
entro da engenharia, o negócio de concessões de ser-
viços de água e esgoto possui características diferentes 
dos de consultoria e construção: em contratos de longa 
duração, são prestados serviços a um mercado cativo 
de grande quantidade de pequenos clientes, com pro-

duto barato e faturamento estável. Ao contrário de uma obra, que por 
ser negócio finito e pontual, conduz à aplicação de altas taxas de lucro, 
para suporte dos interregnos sem contratos, a própria estrutura do ne-
gócio de concessão pressupõe lucro baixo, porém constante.

No início da década de 1990, com a drástica redução da capacidade de 
investimento dos governos estaduais que detinham concessões contratadas 
ou tácitas com a maior parte dos municípios brasileiros para os serviços de 
água e esgoto, bem como dos próprios governos municipais, tomou corpo 
a diretriz contida no artigo 175 da Constituição Federal de 1988, pela qual o 
poder público pode cumprir sua obrigação de prestar os serviços públicos por 
meio de contratos de concessão firmados com a iniciativa privada.

Com o advento da lei 8.987 em 1995, a qual dispõe sobre essa matéria, 
observou-se uma bipolaridade de reações. Alguns governantes vislumbra-
ram a solução para o problema, imaginando uma “enxurrada” de empre-
sários “sequiosos” por tão “grata” oportunidade. A corporação dos funcio-
nários das entidades estatais, com apoio de organizações maniqueístas, 
reagiu contra a simples ideia da privatização. Desde então, menos de 5% 
da população brasileira é servida de água e esgoto pela iniciativa privada.

De fato, muitos foram os problemas enfrentados pelos neófitos conces-
sionários. Vivemos em um país legiferante. Há problemas? Faça-se uma lei! 
Concessões parciais ou investimentos em próprios públicos trazem indefini-
ções conceituais? Promulgaram a lei das PPPs no penúltimo dia de 2004, ape-
nas para permitir o que não era proibido na lei 8.987 de 1995! Repetia-se que 
a única solução para dar segurança jurídica aos contratos de concessão seria 
legislar o marco regulatório do setor! Promulgaram a lei 11.445 nos primeiros 
dias de 2007, cujo teor foi “ad nauseam” discutido por cinco anos! Tudo resol-
vido? Não! Infelizmente, os percalços das primeiras concessões postas em prá-
tica ainda permanecem como se fossem mitos. A realidade, entretanto, é outra.

Já as reações adversas, contra a iniciativa privada, ainda não foram 
aplacadas. Em 2010, anos depois, a discussão maniqueísta da concessão 
à iniciativa privada está em pauta na disputa presidencial.  Queremos 
crer que apenas um longo tempo derrubará esse tipo de posicionamento 
fortemente ideológico, com apelo social.

Quanto aos aspectos práticos, analisemos alguns mitos e as res-
pectivas realidades. 
a) Consta que um bom contrato permite operação e comercialização sa-
tisfatória do serviço público. Apenas aqueles da linha de frente, que operam 
serviços concedidos têm sido capazes de perceber que o maior perigo ao bom 
desempenho não é a “caneta do prefeito”, mas sim grande parte dos operado-
res do direito, que atuam como verdadeiros “justiceiros sociais”, em defesa dos 
“fracos e oprimidos” contra a “sanha dos capitalistas selvagens”, além de ad-
vogados oportunistas que litigam de má-fé. O artigo 175 da Constituição fala 
claramente dos “direitos dos usuários”. Apesar de as leis 8.987/95 e 11.445/07 
estabelecerem parâmetros necessários e suficientes para delimitação desses 
direitos dos usuários, os “justiceiros sociais” empunham o Código de Defesa 
do Consumidor como base doutrinária, desconhecendo que os serviços de 
água e esgoto não são uma mercadoria de prateleira e nem serviços passíveis 
de operação metodológica universal. Disso resultam monumentais equívo-
cos em proposituras de toda a sorte de ações administrativas e judiciais, que 
abrangem desde ações civis públicas propostas por organizações não gover-
namentais ou por incautos promotores de justiça, questionando a legalidade 
do contrato – e ingerindo na própria relação do pacto –, até as comezinhas 

discussões de atos rotineiros de supressão do abaste-
cimento a inadimplentes ou de cobrança de serviços 
de coleta de esgoto sem que haja o tratamento. Tudo 
isso sem falar na “indústria do dano moral” que pros-
pera célere nas mãos de inexpertos juízes de primeira 
instância interiorana, em que a prática do Direito Ad-
ministrativo Público quase não existe.
b) Consta que as tarifas praticadas pelos concessio-
nários públicos são muito baixas e insuficientes para 
remunerar os serviços. Há ainda o mito que as atuais 
tarifas estão no limite da suportabilidade por parte 
da população. Os serviços de água e esgoto são de 

custo tão baixo em uma cesta-básica tipológica (metade da energia elétrica; me-
tade da telefonia fixa; um vigésimo da telefonia celular; um terço do transporte 
pessoal; um terço do gás de cozinha), que não pode prosperar a conjectura de 
que as tarifas de água e esgoto estão no limite da absorção pela população. Além 
disso, é completamente inadequado o raciocínio: o que se deve fazer em busca da 
justa remuneração é o cálculo da tarifa necessária para a subsistência do serviço 
colimado, sendo certo que tarifas iguais para localidades diferentes serão meras 
coincidências. 
c) Consta que as inadimplências dos usuários são muito elevadas. De fato, pode-se 
considerar elevado o patamar de 10% do faturamento em atraso de 90 dias, como 
se observa em grande parte das companhias de água, públicas ou privadas. Fala-se 
disso como se fosse uma quebra de caixa crônica cumulativa mês a mês. Não o é, 
pois, desde que haja uma política de corte do fornecimento, os inadimplentes nunca 
são os mesmos indivíduos. Portanto, esse valor deve ser considerado como contin-
genciamento, ocorrendo uma única vez no primeiro trimestre do prazo contratual. 
Não se justifica o grau de importância conferido a esse problema.

Afora tais sofismas, entretanto, ainda resta um melhor conhecimento do 
espírito do legislador quando introduziu o conceito de regulamentação dos 
serviços públicos.

Em obediência à Lei 11.445/07, cumpre à prefeitura municipal, conquanto 
poder concedente e responsável pela prestação dos serviços públicos de água e 
esgotos à população, instituir ou escolher uma entidade reguladora dessa matéria. 
A nosso ver ainda cabem discussões sobre as atribuições de tal entidade. Senão, 
vejamos. Os serviços de água e esgoto são prestados com uso de técnicas de enge-
nharia perfeitamente prescritas no ensino superior, e dominadas na prática dessa 
profissão. O exercício da engenharia está submetido a regulamentação profissional 
instituída em lei. Ademais, são serviços prestados sob a égide das normas técnicas 
brasileiras que definem inequivocamente os parâmetros legais a serem adotados 
na engenharia, além do direito de construir emanado do Código Civil Brasileiro.

Consequentemente restarão à entidade reguladora colimada na Lei 
11.445/07 apenas as funções de acompanhamento dos aspectos socioeconô-
micos, obrigatoriamente definidos em contrato de concessão.

Assim, cabe à prefeitura estudar e estabelecer um “regulamento de prestação 
de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário”, que sirva 
de base para a instituição ou escolha de uma entidade reguladora dessa matéria, 
como acima exposto. Em princípio, a sociedade civil local poderá constituir e compor 
a necessária entidade reguladora dos serviços em questão, a qual operará como cus-
tódia do regulamento e do controle social de tão essencial serviço. Jamais tal orga-
nismo poderá acumular funções de fiscalização de cumprimento do contrato. Estas 
pertencem ao poder concedente e assim devem ser encaradas como indelegáveis.

Aluizio de Barros Fagundes
Presidente do Instituto de Engenharia

e esgoto: mitos e realidades*
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(*) Texto redigido em 17 de outubro de 2010.


