68 Os planos regionais de saneamento básico serão elaborados e executados pela União, sob a coordenação do 
Ministério das Cidades, em articulação com os Estados, Distrito Federal e Municípios envolvidos, para as 
“regiões integradas de desenvolvimento econômico” ou nas que haja a “participação de órgão ou entidade 
federal na prestação de serviço público de saneamento básico” (art. 52, inc. II). 
69 Art. 165, § 4°, da Constituição Federal: “Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.”  
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problemática, porém, quando se trata de planos cuja duração excede o período de vigência do 

PPA. 

A matéria foi objeto de discussão no processo legislativo que origionou a lei nº 

10.172/2001, a qual instituiu o Plano Nacional de Educação. Este foi o primeiro plano 

nacional setorial a ser aprovado desde a Constituição de 1988 e teve sua duração fixada em 10 

(dez) anos. Na oportunidade, diversos itens do programa foram vetados pela Presidência da 

República, sob o entendimento de que, ao fixarem metas de ampliação dos serviços de 

educação, sem indicar as correspondentes fontes de recursos, violariam o Plano Plurianual e, 

conseqüentemente, as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e do texto constitucional 

pertinentes a planejamento e orçamento. 

Examinando o veto presidencial, a Consultoria de Orçamento e Fiscalização 

Financeira e a Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados 

ponderaram, à época: 

“como o PNE tem duração decenal e a maior parte das metas não estão anualizadas ou 
determinadas no tempo, é difícil, neste caso, a observância estrita do dispositivo 
constitucional. Mais coerente é exigir que o PNE mantenha compatibilidade com o 
PPA vigente (2000-2003) apenas quando indicar metas a serem cumpridas nesse 
período. O PNE e o PPA não criam ou autorizam despesa, mas as relacionam e as 
enquadram em um modelo macroeconômico e programático. O PNE estabelece as 
ações de longo prazo - dez anos. Os PPAs elaborados no período do PNE quantificam 
e identificam as fontes de recursos em um ambiente de priorização das demandas 
sociais e compatibilização dos demais planos. Os orçamentos anuais autorizam as 
despesas a serem realizadas nos exercícios compreendidos no período, no âmbito do 
processo de alocação de recursos.” (GREGGIANIN e ROSA, 2007) 
 
 

Em estudo complementar, elaborado por solicitação da própria Presidência da 

República, a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados 

sintetizou, com clareza: 

“Reafirma-se os termos da NTC quanto à preponderância, constitucionalmente fixada, 
do PPA em relação aos planos nacionais setoriais, entendimento expressamente 
esposado na NTC. Só se pode analisar o PNE à luz do sistema constitucional de gasto 
público, com a sistemática de normas preordenadores onde se superpõem instrumentos 
normativos no tempo. Assim, o PPA em vigor limita o alcance das metas estabelecidas 
no PNE para o período de 2000/2003. Todavia, para o período de 2004/2008, como 
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afirma a NTC, o PNE servirá de orientador para a elaboração do PPA relativo a esse 
período” (DOLABELA, ZOEHLER e OLIVEIRA, 2007). 

 
Em suma, os planos nacionais setoriais que tenham duração superior ao Plano 

Plurianual – a exemplo do Plano Nacional de Saneamento Básico – devem adequar-se aos 

PPA em vigor, mas exercem, também, o papel de orientar a elaboração do PPA seguinte. 

 

2.3.4 – Prestador público ou privado? – Diretrizes para a delegação 

 

A nova lei de saneamento básico não determinou a forma de prestação dos serviços: 

se diretamente pelos entes públicos responsáveis ou através de concessões ao setor privado. A 

questão é, sem dúvida, polêmica. Relatório de Desenvolvimento Humano – RDH/2006, 

apresentado recentemente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD, aponta que o caráter público ou privado do prestador não é garantia de eficiência dos 

serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos e ressalta a necessidade de um Plano 

Nacional coerente.  

No documento, a companhia de abastecimento de água e saneamento de Porto Alegre 

é citada como exemplo de empresa pública eficiente. Já em Marrocos e África do Sul, a 

iniciativa privada teria contribuído para ampliar e melhorar o atendimento. Em Buenos Aires, 

a privatização não teve êxito, tendo sido necessário rescindir o contrato com a empresa 

responsável pelos serviços. O relatório aponta, a partir das experiências examinadas, três 

diretrizes essenciais: necessidade de transparência; necessidade de se conciliar os imperativos 

comerciais e sociais70, assegurando o acesso de famílias pobres; e necessidade de adequada 

avaliação da complexidade do aumento do acesso entre os pobres, no planejamento das ações 

(PNUD, 2007). 

                                                
70 A respeito da polêmica discussão sobre a mercantilização da água, vide: CARTA CAPITAL, 2000, p. 24-31; 
ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO, 2003, p. 14-31. 
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Nesse aspecto, é de se observar que a nova lei de saneamento básico compatibiliza-se, 

em grande parte, com essas recomendações. A norma trouxe exigências para a delegação de 

serviços de saneamento básico, destancando, também nesse particular, a importância do 

planejamento. Observa-se, por exemplo, que a existência de um plano de saneamento básico 

é condição de validade (pressuposto) de todo contrato que tenha por objeto a prestação de 

serviços públicos de saneamento básico (art. 11, inc. I). Além disso, o plano terá caráter 

vinculatório não apenas para a atuação do titular, mas, também, para o prestador dos serviços, 

na hipótese de eventual delegação (art. 19, §6º). Dessa forma, o prestador também estará 

obrigado a cumprir as metas e diretrizes fixadas no respectivo plano.  

São, igualmente, condições de validade do contrato: a existência de estudo de 

viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos 

termos do respectivo plano; a existência de normas de regulação, com a designação da 

entidade de regulação e de fiscalização; bem como a realização prévia de audiência e de 

consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do 

contrato (art. 11, inc. I). 

Como se vê, a norma exige, como condição de validade do contrato, a realização de 

audiência ou consulta públicas, o que reforça o uso de instrumentos de democracia 

participativa, tão importantes na formulação das políticas públicas, como registramos em 

momentos anteriores71. Além disso, abre-se espaço para que seja fomentado debate público 

acerca desse tema, que tem se mostrado tão polêmico.   

A nova lei traz, ainda, pontos importantes na regulamentação das delegações, ao 

exigir a celebração de ato formal, com regras claras, para a delegação da prestação dos 

serviços de saneamento. Mais que isso: na hipótese de a execução dos serviços ser delegada 

para entidade que não integre a administração do titular, é obrigatória a celebração de 
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contrato, sendo vedado o uso de convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de 

natureza precária72 (art. 10º). A exigência de contrato é importante, uma vez que, no Brasil, 

em muitos casos, ocorreu apenas a delegação “de fato”, sem qualquer ato formal que 

regulamentasse a relação entre o titular e a concessionária dos serviços 73. 

Indo além, a nova lei de saneamento básico fixa conteúdo mínimo a ser observado nas 

normas que regulem os contratos de concessão, exigindo, inclusive, que sejam inseridas, no 

contrato, metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência 

e de uso racional da água (art. 11, §2º). 

Em relação às concessões que estão em vigor, a transição, pura e simples, para as 

novas regras impostas pela lei nº 11.445/2007, poderia representar, em grande parte, uma 

ruptura dos contratos existentes. Com o fim de regulamentar essa transição e resguardar os 

investimentos por ventura feitos pelas concessionárias, a nova lei de saneamento básico, em 

suas disposições finais (art. 58), altera a redação de dispositivo da lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995 – a lei de concessões e permissões de serviços públicos.  

Na redação original do art. 42, §1º da lei de concessões, previa-se que, vencidos os 

prazos dos contratos existentes, caberia ao concedente proceder à licitação. A previsão foi 

alterada e novos parágrafos foram incluídos, estabelecendo prazos de validade mais flexíveis 

para a transição – em algumas situações, até 31 de dezembro de 2010. Além disso, passou a 

constar exigência expressa de que, durante esse período, seja formalizado ato precário entre as 

                                                                                                                                                   
71 Capítulo I, item 6, p. 53 e seguintes. 
72 A própria norma excepciona, porém, os seguintes casos, em que não se fará necessária a celebração de 
contrato (art. 10º, §1o): 
1 - usuários organizados em cooperativas ou associações, com autorização do Poder Público, nos casos de:  
a) condomínio; 
b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas 
de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos 
usuários; 
2 - os convênios e outros atos de delegação anteriores a 06/04/2005. 
73 A ausência de formalização das relações entre o município e a concessionária fragiliza a gestão dos serviços, 
criando instabilidade para os usuários, o município e a própria operadora. A cidade de São Paulo e todos os 
municípios da Baixada Santista são exemplo dessa situação. 
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partes e que se proceda a um levantamento amplo dos aspectos físicos, financeiros e 

contábeis, para fins de eventual indenização. 

 

2.3.5 – A regulação dos serviços de saneamento – autonomia, transparência e 

tecnicidade 

 

A lei trata especificamente da regulação, estabelecendo como princípios: a) a 

independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da 

entidade reguladora; e b) a transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

(art. 21).  

Apesar de não haver referência expressa, observa-se um direcionamento para modelo 

das agências reguladoras, marcadas, precisamente, em sua concepção original, por essas 

características. Ainda que a entidade responsável pela regulamentação e fiscalização do setor 

em determinada unidade da Federação não venha a adotar, necessariamente, a estrutura de 

agência reguladora, uma coisa é certa: não poderá o próprio prestador ter a função de se auto-

regulamentar e fiscalizar, impondo-se que tais atribuições sejam executadas por entidade 

independente. 

Nesse aspecto, é de se observar que, embora sejam ainda, escassas as agências 

reguladoras voltadas especificamente par ao setor de saneamento básico74, diversos Estados 

possuem agências reguladoras de seus serviços. Em Pernambuco, por exemplo, tem-se a 

Agência de Regulação de Pernambuco – ARPE, criada por meio da lei estadual nº 11.742, de 

14 de janeiro de 2000, posteriormente alterada pela lei nº 12.524, de 30 de dezembro de 

                                                
74 Tem-se notícia da ADASA – Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal e da 
AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. 
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200375. 

Ainda quanto à regulação, a nova lei de saneamento é detalhista em estabelecer 

objetivos (art.22) e conteúdo mínimo (art. 23) a serem observados, os quais refletem a 

constante necessidade de conciliar dentre outros aspectos: padronização de normas, eficiência, 

sustentabilidade econômica, modicidade das tarifas, metas de expansão e de qualidade dos 

serviços. 

 

2.3.6 – Universalização, interesses sociais e sustentabilidade econômica – a busca 

por um equilíbrio 

 

Como registramos – e pode-se observar nos diversos tópicos desenvolvidos até o 

momento – a norma parece seguir, em grande parte, a linha das orientações conclusivas 

apresentadas no Relatório de Desenvolvimento Humano – RDH/2006 (PNUD, 2007): 

planejamento, transparência e conciliação dos interesses econômicos e sociais.  

Com efeito, a nova lei tenta conciliar os aspectos sociais, pertinentes à universalização 

e ao atendimento à população de baixa renda, com os aspectos econômicos, necessários para 

assegurar os investimentos e a sustentabilidade do setor. 

De um lado, fixa como diretriz das políticas públicas de saneamento básico a adoção 

de “parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao 

                                                
75 Da mesma forma, tem-se exemplos em vários Estados: Alagoas: ARSAL - Agência Reguladora de Serviços 
Públicos do Estado de Alagoas; Amazonas: ARSAM – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos 
do Estado do Amazonas; Bahia: AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos  de Energia, 
Transportes e Comunicações da Bahia; Ceará: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 
Estado do Ceará; Distrito Federal: Goiânia: AGR - Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos; Mato Grosso do Sul: AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de 
Mato Grosso do Sul; Mato Grosso: AGER/MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 
Estado de Mato Grosso; Paraíba: ARPB - Agência Reguladora do Estado da Paraíba; Pará: ARCON - Agência 
de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará; Rio Grande do Norte: ARSEP - Agência 
Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul: AGERGS - Agência Estadual de 
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul; Santa Catarina: AGESC - Agência 
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volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as normas 

nacionais relativas à potabilidade da água” (art. 9º, inc. III). Ainda voltada para os aspectos 

sociais, estabelece, dentre as diretrizes que deverão nortear a remuneração e cobrança dos 

serviços: a) a prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 

pública; e b) a ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços 

(art. 29, §1º, incs. I e II). Inclusive, na aplicação de recursos não onerosos da União, deverá 

ser dada prioridade às ações e empreendimentos que visem ao atendimento de usuários ou 

Municípios que não tenham capacidade de pagamento compatível com a auto-sustentação 

econômico-financeira dos serviços (art. 50, § 1º). 

Por outro lado, porém, a norma não se restringe a prever a necessidade de ampliação 

dos seviços à população de baixa renda. Preocupa-se também com os meios para viabilizar tal 

universalização. Assim, estabelece que os serviços de saneamento deverão ter 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços (art. 29) e fixa, também, como diretrizes: a) a 

geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o 

cumprimento das metas; b) a recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em 

regime de eficiência; e c) a remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos 

serviços (art. 29, §1º, incs. III, V e VI). 

Nessa linha, a lei nº 11.445/2007, a fim de assegurar a realização dos investimentos 

necessários à ampliação dos serviços, prevê mecanismos de “compensação”. Os “subsídios” 

são postos na norma como “instrumento econômico de política social para garantir a 

universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades 

de baixa renda” (art. 3º, inc. VII). Trata-se, portanto, de mecanismos adotados para assegurar 

                                                                                                                                                   
Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina; São Paulo: CSPE - Comissão de Serviços Públicos de 
Energia; Sergipe: ASES - Agência Reguladora de Serviços Concedidos do Estado de Sergipe. 
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a prestação dos serviços para usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento 

ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos mesmos (art. 29, §2º).  

Os subsídios poderão ser destinados ao próprio usuário (diretos) ou ao prestador 

(indiretos) e podem ser tarifários ou revestir-se de outras formas, como incentivos fiscais ou 

repasse de recursos. Além disso, poderão ser instituídos subsídios entre localidades diferentes 

(art. 31, incs. I, II e III). Isso quer dizer que, nos casos de gestão associada, por meio de 

consórcio público integrado por municípios de determinada região, por exemplo, tarifas 

arrecadadas em município com população de maior renda poderão ser utilizadas para custear 

as obras necessárias em localidade vizinha, cuja população tenha menor capacidade de 

pagamento. Dessa forma, seriam viabilizadas as obras na área do consórcio, obras estas que, 

ao fim e a cabo, beneficiariam todos os municípios da microrregião. 

Há, ainda, a possibilidade de criação de fundos, pelos entes da Federação, 

isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, que poderão custear as ações necessárias 

para a universalização dos serviços, ou bem serem utilizados como garantias nas operações de 

crédito para financiamento de tais investimentos (art. 13). 

Por fim, prevê a norma que os valores investidos em bens reversíveis pelos 

prestadores constituirão créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração 

dos serviços (art. 42), de modo a incentivar os investimentos dessa natureza. 

 

2.3.7 – O usuário – tarifas e interrupções dos serviços 

 

Falamos acima que a nova lei de saneamento básico parece buscar um equilíbrio entre 

os interesses sociais e enconômicos que permeiam a questão. Não poderíamos deixar de 

registrar, porém, algumas considerações acerca do (des)equilíbrio entre o usuário e prestador 

dos serviços.  
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Não cabe no presente estudo adentrar-se em demasia nos aspectos pertinentes à 

relação de consumo travada entre usuário e prestador. No entanto, é interessante pontuar 

algumas perspectivas postas na nova lei de saneamento básico. Como vimos, a norma é rígida 

em exigir que haja um órgão de regulação autônomo e independente, o que já será um 

instrumento de equilíbrio importante, se posto em prática de forma adequada. 

Nesse sentido, prevê ainda que as revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas 

respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos 

serviços (art. 38, §1º). Por outra parte, essas tarifas deverão ser fixadas de forma clara e 

objetiva e os reajustes e as revisões deverão ser tornados públicos com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias (art. 39). 

A norma regulamenta também as hipóteses de interrupção dos serviços. Dessa forma, 

o prestador poderá interromper os serviços nas seguintes situações: a) emergência que atinja a 

segurança de pessoas e bens; b) necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de 

qualquer natureza nos sistemas; c) negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo 

de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito; d) manipulação 

indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do 

usuário; e e) inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento 

das tarifas, após ter sido formalmente notificado (art. 40, incs. I a V). 

Sempre que se tratar de interrupção programada, o usuário deve ser notificado 

previamente. Nos casos de interrupção por inadimplência ou por negativa do usuário em 

permitir a instalação de dispositivo de leitura, essa notificação terá que ser feita com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Alguma polêmica poderá ser suscitada a respeito da redação adotada pela norma, ao 

tratar da interrupção em instituições que prestem serviços essenciais. Eis o teor do dispositivo: 
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“A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a 
estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de 
pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá 
obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da 
saúde das pessoas atingidas” (art. 40, §3º). 
 

Como se observa, o texto não é taxativo em vedar a interrupção dos serviços. No 

entanto, exige o dispositivo que, em tais situações, sejam obedecidos “critérios que preservem 

condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas”. Dessa forma, parece não 

haver dúvidas: é evidente que, para que sejam observadas essas “condições mínimas”, não 

poderão ser interrompidos os serviços de saneamento básico, serviços estes que, como já 

demonstramos, são tão essenciais à saúde. 

Sem adentrarmos mais na matéria específica das relações de consumo, o que importa 

destacar, nesse momento, é que a nova lei de saneamento básico traz instrumentos 

importantes para reestabelecer o equilíbrio entre usuário e prestador. Além da necessidade de 

regulação, que mencionamos acima, a norma exige transparência e assegura ao usuário o 

acesso às informações.  

De outra parte, no que se refere especificamente às relações de consumo que venham 

a ser travadas entre os usuários e o prestador, as diretrizes traçadas na lei de saneamento 

básico terão que ser complementadas e compatibilizadas com as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, como não poderia deixar de ser. 

 

2.3.8 – Transparência e controle social – instrumentos de cidadania 

 

Nos termos da nova lei, a transparência e o controle social são fatores importantes, no 

que pertine à formulação e ao acompanhamento da política pública de saneamento básico. 

Além de serem, ambos, postos como princípios norteadores dos serviços de saneamento (art. 

2º, incs. IX e X), a norma traz uma conceituação de controle social, como sendo o “conjunto 
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de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações 

técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de 

avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico” (art. 3º, inc. IV).  

Nessa perspectiva, exige a norma ampla divulgação das propostas dos planos de 

saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de 

audiências ou consultas públicas (art. 19, §7º). 

A exigência de transparência se dá não só em relação à elaboração dos planos: todos 

os atos que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e 

deveres dos usuários e prestadores, deverão ter ampla divulgação, preferencialmente via 

internet, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de 

interesse direto (art. 26). 

No que se refere à esfera federal, a lei é ainda mais enfática, exigindo que, na 

elaboração e revisão dos planos de saneamento básico haja a divulgação da proposta, em 

conjunto com os estudos que a fundamentarem, a todos os interessados, inclusive pela 

internet, bem como que se preveja o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta 

ou audiência pública. Além disso, a proposta deverá ser submetida para análise e opinião por 

parte do órgão colegiado, quando previsto na legislação do titular (art. 51). 

No que pertine aos órgãos colegiados, é importante fazer breve parêntese e relatar as 

alterações procedidas durante o processo legislativo que antecedeu a aprovação da nova lei de 

saneamento básico. De fato, houve uma série de negociações, até chegar-se ao modelo 

previsto na lei nº 11.445/2007.  

O projeto de lei nº 5.296/2005, encaminhado pelo Ministério das Cidades e 

previamente debatido com a sociedade, trazia proposta diferenciada que pode ser sintetizada 

da seguinte forma:  

a) criava-se o Sistema Nacional de Saneamento – SISNASA, que teria por objetivo 
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executar as ações da Política Nacional de Saneamento Básico – PNS;  

b) O SISNASA seria composto por órgãos da União, por entes federados que 

decidissem aderir à PNS, por usuários, prestadores e órgãos de regulação que aderissem à 

PNS e por órgãos colegiados, dentre outros;  

c) a adesão ao SISNASA  e conseqüente sujeição às normas da PNS eram condição 

para o ente federado receber transferências voluntárias da União, bem como para celebrar 

contratos, convênios ou instrumentos congêneres na área de saneamento básico, com 

entidades vinculadas à União. 

d) o SISNASA teria órgãos colegiados, em níveis federal, estadual e municipal, na 

forma prevista na norma, os quais teriam competência para dispor sobre uma série de 

matérias, em caráter deliberativo. 

Houve grande resistência em relação a dois pontos fundamentais. Por uma parte, 

como detalharemos adiante, houve grande oposição à exigência de que os entes federados se 

sujeitassem às regras elencadas (nem todas de caráter geral), para acessar financiamentos com 

recursos federais. De outra, houve também forte resistência à obrigatoriedade de instituição de 

órgãos colegiados com papel deliberativo, sob a alegação de que isso poderia levar a 

ingerências indevidas. 

O fato é que, na norma ao final aprovada pelo Congresso Nacional, essas questões 

foram bem suavizadas. Prevê-se na lei nº 11.445/2007 que o controle social dos serviços 

públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter 

consultivo, compostos por representantes dos titulares dos serviços, do prestador, dos usuários 

e de outras entidades relacionadas ao setor de saneamento básico (art. 47). Dessa forma, 

foram retirados tanto a obrigatoriedade de se instituir órgãos colegiados, como a imposição de 

que os mesmos tivessem caráter deliberativo. 

 Fica, porém, o alento: pelo menos a norma faz menção à possibilidade de criação 
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desses órgãos, os quais, certamente, poderiam contribuir para maior participação dos 

segmentos envolvidos na gestão dos serviços de saneamento básico. Cabe, também, à própria 

sociedade organizar-se e buscar outros meios de participar, que não apenas o voto. 

Outro ponto aclamado na norma diz respeito à necessidade de transparência nos 

sitemas contábeis das prestadoras. Quando um prestador executar atividades diferentes em um 

mesmo Município, ou atender a vários municípios, terá que manter sistema contábil que 

permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço,  em 

cada um dos Municípios atendidos (art. 18). A transparência é importante como mecanismo 

de controle e de planejamento. Muitas vezes, com a concessão dos serviços, prestados em 

nível estadual, os municípios sequer tinham conhecimento de como, quanto e onde se dariam 

os investimentos no seu território. 

Por fim, foi criado o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – 

SINISA, com informações públicas e acessíveis a todos, publicadas por meio da internet. Na 

verdade, nesse ponto, a norma institucionalizou o sistema de informação que já vinha sendo 

mantido na prática76, e prevendo a criação de sistemas de informação por cada titular, 

vinculados ao mesmo (art. 9º, inc. VI) 77. 

 

2.3.9 – A política federal de saneamento básico – diretrizes e condicionantes para 

repasse de recursos federais 

 

                                                
76 O SNIS – Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento, ao qual já fizemos referência em diversos 
pontos do presente estudo, existente desde 1995. 
77 Oportuno destacar a importância da existência de sistemas de informação, até mesmo para a realização de 
pesquisas. Inclusive, nos termos da lei nº 11.445/2007, são objetivos do SINISA (art. 53): 
I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico; 
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da 
oferta de serviços públicos de saneamento básico; 
III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de 
saneamento básico. 
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A nova lei de saneamento básico regulamenta a política federal para o setor e 

estabelece diretrizes relativas à alocação de recursos federais. Entretanto, é adotada 

sistemática bem diferente daquela que era prevista no projeto de lei nº 5.296/2005, 

suscintamente exposta linhas atrás.  

Como registramos, no referido projeto de lei, o repasse de recursos ficava 

condicionado à adesão do ente federado à Política Nacional de Saneamento que era traçada 

naquela proposta legislativa. Essa sistemática gerou questionamentos acerca da 

constitucionalidade de suas disposições, sob a alegação de que violariam o Pacto Federativo. 

Nesse sentido, apontou-se que as propostas do referido projeto iriam muito além de 

estabelecer “diretrizes gerais”, violando, portanto, o art. 21, inc. XX da Constituição Federal78 

(MOURA SILVA e PEREIRA JÚNIOR, 2005). 

De forma mais flexível, prevê a lei nº 11.445/2007 sistemática diferente. Ao 

regulamentar a política federal no setor, fixou, primeiramente, diretrizes e objetivos que 

deverão reger a atuação da União nessa área. De um modo geral, ao fixar essas diretrizes e 

objetivos da política federal para o setor, a norma apenas reforça e detalha as diretrizes gerais 

dos serviços de saneamento básico amplamente trabalhadas acima (art. 48 e 49). Em seguida, 

prevê a lei que a alocação de recursos públicos federais observará essas diretrizes e objetivos, 

bem como os correspondentes planos de saneamento básico (art. 50). Suavizou-se bastante, 

portanto, a questão de eventual ingerência nas competências dos demais entes federados.  

Além dessas diretrizes, estabelece a norma que o repasse de recursos será 

condicionado ao atingimento de índices mínimos de gestão e eficiência, bem como à 

adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com 

recursos federais (arts. 50, incs. I e II). Nesse ponto, apenas reforça a norma, coerentemente, a 

                                                
78 “Art. 21 – Compete à União: (...) XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos;” 
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necessidade de boa e regular aplicação dos recursos. 

Em suma, ficaram postas apenas diretrizes, que deverão ser regulamentadas, de  forma 

que a alocação de recursos federais no setor siga planejamento coerente, compatibilizando as 

prioridades federais com as especificidades de cada região. Sem dúvida, trata-se de 

importante instrumento de incentivo para o cumprimento da norma pelos demais entes 

Federados. 

 

2.3.10 – A nova lei de saneamento – avanços e perspectivas 

 

De um modo geral, portanto, observa-se que a nova lei de saneamento vem para 

contribuir na solução do grave problema que enfrentamos hoje, com a ausência/deficiência de 

serviços de saneamento básico, gerada pela inércia do Poder Público. 

Como já registramos, mesmo antes da nova norma, já se tinha, claramente, no nosso 

Ordenamento, a obrigatoriedade de prestação desses serviços. No entanto, se há de reconhecer 

que a lei nº 11.445/2007 traz importantes instrumentos para a regulamentação desse setor. 

Instrumentos estes que poderão contribuir também para uma maior atuação do controle 

judicial dos serviços, quando o Poder Judiciário for provocado para tanto. 

Nesse ponto, a reiteração da necessidade de planejamento e de universalização dos 

serviços de saneamento básico, posta na norma, expressa aquilo que já demonstramos no 

capítulo anterior: não é facultado ao Poder Público, sob a alegação da “reserva do possível”, 

simplesmente “cruzar os braços” e nada fazer, por ser-lhe mais “conveniente” e “oportuno” o 

não agir. É seu dever planejar e viabilizar a alocação dos recursos necessários para que, 

progressivamente, todos tenham acesso aos serviços essenciais de saneamento básico. 

Além da imposição de planejamento e universalização dos serviços, as exigências de 

transparência e de acesso às informações contribuirão não apenas para um maior controle 
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social, mas também servirão de instrumento para o controle judicial a respeito da efetividade 

dos serviços: será possível examinar, com clareza, se as metas previstas no plano de 

saneamento estão sendo cumpridas e, se não o estão, o por quê. 

Dessa forma, a norma densifica ainda mais o dever de atuação estatal. Reforça, 

portanto, o que já era consenso: não há dúvidas de que é dever do Poder Público prestar 

(direta ou indiretamente) os serviços de saneamento básico. Resta, agora, observar como se 

dará a aplicação da nova lei. Afinal, de nada servirá o marco legal conquistado, se, ante a 

omissão da Administração, o Poder Judiciário continuar a manter uma postura de abstenção, 

sob as alegações de “indevida ingerência” no Poder Executivo, “discricionariedade 

administrativa” do administrador ou bem a tão aclamada “reserva do possível”. 
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS –  saneamento básico: função e limites do controle 
judicial 

 

 

A ausência / deficiência dos serviços de saneamento básico em nosso país constitui 

não apenas um grave problema sócio-econômico, mas também um problema jurídico a ser 

enfrentado. Por um lado, não há dúvida de que o Poder Público tem o dever de prestar esses 

serviços, por imposições constitucionais e infraconstitucionais. Por outro, tampouco há dúvida 

de que se trata de serviço essencial, meio indispensável para proteger o ambiente 

ecologicamente equilibrado, diminuir os índices de doenças e de mortalidade infantil, bem 

como conferir aos cidadãos o direito a uma vida digna. 

O problema está em que, não obstante haja, de uma forma geral, toda essa “clareza” 

quanto à necessidade/obrigatoriedade de políticas públicas voltadas para a coleta e o 

tratamento de esgotos, na prática, como vimos, tende-se a esbarrar nas questões da separação 

dos Poderes, do controle judicial dos atos discricionários e da reserva do possível. Eis, 

portanto, o problema com o qual nos deparamos: se o Poder Executivo não cumpre com seu 

dever fundamental e o Poder Judiciário, de outra parte, entende não deter legitimidade para 

obrigá-lo a tanto, não nos restaria muito mais do que esperar pela boa vontade do 

governante... Essa perspectiva conformista e formalista não parece coadunar-se com o modelo 

de Estado Social Democrático de Direito traçado em nossa Constituição. 

Mesmo antes da aprovação da nova lei de saneamento básico, já eram remarcadas em 

nosso ordenamento a essencialidade e a obrigatoriedade de prestação desses serviços, tanto 

em nível constitucional, como legal. É certo que não havia uma regulamentação específica 

para o saneamento básico, que indicasse a forma como deveriam ser implementados serviços 

dessa natureza. Ocorre que esse fator não poderia servir de escusa para a inércia, pura e 
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simples, do Poder Público. 

Cabia à Administração, portanto, planejar, segundo critérios de razoabilidade e 

eficiência, os meios que seriam utlizados na implementação dessa política pública. Contudo, 

não tinha a mesma a liberdade de opção quanto a executar ou não executar ações de 

saneamento básico, criando os meios necessários para tanto. Dessa forma, mesmo antes do 

novo marco regulatório, era inadmissível – ao menos do ponto de vista jurídico – a opção do 

Poder Público por simplesmente não implantar qualquer serviço de tratamento dos esgotos e 

permitir que fosse causada a poluição, com suas drásticas conseqüências para a população. 

A nova lei de saneamento básico veio a densificar a obrigatoriedade de prestação 

desses serviços, de forma que poderá contribuir na solução do grave problema que 

enfrentamos hoje, com a ausência/deficiência de saneamento. Nesse sentido, a lei nº 

11.445/2007 trouxe importantes instrumentos para a regulamentação do setor, ressaltando em 

diversos pontos a necessidade de planejamento e de universalização dos serviços de 

saneamento básico. 

Mais que mera previsão genérica da universalização, a norma é firme em determinar 

que sejam elaborados pelo titular dos serviços planos de saneamento básico, nos quais deverá 

ser diagnosticada a situação atual, fixando-se as metas a serem cumpridas e os meios para 

viabilizá-las. Nesse ponto, a nova lei deixa claro que o Poder Público não poderá 

simplesmente quedar inerte, sob a alegação de ausência de recursos. É seu dever planejar e 

viabilizar a alocação dos recursos necessários para que, progressivamente, os serviços 

essenciais de saneamento básico estejam acessíveis para todos. 

A norma traz, também, diversos dispositivos nos quais exige maior transparência e 

assegura o acesso às informações. Nesse ponto, observa-se que poderá haver um controle 

social maior, o que é importante, até mesmo para que a própria sociedade possa exigir o 

cumprimento das metas previstas. Por outra parte, esses instrumentos também poderão servir 
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para o controle judicial a respeito da efetividade dos serviços. Os planos de saneamento 

básico, por constituírem normas de planejamento, não terão caráter vinculante. No entanto, 

servirão de parâmetro, de forma que, se as metas previstas no plano de saneamento não 

estiverem sendo cumpridas, será possível exigir do administrador que apresente as 

justificativas para o não cumprimento e que adote as medidas necessárias para assegurar a 

universalização progressiva. 

É de se observar, porém, que, para que o a nova lei de saneamento não fique, também, 

fadada à inefetividade, será necessária uma mudança de postura por parte do Poder Judiciário. 

Como vimos, mesmo antes da nova regulamentação, em geral, não se questionava que fosse, 

efetivamente, obrigação do Poder Público o recolhimento e tratamento dos esgotos. O 

impasse sempre se deu quanto à possibilidade de compeli-lo a exercer suas atribuições. A 

questão torna-se problemática, portanto, no momento da aplicação dos mandamentos 

constitucionais e infraconstitucionais, que não vêm sendo espontaneamente cumpridos pelo 

Poder Executivo. É nessa perspectiva, que se impõe indagar quais seriam a função e os limites 

da atuação do Poder Judiciário na implementação de serviços dessa natureza. 

O dogma da separação rígida dos poderes, que costuma ser invocado de forma acrítica 

e formalista, não pode ser colocado como obstáculo absoluto ao controle judicial das políticas 

públicas de saneamento básico. É preciso compreender o princípio da separação dos poderes, 

em face das funções estatais. O Poder Judiciário não tem, em princípio, a função de 

administrar e planejar, cabendo ao Poder Executivo definir as obras que serão realizadas, por 

exemplo. No entanto, se este não cumpre seu mister, faz-se necessária a intervenção judicial, 

em caráter excepcional. 

Por outra parte, tampouco caberá invocar a discricionariedade administrativa, como 

justificativa para a inércia estatal, a impedir o controle judicial. Como registramos linhas 

atrás, é importante observar que a instalação dos serviços de saneamento básico constitui, no 
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caso, meio indispensável para proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado, diminuir 

os índices de doenças infecto-contagiosas e de mortalidade infantil e buscar, em suma, 

conferir aos cidadãos o direito a uma vida digna. Sabe-se, portanto, que a efetiva proteção dos 

direitos constitucionalmente amparados depende da implantação de serviços dessa natureza. 

Em situações como essa, é forçoso reconhecer: “Dada a indisponibilidade do interesse 

público, torna-se pequena a margem de efetiva discrição nos atos e condutas da 

Administração Pública (...)” (KRELL, 2002, p. 91). 

Nesse contexto, caberá ao administrador, evidentemente, a discricionariedade quanto 

à melhor forma de realizar os serviços (técnica mais eficiente, compatibilidade 

custo/benefício). É inconteste, porém, a obrigatoriedade da implantação do serviço, de forma 

que a discricionariedade não poderá servir de cortina imunizadora a impedir o controle 

judicial. 

A solução deve estar, portanto, em uma delimitação adequada da função e dos limites 

do controle judicial: o princípio da separação das funções estatais deve ser recontextualizado, 

dentro da realidade atual, dando-se ênfase a um enfoque funcional do postulado. Nessa 

perspectiva, entendemos que o controle judicial da omissão de prestação dos serviços de 

saneamento básico “deve-se restringir à questão da escolha entre ‘agir ou não agir’ (v.g.: 

construir uma estação de tratamento), e não do ‘como agir’ (v.g.: tecnologia a ser adotada, 

localização, etc.)”. O Judiciário não deve se substituir na figura do administrador, mas tem 

não apenas o poder, mas o dever de intervir (KRELL, 2004a, p. 83 e 84). 

Nessa perspectiva, é imporante ter-se cautela quanto à forma de atuação do Judiciário. 

Por um lado, não se pode ignorar que a implementação das políticas públicas de saneamento 

básico importam em custos. Por outro lado, porém, condicionar a realização dos direitos 

sociais à disponibilidade de recursos orçamentários representaria, em muitas situações, a 

negativa de qualquer eficácia a esses direitos. 
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Não se pode pretender, por exemplo, que todos os recursos orçamentários sejam 

destinados à ampliação e à melhoria dos serviços de saneamento básico. No entanto, é 

necessário que sejam disponibilizados recursos suficientes para, gradativamente, em um prazo 

razoável, tornar-se plausível a universalização desse serviço tão essencial. Afinal, os dados 

falam por si, não restando dúvidas de que as ações nesse setor são indispensáveis para 

assegurar à população o mínimo existencial. 

Sob essa perspectiva, a nova lei de saneamento básico poderá constituir-se em 

importante instrumento para o controle judicial nessa seara. Se o titular dos serviços de 

saneamento não proceder à elaboração do respectivo plano, como exigido na norma, o Poder 

Judiciário poderá detrminar que o faça, fixando prazo compatível. Por outra parte, caso, uma 

vez elaborado o plano, este for descumprido, de forma injustificada, o Poder Executivo 

poderá ser compelido a adotar as medidas cabíveis para alcançar as metas previstas, alocando, 

gradativamente, os recursos necessários. 

O problema está em que, mesmo após a aprovação da nova lei de saneamento básico, 

corre-se o risco de que a Administração continue inerte e o Poder Judiciário, seguindo posição 

tradicional, continue a manter uma postura de abstenção, invocando como obstáculos à sua 

intervenção a “separação dos poderes”, a “discricionariedade administrativa” e a “reserva do 

possível”. Resta, portanto, observar como se dará a aplicação da nova lei, esperando que os 

serviços de saneamento básico deixem de ser uma utopia posta na norma. 

Nessa perspectiva, há, ainda, esperanças. Como vimos, o próprio Supremo Tribunal 

Federal, vem flexibilizando esses “dogmas” postos pela doutrina tradicional, de modo a 

admitir a intervenção judicial no controle da formulação e implementação das políticas 

públicas, para a efetivação dos direitos sociais. 
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