
o início da década de 1990, com a drástica re-
dução da capacidade de investimento dos go-
vernos estaduais e municipais, tomou corpo a 
diretriz contida no artigo 175 da Constituição 

Federal de 1988, pela qual o poder público pode prestar os 
serviços públicos através de contratos de concessão com a 
iniciativa privada.

Com a lei 8987 de 1995 observou-se uma bipolaridade de 
reações. Alguns governantes imaginaram uma “enxurrada” de 
empresários “sequiosos” por tão “grata” oportunidade. A cor-
poração dos funcionários das entidades estatais também rea-
giu contra a ideia da privatização e pouco mais de 50 contratos 
de concessões foram firmados (são 5 560 municípios), abran-
gendo 5% da população brasileira.

Porém, sem um marco regulatório, o concessionário fica 
vulnerável ao “ato do príncipe”, ou seja, um decreto do pre-
feito poderá trazer prejuízos notáveis ao negócio. É a dema-
gogia regulatória: inicialmente o prefeito atrai interessados 
com ótimas condições contratuais e, depois passa a distri-
buir benesses em detrimento do equilíbrio das finanças do 
concessionário.

Um bom contrato permite a operação e comercialização 
do serviço público. Entretanto ocorrem equívocos por parte 
dos operadores do direito quando têm se valido do Código de 
Defesa do Consumidor tanto na proposição de ações judiciais 
contra os concessionários quanto em seu julgamento.

O artigo 175 da Constituição fala claramente dos “direi-
tos dos usuários”. Apesar de a lei de concessões, 8987/95, 
estabelecer parâmetros necessários e suficientes, é usado 
o Código de Defesa do Consumidor como base doutrinária, 
desconhecendo que serviços de água e esgotos não são mer-
cadoria de prateleira e nem serviços passíveis de operação 
metodológica universal. 

Disto resultam monumentais equívocos em ações admi-
nistrativas e judiciais, sem falar na próspera “indústria do dano 
moral” que acompanha estes feitos. Os pioneiros nas conces-
sões foram onerados com custos adicionais significativos. Ape-
nas recentemente começaram a ser proferidas sentenças finais 
pelos tribunais de terceira instância, firmando jurisprudência e 
possibilitando a pacificação das questões.

Há o mito que as atuais tarifas estão no limite da suporta-
bilidade. Os serviços de água e esgotos são de custo tão baixo 
em uma cesta básica que não pode prosperar a conjetura de 
que as tarifas estão de fato no seu limite. O que se deve fazer, 
sim, é o cálculo da tarifa necessária, sendo certo que tarifas 
iguais para localidades diferentes serão mera coincidência.

Consta que as inadimplências dos usuários são muito ele-
vadas. Fala-se disto como se fosse uma quebra de caixa crôni-
ca, cumulativa mês a mês. Não o é, pois, desde que haja uma 
política de corte do fornecimento, os inadimplentes nunca são 
os mesmos indivíduos, sendo que este valor deve ser conside-
rado como contingenciamento, ocorrendo uma única vez no 
primeiro trimestre do prazo contratual.

O concessionário não é impedido de reivindicar direitos. 

Porém, uma ação judicial pode durar 30 
anos ou mais, e os benefícios da suposta 
vitória serão ineficazes. A adoção da ar-
bitragem pode minimizar este problema 
– e assim os riscos de uma concessão – 
passam a ser equiparáveis aos de uma 
atividade econômica comum.

Diversos outros empecilhos podem 
ser citados. São as reações corporativas 
contra os riscos de perda do emprego ou 
as reações ideológicas contra a iniciativa 
privada na prestação do serviço público, 
como se esta fosse irresponsável, preda-

tória e, por que não dizer, impatriótica.
A lei federal 11445, de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu o marco 

regulatório dos serviços públicos de saneamento básico. Com a fina-
lidade de dar diretrizes nacionais e política federal do setor, a lei traz 
conceitos muito bem definidos para a inclusão do “usuário” como 
terceira parte dos contratos de concessão.

Na lei, diversos conceitos foram agregados. Destaca-se o ob-
jetivo de universalização dos serviços e os cuidados com o equilí-
brio econômico-financeiro dos contratos. Amplia-se a obrigação do 
atendimento. Protege o serviço em si, como conjunto de partícipes 
(concedente, concessionário e usuário), contra os riscos de insufi-
ciência por falta de investimentos e de insubsistência por falta de 
remuneração adequada.

A lei redefine o saneamento básico como o conjunto de servi-
ços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de dre-
nagem pluvial e de coleta e manejo de resíduos sólidos urbanos. 
Define claramente a possibilidade de ocorrerem subsídios em prol 
da modicidade das tarifas. Introduz o conceito de controle social. 
Define o exercício da titularidade dos serviços. Exige-se a elabo-
ração de plano de saneamento básico, com perfeita definição dos 
itens a serem abordados.

Cria a figura da “entidade reguladora”, representativa da so-
ciedade civil, independente e autônoma, para estabelecer os con-
dicionantes de prestação dos serviços, garantir o cumprimento dos 
prazos e metas, prevenir abusos econômicos e preservar o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos.

A lei trata ainda de definições claras quanto à prestação regiona-
lizada dos serviços, do seu planejamento, dos aspectos econômicos e 
sociais envolvidos, dos aspectos técnicos a observar, da participação 
de órgãos colegiados no controle social.

Finalmente, reafirma a necessidade de contratar a concessioná-
ria, pública ou privada através de licitação específica, prevista na lei 
de concessões (8987/95).

Aí está, portanto a instrumentalização para se desenvolver este 
enorme mercado da engenharia, abarcando um público usuário de 
190 milhões de pessoas, investimentos da ordem de 200 bilhões 
de reais em 20 anos e um faturamento presumível de 18 bilhões 
de reais por ano.

Aluizio de Barros Fagundes
Presidente do Instituto de Engenharia
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