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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo fazer um cotejo entre as Políticas de
Recursos Hídricos Nacional e do Estado de São Paulo, estabelecidas pelas Leis nº
9.433, de 1997 (União) e nº 7.663, de 1991 (São Paulo). Para tanto, foi necessário
examinar a Constituição Federal de 1988, que divide a dominialidade hídrica entre a
União e os Estados e atribui competência privativa à União para legislar sobre
águas, criando o direito de águas. Por outro lado, a Carta Magna garante aos
Estados-membros autonomia e capacidade de auto-organização. A prerrogativa da
União para criar o direito não pode colidir com o poder-dever dos Estados para gerir
e administrar os respectivos bens, utilizando-se de normas para este fim. Assim,
com base nos diplomas legais comentados, buscou-se demonstrar que no Brasil,
que tem considerável grandeza territorial, a gestão dos recursos hídricos deve
pautar-se nas características singulares de cada região, tais como diversidade
geográfica, climática, econômica e social. Tendo como base as premissas
estabelecidas pela Lei Maior do País. Por isso, ao tratar da matéria em referência,
não deve-se ter um enfoque, exclusivamente, global. Nesse contexto, o estudo de
caso é relevante, pois demonstra que as leis em comento devem ser aplicadas de
acordo com o disposto no Texto Magno. Isto porque no Comitê de Bacia
Hidrográfica do Baixo-Pardo Grande (CBH-BPG), criado pela lei estadual paulista,
surgiu um conflito relacionado à interpretação da legislação citada. E o mencionado
Colegiado, por meio de decisão do Judiciário Paulista, foi obrigado a alterar o
respectivo estatuto, no tocante à composição do CBH, nos moldes estabelecidos na
legislação federal. Desta forma, a representação que era de um terço para cada
segmento (Estado, Municípios e sociedade civil) foi modificada. Estado e Municípios,
foram considerados como uma única categoria, denominada poder executivo e
possuem hoje, um terço das vagas. A sociedade civil e os usuários de recursos
hídricos passaram a ocupar dois terços. A questão ainda é objeto de análise do
Judiciário, pois o Estado de São Paulo recorreu da decisão.

Palavras-chave: dominialidade hídrica; gestão de
Constituição Federal, Políticas de Recursos Hídricos.
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ABSTRACT
Comparison between the National Water Resources Policy and the State of São
Paulo: comparison between the Laws nº 9433/97 and nº 7663/91
The present work aims at comparing the Brazilian National Water Resources
Policy and the Water Resources Policy of the State of São Paulo, established by the
Federal Law nº 9433, 1997, and the State Law nº 7663, 1991 (São Paulo)
respectively. Therefore, it is necessary to examine the 1988 Federal Constitution,
which divides the hydric domain between the Union and the Federal States,
delivering to the former the competence to legislate upon waters, thus setting the
right of waters. On the other hand, the Constitution guarantees to the Member States
autonomy and capacity for self-organization. It follows that the Union prerogative to
set the rights cannot conflict with the power and duty of the States to manage and
administer their property, by using the appropriate standards for this purpose. Thus,
based on the commented legal texts, the intention is to demonstrate that in Brazil,
with its substantial territory, the management of water resources should consider the
unique characteristics of each region, such as geographic, climatic, economic and
social diversity and be based on the assumptions set by the highest law of the
country Therefore, when addressing the matter in question, the focus should not be
exclusively on global. In this context, the case study is relevant because it
demonstrates that the laws under discussion should be applied in accordance with
the provisions of the Constitution. This is so since the Committee of the Hydrographic
Basin of the Lower Pardo-Grande (CBH-BPG), created by a state law, a conflict
arose related to the interpretation of the mentioned legislation. By decision of the São
Paulo Judiciary, the aforementioned Committee was forced to change their status
regarding to the composition of the CBH-team, along the lines established by the
Federal Law. Thus, the representation, which was of one-third for each segment
(state, municipalities and civil society) was modified. States and Municipalities are
now considered in the same category, called the executive, and now can count on
one third of the seats. The Civil Society and water users maintain now the other twothirds. This issue is still under analysis by the Judiciary because the State of Sao
Paulo has appealed the decision.

Key-words: hydric domain; management of water resources, Federal Constitution;
Water Resources Policy.
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1 INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural e indispensável para a sobrevivência dos seres
vivos, por isso, saber utilizá-la é imprescindível. Muito embora a água ocupe cerca
de 70% da superfície da Terra, não está disponível em abundância, pois apenas
uma pequena fração pode ser potencialmente consumida. Isso porque 97,25%
corresponde às águas salgadas dos oceanos e mares. Os 2,75% restantes são de
águas doces, estando a maior parte (2,41%) armazenada no estado sólido, nas
geleiras e calotas polares. De água doce em estado líquido (0,61%), grande parte
encontra-se no subsolo (0,59%), em profundidades de até 5 km. Apenas 0,009%
corresponde às águas dos rios e lagos e, 0,0049% está presente nos solos. E uma
ínfima quantidade (0,00095%) ocorre como vapor na atmosfera (MENEGAT et al.,
1999 apud OLAIA, 2005, p. 3).
Nesse cenário, o Brasil ocupa uma posição privilegiada, pois 12% da água
doce do planeta está em território nacional. No entanto, a distribuição é desigual. A
região amazônica, onde vive menos de dez por cento da população, representa 73%
desse total (REBOUÇAS, 2006). Já o Estado de São Paulo, com população de
42.191.011, em 09 de agosto de 2010 (Seade), dispõe de 1,71%1 de água doce do
País (REBOUÇAS, 2006).
Além da desproporcionalidade apontada, existe outro agravante: os
diferentes usos da água. Assim, o planejamento e gestão2 dos recursos hídricos
devem considerar o abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação,
indústria, geração de energia elétrica, aqüicultura, preservação ambiental,
paisagismo, lazer, navegação, etc., que podem ser concorrentes, gerando conflitos
entre setores usuários, além de impactos ambientais.
Ademais, considerando-se o ciclo hidrológico (movimento e troca da água
nos seus diferentes estados), entende-se que a qualidade e quantidade das águas
superficiais

e

subterrâneas

podem

estar

diretamente

relacionadas.

Conseqüentemente, ao discutir a gestão hídrica, deve-se considerar também essa
questão.
1

1,71% corresponde à descarga total dos rios (vazão média de longo período). Informações
verbais do geólogo José Eduardo Campos, da Diretoria de Recursos Hídricos (DRH) do
DAEE, a partir de Rebouças, 2006.
2
Definição de planejamento, gerenciamento, gestão e administração das águas, encontrase no subitem 4.2. do presente estudo.
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Portanto, a água é um bem público de grande importância, pois é,
incontestavelmente, sinônimo de vida no planeta. E o mau uso desse recurso, pode
implicar em sérios riscos de poluição e escassez.
Consciente dessa questão, a sociedade civil tem demonstrado grande
interesse em participar das decisões e deliberações que dizem respeito à matéria.
Assim, a gestão das águas tem envolvido a atuação em conjunto de entes
federativos (de acordo com o previsto na Constituição Federal de 1988) e da
sociedade civil.
Outro fator a ser considerado é que para implementar uma Política de
Recursos Hídricos, mister é respeitar as leis da natureza, conhecendo os contornos
geográficos e territoriais envolvidos e, com base nisso, aplicar o direito. O que às
vezes, torna-se uma tarefa árdua que pode, inclusive, vir a gerar conflitos entre os
diversos segmentos e entes federativos envolvidos.
Por isso, a gestão das águas (superficiais e subterrâneas), merece atenção
especial, pois tem como foco, administrar, sem conflitos, as demandas
socioeconômicas e ambientais, em níveis considerados sustentáveis.
E para que se alcance esse fim, mister é que haja um embasamento legal
para fornecer fundamentos, princípios, diretrizes, objetivos, preceitos, proposições e,
conforme o caso, impor obrigações de fazer ou não fazer.
Nota-se, portanto, que as decisões de ordem técnica devem ser tomadas, de
acordo com o que está estabelecido nas leis, regulamentos e normas.
Por outro lado, a legislação relativa ao gerenciamento das águas não pode
ser elaborada sem a motivação e participação de técnicos da área, pois, os
especialistas devem fornecer subsídios para fundamentação dos dispositivos legais.
Enfim, para que se efetive a gestão dos recursos hídricos faz-se necessário
observar a respectiva legislação, que deverá direcionar e dar apoio aos entes e
segmentos envolvidos, assim como aos cidadãos em geral.
Desse modo, pode-se afirmar que os diplomas legais que disciplinam acerca
da gestão dos recursos hídricos são elementos balizadores, indispensáveis e devem
estar em harmonia com o estabelecido na Constituição Federal (BRASIL, 1988b).
Para analisar a legislação citada recorre-se à Carta Constitucional (BRASIL,
1988b), que atribui competência para a União legislar sobre águas. O que significa
dizer “criar o direito de águas” (POMPEU, 2008).
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O citado preceito constitucional possibilita o entendimento de que cabe à
União legislar, p. ex., acerca do: domínio de álveos e margens, aluvião, avulsão,
álveo abandonado, retorno das águas ao leito anterior, mudança de curso, direito
dos ribeirinhos, garantias de uso gratuito, direito de acesso às águas,
inalienabilidade das águas, condições de obrigatoriedade dos prédios inferiores
receberem águas que correm dos superiores, desvio das correntes, curso das
águas, nascentes, hierarquia de uso das águas públicas e multas e sanções sobre a
desobediência a várias dessas disposições (POMPEU, 2006, p.47). A União tem
ainda a atribuição de disciplinar o uso das águas do seu domínio.
Por outro lado, não compete à União dispor sobre a gestão das águas
estaduais, pois os Estados-membros têm autonomia político-administrativa para
gerir seus bens, inclusive por meio de normas administrativas (BRASIL, 1988b).
A Lei Maior (BRASIL, 1988b) inclui entre os bens dos Estados, as águas
superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas,
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União (art. 26, I).
É importante salientar que os princípios básicos da Política Nacional e do
Estado de São Paulo são similares, mas não idênticos. Isso porque, Estados e
União têm competência para tratar da referida matéria como entenderem pertinente
(BRASIL, 1988b).
Portanto, a previsão contida na Constituição Federal para que a União
institua o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos (art. 21, XIX) não
permite que a União ultrapasse os limites previstos no Texto Magno, legislando
também acerca da gestão das águas estaduais (BRASIL, 1988b).
Outro aspecto que merece destaque diz respeito ao fato de que a gestão de
recursos hídricos pode parecer tarefa simples, pois a Constituição Federal (BRASIL,
1988b) divide a dominialidade das águas no País entre a União e os Estados,
conforme verifica-se nos artigos 20 e 26. No entanto, a matéria merece atenção, já
que a divisão hidrográfica adotada no Brasil, assim como as subdivisões criadas
pelos

entes

federados

em

seus

respectivos

territórios,

não

seguem,

necessariamente, o caminho natural das águas.
Por isso, o presente estudo se propõe a efetuar uma análise comparativa
entre a legislação de âmbito nacional e do Estado de São Paulo, referente à gestão
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de recursos hídricos, cotejando-se a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 19973 (BRASIL,
1997a) e a Lei nº 7.663, de 30 de dezembro (SÃO PAULO, 1991e4), para verificar se
existem conflitos de interpretação e aplicação dos referidos diplomas legais,
levando-se em consideração os ditames contidos no texto constitucional (BRASIL,
1988b).
A escolha do tema deve-se ao fato da necessidade de comparação entre as
leis que dispõem acerca da Política Estadual de Recursos Hídricos (SÃO PAULO,
1991e) e da Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997a), posto que a
estadual foi estabelecida antes da nacional e conflitos podem ocorrer.
2 OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho são discriminados a seguir e estão divididos em
geral e especÍficos.
2.1 Geral
Analisar a Política Estadual de Recursos Hídricos (SÃO PAULO, 1991e) à
luz da Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997a). E ambas, em
relação à Constituição Federal (BRASIL, 1988b) com vistas a identificar eventuais
conflitos, bem como indicar propostas para o equacionamento dos mesmos.
2.2 Específicos
Os objetivos específicos são os seguintes:
a) pesquisar e analisar experiências de âmbito internacional e nacional, para
servir de referência à pesquisa a ser desenvolvida;
b) caracterizar o estado da arte acerca da legislação que dispõe sobre a
gestão e gerenciamento de recursos hídricos;
c) avaliar o conflito de interpretação da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e da
Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) que teve início com setores da sociedade civil do
3

Alterada pela Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000c) e Lei nº 10.881 (BRASIL, 2004b).
Alterada pela Lei nº 9.034 (SÃO PAULO, 1994c); Lei nº 10.843 (SÃO PAULO, 2001) e Lei
nº 12.183 (SÃO PAULO, 2005).

4
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, e se estende até hoje, no
Judiciário, e
d) formular sugestões com embasamento legal, para melhoria na
administração dos conflitos identificados.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização do estudo, foram feitos levantamento bibliográfico e
pesquisas documentais sobre a legislação relacionada à gestão de recursos hídricos
em âmbito nacional, do Estado de São Paulo e da União Européia.
Primeiramente, fez-se necessário, conhecer o histórico da gestão hídrica no
Estado paulista, pois o referido ente federativo foi pioneiro na edição da norma que
disciplina acerca da Política de Recursos Hídricos – Lei nº 7.663 (SÃO PAULO,
1991e). Examinou-se, ainda o histórico estadual e nacional. Após, analisou-se,
detalhadamente, a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
Posteriormente, foi feito um cotejo entre os dois diplomas legais, com o
objetivo de verificar as diferenças e as semelhanças entre as referidas leis.
O estudo de caso foi o Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo-Grande
(CBH-BPG), onde o Ministério Público interpôs ação civil pública pleiteando
alteração da representatividade do Colegiado e do respectivo estatuto, nos moldes
disciplinados na lei federal (BRASIL, 1997a) e Resolução nº 5, de 2000 (BRASIL,
2008a). O presente estudo buscou apreciar as decisões proferidas pelo Judiciário,
com o objetivo de verificar se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo traduz os mandamentos contidos nos referidos comandos legais.
Apresentou-se dois modelos de gestão de recursos hídricos (nacional e
internacional), que, respeitando-se as respectivas peculiaridades, podem orientar os
interessados na gestão das águas no País.
Assim, observa-se que os procedimentos metodológicos cumpriram as
seguintes fases:
a) levantamento de bibliografia específica;
b) seleção de hipóteses mais pertinentes;
c) confronto e testes das hipóteses levantadas;
d) levantamento de dados;
e) cruzamento dos dados obtidos;
f) sistematização dos resultados;
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No presente trabalho, a revisão da literatura foi dividida em 08 (oito) partes,
compreendendo conceitos básicos relacionados ao tema; sistema federativo; direito
ambiental e direito das águas, além de experiências nacional e internacional sobre
gestão dos recursos hídricos.
4.1 Conceituação básica
Ao dar início ao estudo, faz-se necessário conceituar determinados termos,
conforme segue.
4.1.1 Definição de água e recurso hídrico
Inicialmente é importante destacar a distinção entre o vocábulo “água” e a
expressão “recurso hídrico”:
Água é o elemento natural, descomprometido com qualquer uso ou
utilização. É o gênero.
Recurso hídrico é a água como bem econômico, utilitário, passível de uso
com tal fim. É a espécie.
A utilização do vocábulo água, em ambas as situações, está correta.
O que não se deve, com a devida vênia, é utilizar o contrário, ou
seja, empregar, indiferentemente, o vocábulo e a expressão
(POMPEU, 2006, p. 71).

4.1.2 Definição de planejamento, gerenciamento, gestão e administração das águas
No presente estudo, as palavras planejamento, gerenciamento, gestão e
administração das águas, são empregadas para tratar de situações e matérias da
mesma natureza, pois é comum, entre os profissionais da área, utilizar os referidos
vocábulos em questões afins.
Por outro lado, tendo em vista a relevância do tema, no trabalho em foco, a
seguir estão enumerados os vocábulos e as respectivas definições.
1. Planejamento, no conceito da ciência econômica, onde é bastante
empregado, é a forma de conciliar recursos escassos e
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necessidades abundantes. Em recursos hídricos, o planejamento
pode ser definido como conjunto de procedimentos organizados que
visam o atendimento das demandas de água, considerada a
disponibilidade restrita desse recurso. Todavia, o planejamento de
recursos hídricos reveste-se de especial complexidade, haja vista as
peculiaridades expostas anteriormente” (ANA/Aneel, 2001, p. 44
apud Barth, 1987). [...]
O planejamento dos recursos hídricos visa à avaliação prospectiva
das demandas e das disponibilidades desses recursos e a sua
alocação entre usos múltiplos, de forma a obter os máximos
benefícios econômicos e sociais, com a mínima degradação
ambiental. É necessário planejar a longo prazo, em razão do tempo
de maturação das obras hidráulicas, da vida útil dessas obras e pela
repercussão das decisões tomadas, que podem atingir várias
gerações, sendo muitas vezes irreversíveis.
2. Gestão de recursos hídricos, em sentido lato, é a forma pela qual
se pretende equacionar e resolver as questões de escassez relativa
dos recursos hídricos, bem como fazer o uso adequado, visando a
otimização dos recursos em benefício da sociedade.
3. A administração de recursos hídricos é o conjunto de ações
necessárias para tornar efetivo o planejamento, com os devidos
suportes técnicos, jurídicos e administrativos (ANA/Aneel, 2001, p.
44).

No tocante ao gerenciamento de recursos hídricos tem-se que é o
instrumento que orienta o Poder Público e a sociedade, no longo prazo, na utilização
e monitoramento dos recursos ambientais – naturais e sócio-culturais -, na área de
abrangência de uma bacia hidrográfica, de forma a promover o desenvolvimento
sustentável (LANNA, 1995).
4.2 Legislação de Recursos Hídricos e Sistema Federativo Brasileiro
Conforme disciplinado na Constituição Federal (BRASIL, 1988b), compete à
União legislar privativamente sobre águas (art. 22, IV).
Ao mesmo tempo, o Texto Magno (BRASIL, 1988b) dividiu a dominialidade5
das águas entre os Estados-membros e a União (art. 26, I e art. 20, I, III6, IV7,VI, VII,
VIII8, respectivamente).
5

Há que se fazer uma distinção entre bem ambiental, que é considerado bem difuso, ou
seja que pode ser desfrutado por todos, dentro dos limites constitucionais e as águas, que
mesmo sendo públicas de uso comum, não são consideradas bens difusos, mas concretos,
cabendo aos respectivos titulares geri-los (POMPEU, 2006, p. 69).
6
Subtrair os terrenos marginais e as praias fluviais dos Estados, sem que estes
protestassem, para incluí-los entre os bens da União foi contrariar algo da essência do
regime federativo, em que a União deve possuir apenas as terras indispensáveis aos seus
serviços e à defesa do território nacional (PRAZERES, s.d. apud POMPEU, 2006, p.54).
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O constituinte brasileiro foi claro ao estabelecer a dominialidade das águas.
Observa-se que as obrigações relacionadas à gestão hídrica no Brasil estão,
expressamente, previstas na Constituição Federal (BRASIL, 1988b).
Portanto, cada ente deverá exercer sobre seus respectivos bens o seu poder
de polícia administrativa.
Adverte-se que a competência da União para “legislar privativamente sobre
águas” não se confunde com a gestão dos recursos hídricos estaduais, que é
atribuição do ente federativo detentor do bem (Estados e União, conforme o caso).9
Por conseguinte, a União não deve legislar sobre a administração das águas
estaduais, matéria essa de interesse e competência exclusiva dos Estadosmembros, nos termos consignados na Carta Magna (BRASIL, 1988b).
Pelo contrário, as citadas disposições constitucionais não conflitam entre si.
São diretrizes mestras do sistema legal brasileiro. E devem ser aplicadas em
harmonia.
Saliente-se, por oportuno, que cabe à União normatizar também, acerca das
águas do seu domínio (gestão dos respectivos recursos hídricos).
As referidas atribuições constitucionais não podem ser confundidas.
Assim, verifica-se que há um limite imposto pela Constituição (BRASIL,
1988b) no tocante ao poder de legislar sobre águas e administrar os respectivos
recursos hídricos.
E para melhor interpretar a diferença entre as competências mencionadas,
faz–se necessário entender e analisar o sistema federativo brasileiro, pilastra da
gestão hídrica no País.
Pelo exposto, deve-se conhecer também a Constituição Federal de 1988.

7

Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 05 de maio de 2005.
Art. 176, parágrafo único da CF, com redação da Emenda Constitucional nº 6, de 15 de
agosto de 1995 , fixa que cabe à União outorgar o aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica mediante autorização ou concessão, no interesse nacional.
9
Esta matéria é tratada adiante.
8
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4.3 Conceito de Constituição Federal
Lenza (2006) destaca que a Constituição deve trazer em si os elementos
integrantes (componentes ou constitutivos) do Estado, quais sejam, soberania;
finalidade; povo e território.
E complementa afirmando que a Constituição Federal (BRASIL, 1988b),
neste sentido, define tais elementos estruturais, devendo ser lembrado que o Brasil
adotou o sentido formal, ou seja, só é constitucional o que estiver inserido na Carta
Maior.
Nota-se, portanto, que a Constituição Cidadã10 (BRASIL, 1988b), em certos
aspectos, não deu margens a dúvidas, como por exemplo, o sistema federativo,
federação trina11, autonomia dos entes federativos, dentre outros.
4.4 Sistema Federativo
Para compreender o significado do sistema federativo, faz-se necessário
conceituar federalismo. O vocábulo provém do latim foedus, foederis, foederatione e
significa pacto, aliança, união. A expressão foedus designava, no direito público
romano, o tratado de paz celebrado entre Roma e outros Estados (AZEVEDO,
2007).
Por isso, em primeiro lugar, deve-se ter em mente que sistema federativo é
fruto de um pacto entre os Estados, que perdem a soberania, mas mantêm a
autonomia. Portanto, não há hierarquia entre os entes federativos.
É importante notar que o sistema federativo traz em seu bojo características
em comum, que são fundamentais. E, conforme esclarece Lenza (2006) são essas:
a. descentralização política (com núcleos de poder político, estabelecendo
autonomia aos entes); b. constituição rígida como base jurídica (para garantir a
divisão de competências entre os entes autônomos); c. inexistência do direito de
secessão (princípio da indissolubilidade do vínculo federativo); d. soberania do
Estado Federal (a partir do momento que os Estados ingressam na Federação
perdem a soberania, passando a ser autônomos. A soberania é característica do
10

Ulysses Guimarães, que esteve à frente da Assembléia Constituinte de 1988, denominou a
Constituição Federal de “Constituição Cidadã”, devido a grande quantidade de dispositivos
voltados à área social (direitos dos cidadãos).
11
Formada pela União, Estados e Municípios. O Distrito Federal equipara-se aos Estados.
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“País”; e. auto-organização dos Estados-membros – por meio de suas respectivas
constituições); f. órgão representativo dos Estados-membros (no caso do Brasil é o
Senado Federal); g. guardião da Constituição (no Brasil é o Supremo Tribunal
Federal).
No entanto, existem peculiaridades que traduzem as diferentes formas de
Estado Federado. O modo de constituição da Federação (centrípeto ou centrífugo),
pode motivar essas diferenças.
Ao tratar da matéria, julga-se oportuno examinar o sistema federativo
Americano, que tem características diferentes do Brasileiro, mas foi referência para
o País (Apêndice A).
4.4.1 Sistema Federativo Brasileiro
O federalismo no Brasil nasceu em 1.88912 (BRASIL, 1889), com a
proclamação da República. A consolidação veio com a primeira Constituição
Republicana em 1891 (BRASIL, 1891), garantindo aos “Estados Unidos do Brazil” a
união perpétua e indissolúvel das antigas províncias. As Constituições posteriores
mantiveram a forma federativa de Estado, com exceção da Constituição de 1967 e
de sua Emenda 1/69 que foi, tão-somente, um federalismo nominal. (BRASIL, 1967
e BRASIL, 1969)
O sistema federativo brasileiro é fruto do Poder Constituinte Originário,
emanado do povo (parágrafo único, art. 1º, art. 14, art. 2º e 3º - Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - CF) (BRASIL, 1988b).
O Brasil é um Estado Democrático de Direito (art. 1º, CF) e tem o
Presidencialismo como sistema de governo (art. 76, CF) (BRASIL, 1988b).
E, democracia, nas palavras de Meirelles (2008) é o regime de participação
do povo no governo (eleições), que assegura as liberdades e garante os direitos
individuais do cidadão. Por isso, diz-se que é democrático o governo do povo,
exercido pelo povo e para o povo.
O Sistema Federativo, por sua vez, embora seja representado, em âmbito
internacional, como um único ente (soberano), tem como base, a descentralização
do poder e de atividades, por meio de repartição de competências.
12

A Federação no Brasil surge por meio do Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889.
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Esta distribuição de competências permite que as esferas regionais (Estados
e Municípios) também participem das decisões de interesse do País (soberano).
Portanto, nota-se que no sistema federativo, a democracia é condição obrigatória.
Assim, a República Federativa do Brasil estabelece como objetivos13
fundamentais: a) construir uma sociedade livre, justa e solidária; b) garantir o
desenvolvimento nacional; c) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; d) promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Para Silva (1999) o federalismo refere-se a forma de Estado14 e tem como
fundamento a união da coletividade, formando um único Estado. A principal
característica é a união de coletividades públicas, dotadas de autonomia políticoconstitucional - denominada autonomia federativa.
Observa-se, portanto, que a autonomia dos entes federativos visa a
descentralização do Poder, propiciando, assim, um Estado democrático.
No tocante á organização, o Título I, art. 1º – Dos Princípios Fundamentais -,
da Constituição (BRASIL, 1988b) está fixado que a República Federativa do Brasil é
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal.
Registre-se que o artigo 18, caput do texto constitucional, confirma mais uma
vez o especificado no artigo 1º, ao disciplinar que a organização políticoadministrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos (BRASIL, 1988b).
O legislador constituinte, demonstrando zelo pela forma de Estado adotada
(cláusula pétrea), ratificou no § 4º, do artigo 60 a indissolubilidade do Federalismo
pátrio, ao consagrar que: “não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir a forma federativa de Estado.” (BRASIL, 1988b)
Silva (1999) afirma que a estrutura do Estado Federal brasileiro apresenta
aspectos relevantes e que devem ser considerados (unitário e federativo), conforme
segue:
a. Aspecto Unitário - trata-se de um único território, dividido entre Estadosmembros e submetido ao Poder da União. Além disso, existe uma só população,
regida pela CF e legislação federal;
13

Objetivos significa algo que deve ser perseguido. Diferente de “fundamentos” que são
inerentes ao Estado e fazem parte de sua estrutura (BASTOS, 1997 apud LENZA, 2006).
14
Denominado federação ou Estado federal.
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b. Aspecto Federativo (associativo) - os Estados-membros participam da
formação da vontade dos órgãos federais – exemplo o Senado Federal ou na
formação das emendas constitucionais -, e ainda, nas questões em que esses entes
(Estados) têm competência reservada pela Constituição.
Em decorrência do exposto, observa-se que em um mesmo território
(Nacional) e sobre uma mesma população (brasileiros), atuam duas esferas
governamentais. Além do Distrito Federal (DF) e dos Municípios.15
Essa questão é de primordial importância, pois, entender os limites de
atuação dos respectivos entes é um trabalho que exige grande atenção por parte
dos aplicadores e executores das leis.
Depreende-se que o foco do sistema federativo é a existência de entes
autônomos. E a referida característica, impõe a organização e administração
descentralizada.
4.4.2 Soberania e autonomia no sistema federativo brasileiro
Meirelles (2008) ao tratar da soberania do ente federativo elucida que é
poder exclusivo e absoluto do Estado, como Nação. É o poder de autodeterminação.
E como tal, emana do povo e em seu nome é exercida (parágrafo único, artigo 1º,
CF/88) (BRASIL, 1988b).
A Carta Magna em seu artigo 1º, inciso I declara que um dos fundamentos
da República Federativo do Brasil é a soberania (BRASIL, 1988b).
Diante do consignado no texto constitucional vê-se que a Soberania é
referente ao conjunto formado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
denominado República Federativa do Brasil, representada pela União Federal (artigo
21) (BRASIL, 1988b).
Como visto, no Estado Brasileiro, apenas a União tem competência para
exercer a soberania. Por isso é “considerada poder supremo consistente na
capacidade de autodeterminação” (SILVA, 1999, p. 104).
A autonomia, por sua vez, fixada no artigo 18, da CF/88, representa a
prerrogativa política outorgada pela Constituição a entidades estatais internas, para

15

Não tratamos do Distrito Federal e dos Municípios no presente trabalho, pois o objetivo do
estudo é uma análise no tocante à competência da União e dos Estados-membros.
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compor seu governo e prover sua Administração segundo o ordenamento jurídico
vigente. É a administração própria daquilo que lhe é próprio (MEIRELLES, 2008).
Seguindo esse raciocínio, o referido autor destaca que os Estados-membros,
Distrito Federal e Municípios não têm Soberania, mas têm autonomia para imprimir
direção própria nos negócios que lhe são próprios.
Ressalte-se que “os Estados-membros participam da Soberania Nacional,
mas não dispõem desse poder, que é inerente da União” (PORCHAT, 1961 apud
MEIRELLES, 2008, cap. III, p.92).
A autonomia prevista na Constituição é política, administrativa e financeira.
A autonomia política está relacionada ao poder de auto-organização, por
meio de legislação específica, inclusive da Carta Estadual16, no caso dos Estadosmembros. A administrativa refere-se à administração própria. E a financeira é a
capacidade de decretação de tributos e aplicação de rendas.
Com relação à abrangência da autonomia concedida aos entes federativos,
deve-se ter em mente que:
Os Estados federados são titulares tão-só de autonomia,
compreendida como governo próprio dentro do círculo de
competências traçadas pela Constituição Federal.
A autonomia federativa assenta-se em dois elementos básicos: (a)
na existência de órgãos governamentais próprios, isto é, que não
dependam dos órgãos federais quanto à forma de seleção e
investidura; (b) na posse de competências exclusivas, um mínimo, ao
menos, que não seja ridiculamente reduzido. Esses pressupostos da
autonomia federativa estão configurados na constituição (arts. 18 e
42) (SILVA, 1999, p. 104).

Levando em conta as referidas premissas constitucionais, Lenza (2006)
esclarece que ao tratar da União, duas peculiaridades devem ser observadas com
atenção. A primeira é entender que a União é pessoa jurídica de direito público
interno, componente da federação brasileira. E nesse sentido, possui autonomia,
pois é dotada da capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e
auto-administração. A segunda é observar que a União representa a República
Federativa do Brasil. Portanto apresenta-se com dupla personalidade, pois assume
um papel interno e outro internacionalmente.

16

Constituição do Estado.
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Depreende-se que federalismo no conceito do Direito Constitucional tem
como pilastra a união de coletividades, que devem ser dotadas de certa autonomia,
formando um único Estado.
Por outro lado, a autonomia dos Estados-membros, provém de um poder
mais alto, que é o do constituinte originário. Possuem, inclusive, o Poder Decorrente,
que é a capacidade para formalizar suas próprias constituições, respeitados os
princípios e vedações estabelecidas no texto constitucional.
Diante do exposto, verifica-se que negar um mínimo de autonomia aos entes
federativos é macular o princípio basilar da federação.
Essa independência conferida aos entes federativos impõe a prática da
integração e articulação entre os referidos entes, pois, há um único território, uma só
população, que é regida pela Constituição Federal (BRASIL, 1988b) e submetida ao
Poder do Estado Federal.
No Apêndice B, constam os elementos que demonstram a divisão da
soberania e autonomia, no sistema federativo brasileiro.
4.4.3 Competências dos entes federativos
A repartição de competências entre a União e os Estados-membros constitui
o fulcro do Estado Federal17.
E para tratar da questão, mister é compreender o significado do termo
“competências”, que pode ser entendido como: “[...] as diversas modalidades de
poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções”
(SILVA,1999, p. 479).
A Carta Constitucional (BRASIL, 1988b) estabelece as competências dos
entes federados, como legislativas e materiais ou administrativas. As primeiras,
estão relacionadas à elaboração de leis. Já as competências materiais ou
administrativas referem-se às ações de cunho político, administrativo, econômico e
social e estão relacionadas ao poder-dever da Administração Pública de cuidar das
questões de sua atribuição.

17

No presente estudo não serão tratadas as competências do Distrito Federal e dos
Municípios, pois não é objeto do trabalho.
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Vale lembrar que nos Estados Unidos da América do Norte, a
descentralização é mais acentuada. Assim, aos Estados-membros dispõem de
competências mais amplas do que no Brasil (SILVA,1999).
Silva (1999, p. 104) afirma que no Brasil:
A Constituição de 1988 buscou resgatar o princípio federalista e
estruturou um sistema de repartição de competências que tenta
refazer o equilíbrio das relações entre o poder central e os poderes
estaduais e municipais. As federações de formação centrípeta
costumam ser mais descentralizadas e as de formação centrífuga,
menos.

O autor destaca que a Constituição brasileira (BRASIL, 1988b) adota o
sistema complexo que busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma
repartição de competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos
poderes da União, com poderes remanescentes para os Estados e poderes
definidos indicativamente para os Municípios, combinando, ainda, possibilidades de
delegação, além de áreas comuns em que se prevêem atuações paralelas dos entes
federativos e setores concorrentes entre União e Estados em que a competência
para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União,
enquanto se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar.
Releva notar que a teoria da repartição de competência é o ponto nuclear
da noção de Estado federal, por isso, não se instituirão Estados federados se não se
outorgar a eles um mínimo de matérias para o exercício exclusivo de sua atividade
normativa (SILVA, 1999, p. 599-560).
No apêndice C constam maiores esclarecimentos acerca das competências
retro mencionadas.
Para o presente estudo faz-se necessário examinar a relação entre a
competência legislativa e o domínio hídrico, conforme segue.
a) Competência legislativa e domínio hídrico
Avalia-se que a Constituição Federal (BRASIL, 1988b) é explícita quando
divide a dominialidade hídrica entre a União e os Estados-membros. Por outro lado,
a aplicação da regra constitucional, por vezes, tem gerado conflitos. Isso porque, o
conceito de “legislar acerca de normas gerais e específicas” ainda não é pacífico.
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Sobre a matéria Silva (2005), define que:
Não é muito coerente atribuir aos Estados o domínio de águas
superficiais e subterrâneas, como já vimos (art. 26, I), sem lhes
reconhecer a competência para legislar, ainda que fosse apenas
suplementarmente, sobre águas. Como poderão os Estados
administrar suas águas se a competência para legislar sobre elas é
privativa da União?
As Constituições dos Estados, contudo, não se omitiram na
consideração da matéria. Ao contrário, fundados na competência
comum dos Estados para proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas (art. 23,I), assim como na sua
competência para legislar concorrentemente sobre a proteção do
meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI) e, ainda, sobre a
responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, VIII), os
constituintes estaduais inseriram nas respectivas Constituições
capítulos desenvolvidos sobre a matéria, reservando espaços para a
proteção dos recursos hídricos. 18

Ratificando o referido entendimento Pompeu (2004) ressalta que as águas
estaduais são bens públicos do domínio das unidades federadas. Portanto, estas
têm a obrigação de exercer a autotutela administrativa, zelando pelos seus bens e
pessoas, em benefício do interesse público, inclusive, por meio de normas, leis,
regulamentos, decisões particulares e coerção.
Não há novidade no parecer dos citados juristas. Em direito público, a
gestão de um bem está à mercê da edição de normas, regulamentos e leis. Caso
contrário, como poderia o administrador “cuidar” e a população “usufruir” do bem
público, sem gerar conflitos? Tudo seria permitido e possível. O administrador
poderia, em tese, fazer o que bem entendesse e o cidadão teria o direito de
desfrutar do bem da forma que julgasse mais apropriada.
A título ilustrativo destaca-se a opinião de Nader (2005) que ao tratar das
normas e regras jurídicas esclarece que:
[...] estão para o Direito de um povo, assim como as células para um
organismo vivo. Para promover a ordem social, o Direito objetivo
deve ser prático, ou seja, relevar-se mediante normas orientadoras
das condutas interindividuais. Não é suficiente, para se alcançar o
equilíbrio da sociedade, que os homens estejam dispostos à prática
da justiça; é necessário que se indique a fórmula da justiça que
satisfaça a sociedade em determinado momento histórico. A norma
18

Vale lembrar que o Estado de São Paulo, por meio do Poder Decorrente, disciplinou
acerca “Dos Recursos Hídricos” na Seção II, do Capítulo IV (Do Meio Ambiente, dos
Recursos Naturais e do Saneamento) (SÃO PAULO, 1989).
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jurídica exerce justamente esse papel de ser o instrumento de
definição da conduta exigida pelo Estado.[...]

Assim, editar normas administrativas sobre águas do seu domínio é uma
competência, que na realidade deve ser considerada um poder-dever do respectivo
ente federativo (União e Estados-membros).
Caso

contrário,

seriam

totalmente

dispensáveis

os

dispositivos

constitucionais que disciplinam acerca da dominialidade hídrica.
O domínio das águas gera a obrigação de “cuidar”, gerir, administrar o bem.
E tanto a União, quanto os Estados, têm competência para tratar dessa matéria, da
forma que entenderem pertinente.
Releva notar que o constituinte originário não desceu a minúcias para
conceituar a competência privativa da União para “legislar sobre águas”, porque
essa matéria não é novidade no direito brasileiro.
Segundo Pompeu (2004):
[...] o Código de Águas de 1934 já disciplinava acerca da questão.
Aliás, a expressão teve origem no Direito Romano e pode ser
encontrado em textos modernos e na doutrina. Trata-se de uma série
de direitos, cuja criação, alteração, modificação ou extinção é
privativa da União. São esses: domínio de álveos e margens, aluvião,
avulsão, álveo abandonado, retorno das águas ao leito anterior,
mudança de curso, direito dos ribeirinhos, garantias de uso gratuito,
direito de acesso às águas, inalienabilidade das águas, condições de
obrigatoriedade dos prédios inferiores receberem águas que correm
dos superiores, condições de desvio das correntes, curso das águas
nascentes, hierarquia de uso das águas públicas e multas e sanções
sobre a desobediência a várias destas disposições. Em muitos
casos, estão elas contidas no direito de vizinhança, tratado pelo
Código Civil.

Importa saber que a União poderá autorizar os Estados, por meio de lei
complementar, a criar o direito das águas, nos termos previstos na Constituição
Federal (BRASIL, 1988b), art. 22, parágrafo único. No entanto, até o presente
momento, isso não ocorreu.
Depreende-se, portanto, que a União tem a competência para: 1. legislar
sobre águas, que nas palavras de Pompeu significa ”criar o direito de águas”. Essas
normas deverão ser cumpridas por todos os entes da República Federativa do
Brasil; e 2. normatizar acerca das águas do seu domínio (em caráter específico).
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Os Estados-membros, por sua vez, têm o poder-dever de gerir seus
recursos hídricos, inclusive por meio de normas e leis. E, nesse caso, a União está
impedida de interferir, já que esta competência estadual é garantia contida no texto
constitucional (BRASIL, 1988b).
Com relação às normas de cooperação, previstas no parágrafo único do
artigo 23, da Constituição Federal (BRASIL, 1988b), Pompeu (2004) alerta que não
abrangem a gestão das águas, mas apenas o controle da poluição.
Portanto, é pacífico o entendimento de que a legislação federal não pode
estabelecer regras acerca do gerenciamento dos recursos hídricos dos Estadosmembros.
Ressalte-se, ainda, que a Carta Magna (BRASIL, 1988b) prevê que compete
à União instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de seu uso (art. 21, XIX). Neste caso, a União está
limitada a criar o sistema e definir de forma objetiva os institutos jurídicos da outorga
de direito de uso da água (POMPEU, 2010). E não poderia ser de outra forma, pois
a autonomia dos entes da federação, preconizada no texto constitucional, deve ser
fielmente observada. Os dispositivos da Lei Maior não são conflitantes (BRASIL,
1988b).
Pelo exposto, verifica-se que de acordo com a Constituição Federal
(BRASIL, 1988b), a União deve instituir o sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos visando estimular a participação dos Estados, oferecendo
diretrizes. Nunca obrigando.
Nesse sentido, registre-se, por oportuno, que o vocábulo “diretriz” deve ser
compreendido como diretiva, princípio. É na verdade, uma orientação.
4.4.4 Capacidade de auto-organização dos entes federativos
A capacidade de auto-organização dos entes federativos é matéria
diretamente relacionada com o sistema federativo adotado no Brasil. Por isso, releva
notar que:
A Constituição vigente, retomando critérios da Constituição de 1946,
em prestígio do federalismo, praticamente eliminou os princípios
extensíveis, aqueles que consubstanciavam regras de organização
da União, cuja aplicação, nos termos da Constituição revogada se
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estendia aos Estados. Restou apenas a regra segundo a qual os
vencimentos dos magistrados (Desembargadores) não podem
exceder aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 93, V),
que tem mais a ver com o exercício dos Poderes constituídos do que
com limites do Poder Constituinte Decorrente. Vincula especialmente
a capacidade de autolegislação, antes que a de auto-organização”
(SILVA, 1999, p. 593-594).

Portanto, o Texto Magno (BRASIL, 1988b) garantiu a todos os entes
federativos a capacidade de auto-organização.
No entanto, a organização administrativa no Brasil é complexa, pois a função
administrativa é institucionalmente imputada a diversas entidades governamentais
autônomas, expressamente discriminadas no artigo 37 do texto constitucional
(BRASIL, 1988b). O que decorre a existência de várias Administrações Públicas,
cada qual submetida a um Poder político próprio, expresso por uma organização
governamental autônoma (SILVA,1999).
Preleciona Silva (1999) que a auto-organização é o primeiro elemento da
autonomia estadual e se concretiza na capacidade de dar-se a própria Constituição
(art. 25) (BRASIL, 1988b).
Nesse sentido, o referido autor continua esclarecendo que as Constituições
estaduais implicam a existência de um Poder especial, que, por meio delas,
organiza, forma, constitui os respectivos Estados federados e é o Poder Constituinte
pertinente ao povo de cada uma dessas unidades federadas.
É pacífico, portanto, o entendimento de que os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios possuem autonomia para estabelecerem os órgãos de seus governos
na forma que lhes parecer mais conveniente ao desempenho dos encargos que lhes
cabem na partilha de competências federativas. Podem, pois, estruturar os órgãos
superiores de sua administração como quiserem, criando Secretarias, ou
Departamentos, ou simples Serviços (SILVA,1999).
Conclui-se, após análise do sistema federativo brasileiro e das premissas
estabelecidas no Texto Maior (BRASIL, 1988b), que o sistema federativo já traz em
seu bojo a idéia de pacto federativo19.
Não há que se falar em um, sem invocar o outro.
19

A idéia de “harmonia” entre os entes da federação está enraizada no sistema federativo
brasileiro a ponto de a Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98, estabelecer que a União,
os Estados, o DF e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os
convênios de “cooperação” entre os entes federados (BRASIL, 1998).
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Qualquer ação ou omissão que interfira com a federação brasileira, estará,
de pronto, ferindo o “pacto federativo” e vice-versa.
Assim, considerando a dominialidade hídrica e as competências previstas na
Lei Maior (BRASIL, 1988b) aos entes federativos é possível o estabelecimento de
regras, para que a gestão das águas esteja de acordo com os princípios e
fundamentos norteadores da federação brasileira. São estas:
1) a competência da União deve estar direcionada à:
1.a.) criar o direito de águas; e
1.b.) gestão das águas do seu domínio;
2) a competência dos Estados-membros refere-se à gestão dos respectivos
recursos hídricos, inclusive por meio de leis.
Adverte-se que o não cumprimento das referidas regras será de flagrante
inconstitucionalidade, pois trata-se de matéria disciplinada no Texto Magno
(BRASIL, 1988b) e poderá vir a ferir o “pacto federativo”.
4.5 Estado Federal e Unitário
O presente estudo, por tratar das Políticas de Recursos Hídricos (nacional e
do Estado de São Paulo) examina, também, as características do Estado Unitário,
para verificar se a legislação em foco foi elaborada de acordo com o sistema
federativo brasileiro, ou se, a decisão no Acórdão da Câmara Especial do Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 20 merece ser considerada.
Isto porque, na referida decisão consta:
Não se invoque a vulneração ao Federalismo. Solução que existe
apenas formalmente num Brasil unificado e centralizador em sua
configuração de poder estatal. Assim foi como colônia, assim
permaneceu durante o Império e, ressalvada a tentativa paulista de
restabelecer certa autonomia das unidades federadas, logo cedeu
lugar à macrocefalia do Poder Executivo da União.
Aliás, o Brasil sempre foi um Estado unitário. Poder centralizado
onde se impôs às avessas o design do Federalismo americano.
Tanto é peculiar e anômalo o Federalismo pátrio, que mereceu na
doutrina inúmeros qualitativos [...]

20

Apelação cível nº 772.747.5/2-00. Acórdão de 04/06/2009 (sitio do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo). Matéria analisada no estudo de caso do presente trabalho (item 6).
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Assim, para analisar a matéria em epígrafe é necessário entender que o
grande diferencial entre os tipos de Estados é a forma como estão organizados. E
para isso, considera-se: 1. o território; 2. a estrutura de poder; e 3. a distribuição de
competências nas respectivas unidades. O que pode vir a gerar o estabelecimento
de relação de subordinação, hierarquia ou coordenação entre os entes.
Para examinar a questão é importante conhecer o conceito, os elementos e
poderes de Estado.
Os elementos do Estado são o Povo, o Território e o Governo Soberano.
No tocante aos Poderes de Estado, na clássica tripartição de Montesquieu,
tem-se o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
O Governo pode ser definido como a expressão política de comando, de
iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica
vigente. É a resultante da interação dos três Poderes de Estado – Legislativo,
Executivo e Judiciário (MEIRELLES, 1999).
Meirelles (1999) esclarece, ainda, que como ente personalizado o Estado
pode atuar no campo do Direito Público e do Privado, mantendo sempre sua única
personalidade de Direito Público. Esse é o Estado de Direito, que significa, o Estado
juridicamente organizado e obediente às suas próprias leis.
O Estado pode adotar as seguintes formas21: Unitária ou Composta22 .
O Estado Composto (federação e confederação) é a união de dois ou mais
Estados. E caracteriza-se por ser sempre um, ou pelo menos assim se apresentar
na vida internacional. É formado por mais de um poder, agindo sobre o mesmo
território de maneira harmoniosa.
A título ilustrativo, cita-se a Confederação23, que pode ser definida como
associação de Estados soberanos, criada, geralmente, por meio de tratados, e que
pode, eventualmente, adotar uma Constituição comum.
Do ponto de vista histórico, a Confederação costuma ser uma fase de um
processo que leva à Federação, como no caso dos Estados Unidos.

21

Formas de Estado e de Governo não devem ser confundidas, pois a segunda indica a
maneira como uma comunidade política estabelece a diferença entre governantes e
governados, ou ainda, o sistema político como se rege um Estado. As formas de Governo
distinguem-se em: República ou Monarquia. E o sistema de Governo pode ser:
Presidencialismo ou Parlamentarismo.
22
No presente estudo serão analisadas apenas a Federação e Confederação.
23
A confederação não é objeto de estudo no presente trabalho.
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Por vezes a Confederação pode desfazer-se em Estados soberanos, a
exemplo da República Árabe Unida.
Ressalte-se que em termos políticos modernos, uma Confederação é,
normalmente, limitada a uma união permanente de Estados soberanos com o
propósito de adotar uma ação comum frente a outros Estados. É dissolúvel. E como
esclarece Bastos (1984), na confederação o direito de secessão é preservado por
inteiro.
No tocante à Federação, Bastos (1984, p. 98), destaca que é uma forma
particular de Estado politicamente descentralizado. Tem como ponto crucial a forma
de distribuição de competência, que nasce por meio do Poder Constituinte, pois está
prevista na Lei Maior. Por conseguinte, não é uma mera delegação de competência
do poder central. A competência própria do Estado não se encontra sediada em uma
única pessoa de direito público (União), mas se reparte em assuntos ou matérias,
entre as diversas pessoas jurídicas de direito público.
Assim, observa-se que o vocábulo União é muito bem empregado, pois
retrata o conceito exato, que é a “união” de coletividades.
Dessa forma, vê-se que “União” é a entidade que confere unidade aos
Estados-membros reunidos – Estado Federal. E é considerada pessoa jurídica de
direito pública interno. Não é soberana, mas sim autônoma em relação aos Estados.
Corroborando com esse entendimento, Bastos (1984, p. 98) esclarece que:
[...] esse exercício em condomínio das prerrogativas próprias do
Poder Público faz com que não possam ser considerados soberanos
nem a União nem os Estados-membros, posto que cada um deles é
autônomo apenas dentro da sua competência constitucional. Nem à
União nem aos Estados-membros é dado modificar a sua área de
autonomia, senão por intermédio de uma alteração do próprio texto
constitucional.

O referido autor afirma que no Estado Federal há a simultaneidade de
incidência de governos diversos sobre a mesma coletividade, que torna-se viável,
graças a uma rígida repartição constitucional de competência, de modo a não
ensejar conflito de pretensões contraditórias entre os ordenamentos gerais e os
parciais.
Em suma, Estado Federal é o todo, dotado de personalidade jurídica de
Direito Público Internacional. E reveste-se de critérios de coordenação (horizontais),
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em que os entes estatais integrantes da federação relacionam-se num status de
igualdade jurídico-constitucional e, portanto, sem hierarquia.
Pelo exposto, tem-se que o Estado Federal muito embora pareça único nas
relações internacionais é constituído por Estados-membros dotados de autonomia
político-administrativa.
A autonomia federativa consiste: 1. na existência de órgãos governamentais
próprios; 2. na posse de competências constitucionais exclusivas.
Os requisitos básicos do federalismo brasileiro estão elencados no Apêndice
D.
Destaca-se que no Brasil, o Executivo e o Legislativo estão organizados de
forma independente, em todos os entes federativos. Enquanto o Judiciário é
organizado nas esferas federal, estadual e no Distrito Federal.
Vale ressaltar, ainda, que a Federação pode revestir-se da seguinte forma:
1. Movimento centrípeto (de fora para dentro) e 2. Movimento centrífugo (do centro
para fora)
O movimento centrípeto caracteriza-se pela união de Estados que cedem
parcela de sua soberania, formando um órgão central. Como referência, cita-se os
Estados Unidos.
Já o centrífugo é a representação de um Estado Unitário que descentralizouse. Tem-se como exemplo, o Brasil.
O Estado Unitário, por sua vez, pode apresentar-se como: Simples;
Desconcentrado; Descentralizado e Regional (evoluindo em alguns casos para
Autônomo). Maiores detalhes estão consignados no Apêndice E.
Ressalte-se que a diferença fundamental entre os diversos modelos de
Estado Unitário está no grau de descentralização ou no número e nos tipos de
competências transferidas para as regiões.
Depreende-se que a estrutura do Estado Unitário pode mudar, com
descentralização política, que trazem governos locais, dotados de capacidade
legislativa, de organização própria de seus quadros funcionais, de áreas de
competência própria e, eventualmente, de um Poder Judiciário próprio.
Reproduz-se, assim, um Estado dentro de outro Estado. Mas o ponto
nuclear da questão é que ainda nesse caso, o fundamento, o suporte jurídico dessas
autoridades locais ou regionais não reside em si mesmas, mas recebem-no por
delegação do poder central (por meio de lei ordinária ou especial). O que significa
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que é o órgão legislativo do poder central que transfere parte da competência que,
por força constitucional, lhe era própria. Vê-se que o fundamento do governo local
não decorre da aprovação da esfera central. Esta, por sua vez, desdobra-se por
vontade ou aprovação sua, em governos locais (BASTOS, 1984).
Pode-se deduzir, que, atualmente, o grau de descentralização não é o
elemento diferenciador entre os Estados Unitário e Federal, mas sim a estrutura
adotada na constituição e organização dos referidos entes, que se traduz pela
maneira de criação dos entes descentralizados e na relação entre as esferas
autônomas de organização territorial.
Diante do exposto, observa-se que a rígida e tradicional classificação de
Estado Unitário e Federal, não é mais pertinente, uma vez que surgiram novas
formas de organização territorial descentralizadas. Ainda assim, não há que se
confundir as duas formas de Estado.
Portanto, ao tratar da gestão dos recursos hídricos no Brasil (que adotou o
sistema federativo), há que se ter em mente os principais fundamentos da federação
que são: 1. autonomia dos entes federativos – auto-organização, autogoverno e
autolegislação; 2. entes federativos gozam de igualdade jurídico-constitucional (não
há hierarquia); 3. obediência a Lei Maior (BRASIL, 1988b).
A inobservância dos referidos princípios acaba por macular a essência do
sistema federativo brasileiro. Logo, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
estão à mercê das mencionadas premissas.
4.6 Direito Ambiental e Direito de Águas
Ao estudar a legislação que cuida da gestão hídrica, torna-se
imprescindível conhecer e distinguir, se for o caso, o direito ambiental e o
direito de águas, para poder definir a diferença entre bem difuso e bem público.
Isso porque, não é raro deparar-se com autores que entendem ser a
água um bem difuso. Portanto, a respectiva legislação deveria estar
diretamente relacionada e submetida ao direito ambiental.
Outros autores, assinalam que os recursos hídricos são “bens
públicos”, pois estão assim discriminados no Texto Magno (BRASIL, 1988b) e
como tal devem ser administrados.

45

Nota-se que essa diferença pode gerar resultados distintos na gestão
das águas e na aplicação do direito.
Por isso, mister é analisar detalhadamente a matéria, para que não
haja dúvida na aplicação e interpretação da legislação que trata dos recursos
hídricos (Nacional e do Estado de São Paulo), tema do presente trabalho.
4.6.1 Meio ambiente e direito ambiental
O histórico da legislação do meio ambiente no Brasil é rico e vasto. Portanto,
merece ser conhecida e está registrada no Apêndice F.
Para entender a matéria, faz-se necessário, compreender o significado do
vocábulo “ambiente”. Assim, recorre-se ao Dicionário (FERREIRA, 1999) que
conceitua “ambiente” como: “[...] 2. Aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou as
coisas; meio ambiente.”
Observa-se, portanto, que a palavra “ambiente” significa “meio ambiente”.
Por isso, há críticas com relação ao termo utilizado no Brasil, pois entende-se que a
palavra “meio”, neste caso, é desnecessária e redundante.
Em Portugal, por exemplo, o tema é tratado, apenas, como: “ambiente”.
O Brasil, no entanto, adotou a terminologia “meio ambiente” e já é uma
questão pacífica.
Fiorillo (2008) destaca que o conceito de meio ambiente é unitário e que o
direito ambiental tem como objetivo maior tutelar a vida saudável.
A divisão do meio ambiente em aspectos que o compõem busca facilitar a
identificação da atividade degradante e do bem imediatamente agredido. E com isso,
encontra-se pelo menos, quatro significativos aspectos: meio ambiente natural,
artificial, cultural e do trabalho.
A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional do
Meio Ambiente, fixa que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas (art. 3º, I) (BRASIL, 1981).
O direito ambiental, por sua vez, pode ser definido como um conjunto de
normas e princípios que visa a manutenção do equilíbrio nas relações do homem
com a natureza (MUKAI, 1998, p.9-10 apud BARROSO, 2004).
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E nesse contexto encontram-se normas com repercussão ambiental e
normas ambientais. Matéria a ser analisada adiante.
Vale ressaltar que o direito ambiental traz em seu bojo a idéia de
interdisciplinaridade. É horizontal e caracteriza-se por penetrar nas diversas
estruturas jurídicas para nelas introduzir a matéria ambiental (PRIEUR apud
BARROSO, 2004)
Autores como Mukai (1998 apud BARROSO, 2004) entendem que a
característica interdisciplinar, acaba por afetar a autonomia do direito ambiental.
Por outro lado, a maior parte da doutrina filia-se a Antunes (1999 apud
BARROSO, 2004), ao considerar que:
[...] a autonomia, já prevê a existência de um paralelismo entre os
diversos ramos da ciência do Direito. Ademais, o direito ambiental,
com fundamento de validade emanado da Norma Constitucional, é
um direito de coordenação entre diversos ramos. Portanto, trazer ao
Direito Ambiental a discussão acerca da respectiva autonomia é
reproduzir uma discussão ontologicamente superada.

Outro fator que merece ser analisado é o principal ou maior destinatário do
direito ambiental. Essa é uma questão conflitante.
Existem duas correntes que são: 1. a pessoa humana; e 2. o destinatário é a
vida em todas as suas formas.
A primeira hipótese está amparada no Princípio nº 1 da Declaração do Rio
de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992: “Os seres humanos
estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito
a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.”
A segunda visão (cujo destinatário seria a vida em todas as suas formas),
ignora a condição de que na realidade, a proteção da natureza é um ato –
legislativo, administrativo, etc. -, realizado pelo homem, em benefício dele mesmo.
Corrobora-se com Fiorillo (2008), que defende a tese que o direito ambiental
existe para proteção do meio ambiente, antes de tudo, para favorecer o próprio
homem e, senão por via reflexa e quase simbiótica, proteger as demais espécies.
Assim, a pessoa humana é a destinatária do direito ambiental.
O meio ambiente a partir das últimas décadas, tomou uma posição relevante
no Brasil e no mundo. Passando a ter destaque nas legislações.
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Fiorillo (2008) salienta que a revolução tecnológica fez surgir um novo tipo
de interesse, que não pode ser tratado como iminentemente individual, pois está
relacionado a conflitos coletivos24.
Cappelletti25 (apud FIORILLO, 2008), ressalta que passou a existir um
abismo entre o interesse público e o privado.
Assim, além dos bens individuais e públicos, que já faziam parte do direito
brasileiro, surgiu a figura do interesse ou direitos difusos.
A Carta Magna em seu art. 225 garantiu a tutela do bem ambiental, como
terceira espécie de bem. (BRASIL, 1988b)
E com base no texto constitucional (BRASIL, 1988b) a Lei nº 8.078
(BRASIL,1990b)26 definiu os direitos metaindividuais (direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos) (BRASIL, 1990b).
O inciso I, do artigo 81, do diploma legal em comento, definiu interesses ou
direitos difusos como “os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato” (BRASIL,
1990b).
Verifica-se, portanto, que os interesses e direitos difusos transcendem ao
indivíduo, ultrapassando o limite da esfera de direitos e obrigações de cunho
individual – transindividuais (FIORILLO, 2008).
E diferem-se dos coletivos, devido à falta de determinabilidade dos titulares,
pois pertencem a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Portanto, os titulares não são
identificáveis.
Assim, observa-se que direito difuso tem por natureza a indivisibilidade. É
um objeto que pertence a todos, mas ninguém em específico o possui (FIORILLO,
2008).
Apesar de já existir ao longo da história do Brasil, legislação que direta ou
indiretamente tratava do meio ambiente, não há como negar que o direito ambiental
é uma ciência nova e autônoma.

24

O direito romano, como direito positivo teve como base os conflitos do direito individual. O
privilégio no tocante ao direito individual foi acentuado no século XIX, por conta da
Revolução Francesa. Após a Segunda Guerra Mundial, passou-se a detectar que os
grandes temas adaptavam-se á necessidade da coletividade, não apenas num contexto
individualizado, mas sim corporativo, coletivo (FIORILLO, 2008, p.1).
25
Obra denominada: “Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça Civil”.
26
Código de Defesa do Consumidor.
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E, como estudado, no Brasil, seus princípios estão garantidos no texto
constitucional (BRASIL, 1988b).
Os mencionados princípios são adotados internacionalmente.
Importa notar que a Política Global do Meio Ambiente, formulou princípios
genéricos e diretores aplicáveis ao meio ambiente - Conferência de Estocolmo de
197227, ampliados na ECO 92.28
Por sua vez, o Brasil, por meio da Política Nacional do Meio Ambiente,
implementou os referidos princípios, adaptados à realidade cultural e social do país
(BRASIL, 1981).
Nas palavras de Fiorillo (2008) esses princípios são um prolongamento, uma
continuação dos princípios globais.
Bessa (2005 apud FARIAS, 2009, p. 6) distingue os princípios do Direito
Ambiental em dois tipos: os explícitos e os implícitos. Os primeiros são aqueles que
se encontram positivados nos textos legais e na Constituição Federal (BRASIL,
1988b), e os segundos são aqueles depreendidos do ordenamento jurídico
constitucional.
É claro que tanto os princípios explícitos quanto os implícitos encontram
aplicabilidade no sistema jurídico brasileiro, pois os princípios não precisam estar
escritos para serem dotados de positividade.
Entre os autores estudiosos da matéria, não há um consenso acerca dos
princípios do direito ambiental. E, comprovando a referida assertiva, no Apêndice G,
consta a análise de diversos autores e juristas, acerca dos princípios do direito
ambiental. Além das definições dos princípios mais discutidos, que também
encontram-se na Política Global do Meio Ambiente e estão previstos no art. 225 da
Carta Constitucional (BRASIL, 1988b).
27

A Conferência de Estocolmo, realizada entre 5 a16 de junho de 1972, foi a primeira atitude
mundial em tentar organizar as relações do homem com o Meio Ambiente. Na capital da
Suécia, Estocolmo, a sociedade científica já detectava graves problemas futuros por razão
da poluição atmosférica provocada pelas indústrias. Contou com a participação de 113
países. Um dos principais desdobramentos foi a criação do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA).
28
ECO-92, Rio-92, Cúpula ou Cimeira da Terra são nomes pelos quais é mais conhecida a
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD),
realizada entre 3 e 14 de junho de 1992, no Brasil - RJ. O seu objetivo principal era buscar
meios de conciliar o desenvolvimento com a conservação e proteção dos ecossistemas da
Terra. Aprovou a Agenda 21 (documento que consiste em um acordo estabelecido entre 179
países, para a elaboração de estratégias que objetivam o alcance do desenvolvimento
sustentável).
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4.6.2 Direito de águas
Para tratar do direito de águas, mister é entender o conceito de “água”,
dentro do ordenamento jurídico pátrio. E para tanto, recorre-se ao fixado pela Lei
Magna do País (BRASIL, 1988b).
A Constituição Federal de 1988 incluiu, de forma expressa, a água entre os
bens dos entes federativos (BRASIL, 1988b). Portanto, o referido recurso foi alçado
à condição de “bem” público. E por isso, dependendo da dominialidade, deve ser
gerido pelos Estados, Distrito Federal, por analogia, e pela União.
Tendo em vista a importância desse bem é imprescindível à observância de
determinados aspectos, quais sejam: o domínio, o uso, o aproveitamento, a
conservação, a preservação e defesa, dentre outros.
E, para fazer um exame detalhado das Políticas de Recursos Hídricos (Lei
nº 9.433 e Lei nº 7.663), faz-se necessário entender o conceito de “bem público” na
legislação pátria (BRASIL, 1997 e SÃO PAULO, 1991a, respectivamente).
Isso porque as leis, em referência, tratam dos recursos hídricos, que nos
termos consignados na Carta Federal é um bem do domínio público29.
No tocante à referida matéria, SILVA (1999, p. 278) destaca que a CF/88
reconhece a propriedade pública: (a) ao incluir entre os bens da União aqueles
enumerados no art. 20 e entre os dos Estados os indicados no art. 26.
Por isso é que ratificando o mandamento constitucional, o inciso I, do artigo
1º, da Lei nº 9.433 de 08 de janeiro (BRASIL, 1997a), dispõe que “a água é um bem
do domínio público”.
E, seguindo o ordenamento da Lei Maior (BRASIL, 1988b), a Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro – CC), no inciso I, do artigo 99
dispõe que são bens públicos: “os de uso comum do povo, tais como rios, mares,
estradas, ruas e praças” (BRASIL, 2002).
O diploma legal em comento não furtou-se à missão de conceituar os bens
públicos, declarando serem “públicos os bens do domínio nacional pertencentes à
pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja
qual for a pessoa a que pertencerem” (art. 98) (BRASIL, 2002).
29

O Código de Águas - Decreto nº 24.643 (BRASIL, 1934) -, estabelecia que as águas
poderiam ser públicas, de uso comum ou dominicais (art. 1º); comuns (art. 7º) e particulares
(art. 8º).
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Portanto, a água é um bem do domínio público, cuja gestão é poder-dever
dos respectivos entes federativos.
Diante do exposto, não pode-se admitir a possibilidade de se considerar a
água um bem difuso. Pelo contrário, esse bem foi, taxativamente, elencado como
um bem do domínio público na Constituição Federal e no Código Civil (BRASIL,
1988b e BRASIL, 2002a).
No tocante aos recursos hídricos, portanto, não há dúvida que deve ser
entendido como bem de uso comum do povo, na medida em que toda a água, hoje,
no Brasil, passou a ser considerada bem do domínio público, nos termos dos artigos
20 e 26, da CF, que dividiu a dominialidade da água entre a União e os Estadosmembros (BRASIL, 1988b).
Devido à importância da matéria, a Constituição do Estado de São Paulo30,
reserva uma Seção Especial aos Recursos Hídricos, onde estabelece diretrizes e
metas a serem seguidas, visando a proteção e recuperação em termos de
quantidade e qualidade.
Após, o referido Estado, por meio da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro,
estabeleceu normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos, bem
como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Assim, no
artigo 2º, desta lei, evidencia que a água é um recurso natural essencial à vida, ao
desenvolvimento econômico e ao bem-estar social (SÃO PAULO, 1991e).
Adotando a mesma linha de raciocínio, Silva (2004, p.120-121), salienta que,
a água é um bem insuscetível de apropriação privada. Toda água é um bem de uso
comum de todos. Ela é um bem livre de consumo humano, animal e para fins
agrícolas e industriais. Mas não é livre para ser conspurcada a sua qualidade
essencial, a sua pureza, indispensável ao consumo. Ressalta o autor, que essa é,
sem dúvida, a doutrina agasalhada pela Constituição Federal (BRASIL,1988).
Segundo Machado (2002):
[...] a água, como bem de uso comum do povo: não pode ser
apropriada por uma só pessoa, física ou jurídica, com exclusão
absoluta de outros usuários em potencial; o uso da água não pode
significar a poluição ou a agressão desse bem; o uso da água não
pode esgotar o próprio bem utilizado; e a concessão ou autorização

30

Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1989, com as alterações adotadas
pelas Emendas Constitucionais nºs 1/1990 a 32/2009.
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(ou qualquer tipo de outorga) do uso da água deve ser motivada ou
fundamentada pelo gestor público.

O entendimento dos referidos autores, comprova que a água é um bem
público e não difuso.
Leuzinger (2004), ao tratar do direito de acesso à água para atender às
necessidades básicas do ser humano, assim definiu:
[...] é um direito fundamental ligado, diretamente, ao direito à vida.
Por este motivo, não pode compreender o domínio da União e dos
Estados, como direito de propriedade nos moldes do Código Civil, ou
seja, direito de gozar, usar e dispor como bem entender o
proprietário, mas sim como um dever-poder de gestão dos recursos
hídricos para que sejam atendidas as necessidades da população.
As entidades estatais são responsáveis pela gestão dos recursos
hídricos. Domínio hídrico significa, assim, ser esse bem administrado
pelo Estado, no interesse coletivo. [...]

Portanto, verifica-se que compete ao ente federado a gestão dos recursos
hídricos do seu domínio. Frise-se que é um poder-dever a este atribuído.
E, como as águas não obedecem os limites estabelecidos pelo homem, para
tratar deste tema faz-se necessário considerar o direito público e o privado.
E, nessa linha de raciocínio, Pompeu (2006, p. 39) esclarece que:
O direito de águas pode ser conceituado como conjunto de princípios
e normas jurídicas que disciplinam, o domínio, uso, aproveitamento,
a conservação e preservação das águas, assim como a defesa
contra suas danosas conseqüências.

4.6.3 Relação entre Direito Ambiental e Direito de Águas
É pacífico o entendimento que os princípios do direito ambiental podem
ser aplicados ao direito de águas. No entanto, há que se ter em mente, que existe
uma diferença entre ambos, conforme disciplinado na Carta Constitucional (BRASIL,
1988b).
Observa-se, de pronto, que em comum existe a previsão legal de que o
objeto a ser tutelado é um “bem público de uso comum do povo.”
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Por isso, Pompeu (2006) alerta que é imprescindível saber distinguir o
bem ambiental com titularidade transindividual e aquele cujo titular, responsável pela
gestão e administração, está definido no texto constitucional.
Para isso, mister é entender que o direito ambiental, agasalha o bem de
uso comum do povo, cujo objeto é o bem difuso.
E o direito de águas traz em seu bojo, o bem de uso comum do povo,
cuja dominialidade e respectiva titularidade (diga-se gestão e administração) está
constitucionalmente fixada aos entes federativos (União e Estados).
Diante do exposto, afirmar que o recurso hídrico é um bem difuso é o
mesmo que ignorar o texto constitucional. (BRASIL, 1988b)
Releva notar que ao tratar de direito ambiental e direito de águas, a
interdisciplinaridade é de fundamental importância, pois essas áreas do direito estão
conexas e estreitamente ligadas, porém, não se confundem.
Nesse sentido, vale ressaltar as palavras de Pompeu (2006, p. 145) que
ao tratar da matéria “legislação ambiental” salienta que após a Conferência de
Estocolmo de 1972 ficou “pacífico o entendimento e a preocupação no sentido de
reconhecer a interdependência entre os principais recursos naturais e o ambiente.”
Depreende-se que o direito ambiental está relacionado a diversos ramos do
direito. E está fundamentado na Lei Maior (BRASIL, 1988b).
O direito de águas, por sua vez, também está alicerçado no Texto Magno
(BRASIL, 1988b) e os princípios do direito ambiental estão integrados e
coordenados ao direito de águas.
Direito Ambiental
Direito de Águas
bem público de uso comum do povo
bem público de uso comum do povo
(art. 225 CF)
(CC/2002 – art. 99, I)
bem difuso (transindividualidade,
bem com titularidade fixada pela CF/88
indivisibilidade, titulares indeterminados e
(arts. 20 e 26)
interligados por circunstâncias de fato)
(Lei nº 8.078/90 – art. 81, parágrafo único,I).
Quadro 1 - Relação entre Direito Ambiental e Direito de Águas
Fonte: Elaborado pela autora

4.7 Lei como fundamento básico para o direito brasileiro
Ressalte-se que o objetivo deste trabalho é fazer um cotejo entre a Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997a) e a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e).
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E para analisar, minuciosamente, os referidos diplomas legais, é relevante
conhecer o significado e a importância da lei, na aplicação e efetivação do direito no
País.
Por isso, no Apêndice H encontra-se um breve resumo, onde consta,
inclusive, a origem das leis, além do significado do termo e o papel que vem
ocupando na história.
Saliente-se que a Constituição é a Lei Maior do País. Portanto, as demais
leis e normas não podem conflitar com a Constituição Federal.
Pode-se entender que a lei é, portanto:
[...] regra imperativa de caráter geral e abstrato, emanada de
autoridade competente, após seguir a tramitação, segundo
procedimento legislativo estabelecido pelo Direito, imposta ao
cidadão e sancionada pela força pública (CARVALHO, 2007, p. 66).

As características essenciais da lei são coerção potencial e conteúdo de
justiça. Além de ser dotada de sanção jurídica de imperatividade.
A título ilustrativo, vale ressaltar que existe uma distinção entre lei e
regulamento. A primeira inova e o outro não inova a ordem jurídica. Porém, o
regulamento, assim como a lei também tem caráter, impessoal, geral e abstrato
(CARVALHO, 2007).
A novidade que deve estar investida no conteúdo da lei é porque a lei deve
estabelecer direitos e obrigações, que não existem no regulamento, pois esse não
cria, altera ou extingue direitos e obrigações.
É considerado novo, o direito criado em plano imediatamente inferior à
Constituição Federal, portanto, à lei.
A CF em seu artigo 84, IV e V, disciplina acerca de leis e regulamentos
(sanção, promulgação, publicação e veto) (BRASIL, 1988b).
4.8 Hermenêutica e interpretação da lei
As leis para serem aplicadas, necessitam ser analisadas e interpretadas. Ao
ler um texto legal, mister é ter-se em mente os princípios constitucionais, que são a
base para a aplicação das normas infraconstitucionais.
Conhecer o texto legal e respectiva aplicação também é de fundamental
importância.
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Neste sentido, a hermenêutica e interpretação das leis fazem-se
necessárias.
Leciona Montoro (2005), no tocante a hermenêutica e interpretação da lei,
que: “[...] o primeiro trabalho consiste em fixar o verdadeiro sentido da norma jurídica
e, em seguida, determinar o seu alcance ou extensão. É o trabalho de interpretação,
hermenêutica ou exegese. “
Com relação à interpretação da lei, preleciona Nader (2005) que:
O elemento sistemático, que opera considerando os elementos
gramatical e lógico, consiste na pesquisa do sentido e alcance das
expressões normativas, considerando-as em relação a outras
expressões contidas na ordem jurídica, mediante comparações. O
intérprete, por este processo, distingue a regra da exceção, o geral
do particular. [...] Pratica uma condenável imprudência o profissional
que, sem visão do conjunto da lei e de outros dispositivos
concernentes à matéria, interpreta artigos isolados. Tal procedimento
é anticientífico. [...] Quem desenvolve interpretação isolada de
dispositivos corre o risco de alcançar resultados falsos, apegando-se,
por exemplo, a uma regra geral, quando existe uma específica.

Como se vê, não basta ao interessado ter um contato textual com a lei para
saber interpretá-la corretamente. Para poder aventurar-se aos mecanismos da
hermenêutica e interpretação, o leitor tem que fazê-lo com rigor científico.
A interpretação isolada da lei, ou seja, afastada do ordenamento jurídico
pertinente, pode gerar conflitos e vir a macular o estabelecido pela Lei Maior.
(BRASIL, 1988b)
Adverte-se que a interpretação gramatical é deveras importante, porém, é
apenas o ponto de partida da atividade hermenêutica.
Para

analisar

e

interpretar

as

leis

em

comento

recorre-se

aos

esclarecimentos de Mendes (199131 apud CARVALHO, 2007, p. 72) que assim
destaca:
As normas jurídicas cumprem, no Estado de Direito, a nobre tarefa
de concretizar a Constituição. Elas devem criar os fundamentos de
justiça e segurança, que assegurem um desenvolvimento social e
harmônico dentro de um contexto de paz e liberdade.

31

MENDES. Questões fundamentais de técnica legislativa, Revista Ajuris, v. 53, nov. 1991,
p.53.
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Portanto, é de primordial importância que as leis ora examinadas estejam de
acordo com o determinado na Constituição Cidadã (BRASIL, 1988b).
Antes de examinar os diplomas legais em comento (BRASIL, 1997a e SÃO
PAULO, 1991e) deve-se avaliar que a federação brasileira está embasada no
ordenamento jurídico personalizado da União, que é geral, no sentido de que se
estende sobre todo o território nacional, mas, por outro lado, é limitado à
competência que lhe é própria por definição constitucional (BASTOS,1984, p. 98).
Segundo Durant (1965 apud SILVA,1999, p. 105), a federação brasileira é
um Estado que embora aparecendo único nas relações internacionais, é constituído
por Estados-membros dotados de autonomia, notadamente quanto ao exercício de
capacidade normativa sobre matérias reservadas à sua competência.
Depreende-se que, ao editar normas gerais, a União não tem a prerrogativa
de disciplinar amplamente para os demais entes federativos. Há um limite para isso,
pois a “capacidade” de legislar acerca de questões afetas ao Estado-membro,
Municípios e Distrito Federal é um princípio que está inserido no conceito de Estado
Federal.
4.9 Referências de âmbito internacional e nacional na gestão das águas
Destaca-se que na gestão dos recursos hídricos, exemplos de articulação
entre as partes interessadas são inúmeros. Assim, no presente estudo, apresenta-se
sucintamente, determinados modelos que não são idênticos, mas podem espelhar
alguns aspectos que podem ser imprescindíveis na gestão das águas. Ademais,
analisando-se outras experiências pode-se verificar com mais precisão, os
elementos e características que evidenciam um gerenciamento adequado e
sustentável.
a) Experiência das relações entre Portugal e Espanha na gestão dos recursos
hídricos
Portugal e Espanha mantêm relações no tocante à gestão das águas, desde
19 de setembro de 1864 quando foi assinado entre as partes um Tratado de Limites,
estabelecendo que os rios que servem de fronteira internacional entre Portugal e
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Espanha, seriam de uso comum para os povos dos dois países (ASSOCIAÇÃO
ÁGUA PÚBLICA).
Em 1912 (notas de 29/08 e 02/09/1912), ainda tratando deste assunto,
estabeleceram-se regras, entre os dois países, para o aproveitamento das águas
dos rios limítrofes. Dentre as determinações estava consignado que as duas nações
teriam

nos

lanços

fronteiriços

os

mesmos

direitos

e

poderiam

dispor,

respectivamente, da metade do caudal da água nas diversas épocas do ano.
Em 1927 foi firmado outro Convênio para regular o aproveitamento
hidroelétrico do Troço Internacional do rio Douro (11/08/27 e Decreto nº 14.129, de
16/08/27 que aprova o convênio). Este convênio foi revogado pelo Convênio LusoEspanhol e Protocolo Adicional, de 16 de julho de 1964 (Decreto-Lei nº 45.991/64).
E em 1968 foi assinado entre as partes novo Convênio para regular o uso e
o aproveitamento hidráulico dos troços internacionais dos rios Minha, Lima, Tejo,
Guadiana, Chança e seus afluentes (29/05/68). Sendo que em 9 de abril de 1976 foi
firmado Protocolo Adicional ao referido Convênio (1968).
Em 19 de novembro de 1994 as partes comprometem-se, por meio de
Declaração, denominada Declaração do Porto, que:
Acordam em concluir no mais curto prazo de tempo possível o
Convénio Luso-Espanhol sobre Recursos Hídricos que acolherá
designadamente:
1. Os Princípios de Direito Comunitário e Internacional aplicáveis;
2. O reconhecimento do direito equitativo e razoável de ambos os
países aos recursos hídricos das bacias partilhadas;
3. Um mecanismo de cooperação que assegure uma troca de
informação regular e sistemática;
4. Um modelo Institucional que permita uma avaliação e concertação
permanentes das situações hidrológicas de interesse comum.

Em 1998 assinaram uma Convenção sobre cooperação para proteção e o
aproveitamento sustentável das águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas
(Resolução da Assembléia da República nº 66/99) (PORTUGAL E ESPANHA Instituto da Água, I. P.).
Importante destacar que a Convenção adotou a Bacia Hidrográfica como “a
área terrestre a partir da qual todas as águas superficiais fluem, através de uma
seqüência de ribeiros, rios e, eventualmente, lagos, para o mar, desembocando
numa única foz, estuário ou delta, assim como as águas subterrâneas associadas”.
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E o impacto transfronteiriço foi considerado como “qualquer efeito adverso
significativo sobre o ambiente que resulte de uma alteração no estado das águas
transfronteiriças, causada na área sob jurisdição de uma Parte por uma atividade
humana cuja origem física se situe, total ou parcialmente, numa área sob jurisdição
da outra Parte.
Entre os efeitos sobre o ambiente, contam-se “os que afetam a saúde e a
segurança do homem, a flora, a fauna, o solo, o ar, a água, o clima, a paisagem e os
monumentos históricos ou outras estruturas físicas, ou a interação desses fatores;
pode também tratar-se dos que afetam o patrimônio cultural ou as condições sócioeconômicas que resultem das alterações desses fatores”.
O aproveitamento sustentável foi definido como “aquele que permite
satisfazer as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade de
as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” (Resolução da
Assembléia da República nº 66/99).
Em 2008 a Resolução da Assembléia da República nº 62/2008 aprovou o
Protocolo de Revisão da Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o
Aproveitamento Sustentável das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas (Convenção
de Albufeira) (ASSOCIAÇÃO ÁGUA PÚBLICA).
Assim, por meio dos referidos instrumentos, as partes coordenam e
promovem a proteção das Bacias Hidrográficas dos referidos rios.
Nota-se que a articulação entre estes Países na gestão das respectivas
águas, remonta de mais de um século e mesmo com todas as adversidades
encontradas ao longo dos anos, no tocante às condições geográficas, climáticas,
culturais, sócio-econômicas, políticas, dentre outras, os dois países têm conseguido
obter êxito nesta questão.
b) Diretiva-Quadro da União Européia
Inicialmente, saliente-se que na Europa desde 1975 vem surgindo diversas
Diretivas que pretendem tratar da questão das águas. No entanto, o enfoque era
parcial e setorial, como por exemplo: prevenção com relação à contaminação,
normas limitativas de emissões de algumas substâncias, obrigações de tratamento
de águas residuais urbanas, condições de qualidade de determinados cursos de
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água, segundo o enquadramento; limitação da presença de nitratos etc (IRUJO,
2006, p. 57-64).
A Diretiva 2000/60/CE diz respeito a um conjunto de medidas visando à
proteção de todas as águas, enumerando especificamente as águas superficiais
continentais, as águas de passagem, as águas costeiras e as águas subterrâneas
(IRUJO, 2006, p. 57-64).
Por isso, pode ser vista como referência internacional na gestão dos
recursos hídricos, o modelo adotado pelos Estados-membros (países) que fazem
parte da União Européia.
E antes de tratar desta matéria, vale ressaltar que a União Européia (EU),
anteriormente designada Comunidade Econômica Européia (CEE) e Comunidade
Européia (CE), é uma união supranacional econômica e política constituída por 27
Estados-membros.
Foi estabelecida após a assinatura do Tratado de Maastricht, em 7 de
fevereiro de 1992, pelos doze primeiros países da antiga CEE (UNIÃO EUROPÉIA Sínteses da legislação da EU).
É um novo tipo de instituição e não possui personalidade jurídica, mas sim
competências próprias, tais como a política agrícola comum, pesca, gestão hídrica,
dentre outros.
As

competências

são

compartilhadas

entre

os

Estados-membros,

combinando o nível supranacional e o institucional, num campo geográfico restrito e
com o papel político próprio.
Saliente-se que o Tratado Constitutivo da Comunidade Européia fixa no
artigo 175.2 que é necessária a unanimidade no tocante à gestão das águas
(IRUJO, 2006, p.67-68).
Esta previsão existe, porque os Estados-membros vislumbraram a
necessidade de uma articulação também com referência à gestão dos respectivos
recursos hídricos. Na União Européia, assim como no Brasil, as águas que banham
um determinado território podem afetar outro.
Portanto, os países membros32 da União Européia decidiram adotar um
instrumento para a gestão das águas. E para tanto, utilizou-se a Diretiva que fixa os

32

Estes países são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espanha,
Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo,
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objetivos a serem atingidos pelos Estados-membros, delegando a estes a escolha
dos meios para o fazer.
Na DQ estão estabelecidos tão-somente os objetivos a serem alcançados
pelos Estados-membros, como a boa qualidade da água; definiu-se a estrutura
organizacional (órgãos específicos a serem criados e bacia hidrográfica) e os
mecanismos (legislação existente e medidas adicionais) para alcançá-las.
Para que os princípios estabelecidos em uma Diretiva produzam efeitos para
o cidadão, o legislador de cada País tem de adotar um ato de transposição para o
direito nacional33, contendo os objetivos definidos na Diretiva.
Em suma, as diretivas são utilizadas para harmonizar as legislações
nacionais, visando a realização de um objetivo comum.
Importa saber que um aspecto positivo da DQ, que não é comum no âmbito
do direito, é que este documento trouxe para o cenário das águas, não apenas os
especialistas e técnicos da área. Pelo contrário, a sociedade de toda União Européia
participou de sua elaboração, desde o início, em fevereiro de 1997, em reuniões,
congressos, jornadas, publicações e com divulgação, inclusive, nos meios de
comunicação e por grupos de ambientalistas. E durante, aproximadamente três anos
e meio, a Diretiva sofreu alterações significativas, daquela proposta inicial, até serem
concluídos os trabalhos, com a respectiva publicação (IRUJO, 2006, p.59).
A Diretiva prevê data-limite para ser transposta para o direito nacional.
Contudo, no tocante à transposição, os Estados-membros dispõem de uma margem
de manobra que lhes permite considerar as especificidades nacionais. Ressalte-se
que a transposição deve ser realizada dentro do prazo estipulado na diretiva.
Assim, ficou estabelecido, por meio da Diretiva 2000/60/CE34, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, um quadro de ação comunitária
no domínio da política hídrica35 (UNIÃO EUROPÉIA - Sínteses da legislação da EU).
Destaca-se que num primeiro momento, os Estados-membros devem
identificar e analisar as águas européias, recenseadas por bacia e região

Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Checa, Romênia, Reino Unido,
Eslováquia, Eslovênia, Suécia.
33
É o mesmo que uma adequação à legislação nacional.
34
Modificada pela Decisão 2455/2001/CE (16/12/01); pela Diretiva 2008/32/CE (21/03/08) e
pela Diretiva 2009/31/CE (25/06/09).
35
Publicado no Jornal Oficial nº L 327 de 22/11/2000, p. 0001-0073.
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hidrográficas, adotando então, planos de gestão e programas de medidas adaptadas
a cada curso de água.
A Diretiva-Quadro da Água (DQA) considerou, dentre vários aspectos
relevantes, que:
(4) Na Comunidade, a água encontra-se sujeita a uma pressão
crescente, devido ao contínuo aumento da procura de quantidades
suficientes de águas de boa qualidade para diversos fins. Em 10 de
Novembro de 1995, a Agência Européia do Ambiente apresentou um
relatório, 'Ambiente na União Européia – 1995', que contém uma
descrição atualizada sobre o estado do ambiente e confirma a
necessidade de acções para proteger as águas da Comunidade em
termos qualitativos e quantitativos (preâmbulo da DQA) (EUR-Lex,
2010).

Assim, na DQA estão inclusas as águas superficiais, subterrâneas, de
transição e costeiras, visando prevenir e reduzir a poluição, promover a utilização
sustentável, proteger o meio ambiente, melhorar o estado dos ecossistemas
aquáticos e atenuar os efeitos das inundações e das secas.
Fica evidente, portanto, que para os membros da União Européia a gestão
integrada das águas é de primordial importância para a preservação e manutenção
do meio ambiente.
Para isso, a Diretiva-Quadro prevê a identificação e caracterização das
águas, considerando-se os distritos e as bacias hidrográficas, assim como os planos
de gestão e programas de medidas apropriadas para cada manancial de água.
Para que os objetivos da DQA sejam efetivados foram estabelecidas metas
e prazos a serem atingidos. E dentre eles, constam:
1. Medidas do plano de gestão para o distrito, que devem ser destinadas a:
a. evitar deterioração e melhorar e restaurar o estado das massas de águas
superficiais; b. proteger, melhorar e restaurar as águas subterrâneas; c. preservar
áreas protegidas. Os referidos objetivos devem ser atingidos quinze anos após a
entrada em vigor da diretiva. Prazo este que poderá ser revogado ou flexibilizado,
respeitando-se as condições previstas na DQA.
2. Os Estados-membros devem incentivar a participação de todos os
intervenientes na execução da diretiva, especificamente no que diz respeito aos
planos de gestão dos rios;
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3. Os Estados-membros, a partir de 2010, deverão estimular os
consumidores a utilizar os recursos hídricos de forma eficaz, por meio de uma
política de preços encorajadora.
Na Diretiva-Quadro não está determinada a obrigatoriedade de instituição de
Comitês de Bacias Hidrográficas.
O documento em referência fixa, ainda, que para a efetivação dos objetivos
e metas estabelecidos, os Estados-membros deverão garantir que no caso de bacia
hidrográfica que abranja o território de mais de um Estado-membro, deverá ser
tratada como região hidrográfica internacional. E, a gestão e administração deverão
ser de forma coordenada entre os Estados-membros interessados.
Registre-se, por oportuno, que a DQA não é apenas um documento de
intenções, pois conforme retro mencionado os signatários têm prazos para cumprir
os objetivos ali consignados. E não o fazendo deverão arcar com as respectivas
penalidades.
Importante ressaltar que existe uma corte de justiça suprema que arbitra em
casos de conflito entre os países membros, de acordo com leis da União Européia.
Conclui-se que a União Européia adota uma forma de gestão das águas,
que em muitos pontos é similar à do Brasil.
Releva notar que, o não cumprimento a DQA sujeita o infrator à respectiva
penalidade.
Por outro lado, no Brasil, o sistema federativo não autoriza esse tipo de
gestão. Por isso, a articulação e integração entre os entes e entidades interessados
na matéria é de primordial importância.
Irujo (2006, p.64) destaca que a DQ se configura, praticamente, como a
principal referência normativa comunitária em matéria de águas, que tinha um
complexo e difícil ordenamento jurídico anterior. E que será progressivamente
aclamada. O autor salienta, contudo, que espera-se na realidade, que esta previsão
seja efetivada.
Isto porque, ainda é cedo para apresentar os resultados positivos advindos
da DQ. O caminho a ser trilhado é longo, mas já pode-se afirmar que a articulação
entre os Países envolvidos está, no mínimo, apresentando frutos
Registre-se que, a Diretiva-Quadro consagrou que na gestão das águas
deve-se considerar: 1) a “bacia hidrográfica” como unidade de gestão; 2) a
necessidade de se criar nas bacias hidrográficas, órgãos específicos; 3) adotar a
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planificação hidrológica baseada em bacias hidrográficas; 4) os planos devem ser
instrumentos obrigatórios. E deve-se, sobre tudo dar continuidade a estes, por meio
de análises, valoração, implementação e revisão, dentre outros (PIÑEIRO, 2006,
p.61).
Registre-se que a Diretiva não considera a água apenas um bem
econômico. No preâmbulo está afirmado explicitamente que a água não é um bem
comercial como os demais, senão um patrimônio que deve-se proteger, defender e
tratar como tal (PIÑEIRO, 2006, p.61).
Observa-se que a Diretiva-Quadro é uma “norma geral” que deve oferecer
diretrizes aos Estados-membros. E a partir das linhas mestras traçadas pela DQ os
Países elaboram as respectivas leis.
c) Experiência espanhola
Conforme Naredo (2006, p.14-15) a aridez caracteriza a maior parte do
território espanhol, que se assemelha ao norte da África. Por outro lado, há um
desequilíbrio de quantidade desse recurso, pois na Espanha úmida, a quantidade de
precipitação supera a quantidade necessária pela vegetação. Além disso, tem-se a
má qualidade das águas que juntada ao desequilíbrio da quantidade, traz uma série
de dificuldades para a gestão.
Por isso, a política pública de recursos hídricos espanhola não pode focar
tão-somente em elementos tecnológicos, como em levar água de um território para
outro, pois existem regiões com clima mediterrâneo e que são naturalmente
deficitárias. Assim, a solução deve considerar também aspectos socioeconômicos. O
que não está ocorrendo, atualmente (NAREDO, 2006, p.14-15).
A Lei das Águas da Espanha data de 1985 e confere status legal ao
planejamento hidrológico. Subordina obrigatoriamente toda atuação sobre o domínio
público hidráulico aos Planos Hidrológicos por Bacias e ao Plano Hidrológico
Nacional (PIÑEIRO, 2006, p. 47-48).
Por isso na Espanha, todas as atuações sobre as águas, tanto superficiais
como subterrâneas, devem sujeitar-se a um planejamento hidrológico. E legalmente,
está fixado que deve-se observar os seguintes aspectos: a) a estimação das
demandas e respectiva distribuição por setores, na atual situação e futura; b) a
destinação e reserva dos recursos em quantidade e qualidade adequadas para cada
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uso; c) os critérios básicos para a proteção das águas; d) os critérios de prioridade e
compatibilidade de usos; e) aproveitamento e transformação de regadio; e) definição
de programa de obras hidráulicas; f) fixação de objetivos da qualidade por bacias,
sub-bacias ou trecho de rio, entre outras questões (ITUARTE, 2006, p.29).
Como resultado do mencionado planejamento tem-se os planos hidrológicos
de bacias, hoje vigentes, aprovados pelo Governo central em julho de 1998 e o
Plano Hidrológico Nacional (PHN), aprovado pelo Parlamento em 2001 (Lei 10), que
vem complementar o processo de planificação 15 anos após seu início (ITUARTE,
2006).
O referido plano teve início em abril de 1993 (projeto de lei) e sofreu
inúmeras alterações. Foi aprovado em 5 de julho e publicado no Boletin Oficial Del
Estado em 6 de julho de 2001 (PIÑEIRO, 2006, p. 47-48).
Registre-se que esses planos são considerados instrumentos para definição
da política da água.
Em 2003 o Ministério do Meio Ambiente da Espanha apresentou ao
Conselho Nacional da Água (órgão de caráter consultivo nacional em matéria de
águas e que está regulado pela Lei das Águas) um documento para suscitar debate
entre as distintas administrações públicas, os usuários e demais representantes do
Conselho Nacional da Água, sobre o sentido que deveria ter a transposição da
Diretiva-Quadro da União Européia (IRUJO, 2006, p.59-60).
No tocante a este documento (DQ), a Espanha está em fase de ajuste,
questão que gera polêmica, devido à demora para a transposição nacional.
Registre-se, por oportuno, que a Espanha é um Estado Unitário.
d) Experiência francesa
Em 16 de dezembro de1964 a França editou a Lei nº 64-1245, que sofreu
inúmeras alterações e dispõe acerca das águas de seu domínio. O diploma legal
trata de águas superficiais, subterrâneas e do mar (codificada no artigo L 211-1 do
Código Ambiental). A alteração do modelo francês em 2006, por meio da Lei n°
2006-1772, de 30 de dezembro do referido ano (dispõe sobre a água e os meios
aquáticos), legitimou a cobrança pelo uso dos recursos hídricos (com condicionantes
e limites), até então, questionada pelos legalistas (FRANÇA, 2006).
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Ressalte-se que desde 1964 inúmeras alterações foram feitas e a Lei nº
2006-1772 vem passando por diversas regulamentações, visando, inclusive maior
adequação à DQ (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA; 4º Encontro anual de
agências de água no Brasil).
A França adotou a Bacia ou grupo de Bacias Hidrográficas como unidade de
gestão. E disciplinou acerca da criação de comitês nestes territórios. Desde 1964 o
País já fixava que os Comitês seriam formados com representantes: 1. das regiões e
das autarquias locais, situadas total ou parcialmente dentro da Bacia; 2. dos
usuários ; 3. nomeados pelo Estado.
E no tocante á representatividade disciplinava, inicialmente, que deveria ser
de um terço para cada segmento supra citado. A partir de 1992, a composição foi
alterada. Hoje os comitês têm cerca de 190 membros titulares e a representatividade
é diferente entre as regiões. Em regra, encontra-se 20% (vinte por cento) de
representantes do Estado, 33% (trinta e três por cento) dos usuários e 46%
(quarenta e seis por cento) das coletividades (cidades, organizações civis, etc.).
Nota-se

que

na

França

os

Municípios

participam

do

segmento

“coletividades”.
A legislação francesa adota, ainda, as Agências, que são instituições da
administração pública, com personalidade jurídica e autonomia financeira. Estas
entidades visam facilitar várias atividades de interesse comum para as respectivas
regiões. Inicialmente eram denominadas agências financeiras da bacia, renomeadas
em 14 de novembro de 1991 como Agência de Água.
Destaca-se que as Agências são integralmente sustentadas com recursos
da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Os valores arrecadados dependem dos
usos de cada Bacia. A maior arrecadação é da Bacia do Sena (cerca de 900 milhões
de euros por ano) e as menores das regiões hidrográficas do norte da França. A
arrecadação da Bacia do Loire é de cerca de 200 milhões de euros por ano.
Importa saber que na França a criação das regiões hidrográficas (vinte e
duas) foi feita por meio de lei. Nesse País, não há regiões sem Comitê e sem
Agência. E todas têm recursos suficientes para que a Agência desenvolva suas
atividades para subsidiar a decisão do Comitê.
Registre-se, por oportuno, que as Agências não têm como prioridade o
tratamento de eventos críticos (enchentes, seca). Estes temas estão sob a gestão
do Estado.
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O modelo francês adota planos de ação local (SAGEs) que são elaborados
por sub-bacias e devem atender às diretrizes gerais, que estão contidas no Plano
Diretor de Bacia Hidrográfica (SDAGE). São constituídas comissões locais (subcomitês) que se encarregam da elaboração e execução das ações.
O atual Plano Diretor de Bacia Hidrográfica (SDAGE) foi elaborado após
1992 e ainda está se consolidando. A implementação do primeiro SDAGE já orientou
ações contra decisões do Estado que contrariavam as diretrizes do Plano. Assim,
seu poder normativo está sendo testado na França.
Registre-se, que no tocante à Diretiva-Quadro, a Bacia do Loire está
elaborando seu segundo SDAGE, orientado pelas metas da Diretriz Européia, com
um processo bastante público e socialmente legitimado (AGÊNCIA NACIONAL DE
ÁGUAS – ANA; 4º Encontro anual de agências de água no Brasil).
Destaca-se, finalmente, que a França é um Estado Unitário, dividido em
regiões; departamentos e cidades.
e) Considerações acerca da gestão dos recursos hídricos na Europa
Pode-se deduzir que os Países retro analisados, na gestão dos recursos
hídricos, têm em comum:
1) leis que disciplinam acerca das águas e que são a base da gestão hídrica;
2) consideram os aspectos quantitativos e qualitativos;
3) reconhecem a relevância da água para o desenvolvimento local e global;
4) adotam a bacia hidrográfica como unidade de gestão;
5) consideram relevante a existência de órgãos regionais, com atuação dos
interessados locais, nas bacias hidrográficas;
6) apóiam-se nos planos de recursos hídricos, como um instrumento
necessário para a gestão;
7) os planos de recursos hídricos devem ser revisados e devidamente
acompanhados e analisados;
8) a participação dos usuários, sociedade civil e Estado nas decisões; e
9) a articulação entre entes, entidades e países saiu do papel e está sendo
praticada.
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f) Referência nacional de integração e articulação (Comitês PCJ)
Tanto no Estado de São Paulo, quanto nos demais entes da Federação,
tem-se exemplos significativos que podem servir de referência no presente estudo.
Como exemplo, cita-se as Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí.
A gestão dos recursos hídricos, nas Bacias em tela, pode ser vista como um
modelo, pois obedece as determinações da legislação editada pelos entes
federativos envolvidos, considerando os mandamentos do Texto Magno, como
balizador e limitador para as ações dos entes federativos (BRASIL, 1988b).
Por isso, entende-se que vale a pena registrar no presente trabalho, a forma
de gestão e articulação dos Comitês PCJ, como um modelo que pode servir de
orientação.
Preliminarmente, destaca-se que a Bacia Hidrográfica em foco é banhada
por rios do domínio da União e dos Estados de São Paulo e Minas Gerais.
Em 1991, por meio da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) foi criado o Comitê
das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ
Estadual), nos moldes disciplinados pela Lei em tela (art. 2º, Disposições
Transitórias).
O referido Colegiado desde sua criação foi um exemplo e referência, para os
interessados na gestão descentralizada dos recursos hídricos. Em 2002, por meio
do Decreto Federal de 20 de maio (BRASIL, 2002e), nos termos constantes na Lei
nº 9.433 (BRASIL, 1997a) foi instituído o Comitê Federal PCJ (parágrafo único,
artigo 37).
Observa-se que os dois Comitês foram criados para atuar nas mesmas
Bacias Hidrográficas e dentro de seus limites têm total independência.
Por isso, a composição desses Colegiados, obedeceu, rigorosamente, o
previsto nas respectivas leis e regulamentos.
O CBH–PCJ Estadual é composto por: 51 (cinquenta e um) membros, sendo
17 (dezessete) do segmento Estado; 17 (dezessete) do segmento Município e 17
(dezessete) do segmento sociedade civil.
O CBH-PCJ Federal, por sua vez, é composto por: 50 (cinqüenta) membros,
sendo 20 (vinte) dos poderes públicos, que corresponde a 40% (quarenta por cento);
20 (vinte) dos usuários de recursos hídricos, que corresponde a 40% (quarenta por
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cento) e 10 (dez) de representantes de organizações civis, que corresponde a 20%
(vinte por cento).
O Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Federal, por sua vez, fixou em seu regimento interno36 que o Colegiado é composto
por representantes dos poderes públicos no âmbito da União, dos Estados de São
Paulo e de Minas Gerais e dos Municípios. Além de usuários de recursos hídricos e
organizações civis (art. 4º).
Verificou-se, contudo, que os dois Comitês (Estadual e Federal) poderiam
atuar em uníssono, respeitando-se as respectivas leis de criação (SÃO PAULO,
1991e e BRASIL, 2002e).
Assim, de forma pioneira, decidiram uniformizar determinadas deliberações,
por meio de atuação conjunta dos membros do CBH-PCJ Federal e Estadual questões de interesse de ambos os colegiados.
E nesse caso, a integração, assim denominada, chegou a uma composição
ajustada inicialmente, com 72 (setenta e dois) membros.
Posteriormente, o Estado de Minas Gerais, conforme previsto na respectiva
legislação - Lei nº 13.199 (MINAS GERAIS, 1999a e MINAS GERAIS, 1999b) e
Decreto nº 44.433 (MINA GERAIS, 2007) -, criou o Comitê da Bacia Hidrográfica dos
rios Piracicaba e Jaguari (CBH-PJ), tendo iniciado suas atividades em junho de
2008, conforme verifica-se na Deliberação nº 01, que aprova o regimento interno
(COMITÊS PCJ).
O Comitê Mineiro é composto por 03 (três) membros do Estado; 03 (três)
dos Municípios; 03 (três) dos usuários de recursos hídricos e 03 (três) das
organizações civis.
Assim, em 27 de junho de 2008, os Comitês PCJ Federal, PCJ Estadual
(SP) e PJ (MG) deliberaram conjuntamente decidindo que:
Considerando o disposto no Estatuto do CBH-PCJ e nos Regimentos
Internos do PCJ FEDERAL e do CBH-PJ sobre a integração de
ações dos três comitês de bacias em questão, para a adequada
gestão dos recursos hídricos no âmbito das bacias hidrográficas
envolvidas; Deliberam:
Artigo 1o – Todas e quaisquer reuniões do CBH-PCJ, do PCJ
FEDERAL e do CBH-PJ serão realizadas conjuntamente, devendo:
a) possuir pauta única;
36

Aprovado pela Deliberação Diretoria Provisória nº 003, de 17/01/2003, alterado pela
Conjunta dos Comitês PCJ nº 98, de 27/06/2008 (COMITÊS PCJ).

68

b) ser realizada no mesmo local, data e horário;
c) ter convocação conjunta;
d) ter suas decisões consubstanciadas por meio de Deliberações
Conjuntas;
e) ter verificação de quorum, para início da reunião, individual para
cada comitê. [...]
Artigo 3º - O CBH-PCJ, o PCJ FEDERAL e o CBH-PJ, para fins de
identificação de sua atuação integrada e para comunicações
conjuntas com a sociedade, com órgãos e entidades públicas e com
os Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e de Meio Ambiente passam a denominar-se Comitês PCJ
(COMITÊS PCJ).

A composição da referida “integração” é atualmente de 75 (setenta e cinco)
membros.
Destaca-se que a representação com direito a voto, nas reuniões conjuntas
dá-se, por meio de membros que participam dos três Comitês. São membros
comuns aos comitês de cada Estado, respectivamente, e do colegiado federal. Esta
previsão consta no estatuto37 e nos regimentos internos38 dos colegiados
Por isso, as decisões tomadas na mencionada Bacia Hidrográfica são frutos
de norma(s) (Deliberação Conjunta), aprovada(s) pelos principais interessados, ou
seja, os Comitês da região.
A iniciativa no tocante a articulação e integração foi tomada em nível
regional (pelos membros dos três Comitês) tendo sido acolhida pelos seus
respectivos entes federativos, que não colocaram óbice. Não há nenhum documento
formalizado por parte dos entes da federação que trate acerca da referida
articulação. Por outro lado, os membros dos Comitês que representam os entes
federativos participaram e participam de todas as decisões.
Neste caso, tem-se a União, dois Estados-membros e os Municípios
situados nas Bacias Hidrográficas, atuando em conjunto, em prol da sociedade e do
respectivo bem público, a água.
Saliente-se que as normas e os acordos firmados entre as partes – inclusive
com o apoio e participação dos segmentos sociedade civil e usuários -, não foram
37

Estatuto do CBH-PCJ Estadual, aprovado pela Deliberação CBH-PCJ nº 1/93, de
18/11/93, alterado pelas Deliberações CBH-PCJ: nº 54, de 21/08/98; nº 92, de 09/05/00; nº

132, de 20/01/03; nº 143, de 10/12/03; nº 164, de 30/03/07 e alterado pela Deliberação
Conjunta dos Comitês PCJ nº 98, de 27/06/08 (COMITÊS PCJ).
38
Regimento interno do CBH-PCJ Federal - aprovado pela Deliberação da Diretoria
Provisória 9/2003 de 27/06/08. Regimento interno do CBH-PJ, aprovado pela Deliberação
CBH-PJ nº 1/2008, de 29/06/08 (COMITÊS PCJ).
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impostos. Pelo contrário, a deliberação teve origem nos comitês identificados. Sem a
intromissão de nenhum outro ente ou Poder Público.
Verifica-se que não houve ingerência de um ente federativo sobre outro.
Tampouco de um Poder sobre outro. Por isso, pode-se dizer que o exemplo em tela,
demonstra, tipicamente, uma gestão democrática dos recursos hídricos. Onde não
há engessamento de idéias, tampouco de leis. O processo de gestão
descentralizada está dentro do rigor da lei e não há decisão unilateral dos entes
federativos.
Ademais, importa notar que foi respeitado o princípio consagrado na Carta
Constitucional (BRASIL, 1988b), onde o sistema federativo prevaleceu, por meio de
uma negociação harmoniosa, tendo como base a autonomia dos entes da
federação.
Ressalte-se, outrossim, que o vocábulo “federação”, traz em seu bojo o
“pacto, união, aliança” entre os entes.
Por isso, entende-se que o modelo adotado pelos Comitês PCJ traduzem
perfeitamente o “pacto das águas”.
Pelo exposto, este modelo de negociação, integração e articulação, deve ser
considerado ao tratar-se de gestão dos recursos hídricos no Brasil.
O citado exemplo pode servir de referência, demonstrando que a articulação
entre os entes federativos é o caminho para uma gestão verdadeiramente
descentralizada e participativa.
Saliente-se, que os entes da federação devem ter a autonomia para
“negociar”, pois a realidade na Bacia Hidrográfica dos Comitês PCJ, não é a mesma
que em outras Bacias.
Assim, o “modelo” instituído nesta Bacia Hidrográfica, pode não moldar-se
ao de outra região.
O importante, neste caso, é propiciar a “articulação” entre os atores
interessados.
f) Características da gestão hídrica Internacional e nacional
Nota-se que os exemplos examinados (de âmbito internacional e nacional)
demonstram que o âmago da gestão dos recursos hídricos reside em primeiro lugar,
no cumprimento da legislação pertinente.
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Por outro lado, não menos importante é a articulação e integração entre as
partes interessadas. Porque devido à forma como os cursos d´água banham o
planeta, não há como planejar, cuidar, tratar desse recurso de forma isolada.
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5 ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE RECURSOS HÍDRICOS NACIONAL E DO
ESTADO DE SÃO PAULO
O presente estudo se propôs a examinar as políticas de recursos hídricos
nacional (BRASIL, 1997a) e estadual (SÃO PAULO, 1991e) visando verificar se
estão de acordo com os preceitos da Constituição Federal (BRASIL, 1988b) ou se
há necessidade de alteração(ões).
Inicialmente, merece ser destacado que, hoje, as Políticas de Recursos
Hídricos adotam a integração das águas superficiais e subterrâneas. No entanto não
foi sempre assim.
A Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), por exemplo, tem como princípio “o
gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, sem dissociação dos
aspectos quantitativos e qualitativos e das fases meteórica, superficial e subterrânea
do ciclo hidrológico” (art. 3º, I).
No entanto, até o surgimento do referido diploma legal, a legislação não
considerava, expressamente, o ciclo hidrológico. Havia uma nítida separação entre
águas superficiais e subterrâneas.
Nesse sentido menciona-se matéria publicada na Revista Águas e Energia
Elétrica do Daee, que explica como e porque surgiu a expressa decisão de
disciplinar considerando-se o ciclo hidrológico, destacando que:
A necessidade da administração integrada das águas superficiais e
subterrâneas é ponto pacífico nos meios técnicos internacionais e
nacionais que vem sendo defendido nas mais variadas
oportunidades.
Em Mar Del Plata, na Conferência das nações sobre água, de 1977,
houve consenso, no âmbito internacional, no sentido de que a
unidade do ciclo hidrológico é princípio básico a ser adotado na
legislação, nos planos e programas de recursos hídricos.
No Brasil, a Comissão criada pela Portaria Interministerial nº 195/77,
composta por técnicos do Ministério das Minas e Energia e com a
finalidade de estudar normas de disciplina das águas subterrâneas,
destacou esse fato, lembrando que “as águas de superfície,
subterrâneas e atmosféricas devem ser administradas em conjunto,
uma vez que as alterações no regime de uma poderão afetar o de
outra e, portanto, os problemas de conservação e controle serão
semelhantes em ambos os casos. [...]
O mesmo ocorreu com a Comissão instituída no Estado de São
Paulo, pela Resolução SOMA nº 75/80, formada por representantes
da CETESB, do DAEE e da Sabesp (ÁGUAS..., 1988, p. 22).
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O Apêndice I, apresenta mais detalhes acerca da evolução institucional e
legal dos recursos hídricos, em âmbito nacional e do Estado de São Paulo, além do
histórico das Políticas de Recursos Hídricos Nacional (BRASIL, 1997a) e estadual
(SÃO PAULO,1991e).
5.1 Histórico da lei que dispõe acerca da política de recursos hídricos no Estado de
São Paulo
Para uma análise criteriosa das leis ora discutidas (BRASIL, 1991a e SÃO
PAULO, 1997e), deve-se, preliminarmente, examinar determinados aspectos, tais
como o encaminhamento dos Projetos de Leis, além da forma de elaboração,
redação das normas, técnica legislativa e outras especificidades inerentes à
questão.
Por isso, ao tratar da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), mister é ressaltar a
atuação de técnicos da área de recursos hídricos, que muito antes da elaboração e
edição do referido diploma legal, vislumbraram um sistema de recursos hídricos, nos
moldes do atual.
Importa saber que as associações técnicas especializadas em recursos
hídricos, em conjunto com entidades de gerenciamento das águas, debruçaram-se
em livros, estudos, pesquisas, reuniões, para formular e apresentar um trabalho,
cujo resultado pudesse ser, perfeitamente, aplicável e compatível com a estrutura do
sistema federativo brasileiro, respeitando-se, ainda, as características das Bacias
Hidrográficas do Estado de São Paulo.
Em 1987, foram criados o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e
o Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI).
E ficou determinado no Decreto nº 27.576 (SÃO PAULO, 1987b e SÃO
PAULO, 1987c), que criou o CRH, que o colegiado teria como atribuição a
implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos, a estruturação do Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) e a formulação do
Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH).
A partir da criação desses órgãos, foram estabelecidas as bases técnicas e
legais para a estruturação do referido Sistema.
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Naquele primeiro momento, a representatividade39 no CRH não era nos
moldes disciplinados pela legislação em vigor.
Em 5 de outubro de 1989, foi promulgada a Constituição do Estado (SÃO
PAULO, 1989) que incluiu no Capítulo IV – Do Meio Ambiente, dos Recursos
Naturais e do Saneamento -, uma Seção específica (II), que trata dos Recursos
Hídricos (arts. 205 a 213).
Destaque-se que, no Estado, muito embora o Poder Executivo tenha atuado
de forma relevante, na elaboração da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), a norma
em tela é de iniciativa parlamentar40 (Projeto de Lei nº 39 de 1991). E foi sancionada
em 30 de dezembro de 1991, com publicação no Diário Oficial do Estado em
31/12/91.
Observa-se, portanto, que o citado diploma legal (SÃO PAULO, 1991e) foi
apresentado pelo Legislativo em 1991, mas a implantação do Sistema Estadual de
Recursos Hídricos já estava em andamento desde 198741.
Dos trabalhos iniciados com a criação do CRH e do COHI (1987), resultaram
no PERH de 1990 (amplo diagnóstico da situação dos recursos hídricos por Bacia
Hidrográfica), nos subsídios para a elaboração da Constituição do Estado de São
Paulo de 1989 e no Anteprojeto da Lei Estadual de Recursos Hídricos.
Vale ressaltar que, entre 1987 e 199142 o Projeto de Lei foi objeto de exame
e discussão não apenas nas esferas governamentais. Contou, também, com a
atuação e o apoio de interessados do segmento sociedade civil.
Verifica-se, portanto, que no Estado de São Paulo, o Projeto de Lei que deu
origem ao diploma legal em comento (Lei nº 7.663, de 1991), contou com a
participação dos Poderes Executivo e Legislativo e com a sociedade civil organizada
(SÃO PAULO, 1991).
Nota-se que a discussão e estudos acerca da Política Estadual de Recursos
Hídricos e respectiva lei (SÃO PAULO, 1991e) é fruto de estudos e trabalho do

39

Representatividade: “1.Qualidade de representativo”(FERREIRA, 1999).
Apresentada pelo Deputado Sylvio Martini.
41
Nota-se que a matéria já era objeto de estudo no Estado de São Paulo antes de entrar em
vigor a Constituição Federal (BRASIL, 1988b) e a Constituição do Estado (SÃO PAULO,
1989).
42
Nesse ínterim (1988 e 1989), foram editadas a Constituição Federal (BRASIL, 1988b) e a
Carta Estadual (SÃO PAULO, 1989), que disciplinam acerca da dominialidade hídrica.
40
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Executivo43, que rendeu resultados positivos e fez com que o Legislativo, com apoio
e aceite da sociedade civil, abraçasse e aperfeiçoasse a idéia.
Assim, após a edição da lei, o Executivo Paulista deu continuidade aos
trabalhos iniciados na década anterior, adequando determinadas questões aos
mandamentos contidos no diploma legal ora comentado (SÃO PAULO, 1991e).
A representatividade no CRH foi uma delas, que passou a ser tripartite e
igualitária, como nos Comitês – 1/3 (um terço) com direito a voto para cada
segmento (Estado, Municípios e sociedade civil).
Registre-se, por oportuno, que em 1997 já haviam sido criados vinte Comitês
de Bacias Hidrográficas, que atuavam dentro das vinte e duas Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs)44.
5.2 Histórico da criação da lei que dispõe acerca da política de recursos hídricos
nacional
É fato que o legislador federal ao elaborar a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a),
espelhou-se nas idéias contidas no diploma legal paulista (SÃO PAULO, 1991e).
Registre-se que a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), regulamenta o inciso XIX
do artigo 21 da Constituição Federal (BRASIL, 1988b) e altera o artigo 1º da Lei nº
8.001 (BRASIL, 1990a), que modificou a Lei nº 7.990 (BRASIL,1989c).
Em 1991 foi apresentado o Projeto de Lei nº 2.249, que após receber
substitutivos converteu-se na referida lei (BRASIL, 1997a).

43

O Grupo técnico que participou das reuniões, elaboração e realização dos trabalhos
relacionados ao Sistema Paulista e da redação do Projeto de Lei nº 39/91 (Plano 1990), era
composto por representantes da Diretoria de Recursos Hídricos (DRH), do Departamento de
Águas e Energia Elétrica (Daee); Secretaria de Energia e Saneamento, Companhia
Energética de São Paulo (Cesp); Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL); Eletropaulo Eletricidade de São Paulo; Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp); Secretaria do Meio Ambiente; Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (Cetesb); Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA); Coordenadoria de
Pesquisa de Recursos Naturais (CPRN); Secretaria dos Transportes; Departamento
Hidroviário (DH); Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano; Empresa
Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo (Emplasa); Secretaria da
Administração; Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap); Secretaria da
Agricultura e Abastecimento; Secretaria da Ciência Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico; Secretaria da Economia e Planejamento; Secretaria de Esportes e Turismo;
Secretaria da Saúde (PRIMEIRO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, 1990).
44
UGRHI - Divisão hidrográfica adotada pelo Estado de São Paulo, para a gestão e
planejamento dos recursos hídricos.
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Vale ressaltar que o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil é fruto de
um processo em constante mudança, que se adequa às necessidades relacionadas
à qualidade e quantidade desse bem público. E ao desenvolvimento do País.
5.3 Considerações acerca da estrutura das leis que dispõem acerca das políticas de
recursos hídricos nacional e do Estado de São Paulo
Nota-se, ao examinar as leis em referência, que até mesmo a estrutura de
ambas é similar (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e).
Algumas diferenças, contudo, são encontradas.
Resta saber, se estas são decorrentes de irregularidades na elaboração
(União e Estado) ou se são motivadas pelas necessidades e peculiaridades
regionais encontradas pelos respectivos entes.
Deve-se considerar, outrossim, as competências dos entes federativos,
atribuídas pela Carta Constitucional (BRASIL, 1988b), além da dominialidade
hídrica, temas estes, exaustivamente analisados nos itens anteriores.
Assim, a seguir serão analisadas as estruturas das duas leis (BRASIL,
1997a e SÃO PAULO, 1991e).
5.3.1 Estrutura da Lei nº 7.663/91
Saliente-se que a Constituição Estadual (SÃO PAULO, 1989) determina que
o Estado instituirá por lei, sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos,
congregando órgãos estaduais e municipais e a sociedade civil (art. 205, “caput”).
Desta forma, a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) traz em seu bojo os
referidos mandamentos da Constituição do Estado (SÃO PAULO, 1989).
Inicialmente discrimina os Objetivos, Princípios e Diretrizes da Política
Estadual de Recursos Hídricos (Capítulo I, Seção I, II - arts. 1º a 7º) (SÃO PAULO,
1991e).
Em seguida, estabelece os Instrumentos da referida Política, descrevendoos no Capítulo II e III, em seções específicas, como por exemplo: Outorga de
Direitos de Uso (Seção I - arts. 9º e 10); Infrações e Penalidades (Seção II – arts. 11
a 13); Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos (Seção III - art. 14); Rateio de
Custos das Obras (Seção IV – art. 15); Plano Estadual de Recursos Hídricos (arts.
16 a 20). (SÃO PAULO, 1991e)
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No Título II, Capítulo I, o diploma legal em tela dispõe acerca do Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH). Estabelecendo os
objetivos (Seção I – art. 21); os Órgãos de Coordenação e de Integração
Participativa (Seção II – arts. 22 a 29); os Órgãos de Outorga de Direito de Uso das
Águas, de Licenciamento de Atividades Poluidoras e Demais Órgãos Estaduais
Participantes (Seção III – art. 30). (SÃO PAULO, 1991e)
No Capítulo II, a lei fixa os Diversos Tipos de Participação, elencando, neste
caso, os Municípios (Seção I – arts. 31 e 32); Associação de Usuários dos Recursos
Hídricos (Seção II – art. 33); Participação das Universidades, de Institutos de Ensino
Superior e de Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (Seção III –
art. 34). (SÃO PAULO, 1991e)
A Lei Paulista (SÃO PAULO, 1991e) garantiu um suporte financeiro à
Política Estadual de Recursos Hídricos, conforme verifica-se no Capítulo III, que
dispõe acerca do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Fehidro, traçando a forma
de gestão (Seção I – art. 35); estabelecendo recursos que constituirão o Fehidro
(Seção II – art. 36); as formas de Aplicações do Fundo (Seção III – art. 37), além dos
Beneficiários (Seção IV – art. 37 e 38).
Registre-se, por oportuno, que a lei em epígrafe foi alterada pela Lei nº
10.843, que incluiu o artigo 37-B, disciplinando acerca das pessoas jurídicas de
direito privado, que poderão habilitar-se à obtenção de recursos do Fehidro (SÃO
PAULO, 2001).
As Disposições Transitórias (arts. 1º a 8º), tratam de matérias em geral,
como por exemplo, a criação dos primeiros Comitês Estaduais (PCJ e AT), a forma
de implantação da cobrança, etc. (SÃO PAULO, 1991e). Sendo que, determinados
artigos, como o 4º e 8º, assim como o artigo 7º, inciso III, foram revogados pelas
Leis nº 9.034 (SÃO PAULO, 1994c) e nº 12.183 (SÃO PAULO, 2005),
respectivamente.
Em suma, a lei comentada (SÃO PAULO, 1991e) foi alterada pelas
seguintes Leis: nº 9.034 (SÃO PAULO,1994c), nº 10.843 (SÃO PAULO, 2001) e nº
12.183 (SÃO PAULO, 2005).
A primeira lei (nº 9.034) dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos
Hídricos 94/95 (SÃO PAULO, 1994b). A segunda (nº 10.843) altera a redação da Lei
7.663 (SÃO PAULO, 1991e), definindo as entidades públicas e privadas que
poderão receber recursos do Fehidro (SÃO PAULO, 2001). E a terceira (nº 12.183)
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dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio no Estado
(SÃO PAULO, 2005),
5.3.2 Estrutura da Lei nº 9.433/97
A análise da lei estadual de recursos hídricos de São Paulo (SÃO PAULO,
1991e) frente à lei federal de recursos hídricos (BRASIL, 1997a) demonstra que
existem muitas semelhanças entre ambas.
O Título I, por exemplo, ao tratar da Política Nacional de Recursos Hídricos,
cuida dos Fundamentos (Capitulo I – art. 1º); Objetivos (Capítulo II – 2º); Diretrizes
Gerais de Ação (Capítulo III – arts. 3º e 4º); Instrumentos (Capítulo IV – art. 5º).
(BRASIL, 1997a).
O Capítulo IV, anteriormente mencionado, foi dividido em Seções, conforme
segue: Seção I – Dos Planos de Recursos Hídricos (arts. 6º a 8º); Seção II – Do
Enquadramento dos Corpos de Água em Classes, segundo os Usos Preponderantes
da Água (arts. 9º e 10); Seção III – Da Outorga de Direitos de Uso de Recursos
Hídricos (Arts. 11 a 18); Seção IV – Da Cobrança do Uso de Recursos Hídricos (arts.
19 a 22); Seção V – Da compensação a Municípios – que foi vetado; Seção VI – Do
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (arts. 25 a 27). (BRASIL, 1997a).
O Capítulo V, prevê o Rateio de Custos das Obras de Uso Múltiplo, de
Interesse Comum ou Coletivo (artigo 28) e foi vetado. (BRASIL, 1997a).
Capítulo VI dispõe acerca “Da Ação do Poder Público” (arts. 29 a 33).
(BRASIL, 1997a).
O Título II estabelece o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. E foi dividido pelos seguintes Capítulos: I - Dos Objetivos e da Composição
(arts. 32 a 33); II – Do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (arts. 34 a 36); III –
Dos Comitês de Bacia Hidrográfica (arts. 37 a 40); IV – Das Agências de Água (arts.
41 e 44); V – Da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
VI – Das Organizações Civis de Recursos Hídricos (arts. 47 e 48). (BRASIL, 1997a).
O Título III, disciplina acerca das Infrações e Penalidades (arts. 49 e 50). E
o Título IV estabelece as Disposições Gerais e Transitórias (arts. 51 a 57). (BRASIL,
1997a).
Salienta-se que o inciso IX do artigo 35 e o artigo 46 (BRASIL, 1997a) foram
alterados pela Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000c).
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No Título IV, o artigo 51 (BRASIL, 1997a) foi alterado pela Lei nº 10.881
(BRASIL, 2004b). Assim como os incisos I e II, parágrafos 2º, 3º e 4º, do artigo 54
(BRASIL, 1997a), que foram modificados pela Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000c).
Também os incisos III, IV e V e o parágrafo 6º, do artigo 54 (BRASIL, 1997a)
sofreram alterações pela Lei nº 9.993 (BRASIL, 2000e).
Em suma, a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) foi alterada pelas Leis: nº 9.984
(BRASIL, 2000c); nº 9.993 (BRASIL, 2000e); nº 10.881 (BRASIL, 2004b).
A primeira lei (nº 9.984) dispõe sobre a criação da Agência Nacional de
Águas – ANA (BRASIL, 2000c). A segunda (nº 9.993) altera o artigo 54 da Lei nº
9.433/97, que trata da Lei nº 8.001/90 – compensação financeira pela utilização de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (BRASIL, 2000e).
Finalmente, a terceira (nº 10.881), dispõe sobre os contratos de gestão entre a ANA
e entidades delegatárias das funções de Agências de Águas (BRASIL, 2004b).
5.4 Análise das leis que dispõem acerca das políticas de recursos hídricos nacional
e do Estado de São Paulo
O Apêndice J faz uma comparação detalhada entre os dispositivos da
legislação em foco (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e).
Ao examinar as Leis nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e nº 7.663 (SÃO PAULO,
1991e), verifica-se que, com palavras diferentes, consideram a água um recurso vital
e fundamental, portanto, um bem do domínio público, cuja utilização deve ser
cobrada. Além disso, adotam o gerenciamento descentralizado, participativo e
integrado, com base na preservação e no uso racional, conforme observa-se no
artigo 1º, da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e nos artigos 2º e 3º, da Lei nº 7.663
(SÃO PAULO, 1991e).
Ressalta-se que os diplomas legais citados, ao tratarem da gestão hídrica,
pautam-se na quantidade e qualidade desses recursos (BRASIL, 1997a e SÃO
PAULO, 1991e).
Destaca-se, que as leis federal e estadual ao disciplinarem acerca das
“diretrizes” frisam a importância da articulação e integração, conforme pode-se
observar nos artigos 3º e 4º da lei federal (BRASIL, 1997a) e artigos 4º a 8º da
estadual (SÃO PAULO, 1991e).
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Por isso, a “articulação” é a base das Políticas em foco. E como nota-se
está prevista em ambas (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e).
Faz-se, a seguir, exame dos aspectos considerados relevantes.
5.4.1 Adoção da bacia hidrográfica nas políticas nacional e estadual de recursos
hídricos
É importante destacar, que ambas as leis adotam as bacias hidrográficas como
unidade físico territorial para implementação das respectivas Políticas de Recursos
Hídricos – planejamento e gerenciamento, como pode-se observar no art. 1º, V, da
Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e no art. 3º, II, da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e).
Por isso, para analisar os citados diplomas legais, mister é compreender a
forma de divisão hidrográfica adotada pelo País. E para tanto faz-se necessário
entender o significado da expressão “Bacia Hidrográfica”, que deve ser entendida
como uma área geográfica que, dada a inclinação geral dos seus terrenos, todas as
águas que para ela afluem se dirigem para um corpo d´água central (POMPEU, 2006,
p. 343-343).

Pompeu (2006, p. 343) destaque que no Glossário e termos hidrológicos
“Bacia Hidrográfica” tem o seguinte conceito: ”É a área de drenagem de um curso de
água ou de um lago.”
A bacia hidrográfica pode ser marítima45, fluvial ou lacustre, segundo a
classificação do corpo de água para o qual convirjam as águas.
A bacia marítima é formada pelas terras cujas vertentes ou rios deságuam
em mar interior. Bacia lacustre é aquela em que as águas, devido à inclinação dos
terrenos adjacentes, afluem para um lago, coletor principal da área (Pompeu, 2006,
p. 343).
E Bacia Hidrográfica Fluvial, conforme esclarece Pompeu (2006, p. 343):
[...] é a formada pelo conjunto das terras cujas águas todas se
lançam em um rio de ambas as margens, ou uma porção do território
cujas águas têm por derivativo ou escoadouro um rio. Nem sempre a
bacia é constituída por vale aberto, pois numerosos rios têm seu
curso entre montanhas abruptas. É constituída por vales sulcados

45

Não é o mesmo que Bacia de um porto que é o lugar onde as embarcações podem ser
acolhidas sem os riscos de alto-mar (POMPEU, 2006).
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por um rio principal e respectivos afluentes, que, muitas vezes,
formam outras bacias ou sub-bacias.

É importante ressaltar que a Bacia Hidrográfica está relacionada a um
determinado território e não, especificamente, a água.
Observa-se que o constituinte originário, caso desejasse definir a
dominialidade hídrica nacional, por meio de bacias hidrográficas, não teria como
fazê-lo sem repartir os territórios. O que seria uma afronta ao sistema federativo
brasileiro (BRASIL, 1988b).
Vale ressaltar que o emprego da expressão bacias hidrográficas federais é
incorreto, pois, conforme verificou-se “Bacia” é área, território e não apenas água
(POMPEU, 2006).
No tocante à legislação, saliente-se que em 11 de dezembro de 2002 o
Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou a Resolução nº 30, que adota a
codificação das bacias hidrográficas no âmbito nacional (BRASIL, 2006b).
E em 15 de outubro de 2003 o referido Colegiado aprovou a Resolução nº
32 (BRASIL, 2006c) que institui a divisão hidrográfica nacional com a finalidade de
orientar, fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. A
norma citada define região hidrográfica como: “espaço territorial brasileiro
compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas
com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, com
vistas a orientar o planejamento e gerenciamento de recursos hídricos” (parágrafo
único, art. 1º).
Sobre a matéria, vale ressaltar a opinião de Tundisi (2003) ao destacar que
o principal conceito acerca da descentralização é justamente a oportunidade de
gerenciar por Bacias Hidrográficas. Salientando que bacia hidrográfica tem as
seguintes qualidades fundamentais:
- é uma unidade com limites definidos;
- é um ecossistema hidrologicamente integrado com componentes e
subsistemas interativos;
- oferece a oportunidade para o desenvolvimento de parcerias entre
o setor público, o setor privado, os usuários e a comunidade;
- garante uma visão sistemática e para a gestão, estimula a
articulação dos usos múltiplos dos recursos hídricos;
- é uma forma racional para a montagem de um banco de dados;
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- sendo uma unidade física com limites definidos geograficamente e
não politicamente, garante uma disposição para integração
institucional;
- estimula a participação da população em “sua” Bacia Hidrográfica
dando condições para uma gestão participativa com reflexos no
comportamento da população e na educação sanitária e ambiental.
Além destas questões, deve-se salientar que um gerenciamento
integrado a nível da Bacia Hidrográfica, estimulará a população a
compreender os processos biogeofísicos econômicos e sociais que
podem estar na base dos problemas ambientais, e especialmente na
base dos processos da degradação dos recursos hídricos.
Compreende-se hoje, perfeitamente, que sem a inclusão dos fatores
sociais e econômicos na gestão, levando-se em conta a capacidade
de interferência destes dois fatores no processo ambiental, é difícil
resolver o problema só tecnicamente.
Além disso, o processo de gestão de Bacias Hidrográficas envolve o
planejamento e a integração acima de barreiras políticas e
econômicas, dando continuidade para uma maior integração social.

O Apêndice k traz maiores detalhes acerca da divisão hidrográfica nacional e
do Estado de São Paulo.
5.4.2 Instrumentos das políticas de recursos hídricos
Com referência aos Instrumentos das Políticas de Recursos Hídricos,
observa-se explicitamente, que os entes federativos citados, disciplinam em suas
leis sobre a questão (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e).
Ocorre que, como verificou-se, a estrutura das leis é similar, mas não
idêntica. O que pode, inicialmente, gerar dúvidas ao leitor.
Contudo, ambas dispõem acerca dos Planos de Recursos Hídricos, da
outorga de direito de uso da água, da cobrança, do enquadramento dos corpos
d´água, do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, das penalidades e
infrações (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e).
A redação não é igual. Sendo que no tocante à denominação há pequenas
diferenças, tais como: A lei do Estado (SÃO PAULO, 1991e), adota o termo “planos
de bacias hidrográficas” (arts. 16, 17). E a Lei (BRASIL, 1997a), utiliza “plano de
recursos hídricos” (arts. 5º a 8º).
A seguir serão examinados alguns instrumentos.
a. Planos nacional e estadual de recursos hídricos
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A aprovação dos Planos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, também
não é idêntica, pois a lei paulista dispõe que deve ser efetivada por meio de lei – art.
18 (SÃO PAULO, 1991e). Já o Plano Nacional não necessita desse aparato legal.
Basta ser aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos - art. 35, IX
(BRASIL, 1997a).
Saliente-se que a aprovação do Plano, por lei, como fixado pelo Estado de
São Paulo (SÃO PAULO, 1991e), traz dificuldades de cunho político-administrativo,
pois deve-se considerar os trâmites a serem percorridos por um Projeto de Lei até a
respectiva aprovação, na Assembléia Legislativa.
Ademais, as matérias contidas nos Planos em tela tratam de questões
técnicas, que necessitam ser revistas e atualizadas periodicamente. E, nos termos
constantes

na

lei

estadual,

o

plano

ora

comentado,

deve

propiciar

a

compatibilização, consolidação e integração dos planos, programas, normas e
procedimentos técnicos e administrativos, a serem formulados ou adotados no
processo de gerenciamento descentralizado dos recursos hídricos - parágrafo único,
art. 20, Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e).
Portanto, a obrigatoriedade de aprovação do PERH, por meio de lei, dificulta
a descentralização e torna-se, aparentemente, impraticável. Prova disso é que, até o
ano de 2010, apenas um Plano Estadual foi aprovado por meio de lei (nº 9.034)
(SÃO PAULO,1994c)46. No entanto, as atualizações estão sendo devidamente
efetuadas e aprovadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
b. Outorga de direito de uso das águas
Sobre a outorga pelo uso dos recursos hídricos a lei paulista (SÃO PAULO,
1991e), dispõe que: “qualquer empreendimento que demande a utilização de
recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos dependerá de prévia manifestação,
autorização ou licença dos órgãos e entidades competentes” (art. 9 º).
E o artigo 10 fixa que dependerá de cadastramento e da outorga de direito
de uso a: “derivação de água de seu curso ou depósito superficial ou subterrâneo,
para fins de utilização no abastecimento urbano, industrial, agrícola e outros, bem
como o lançamento de efluentes nos corpos d´água” (SÃO PAULO, 1991e).
46

Dispõe sobre o Plano de Recursos Hídricos para o período de 1994 e 1995.
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Posteriormente, por meio do Decreto nº 50.667 ficou determinado, no artigo
36, que independem de outorga: “I. o uso de recursos hídricos destinados às
necessidades domésticas de propriedades e de pequenos núcleos populacionais
localizados no meio rural; e II. as acumulações de volumes de água, vazões
derivadas, captadas ou extraídas e os lançamentos de efluentes, que, isolados ou
em conjunto, por seu pequeno impacto na quantidade de água dos corpos hídricos,
possam ser considerados insignificantes. Sendo que os critérios no tocante às
vazões ou acumulações serão estabelecidos nos planos de recursos hídricos ou na
inexistência, pelo DAEE.” (SÃO PAULO, 2006c e 2006d)47.
Registre-se, que a alteração introduzida não foi por meio de lei.
A Lei nº 9.433, por sua vez, discrimina no art. 12, §1º acerca dos usos que
independem de outorga pelo Poder Público (BRASIL, 1997a).
Ainda no que se refere à lei estadual, nota-se que a outorga dar-se-á, por
meio de concessão, autorização ou licença (SÃO PAULO, 1991e).48
A Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) não dispõe acerca da forma jurídica
adotada pela União, no tocante à outorga de direito de uso da água. No entanto, a
Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000c)49 estabelece que a outorga será efetivada, por
intermédio de autorização administrativa, em corpos de água do domínio da União.
c. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos
No tocante à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a União determina
(art. 22), que os recursos arrecadados serão aplicados prioritariamente na bacia
hidrográfica em que foram gerados (BRASIL, 1997a).
O termo “prioritariamente” não garante a aplicação no local de origem.
Ressalte-se, por oportuno, que o dispositivo comentado, até o presente momento
(ano 2010) não foi alterado ou revogado (BRASIL, 1997a).
Portanto, as leis em foco não são iguais no tocante a presente questão
(BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e).

47

Regulamenta dispositivos da Lei nº 12.183 (SÃ PAULO, 2005), que trata da cobrança pelo
uso da água em São Paulo.
48
O Decreto nº 41.258 (SÃO PAULO, 1996) e Portaria Daee nº 717 de 12/12/96 (SÃO
PAULO, 2002b), também dispõem acerca da matéria.
49
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas.
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Nota-se que o artigo 22 da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) não disciplina
acerca de normas gerais, pois não tem como objetivo orientar, tampouco oferecer
diretrizes. Pelo contrário, o referido dispositivo diz respeito, exclusivamente, à
decisão do Governo Federal (entenda-se União), sobre a forma de gestão (utilização
dos recursos da cobrança) do respectivo bem público (água de sua dominialidade).
E, comprovando a referida assertiva, remete-se à lei do Estado.
Respeitando-se a autonomia constitucional (BRASIL, 1988b), o diploma legal
comentado (SÃO PAULO, 1991e) garante que os recursos arrecadados com a
cobrança serão aplicados na bacia hidrográfica onde foram gerados. Destacando
que a exceção a esta regra é, por meio de aprovação do respectivo Comitê, caso
entenda-se que haverá benefício para a bacia onde foi arrecadada (art. 37, II, b)50 .
Observa-se que, neste caso, é competência dos mencionados entes
legislarem acerca desta questão, pois cobrança pelo uso dos recursos hídricos, diz
respeito ao domínio hídrico, ou seja, ao poder-dever que os entes federativos têm de
“cuidarem” e administrarem seus bens.
Portanto, diante do especificado no mandamento constitucional, Estadosmembros e União, têm autonomia para decidir como, quando e se devem cobrar
(BRASIL, 1988b).
Por outro lado, destaca-se que este mandamento traduz a forma de
elaboração da lei federal, que em determinados dispositivos estabelece diretrizes e
em outros fixa normas de cumprimento específico do ente federativo União (BRASIL,
1997a).
É, pois, uma lei híbrida, pois trata de normas gerais, para serem obedecidas
a nível nacional e de normas específicas de interesse exclusivo da União (BRASIL,
1997a).
d. Os sistemas de informações sobre recursos hídricos
A Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) inclui explicitamente o sistema de
informações sobre recursos hídricos como um instrumento da Política Nacional (art.
5º, VI).
50

A Lei nº 12.183 (SÃO PAULO, 2005), que institui a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos no Estado de São Paulo, disciplina que o produto da cobrança estará vinculado ás
bacias hidrográficas em que for arrecadado (§ 2º, art. 2º).
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A Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) não prevê o referido sistema de
informações, como instrumento da Política Estadual.
Contudo, existe desde 1994, no Estado, o sistema integrado de
gerenciamento de recursos hídricos (SIGRH), que foi criado em consonância com a
Lei nº 9.034 (SÃO PAULO, 1994c). E tem por objetivo fornecer aos usuários, por
meio da rede pública de computadores, serviços de coleta, armazenamento e
divulgação de informações específicas dos colegiados, criando condições para que
estas informações possam ser compartilhadas em todas as unidades geográficas do
Estado.
5.4.3 Sistemas de gerenciamento de recursos hídricos nacional e do Estado de São
Paulo
Ao disciplinar acerca do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (arts. 32 e 33), fica evidente que o legislador federal pretendeu congregar
os órgãos e entidades relacionados à gestão dos recursos hídricos, em âmbito
nacional (BRASIL, 1997a).
Por ser Nacional, deve contar com a participação de todos os demais entes
federativos.
Entende-se que a previsão constitucional, no que se refere à competência
da União para instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos
(inciso XIX, art. 21), está diretamente relacionada ao dever de “criar”, “gerenciar”,
“cuidar” e “possibilitar” a participação dos demais entes e entidades interessadas
(BRASIL, 1988b).
Isto porque a União não tem competência para “mandar”, “obrigar”, “decidir”
acerca da atuação dos demais entes da federação. Novamente, remete-se à
autonomia dos entes federativos, garantida na Lei Maior (BRASIL, 1988b).
Como mencionado, a Lei nº 9.433 deve sim, possibilitar que os entes
participem e façam a articulação, por meio do sistema em epígrafe (BRASIL, 1997a).
Por isso, deve-se ter em mente que os objetivos contidos no artigo 32 da lei
federal (BRASIL, 1997a), dizem respeito à articulação entre os entes da federação e
dos demais órgãos e entidades consignados no artigo 33. Não deve ser entendido
como uma imposição por meio de lei federal (infraconstitucional), aos demais entes
federativos, que têm autonomia fixada pelo Texto Magno (BRASIL, 1988b).
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Antes de analisar os objetivos do Sistema em tela, elencados no artigo 32 do
diploma legal federal, pretende-se examinar a previsão contida no artigo 33, que
dispõe sobre os entes e entidades que, integram o Sistema (BRASIL, 1997a).
Ao fazer um exame do artigo 33 da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) vê-se que
“integram” o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH):
I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
IA – A Agência Nacional de Águas;
II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito
Federal;
III – os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito
Federal e municipais cujas competências se relacionem com a
gestão de recursos hídricos;
V – as Agências de Águas.

Atente-se, preliminarmente, que a Agência Nacional de Águas (ANA) foi
incluída por lei posterior (BRASIL, 2000c)51, no inciso “IA” e não como inciso “VI”.
Pela ordem constante no citado diploma legal, tem-se a impressão de que, dentro do
sistema nacional, há uma hierarquia entre os entes e entidades elencados (BRASIL,
1997a).
Em contrapartida, no sistema federativo brasileiro não existe hierarquia entre
os entes da federação (BRASIL, 1988b).
Ressalte-se que poderia existir a referida hierarquia, se o Sistema fosse
federal. O que não é o caso.
Observa-se, ainda, que as Agências de Águas estão consignadas no inciso
V do artigo 33 (BRASIL, 1997a). No entanto, não estão previstas as Agências dos
Estados-membros, que, por vezes, têm outra denominação e personalidade jurídica
diferente da federal. Como por exemplo, a Lei nº 10.020, do Estado de São Paulo,
denomina estas entidades como: “Fundações Agências de Bacias Hidrográficas”
(SÃO PAULO, 1998b), de caráter intergovernamental.
Observa-se que as entidades mencionadas, de acordo com a previsão legal
(SÃO PAULO, 1998b), também não podem estar incluídas no inciso IV, do artigo 33
(BRASIL, 1997a), pois não têm como atribuição a gestão das águas52.
51

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000.
Lei nº 10.020, de 3/07/08, que autoriza o Poder Executivo a participar da constituição das
Fundações Agências de Bacias Hidrográficas, dispõe que: art. 6º - O exercício do poder de
polícia sobre a quantidade e qualidade das águas, e a outorga de licenças, autorizações,

52
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Não parece, portanto, que o dispositivo em referência (art. 33) tenha sido
elaborado como previsto na Constituição Federal, pois a União ao “instituir o sistema
nacional de gerenciamento de recursos hídricos” deveria guiar-se antes de tudo,
pelas premissas básicas do sistema federativo brasileiro, devidamente expressas na
Lei Maior do País. E dentre essas encontra-se a autonomia dos entes da federação.
Observa-se, que neste caso, a União tem a atribuição de orientar e possibilitar aos
demais entes e entidades para que possam participar do referido sistema (BRASIL,
1988b). Pelo exposto, entende-se que o texto merece reparos (BRASIL, 1997a).
Essa questão poderia não existir, se no artigo 33 (BRASIL, 1997a) houvesse
um ou mais parágrafos, esclarecendo sobre as entidades, personalidade jurídica e,
principalmente, enfatizando que não há hierarquia entre os entes e entidades.
Nota-se que o mais importante, não foi especificado que é a integração e
articulação.
No que se refere ao artigo 32 da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), tem-se que:
Art. 32 – Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, com os seguintes objetivos:
I – coordenar a gestão integrada das águas;
II – arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os
recursos hídricos;
III – implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;
IV – planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a
recuperação dos recursos hídricos;
V – promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Com relação ao inciso I, mencionado, para auxiliar na interpretação da lei
(BRASIL, 1997a), recorre-se ao Dicionário (FERREIRA, 1999), que assim conceitua
“coordenar”: “1. Dispor segundo certa ordem e método; organizar; arranjar; 2.
Organizar e/ou dirigir, dando orientação;”.
Verifica-se, portanto, que a coordenação nada mais é do que uma
orientação, que deve oferecer diretrizes, acerca da gestão das águas. E para isso,
não pode-se, em nenhuma hipótese, adentrar em matéria de interesse e
competência exclusiva dos referidos entes federativos. Assim, fica evidente que o
inciso I, citado, não tolhe dos Estados-membros o poder-dever de cuidar de seus
bens e, portanto, de coordenar a gestão dos respectivos recursos hídricos (BRASIL,
1997a).
permissões e concessões administrativas, continuarão a ser praticados pelos órgãos e pelas
entidades estaduais competentes (SÃO PAULO, 1998b).
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Vê-se, que o dispositivo em foco (BRASIL, 1997a) pretende enfatizar a
necessidade dos entes e entidades do sistema, de promoverem a “articulação” e
“integração”. Registre-se que a intenção além de louvável é premissa do sistema
federativo brasileiro (BRASIL, 1988b).
Por isso, deve-se ter em mente que “coordenar” no presente caso, não
significa tomar para si a gestão das águas do domínio dos Estados. É claro que não
foi esta a intenção do legislador federal (BRASIL, 1997a).
O inciso II, do artigo 32 da lei federal examinada, traz uma questão que pode
trazer conflitos, ao prever como objetivo do Sistema: Arbitrar administrativamente os
conflitos relacionados com os recursos hídricos (BRASIL, 1997a).
Alerta-se, que a Constituição Federal não atribui aos entes da federação,
competência para arbitrar administrativamente uns sobre os outros, acerca de
conflitos gerados pela utilização de um bem público – no caso, a água (BRASIL,
1988b).´
Ademais, há que se ter em mente, que conflitos existentes dentro do
território do Estado, devem ser analisados pelo Estado.
Território estadual, bem estadual, decisão que compete ao Estado. E isso
não está claro no inciso II do artigo 32 da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
Atente-se que o vínculo horizontal do sistema federativo pátrio (onde todos
os entes são autônomos e não há hierarquia) não pode ser ignorado pelo legislador
infraconstitucional.
Outro ponto a ser examinado é que o texto do inciso II, do artigo 32 não é
explícito, dando margens a dúvidas de interpretação e aplicação da lei (BRASIL,
1997a).
Não está previsto, por exemplo, em quais circunstâncias os integrantes do
SINGREH têm competência para arbitrar (BRASIL, 1997a).
Resta saber, ainda, em que instância e como seria realizado o referido
objetivo (arbitrar administrativamente os conflitos), já que o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos congrega vários órgãos e entidades (BRASIL,
1997a).
Entende-se, ainda, que deveria existir um parágrafo específico para explicar
e esclarecer estas questões (BRASIL, 1997a). Portanto, da forma como está, tornase inócuo, pois, não tem embasamento constitucional para aplicação (BRASIL,
1988b).
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Com relação à implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos,
prevista no inciso III, do artigo 32, avalia-se que é necessária a participação de todos
os entes da federação e entidades afins (BRASIL, 1997a).
Todavia, para a efetivação da implementação em foco, é imprescindível que
a União tenha uma atuação diferenciada. Cabendo, inclusive, a responsabilidade no
tocante à formalização de todos os instrumentos da Política em tela (BRASIL,
1997a). Isso porque, os Estados-membros e o Distrito Federal devem, por sua vez,
estabelecer e implantar suas próprias políticas de recursos hídricos.
Cabe à União, portanto, estimular a participação de todos os entes
envolvidos.
No caso do inciso IV, do artigo 32 do referido diploma legal (BRASIL,
1997a), há que se entender que o legislador federal não pretendeu retirar dos
Estados-membros o poder-dever de administrar as águas do seu domínio. E nem
poderia fazê-lo.
Portanto, planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação
dos recursos hídricos, têm como base as limitações constitucionais, referentes à
matéria (BRASIL, 1988b).
Merece destaque, na realidade, o objetivo maior especificado no referido
dispositivo (art. 32, IV), que é a articulação dos entes da federação. Diante do
exposto, nota-se que teria sido oportuno incluir um parágrafo específico que
mencionasse a importância da articulação (BRASIL, 1997a).
No inciso V, do art. 32 (promover a cobrança) fica evidente que a lei em tela,
disciplina acerca de normas gerais e de específicas. Sendo que no segundo caso,
devem ser observadas exclusivamente pela União (BRASIL, 1997a).
Ressalte-se que promover a cobrança pelo uso dos recursos hídricos é
competência dos entes detentores do domínio hídrico. Alerte-se que a água, nos
termos constantes no texto constitucional e no código civil brasileiro é um bem
público (BRASIL, 1988b e BRASIL, 2002a) e cabe aos respectivos gestores as
decisões acerca da cobrança. Portanto, incluir esse inciso como objetivo do Sistema
Nacional pode gerar dúvidas de interpretação e aplicação da lei (BRASIL, 1997a).
Por isso, merece um parágrafo específico, que esclareça essa questão.
Releva notar que o SINGREH não pertence a um ente da federação.
Tampouco possui uma instância específica para promover a cobrança em âmbito
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nacional (BRASIL, 1997a). Mesmo porque se existisse seria inconstitucional
(BRASIL, 1988b).
Vale salientar que como a cobrança em referência é competência e decisão
dos respectivos entes detentores do domínio hídrico, o inciso V, do artigo 32, tornouse inaplicável (BRASIL, 1997a). Prova disto é a forma e prazos de implantação da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos no País. Os Estados-membros e a União
decidem acerca da matéria, da maneira que entendem pertinente e no momento que
julgam oportuno.
Verifica-se que o referido dispositivo (BRASIL, 1997a) não tem relevância
para efetivação da cobrança.
Como exemplo, cita-se, além da União53, os Estados do Ceará54, Rio de
Janeiro55, São Paulo56 e Minas Gerais57, que implantaram as respectivas cobranças
em períodos e anos diferentes.
Atente-se que os demais Estados ainda não estão cobrando pelo uso da
água.
É importante verificar que o legislador federal, provavelmente, pretendia fixar
que o Sistema em foco teria o objetivo de estimular a cobrança pelo uso da água. No
entanto, no artigo 32, não há nenhum parágrafo disciplinando acerca desta questão.
O que, entende-se, seria oportuno (BRASIL, 1997a).
Finaliza-se, a análise do artigo 32 da Lei (BRASIL, 1997a), concluindo que
os objetivos elencados nos incisos de I a V, nem sempre podem ser efetivados por
meio de um Sistema Nacional, pois tratam de matérias relevantes, de cunho
constitucional. E o referido Sistema não pode conflitar com o Texto Magno (BRASIL,
1988b).

53

Resolução CNRH nº 19 de 14/03/02 – define o valor da cobrança da Bacia Hidrográfica do
rio Paraíba do Sul (BRASIL, 2002a).
54
Decreto nº 29.373, de 08 de agosto de 2008, regulamenta o art. 7º da Lei nº 11.996, de 24
de julho de 1992 e suas alterações (CEARÁ, 2008).
55
Resolução CERHI nº 06, de 29/05/03; Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, alterada
pela Lei nº 5.234, de 5 de maio de 2008 (RIO DE JANEIRO, Instituto Ambiental do Meio
Ambiente)
56
Lei nº 7.663, de 1991 (art. 14) e Lei 12.183, de 29/12/05, regulamentada pelo Decreto nº
50.667, de 30/03/06 (SÃO PAULO, 1991e e SÃO PAULO, 2005).
57
Decreto nº 44.046, de 13/06/05 – regulamenta a cobrança pelo uso dos recursos hídricos
no Estado. A implantação da cobrança teve início em 2010 (MINAS GERAIS, Instituto
Mineiro de Gestão das Águas),
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E, como visto anteriormente, determinadas questões, consignadas no
referido dispositivo, devem ser observadas, exclusivamente, pela União, pois tratam
de normas específicas e não gerais (BRASIL, 1997a).
Desta feita, entende-se que o artigo 32 deveria estipular que a participação
dos demais entes federativos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, tem como objetivo a articulação e a integração (BRASIL, 1997a).
Caso contrário, é possível que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
órgão integrante do SINGREH, venha a normatizar também para os Estadosmembros, com a justificativa de cumprir os objetivos consignados na Lei nº 9.433
(BRASIL, 1997a). Essa questão merece análise especial, pois dependendo da
matéria a ser disciplinada a Resolução torna-se inconstitucional58.
Por isso, Pompeu (2006, p. 316) destaca que:
Embora instituído por determinação constitucional, ao SNGRH não
cabe interferir na organização administrativa dos Estados, conforme
já visto. Se o fizer, estará ferindo as respectivas autonomias,
garantidas pela mesma Constituição.

No tocante a essa questão, o Estado de São Paulo, por sua vez, ao tratar do
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH), adotou forma
diversa (SÃO PAULO, 1991e).
Merece destaque, inicialmente, que a denominação do Sistema, demonstra
claramente, a intenção da Casa Legislativa. O Estado adotou o vocábulo “integrado”,
que como pode-se observar pelo texto da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) traduz,
exatamente, o objetivo do referido Sistema.
A Constituição Estadual (SÃO PAULO, 1989), em seu artigo 205, já previa
que o SIGRH deveria “congregar” órgãos estaduais, municipais e a sociedade civil.
Assim, a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) ao disciplinar acerca do Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ratifica o ordenamento contido
na Constituição do Estado (SÃO PAULO, 1989) complementando que visa à
execução da Política Estadual e a formulação, atualização e aplicação do Plano
Estadual de Recursos Hídricos (art. 21).
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Sobre isso, será feita uma análise minuciosa ao tratar do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos.
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Verifica-se que o Estado ao normatizar sobre os objetivos do SIGRH não
desceu a minúcias. Por isso, o texto da lei paulista não dá margens a dúvidas, ou
seja, o referido dispositivo não pretende “obrigar” os demais entes e entidades a
participarem do sistema (SÃO PAULO, 1991e).
Registre-se que a lei estadual comentada, dispõe acerca dos órgãos de
coordenação e de integração participativa – Conselho Estadual, Comitês e Comitê
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (arts. 22 a 29). Assim como
enumera (art. 30), os órgãos de outorga, de licenciamento de atividades poluidoras e
demais órgãos estaduais participantes (SÃO PAULO, 1991e).
A denominação “integração participativa” demonstra claramente a forma de
participação no referido Sistema (SÃO PAULO, 1991e).
E, ao tratar da participação, elenca no Capítulo II (SÃO PAULO, 1991e), os
diversos tipos previstos, quais sejam, dos Municípios (arts. 31 e 32); das
associações de usuários dos recursos hídricos (art. 33); das universidades, institutos
de ensino superior e de entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (art.
34).
A Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), utiliza os termos “o Estado
incentivará”, “o Estado poderá delegar”, “mediante acordos, convênios ou contratos”
(arts. 32, 33 e 34), que evidencia o objetivo de “integração e articulação” entre os
entes e entidades interessadas. E o mais importante, não macula os princípios e
premissas do Texto Magno (BRASIL, 1988b).
5.4.4 Conselhos de recursos hídricos nacional e do Estado de São Paulo
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) é um órgão integrante
da estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente (MMA).
Cumpre ressaltar que, a Lei nº 9.433 ao disciplinar sobre a composição do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no parágrafo único, do artigo 34
estabeleceu que o número de representantes do Poder Executivo Federal não
poderá exceder à metade mais um do total dos membros do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (BRASIL, 1997a).
E, até o presente momento, o CNRH no tocante à representatividade, tem
seguido, rigorosamente, essa previsão (BRASIL, 1997a).
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Observa-se, portanto, que a participação da União, ou seja, do Governo
Federal, no CNRH é majoritária.
Assim, o CNRH acaba por ser um Conselho Federal e não Nacional.
Ressalte-se, que devido à participação desigual e majoritária da União, as
decisões de cunho nacional, podem ser deliberadas conforme interesse do referido
ente federativo.
Pelo exposto, a composição no Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (artigo 33), também torna-se diferenciada (BRASIL, 1997a).
Frise-se, contudo, que a Lei nº 9.433, que deveria ser de âmbito nacional, ao
disciplinar sobre a composição no CNRH, prioriza a forma de representação da
União. E isto fere o Sistema Federativo Brasileiro, que não admite a hierarquia
vertical entre os entes (BRASIL, 1997a).
No que se refere à representação no CNRH, merece análise também o
fixado no artigo 34, inciso II, que dispõe acerca da participação de “representantes
indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos” (BRASIL, 1997a).
O referido dispositivo não está sendo devidamente observado, pois os
Conselhos Estaduais não têm titularidade garantida no CNRH. Portanto, a
participação desses colegiados no CNRH não é igualitária.
Com relação a essa questão, vale a pena destacar o entendimento de
Pompeu (2003 apud Pompeu 2006, p. 317):
Sua composição atual ressente-se de maior participação dos
Estados, conforme preconiza o inc. II do art. 34 da Lei 9.433/1997,
que faz referência a representantes indicados pelos Conselhos
Estaduais, o que significa todos e não alguns. Uma das principais
ações desse colegiado, que ainda não se fez sentir, é a articulação
do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos
nacional, regional, estaduais e dos setores usuários. São
articulações intra e intergovernamentais da maior importância para o
desenvolvimento sustentável do País, pois delas é que deve decorrer
a observância dos planos nacionais de energia elétrica, de
navegação e outros, pelos Planos de Bacia Hidrográfica e, em
decorrência, pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos.

Devido à importância das matérias a serem discutidas e deliberadas que são
de interesse da nação, entende-se que para garantia do princípio democrático na
gestão dos recursos hídricos, seria de grande valia que o CNRH contasse com
participação paritária e igualitária.
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A representação dos usuários dos recursos hídricos, no referido Colegiado
está expressa no inciso III do artigo 34 (BRASIL, 1997a).
Com relação aos representantes das organizações civis de recursos
hídricos, previstos no inciso IV, do artigo 34, da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) temse: os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; as
associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; as
organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos
hídricos; as organizações não-governamentais com objetivos de defesa de
interesses difusos e coletivos da sociedade; e outras organizações reconhecidas
pelo CNRH ou pelos Conselhos Estaduais (POMPEU, 2006, p. 317).
Destaca-se que a Lei nº 9.433 dispõe em seu artigo 35, inciso I, que o
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) tem a função de promover a
articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional,
regional, estaduais e dos setores usuários (BRASIL, 1997a).
Portanto, a participação dos entes e entidades citadas no CNRH é de
primordial importância.
O inciso II, do art. 35 inclui dentre as competências do Conselho: “arbitrar,
em última instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos” (BRASIL, 1997a).
Entende-se, no entanto, que o inciso em tela fere o princípio constitucional
da autonomia dos entes federativos (BRASIL, 1988b). Isso porque, os Conselhos
Estaduais estão vinculados e fazem parte da estrutura dos respectivos entes. Assim,
não há como “arbitrar administrativamente” sobre órgãos que pertencem a outros
entes da federação. Vê-se que o inciso II do artigo 35 é inaplicável (BRASIL, 1997a).
Avalia-se que os incisos III, IV e VI do artigo 35, são cabíveis (BRASIL,
1997a).
No artigo 35, V da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), ao prever que compete ao
CNRH “analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos
e à Política Nacional de Recursos Hídricos”, a lei não especificou que a legislação a
ser analisada é a de âmbito nacional. Entende-se que seria conveniente consignar
também isso.
Considera-se que a redação do inciso VII, do artigo 35 não foi
apropriadamente redigida, causando, assim, dúvidas quanto a inclusão de
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competência do CNRH em “aprovar propostas de instituição dos CBHs e estabelecer
critérios gerais para elaboração de seus regimentos” (BRASIL, 1997a).
O intérprete do texto legal (BRASIL, 1997a) poderá confundir-se e entender
que esta atribuição estende-se também aos colegiados estaduais. O que, diante dos
mandamentos da Lei Maior é inadmissível (BRASIL, 1988b).
Todavia, essa heresia jurídica ocorreu por meio da Resolução CNRH n 05,
de 2000 e suas alterações, que tratam da presente questão, normatizando, inclusive,
para os Colegiados estaduais (BRASIL, 2008a).
A instituição de comitês estaduais é prerrogativa dos respectivos entes
federativos. Assim como a definição da forma de representação do referido órgão,
que faz parte da estrutura estatal e que, nos termos expressos na Lei Maior (art. 25,
caput) pode organizar-se como entender pertinente59 (BRASIL, 1988b).
O texto do inciso X, do art. 35 também merece ser examinado com atenção.
Está consignado que compete ao CNRH “estabelecer critérios gerais para a outorga
de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso” (BRASIL,
1997a).
Esta matéria é relevante, pois a Constituição dispõe que:
Art. 21 - Compete à União:
[...]
XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos
hídricos e definir critérios de outorga de direito de seu uso; [...]
(BRASIL, 1988b)

Vê-se que está expressa a competência da “União” para “definir critérios de
outorga de direitos de uso de recursos hídricos”. E, nenhuma lei infraconstitucional
poderia transferir esta obrigação, para outro ente ou órgão. E se o fizer, estará
ignorando o mandamento da Carta Magna (BRASIL, 1988b).
Releva notar que o CNRH embora seja órgão federal edita algumas normas
de caráter nacional. O dispositivo em foco (art. 35, X) atesta com clareza que o
legislador ao elaborar a presente lei (BRASIL, 1997a) não se ateve para todas as
premissas constitucionais (BRASIL, 1988b). Isto porque, a lei em tela, permite que o
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), pela supremacia nas decisões
por representantes da União, seja tão-somente um “nome fantasia” do Conselho
59

A tratar dos dispositivos que disciplinam acerca dos CBHs a matéria será detalhadamente
analisada. Assim como no estudo de caso (CBH-BPG), do presente trabalho.
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Federal, já que acaba, até mesmo, incorporando atribuições conferidas pela
Constituição Federal (BRASIL, 1988b), ao ente federativo União (BRASIL, 1997a).
Com referência à segunda parte do inciso (art. 35, X) que é o de
“estabelecer critérios gerais para a cobrança por seu uso”, se não se aplicar à União,
estará, igualmente, ferindo a autonomia dos entes federativos, pois no caso de ser a
água um bem do domínio do Estado, a este compete decidir acerca dos critérios
gerais para a respectiva cobrança (BRASIL, 1997a).
Destaca-se que decidir acerca dos critérios gerais para a cobrança pelos
Estados não se confunde com legislar sobre águas. A cobrança diz respeito à
administração do bem público. Portanto, não é o mesmo que “criar o direito de
águas”.
O citado artigo demonstra, claramente, que o legislador ao elaborar a Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997a), não se ateve ao ponto crucial, que é a abrangência
nacional, onde a União é parte do todo (Nação).
Atente-se que em se tratando da Política Nacional de Recursos Hídricos
(BRASIL, 1997a) a União é, assim como os Estados, um ente da federação. A
matéria em epígrafe não está relacionada à soberania da União. E sim a autonomia
dos entes federativos. Portanto, estas prerrogativas conferidas à União, por meio da
lei em foco (BRASIL, 1997a), maculam o âmago do Sistema Federativo Brasileiro
(BRASIL, 1988b).
Ao tratar da composição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH),
a legislação paulista, por meio da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) e do Decreto nº
27.576 (SÃO PAULO, 1987b e SÃOPAULO, 1987c), com redação alterada pelos
Decretos nº 36.542 (SÃO PAULO, 1993a), nº 36.787 (SÃO PAULO, 1993b e
SÃOPAULO, 1993c), nº 39.742 (SÃO PAULO, 1994b), nº 43.265 (SÃO PAULO,
1998e), nº 48.224 (SÃO PAULO, 2003b e SÃO PAULO, 2003c) e nº 51.536 (SÃO
PAULO, 2007l) e nº 53.806 (SÃO PAULO, 2008h)60, assegurou a participação
paritária ao Estado, Municípios e sociedade civil, na proporção de 11 (onze)
representantes, com direito a voto, para cada segmento. Garantindo, desta forma, a
participação tripartite e igualitária não só com referência à composição dos Comitês
de Bacias Hidrográficas, mas também junto ao Conselho Estadual de Recursos
Hídricos.
60

Deliberação CRH nº 86, de 29/10/08 que aprova regimento interno do CRH, também
disciplina acerca da matéria (SÃO PAULO, 2008e).
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Portanto, a representação no CRH, nos termos do Decreto nº 53.806, de
2008 é paritária e igualitária. A composição faz-se por meio de 11 (onze),
representantes de cada segmento, conforme segue: órgãos do Estado; municípios
situados nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que foram
agrupadas em onze grupos e, finalmente, entidades da sociedade civil, assim
especificadas: 1 (um) de usuários industriais de recursos hídricos; 1 (um) de
usuários agroindustriais de recursos hídricos; 1 (um) de usuários agrícolas de
recursos hídricos; 1 (um) de usuários de recursos hídricos do setor de geração de
energia; 2 (dois) de usuários de recursos hídricos para abastecimento público; 3
(três) de associações especializadas em recursos hídricos, de sindicatos ou
organizações de trabalhadores em recursos hídricos, de entidades associativas de
profissionais de nível superior relacionadas com recursos hídricos; 2 (dois) de
entidades ambientalistas ou de entidades de defesa de interesses difusos (SÃO
PAULO, 2008h).
Está regulamentado (artigo 3º), ainda, que serão convidados a integrar o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), com direito a voz e sem direito a
voto, os representantes das universidades oficiais do Estado, indicados pelos
respectivos Reitores; do Ministério Público do Estado de São Paulo; da Ordem dos
Advogados do Brasil (Secção de São Paulo - OAB/SP); do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) (SÃO PAULO,
2008h).
5.4.5 Comitês de bacias hidrográficas federais e do Estado de São Paulo
Preliminarmente, merece destaque que os Comitês de Bacias Hidrográficas
(CBHs), não são dotados de personalidade jurídica. São órgãos colegiados que
fazem parte da estrutura do respectivo ente federativo que os criaram.
De acordo com Pompeu (curso, 2008), os órgãos pertencentes aos entes
federativos e respectivas entidades, receberam esta denominação, porque fazem
parte de um “corpo” (Estado), ou seja, são partes deste “organismo”. Nesse caso,
adotou-se o modelo das ciências biológicas, pois o sentido era similar.
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a) Comitês de bacias hidrográficas federais
Maiores informações e dados acerca dos comitês de rios do domínio da
União estão elencadas no Apêndice L.
Com referência ao Capítulo III, do Título II (Comitês de Bacias Hidrográficas)
entende-se que a Lei nº 9.433, ao disciplinar sobre a matéria pretendeu tratar dos
Colegiados da União (BRASIL, 1997a), pois conforme os princípios constitucionais
estudados (BRASIL, 1988b), o legislador federal não tem competência para
normatizar acerca de órgãos que fazem parte integrante da estrutura dos Estados
membros.
Preliminarmente, nota-se, que na lei em referência, não está consignado que
os Estados deverão criar seus comitês conforme disposto no artigo 39 (BRASIL,
1997a).
Destaca-se que a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), dispõe que:
Art. 39 – Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por
representantes: [...]
II – dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem,
ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; [...]

De acordo com o especificado no dispositivo em comento, o legislador
disciplina, exclusivamente, acerca de comitês de rios do domínio da União (BRASIL,
1997a).
Caso contrário, não faria sentido garantir a participação dos Estados e do
Distrito Federal, nos CBHs estaduais e nos colegiados do Distrito Federal. Seria
redundância e um erro grave que, certamente, o Legislativo Federal não cometeu.
Seguindo a linha de raciocínio apontada, cita-se Castro (1998), que ao tratar
da interpretação das leis esclarece que:
Sabendo que a imperatividade permeia todo o texto, seria possível
ainda avaliá-la em relação a outros elementos de redação, e até
mesmo em função da estrutura da lei. O que interessa frisar aqui,
porém, é a forma como a escrita interage com esse fator, e a
evidência de que vários fatores interagem ao mesmo tempo com a
escrita.

O autor mencionado ao tratar da generalidade no texto legal (objeto e
destinatário da lei), declara que:
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[...] é o domínio de aplicação da norma. Se a idéia de generalidade
orienta a construção desta, os seus limites vão, no entanto, variar em
todo o texto da lei, dependendo exatamente do grau de elasticidade
que cada disposição ou um conjunto delas estabelece em relação a
seu objeto.

E no tocante à abstração da lei, Castro (1998) salienta que corresponde à
virtualidade da situação ou do fato enunciados pela lei. Trata-se do espaço de
significação que o texto apenas projeta e que só ganhará densidade quando, numa
situação concreta, o intérprete ou o aplicador efetuarem o trabalho de
preenchimento criativo deste espaço, numa operação dinâmica que pode envolver a
interconexão de vários dispositivos.
Depreende-se que ao ler uma lei, deve-se interpretá-la fazendo-se uma
conexão entre os vários fatores ali estabelecidos. Faz-se necessário, portanto, uma
leitura geral, considerando-se todos os elementos, onde não sejam pinçadas
palavras ou frases isoladas, sem a devida contextualização.
Atente-se que seguindo o rigor que o processo de elaboração e redação das
leis impõe, o diploma legal em comento, contém em seu artigo 39, incisos e
parágrafos que têm a função de explicar e especificar o objeto do caput (BRASIL,
1997a).
O inciso II, do art. 39, portanto, “explica”, “especifica”, o mandamento do
caput, que é genérico e conciso (BRASIL, 1997a).
Por outro lado, não existe nenhum inciso explicando que o artigo trata
também de Comitês Estaduais.
Outro aspecto significativo do diploma legal comentado é o estabelecido no
§ 4º do artigo 39, onde está fixado que a participação da União em comitês com área
de atuação restrita às bacias de rios do domínio estadual dar-se-á de forma
estabelecida nos respectivos regimentos (BRASIL, 1997a).
O referido parágrafo comprova que o texto da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a),
dispõe, exclusivamente, de comitês de rios do domínio da União, pois está
registrado no mencionado dispositivo que a participação da União nos comitês
estaduais deverá seguir o previsto nos regimentos dos respectivos CBHs, ou seja,
nas leis estaduais.
Depreende-se, portanto, que a Lei nº 9.433, em seu artigo 39, dispõe,
exclusivamente, acerca de CBHs federais. O referido artigo é uma norma específica
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e não geral. Isto porque em respeito ao mandamento constitucional (BRASIL,
1988b), que garante a autonomia dos entes federativos, o diploma legal em
referência não pode disciplinar sobre a criação e composição de órgãos estaduais
(BRASIL, 1997a).
Portanto, a Lei nº 9.433 não fixa normas no tocante à forma de
representação dos Comitês estaduais. Restringe-se a tratar da participação dos
segmentos em Comitês federais (BRASIL, 1997a).
Nesse sentido, cumpre ressaltar que: “Para que sejam eficazes e cumpram
tais fins, as leis devem observar alguns requisitos: integralidade, irredutibilidade,
coerência, correspondência e realidade” (CARVALHO, 2007, p. 72).
E continua o autor:
A Integral é a lei completa, vale dizer, a que trata de todas as
matérias pertinentes à natureza, conteúdo e objetivos que busca
alcançar. [...] O princípio da integralidade não exclui a elaboração de
normas jurídicas setoriais correspondentes aos diversos ramos do
Direito. [...] A integralidade da lei deve evitar que se exaura, numa
única lei, todas as instituições de determinado ramo do Direito. E não
deve impedir que haja ato normativo acessório para complementar e
desenvolver seus princípios. Nunca exorbitar ou contrariar seus
preceitos. [...]
A irredutibilidade da lei significa que a norma deve expressar apenas
o pertinente aos objetivos e fins a que visa, dentro de sua classe e de
seu tipo normativo.
A coerência traduz a necessidade de unidade de pensamento que
deve expressar todo ato legislativo. Devendo, portanto, evitar-se
contradições e desarmonia.
A correspondência da lei verifica-se com a sua inserção no
ordenamento jurídico, cujas normas irão condicionar e validar as
demais. Assim, a lei deverá levar em conta as normas que compõem
o ordenamento jurídico do Estado, disso resultando relações de
subordinação, hipótese em que se cuidará de sua validade.
A realidade da lei significa que ela deverá levar em conta a realidade
social, política, econômica, entre outras, que visa regular [...]
(CARVALHO, 2007, p. 72-74).

Outro fator relevante para compreender os mandamentos contidos no artigo
39 é entender o objetivo do legislador ao elaborar o referido dispositivo (BRASIL,
1997a). E para isso, faz-se necessário examinar o processo de elaboração e
redação das leis.
Ratificando essa assertiva, ao tratar da técnica legislativa, Greco (apud
MARTINS, 2002, p. 708-709) atesta que é de fundamental importância para todos os
operadores do Direito, na medida em que permite compreender a sistemática
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seguida na elaboração, alteração das leis, o que torna mais fácil a captação dos
comandos nelas inseridos, já que a vontade do legislador é veiculada através de
uma linguagem técnica que possui seus padrões próprios de comunicação.
Por isso, Carvalho (2007, p. 113), esclarece que:
Cada artigo deve ter como objeto um único assunto ou princípio,
expressando a idéia principal no caput e as idéias complementares
ou as exceções, nos parágrafos. As discriminações e enumerações
deverão ser tratadas nos incisos, alíneas e itens.

Vale ressaltar que em 1991, quando o Projeto de Lei foi apresentado e no
ano de 1997, ao ser sancionada a Lei n 9.433 (BRASIL, 1997a), já estava em vigor o
Manual de Redação da Presidência da República (MENDES, G. F. et al., 1991).
O mencionado Manual foi elaborado para rever, atualizar, uniformizar e
simplificar as normas de redação de atos normativos no âmbito do Poder Executivo
Federal. E no Capítulo I, da Parte I destaca que:
Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja
redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua
compreensão. A transparência do sentido dos atos normativos, bem
como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito:
é inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. A
publicidade implica, pois, necessariamente, clareza e concisão
(MENDES, G. F. et al.).

Por isso, o diploma legal em comento (BRASIL, 1997a), por ter sido
aprovado pelo Presidente da República, ao ser elaborado, também observou os
preceitos estabelecidos no Manual. Prova disso é o consignado no Capítulo I, da
Parte I, que salienta:
Além de atender à disposição constitucional, a forma dos atos
normativos obedece a certa tradição. Há normas para sua
elaboração que remontam ao período de nossa história imperial,
como, por exemplo, a obrigatoriedade - estabelecida por decreto
imperial de 10 de dezembro de 1822 - de que se aponha, ao final
desses atos, o número de anos transcorridos desde a
Independência. Essa prática foi mantida no período republicano
(MENDES, G. F. et al., 1991).

Verifica-se que no final do texto da Lei nº 9.433 está consignado: “Brasília, 8
de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.” (BRASIL, 1997a).
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Conclui-se que a redação do artigo 39, do citado texto legal, seguiu o rigor
determinado na técnica legislativa (BRASIL, 1997a).
No que tange à redação de parágrafos e incisos, o citado Manual assim
orienta:
[...] 10.2.2.2. constituem, na técnica legislativa, a imediata divisão de
um artigo, ou, como anotado por Arthur Marinho61: “(...) parágrafo
sempre foi, numa lei, disposição secundária de um artigo em que se
explica ou modifica a disposição principal.”
[...] 10.2.2.3. Os incisos são utilizados como elementos
discriminativos de artigo se o assunto nele tratado não puder ser
condensado no próprio artigo ou não se mostrar adequado a
constituir parágrafo. [...] (MENDES, G. F. et al., 1991).

E continua:
Na elaboração dos artigos devem ser observadas algumas regras
básicas, tal como recomendado por Hesio Fernandes Pinheiro: [...]
b) o artigo conterá, exclusivamente, a norma geral, o princípio. As
medidas complementares e as exceções deverão ser expressas em
parágrafos;
c) quando o assunto requerer discriminações, o enunciado comporá
o caput do artigo, e os elementos de discriminação serão
apresentados sob a forma de incisos;
e) as frases devem ser concisas; [...] (MENDES, G. F. et al.).

Posteriormente, a Lei Complementar nº 9562 (BRASIL, 1998c) e sua
alteração63, regulamentada pelo Decreto nº 2.954 (BRASIL, 1999b), veio ratificar
esses mandamentos, trazendo, ainda, novas orientações.
Conclui-se que como a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), foi elaborada
seguindo as regras do Manual da Presidência da República de 1991, está de acordo
também, com os dispositivos da citada Lei Complementar (BRASIL, 1998c).
Assim, para interpretar o artigo 39, do diploma legal em referência (BRASIL,
1997a), deve-se ter em mente o Manual (MENDES, G. F. et al., 1991) e a Lei
Complementar (BRASIL, 1998c).

61

MARINHO, Arthur de Sousa. Sentença de 29 de setembro de 1944, in Revista de direito
administrativo, vol. I, p. 227 (229). Cf .também PINHEIRO, Hesio Fernandes. Técnica
legislativa, 1962. p. 100.
62
BRASIL, 2001a. A legislação mencionada dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da
Constituição (BRASIL, 1988b).
63
Lei Complementar nº 107 (BRASIL, 2001a).
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E para isso, basta observar o descrito nos artigos 10 e 11, da Lei
Complementar (BRASIL, 1998c) que assim estabelecem:
Art. 10 – Os textos legais serão articulados com observância dos
seguintes princípios:
I – a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela
abreviatura “Art.”, seguida de numeração ordinal até o nono e o
cardinal a partir deste;
II – os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos, [...];
Art. 11 - As proposições normativas serão redigidas com clareza,
precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as
seguintes normas: [...]
III – para a obtenção de ordem lógica: [...]
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou
princípio;
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à
norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este
estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos,
alíneas e itens.

Recorre-se, para efeito elucidativo, ao Dicionário (FERREIRA, 1999), que
conceitua “discriminar” como: “1. Diferençar, distinguir; discernir; 2 Separar,
especificar; 3. Separar, estremar; 4. Estabelecer diferença; distinguir.”
Pelo exposto, entende-se que os preceitos estipulados no Manual da
Presidência da República de 1991, recepcionados pela Lei Complementar nº 95
(BRASIL, 1998c) e sua alteração, foram, fielmente, observados pelo Legislativo
Federal ao elaborar o artigo 39 da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
Assim, pode-se afirmar que conforme previsto na alínea b, inciso III, do
artigo 11, da Lei Complementar (BRASIL, 1998c), o “conteúdo” do artigo 39 da Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997a) trata de um único assunto, ou seja, os “comitês de rios do
domínio da União”.
Por isso, o referido dispositivo não contém em seus parágrafos e incisos
qualquer menção aos Comitês Estaduais (BRASIL, 1997a).
Pelo contrário, conforme retro citado, há, apenas, a observação (inciso II, art.
39), de que em Colegiados federais está garantida a representação dos Estados e
do DF cujos territórios se situem, ainda que parcialmente (BRASIL, 1997a).
Outro fator a ser observado é que os Comitês criados por meio da Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997a) são considerados Comitês federais e não nacional.
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Tanto que a denominação dos referidos colegiados é: Comitê de Bacia
Hidrográfica Federal, ou apenas, Comitê Federal. Isto porque faz parte do ente
federativo União e está diretamente ligado ao Governo Federal.
Se a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) tratasse apenas de diretrizes gerais, os
Comitês em referência deveriam ter alcance nacional e denominação de CBH
Nacional. O que, como é sabido, não é o caso.
Para finalizar reporta-se ao texto do Projeto de Lei que deu origem ao
diploma legal em comento (BRASIL, 1997a). E para tanto, cita-se a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Câmara, onde em 1995, após
inúmeras diligências pelo País e no exterior, o então relator apresentou em suas
considerações preliminares que em relação aos Comitês e às Agências de Bacia, o
Projeto fixaria apenas as diretrizes para sua criação, a fim de possibilitar:
[...] uma concepção dos organismos locais em moldes mais
adequados às realidades de sua bacia hidrográfica, bem como a
postergação de sua criação para quando fossem realmente
necessárias64 (POMPEU, 2006, p. 228).

Portanto, verifica-se que o legislador originário não pretendeu invadir os
limites constitucionais (BRASIL, 1988b) ao tratar dos referidos órgãos.
Pelo exposto, entende-se que os Estados-membros não precisam observar
o fixado no artigo 39 da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), pois os entes federativos têm
autonomia para legislar acerca da criação e composição de seus órgãos colegiados.
b) Comitês de bacias hidrográficas criados pela Lei nº 7.663, de 1991
Antes de iniciar o exame acerca dos Comitês de Bacias Hidrográficas do
Estado de São Paulo, registre-se que informações e dados mais detalhados acerca
desses colegiados estaduais estão descritos no Apêndice M.
Destaca-se que em observância à descentralização e à integração na gestão
dos recursos hídricos, a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), criou inicialmente, os
Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e do Alto
Tietê (art. 2º das Disposições Transitórias).

64

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 2.249/1991. Considerações Preliminares
(GER 3.17.23.004-2-jun.1995) apud Pompeu, 2006.
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O referido diploma legal (SÃO PAULO, 1991e) fixou, ainda, que os CBHs,
órgãos consultivos e deliberativos, devem ter as respectivas áreas de atuação préestabelecidas pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos, nas regiões adstritas ao
Estado de São Paulo, onde a competência para editar normas administrativas e de
cunho organizacional é deste ente federativo (arts. 26 e 20).
Ressalte-se que os Comitês65 no Estado de São Paulo têm formação
tripartite e igualitária,66 com representantes dos segmentos Estado, Municípios e
sociedade civil, desde que situados e sediados na respectiva Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), que é a divisão administrativa e
territorial adotada pelo Estado, para efeito da gestão e do gerenciamento dos
recursos hídricos.
Após esses anos e contando, hoje, com 21 (vinte e um) Comitês, pode-se
verificar que o modelo de gestão adotado pelo Estado, tem sido descentralizado,
participativo e integrado, nos moldes previstos na Carta Paulista (art. 205) (SÃO
PAULO, 1989).
Destaca-se que os referidos Colegiados foram “criados” levando-se em
consideração as peculiaridades regionais, com base nos critérios e estudos
consubstanciados no Relatório sobre a Divisão Hidrográfica do Estado e aprovado
pela Lei nº 9.034 (SÃO PAULO, 1994c).
Assim, a maior parte dos CBHs desse Estado (exceção do CBH-AP67), tem
área de atuação definida pela respectiva UGRHI.
Pelo exposto, depreende-se que, a criação dos comitês paulistas tem como
referência a Política Estadual de Recursos Hídricos (SÃO PAULO, 1991e).
Mister é atentar que na divisão paulista, não foram avaliados apenas os
fatores geográficos e técnicos, mas também, os de cunho político-administrativos e
sócio-econômicos. Demonstrando claramente, que esses colegiados integram a
estrutura

administrativa

do

Estado.

E,

conseqüentemente,

devem

ser

regulamentados pelo referido ente federativo.

65

Importa notar que a representatividade no Conselho Estadual de Recursos Hídricos
também é tripartite e igualitária.
66
1/3 para cada segmento, com direito a voto – Deliberação CRH 2/93 (SÃO PAULO,
2002a).
67
Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe , com atuação nas UGRHIs 20
e 21, ou seja, Aguapeí e Peixe, respectivamente.
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Esse ponto é de primordial importância, pois, ignorar essa assertiva, é o
mesmo que desconsiderar o mandamento constitucional, que prevê autonomia dos
entes federativos, no tocante à organização político-administrativa (art. 18) (BRASIL,
1988b).
Assim, fica explícito que a autonomia estadual para compor os Comitês de
Bacias Hidrográficas está prevista na Carta Constitucional (BRASIL, 1988b) e a
inobservância desse dispositivo pode levar ao entendimento de que o Estado ficou
inerte a esta obrigação, o que de fato não ocorreu no referido ente federativo.
No tocante à forma de representação nos CBHs, Barth (2002), que
participou da elaboração do sistema de recursos hídricos do Estado, esclarece que:
Durante a tramitação da Lei 7.663/91 tiveram papel relevante nas
negociações políticas os Consórcios Intermunicipais de Bacias
Hidrográficas, em especial o das bacias dos rios Piracicaba e
Capivari, ação que assegurou a representação paritária dos
municípios nos comitês com relação ao estado. Observe-se que a lei
adotou o limite máximo de um terço dos votos para os
representantes das entidades civis e esse teto somente foi garantido
nos estatutos dos comitês. Há críticas sobre essa composição dos
comitês paulistas em face dos comitês de outros estados, onde a
sociedade tem paridade com o poder público. Essa crítica, em parte,
decorre do pressuposto de que os municípios se articulam com o
estado para agir em uníssono; mas isso, na prática, não se verifica
em São Paulo, pois os municípios paulistas são fortes e
independentes.

5.4.6 Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo
Merece destaque, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), criado
pela Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e)68, para dar suporte financeiro à Política
Estadual de Recursos Hídricos.
As receitas para dar suporte financeiro ao Fundo, provêm de diversas fontes,
entre as quais: as dotações orçamentárias do tesouro do Estado; a compensação
financeira que o Estado recebe em decorrência dos aproveitamentos hidrelétricos,
royalties da Itaipu Binacional, empréstimos nacionais e internacionais, além da
cobrança pelo uso da água (SÃO PAULO, 1991e).

68

Regulamentado pelo Decreto nº 48.896 (SÃO PAULO, 2004a), alterado pelo Decreto nº
51.478 (SÃO PAULO, 2007j).
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Os órgãos colegiados paulistas vêm recebendo há cerca de 15 (quinze)
anos os recursos financeiros do Fehidro, que são destinados até dez por cento, ao
pagamento de custeio e de pessoal dos Comitês e o restante deve financiar estudos,
projetos, obras, dentre outras ações de interesse aos recursos hídricos, que podem
ser apresentados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado;
concessionárias de saneamento; usuários de recursos hídricos; organizações não
governamentais e consórcios intermunicipais.
O fluxo da decisão acerca da destinação dos recursos é o seguinte:
anualmente, o comitê coordenador do plano estadual de recursos hídricos (Corhi)
elabora uma proposta de índice para rateio do dinheiro, contando-se as 22 (vinte e
duas) UGRHIs. E para tanto, adotam-se critérios que levam em consideração a
dimensão da bacia, sua população e o estágio de organização e de elaboração,
revisão e/ou implementação dos instrumentos de gestão pelo CBH. A proposta é
encaminhada para o Conselho de Orientação do Fehidro, para análise. Caso seja
aprovada, será submetida ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Os Comitês,
com base nas prioridades definidas para a bacia hidrográfica, aprovam os critérios
de seleção e hierarquização de projetos a serem financiados. Assim, de acordo com
o prazo determinado, os pedidos de financiamento são encaminhados à Secretaria
Executiva do CBH, que faz a sistematização e hierarquização dos projetos, por meio
da respectiva Câmara Técnica69. Após essa etapa, os projetos são submetidos para
a Plenária do Comitê. Havendo aprovação da Plenária, os projetos indicados são
encaminhados aos agentes técnicos, para aprovação. E a seguir, os proponentes
apresentam a documentação financeira das respectivas entidades (PIO et al., 2004,
p. 213).
Ressalte-se que a verba de custeio do Fehidro é dividida entre os CBHs,
ficando

depositada

em

uma

subconta,

que

não

pode

ser

do

Comitê,

especificamente, já que este não possui CNPJ70, tampouco, personalidade jurídica.
Nesta subconta, utiliza-se o CNPJ da entidade responsável pela Secretaria
Executiva do Colegiado, que deverá prestar contas inclusive, ao Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo. E com relação aos recursos para financiamento de
projetos, obras, etc., cada tomador deve abrir conta específica junto ao agente
69

Na câmara técnica tem-se a participação de representantes indicados pelos três
segmentos.
70
CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
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financeiro autorizado pelo Estado. Neste caso, por ser dinheiro público, também está
sujeito à auditoria do Tribunal de Contas.
Assim, a responsabilidade legal e financeira referente ao recurso é da
entidade responsável pela Secretaria Executiva e não do Comitê.
5.5 Considerações acerca da legislação analisada
A partir do exposto, podem ser efetuadas as seguintes considerações:
a) os Conselhos Nacional e Estadual não possuem a mesma forma de
representação;
b) O Conselho Nacional tem representação majoritária da União;
c) na Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), os artigos 34 a 40, não disciplinam
acerca da composição dos Conselhos Estaduais e dos Comitês de Bacias de rios do
domínio dos Estados, pois esses fazem parte da estrutura dos respectivos entes
federativos;
d) a composição nos Comitês de Bacias Hidrográficas e no Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, no Estado de São Paulo, é tripartite e igualitária
(SÃO PAULO, 1991e e SÃO PAULO, 2002a);
e) verifica-se que nos termos da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), em Comitês
Federais, órgãos de nível regional e que decidem sobre questões locais, a
participação do Executivo (União, Estados e municípios) é limitada à metade do total
(art. 39, § 1º). E no CNRH, que delibera acerca de matérias de grande importância
em nível Nacional, a participação do Executivo Federal (Governo Federal) é
majoritária (art. 34, parágrafo único);
f) nem todos os dispositivos da Lei Federal (BRASIL, 1997a) são claros. Por
isso, gera dúvidas de interpretação. Assim, em determinados artigos, seria
necessário incluir parágrafos e incisos, explicando e detalhando o ordenamento
contido no caput;
g) a Lei Federal (BRASIL, 1997a), ora disciplina com abrangência nacional
(normas gerais), ora trata de questões de interesse exclusivo da União, como ente
federativo (normas específicas);
h) o legislador federal, por vezes, ao tratar do ente federativo União,
confunde autonomia com soberania. E acaba por ferir o princípio basilar expresso na
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Constituição Federal (BRASIL, 1988b), que é o conceito de federação, onde não há
hierarquia entre os entes que formam o País (BRASIL, 1997a);
i) os Estados devem cumprir, fielmente, a lei federal (BRASIL, 1997a),
naquilo que não conflite com a autonomia dos referidos entes federativos, nos
termos estabelecidos na Lei Maior (BRASIL, 1988b);
j) entende-se que a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) não fere os princípios
constitucionais (BRASIL, 1988b);
k) acredita-se que o conhecimento e análise do tema não são
suficientemente adequados, pois a interpretação das referidas leis (BRASIL, 1997a e
SÃO PAULO, 1991e), por vezes, não têm sido pacífica. E nesses casos, a solução é
utilizar a Constituição Federal (BRASIL, 1988b) como referência;
l) frise-se que o Texto Magno (BRASIL, 1988b) é o limite legal para
interpretação e aplicação das normas em tela (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO,
1991e).
6 ESTUDO DE CASO
No Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande71, no Estado de
São Paulo, desde março de 2005 há um conflito de interpretação das Leis nº 9.433,
(BRASIL, 1997a) e nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), que estabelecem as respectivas
Políticas de Recursos Hídricos e de princípios consagrados pela Constituição
Federal (BRASIL, 1988b).
Esse embate teve origem no referido Colegiado, pois quatro entidades da
sociedade civil apresentaram Representações ao Ministério Público do Estado de
São Paulo, pleiteando alteração do estatuto, no tocante à proporção adotada na
composição do Comitê, propondo-se a adoção similar à estabelecida pela Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997) e Resolução CNRH72 nº 05, de 10 de abril de 2000 (BRASIL,
2008a).
No Estado, a composição dos Comitês e do Conselho de Recursos Hídricos
(CRH) é de 1/3 (um terço) para cada segmento (Estado, Municípios e sociedade
civil).
71

CBH-BPG.
Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que foi alterada pela Resolução
CNRH nº 18, de 20 de dezembro de 2001 (BRASIL, 2008b) e pela Resolução CNRH nº 24,
de 24 de maio de 2002 (BRASIL, 2008c).

72
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E em Comitês da União está prevista (BRASIL, 1997a) a seguinte
composição: 1. representantes da União; 2. dos Estados e do distrito Federal cujos
territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação;
3. dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; 4. dos
usuários das águas de sua área de atuação; 5. das entidades de recursos hídricos
com atuação comprovada na bacia (art. 39).
O parágrafo § 1º do citado dispositivo destaca que o número de
representantes de cada setor mencionado, assim como os critérios para indicação,
serão estabelecidos nos regimentos dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs),
limitada a representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal
(DF) e Municípios à metade do total de membros (BRASIL, 1997a).
Posteriormente, por meio da Resolução nº 05, de 200073 (BRASIL, 2008a), e
suas alterações (arts. 8º e 14), o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
disciplinou que os comitês de bacias hidrográficas devem ser instituídos e
organizados, de acordo com o expresso nas citadas normas, que em tese, teriam
sido redigidas nos moldes estabelecidos pela Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e suas
alterações.74
Registre-se, por oportuno, que a Resolução em comento (BRASIL, 2008a),
ao estabelecer regras para os órgãos pertencentes aos Estados (CBHs), feriu os
princípios adotados e consagrados pela Constituição Federal, no tocante à
competência e autonomia dos entes federativos (arts. 18 e 25), questão que será
devidamente analisada a seguir (BRASIL, 1988b).
Com base nos dispositivos legais mencionados, a sociedade civil ao
apresentar as alegações, argumentou que Estado e Municípios deveriam ser
considerados no Comitê estadual (CBH-BPG), como um único segmento, ou seja,
“Poder Executivo”.
Os Promotores de Justiça, Curadores do Meio Ambiente de Barretos,
acolhendo as solicitações da sociedade civil, endereçaram ao Comitê75 uma
73

Publicada no Diário Oficial da União, em 11 de abril de 2000.
A Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) foi alterada pela Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000c), que dispõe
sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA. E pela Lei nº 10.881 (BRASIL,
2004b), arts. 33 e 51, respectivamente.
75
Destaca-se que o CBH não possui personalidade jurídica. Ainda assim, a “Recomendação”
do MP foi encaminhada à Presidenta do Comitê – que é representante da sociedade civil. A
representante, à época, ocupava o cargo de Presidente em exercício. Posteriormente a
Presidência retornou aos Municípios, conforme acordo entre os representantes do CBH.
74
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Recomendação, que em suma, contém o seguinte teor: “[...] observância da
Legislação Federal no que diz respeito à composição do comitê, assegurada à
sociedade civil metade dos membros. “
Uma vez que o Comitê de Bacia Hidrográfica não é dotado de personalidade
jurídica a Recomendação em epígrafe foi encaminhada ao Comitê Coordenador do
Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI), que nos termos fixados pela Lei nº
7.663 (SÃO PAULO, 1991e) tem a função de dar apoio aos CBHs (artigo 28).
Inclusive no tocante aos aspectos jurídicos.
À época, a entidade que respondia pela Secretaria Executiva do CorhiI76 era
o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (Daee).77
Assim, a Recomendação do Ministério Público (MP) foi analisada pela
Procuradoria Jurídica (PJ) da mencionada autarquia.
A PJ do Daee, ao proceder ao exame da matéria, alertou para o fato de que
o estatuto do CBH-BPG fora redigido e elaborado, conforme determinado na Lei nº
7.663 (SÃO PAULO, 1991e).
E, dentre seus comentários, citou Granziera, destacando que ao tratar da Lei
nº 9.433 (BRASIL, 1997a), a autora preleciona que “a instituição dos Comitês de
Bacia Hidrográfica, têm caráter flexível [...]. A composição dos Comitês de Bacia
Hidrográfica depende do acordo político a que se chegar”.
Assim, a Procuradoria do Daee entendeu que o Comitê BPG não
necessitaria alterar seu estatuto para adaptar-se às disposições da Lei (BRASIL,
1997a), no que concerne à proporção de membros representantes da sociedade
civil. Uma vez que as disposições do estatuto decorrem da Lei nº 7.663 (SÃO
PAULO, 1991e) e das disposições das Deliberações do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos. Destacando que:
[...] não poderia o Comitê simplesmente alterar o estatuto no que
respeita à representatividade da sociedade civil, desatendendo a
legislação estadual, que em tese, poderia ser modificada a fim de

76

CORHI – criado pelo Decreto nº 27.576 (SÃO PAULO, 1987b e SÃO PALO, 1987c),
conforme disposto na Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), tendo sido alterado pelo Decreto
53.806, de 11 de dezembro (SÃO PAULO, 2008h) e Deliberação CRH nº 86 (SÃO PAULO,
2008e).
77
Registre-se que o Estado de São Paulo é pessoa jurídica de direito público interno e o
Daee (autarquia) é órgão afeto à Secretaria de Estado de Saneamento e Energia (à época
denominada Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento).
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contemplar a mesma representatividade na composição dos Comitês
e do próprio Conselho Estadual, nos moldes da legislação federal.

Assim, o Parecer do Daee, contrário ao pedido da Recomendação, resultou
em uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo78 contra o CBH-BPG (que não é dotado de personalidade jurídica) e o
Governo do Estado.
O MP pede que a composição do CBH atenda à paridade prevista na Lei de
Política Nacional de Recursos Hídricos, garantindo a representatividade da
sociedade civil, a pelo menos, metade do número de membros do Comitê (BRASIL,
1991a).
E, dentre as considerações elencadas, a Promotoria de Justiça de Barretos
alegou que, caso a composição do Comitê não se adequasse ao determinado na Lei
nº 9.433 (BRASIL, 1997a), estaria persistindo o desequilíbrio na composição do
Colegiado, havendo, portanto, violação, em tese, de princípios da Administração
Pública, previstos na Constituição Federal (BRASIL, 1988b) e na Lei de Improbidade
Administrativa - Lei nº 8.429 (BRASIL, 1992).
Vale ressaltar que o cumprimento da legislação estadual, pelos membros e
representantes do CBH-BPG, inclusive no que tange a redação do estatuto, não é
uma opção do mencionado Colegiado (SÃO PAULO, 1991e). Trata-se, isto sim, de
uma obrigação estabelecida pela Carta Cidadã (BRASIL, 1988b). E, corroborando
com essa assertiva, doutrina Greco (apud GANDRA, 2002, p. 708-709) que:
Toda lei está revestida de presunção de constitucionalidade. Cabe ao
Poder Executivo cumprir não só as leis como a Constituição. Porém,
não cabe aos agentes administrativos subordinados deixar de aplicar
a lei porque, a seu juízo, há uma inconstitucionalidade.

Em 21 de julho de 2006, o Presidente do Comitê79, contestou a ação civil
pública movida pelo Ministério Público e destacou, dentre suas considerações, que o
CBH não possui personalidade jurídica e não poderia fazer parte da relação
processual. Solicitando finalmente, que “a ação seja julgada improcedente”.
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De 11 de outubro de 2005 – Proc nº 066.01.2005.000983-3 – 3º Vara Cível da Comarca de
Barretos. Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo. Réus: Estado de São Paulo e
Comitê de Bacia do Baixo Pardo Grande.
79
Informações e cópia do documento fornecidas pela Secretaria Executiva do CBH-BPG e
pela CRHi.
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A Procuradoria Geral do Estado (PGE), por sua vez, contestou o pedido do
autor (MP), alegando que, com base na Constituição Federal (BRASIL, 1988b), a
criação e funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas no território do Estado
de São Paulo, não necessitam seguir as regras que a União estabeleceu para os
CBHs criados em razão dos rios de seu interesse – liberdade que os Estadosmembros da Federação possuem de se auto-administrar. Concluindo que, o pedido
da inicial era improcedente e, portanto, não merecia ser acolhido.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação civil pública movida pelo
MP.80
A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo ao recorrer81 do juízo
monocrático reiterou a preliminar de ilegitimidade de parte82 e, no mérito, considerou
incabível a aplicação da legislação federal, por ferir o princípio federativo.
Ao apelar da decisão do Judiciário, a Fazenda do Estado requereu, fosse
dado efeito suspensivo ao recurso. No entanto, o recurso foi recebido apenas em
seus regulares efeitos que, no caso, é apenas devolutivo. Isto significa que a
sentença deveria ser prontamente cumprida, muito embora estivesse pendente de
recurso.
Assim, a decisão de primeira instância trouxe graves conseqüências para a
administração pública estadual, pois a decisão em referência veio a alterar a
composição de um único Comitê, quando todos os demais, inclusive e
especialmente os situados na mesma Bacia Hidrográfica, regem-se por lei estadual
(SÃO PAULO, 1991e).
Em decorrência, a Procuradoria Geral do Estado solicitou suspensão da
eficácia da decisão. E não obteve êxito.
O recurso83 foi enviado para a Câmara Especial do Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).
O Ministério Público (MP), por sua vez, em ambas as instâncias, pugna pelo
desprovimento dos apelos.
80

3º Vara Cível, Comarca de Barretos. Processo nº 066.01.2005.000983-3, Nº de
Ordem/Controle 1815/2005, p. 3-13
81
Em 19 de julho de 2007.
82
Por entender que o Comitê não é dotado de personalidade jurídica e não pode, portanto,
responder em juízo como parte.
83
Apelação Cível com Revisão nº 772.747-5/2-00 – Comarca de Barretos. Apelantes: Comitê
da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo Grande e Fazenda do Estado de São Paulo. Apelado:
Ministério Público.
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Em 04 de junho de 2009, na Apelação Cível com Revisão (nº 772.747-5/2-00
– da Comarca de Barretos – Voto nº 14.755), em Acórdão da Câmara Especial do
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi negado
provimento aos recursos.
Para efeito elucidativo, vale a pena lembrar que a forma de representação
dos Comitês é matéria de cunho, exclusivamente, constitucional, pois trata-se de
competência dos entes federativos. Portanto, o recurso em referência, não deveria
ter sido encaminhado para a mencionada Câmara Especial.
Avalia-se que o entendimento do TJSP apresentou equívocos, que merecem
ser esclarecidos, conforme será apontado a seguir.
Assim, serão detalhadamente discriminadas todas as questões que
deveriam ter sido objeto de análise e estudo.
6.1 Análise das representações da sociedade civil
Para analisar o conflito no CBH-BPG, entende-se pertinente examinar a
questão desde o início.
Em 03 de março de 2005 (próximo à eleição do Colegiado) quatro entidades
do segmento sociedade civil (Associação Barretense de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - ABEAA; Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo – Regional
Barretos; Associação Barretense de Ecologia e Meio Ambiente Ipê Amarelo e
Instituto Barretos de Tecnologia – IBT), apresentaram Representações ao Ministério
Público do Estado, solicitando alteração do estatuto do Comitê, no tocante à
representação e composição, alegando que estaria o Colegiado agindo ao arrepio
da lei, já que neste quesito, não cumpria o estabelecido na legislação federal
(BRASIL, 1997a e BRASIL, 2008a).
Para se fazer um exame criterioso, mister é buscar entender todos os pontos
que levaram à presente questão. Porque, ao compreender o fato que gerou as
Representações, entende-se também o(s) objetivo(s) das partes.
Isto porque, não basta conhecer o pedido, deve-se mais do que isso,
procurar entender a intenção das partes interessadas.
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O primeiro ponto a destacar é que as entidades retro indicadas, segundo
informação da Secretaria Executiva do Comitê84 participavam como membros do
CBH, desde o ano de 1996, conforme segue:
1 - ABEAA : de 1996 até presente momento85;
2 - Sindicato dos Engenheiros – Regional Barretos: de 1996 até o presente
momento;
3 - Associação Barretense de Ecologia e Meio Ambiente Ipê Amarelo: de
1996 até 30/03/2007;
4 - IBT: de 1996 até 29/03/2005.
Observa-se, que em 2005, as entidades mencionadas, participavam como
membros do Colegiado, há nove anos e certamente dispunham de informação de
que a composição do Comitê seguia os moldes estabelecidos na lei paulista (SÃO
PAULO, 1991e).
Frise-se, por oportuno, que as entidades em foco, vinham atuando como
membros do CBH, portanto, participando de reuniões, votando, opinando,
argumentando, questionando. Alerte-se que participaram, também, da elaboração do
estatuto, que foi redigido e aprovado após a criação do Comitê, em 1996. E ainda
assim, esperaram nove anos, para decidir defender a tese de que no estatuto, a
proporção de representantes no CBH, estava em desacordo com a Lei nº 9.433
(BRASIL, 1997a) que foi editada um ano após a criação do citado Comitê (em 1996).
Ressalte-se, outrossim, que decidiram apresentar a Representação ao
Ministério Público (MP), especificamente, no mês de março de 2005, próximo à
eleição do Colegiado.
Essa questão também deve ser analisada com atenção e cautela, pois,
conforme mencionado, para saber o que levou, ou melhor, motivou àquelas
entidades a apresentarem as Representações, faz-se necessário examinar e discutir
os vários aspectos que, acredita-se, moveram os autores do pedido.
Por isso, ao efetuar o exame das Representações é imprescindível ter em
mente não só “o que” pretendem os autores, mas, principalmente, “porque”
pretendem.
84

Em 02 de fevereiro de 2010, a Secretaria Executiva do Comitê, informou (por e-mail) as
datas em que as entidades que apresentaram Representação, iniciaram a participação
como membros do referido Colegiado. Existem atas de reuniões que comprovam a
veracidade da informação.
85
Presente momento – significa que até o ano 2010 continuam participando.
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As quatro Representações foram apresentadas na mesma data. E três
delas, com redação idêntica (Sindicato dos Engenheiros de São Paulo – regional
Barretos; Associação Barretense de Ecologia e Meio Ambiente Ipê Amarelo e
Instituto Barretos de Tecnologia).
A ABEAA, além de assinar em conjunto com cada uma das entidades
mencionadas, também apresentou uma como única signatária, onde teceu
comentários acerca do Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí Federal86, comparando e apontando as diferenças na composição do CBHPCJ Federal e do CBH-BPG, que é Estadual.
Portanto, usou-se como referência um Colegiado regido pela legislação
federal (BRASIL, 1997a) e não pela estadual (SÃO PAULO, 1991e). As
Representações em foco, inicialmente especificaram as considerações a seguir
registradas.
Dentre as alegações contidas nas Representações consta que: a) que os
cargos que detêm poder (Presidência e Secretaria Executiva) são escolhidos por
meio de um ajuste costumeiro do CBH (entre os membros) e não pelo estatuto; b) a
legislação federal (BRASIL, 1997a e BRASIL, 2008a) é clara ao estabelecer um
limite máximo na participação poder executivo (50%) e o Colegiado não estava
obedecendo esta determinação legal; c) que a lei estadual (SÃO PAULO, 1991e)
está de acordo com a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e também limita a participação
do Executivo; c) que cada um dos agrupamentos especificados nas alíneas de a, b,
c, inciso III, do artigo 24, da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), têm direito a no
máximo um terço dos votos. Assim, por mais entidades que qualquer agrupamento
das alíneas a, b, c tivesse esse agrupamento não poderia ter mais que um terço dos
50% de votos que cabem à sociedade civil.
Nota-se que a preocupação dos representantes das citadas entidades é a
questão “dos cargos que efetivamente detêm o poder.”
Nessa frase já está expressa, pelo menos uma das motivações.
Prova disso é que a questão veio à tona, próximo à eleição de 2005. Eleição
essa que seria para a escolha de Presidente, Vice-Presidente e Secretário
Executivo.
86

Registre-se que nas Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, à época, existiam dois
Comitês. Um Estadual (São Paulo) e outro federal. E cada um foi criado pelas leis dos
respectivos entes federativos.
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Provavelmente, por isso, ao discorrer sobre a matéria em tela, os
representantes das mencionadas entidades, não atentaram para o ponto principal espinha dorsal de toda questão -, que é a Constituição Federal e Estadual. (BRASIL,
1988b e SÃO PAULO, 1989)
Outro fator que não foi observado e merece destaque é que o CBH é um
Colegiado. E o conceito de Colegiado (FERREIRA, 1999) é: “[...] 3. Órgão dirigente
cujos membros têm poderes idênticos.“
O simples conhecimento do significado do vocábulo citado já bastaria para
que os representantes da sociedade civil não utilizassem “os cargos” no Comitê
como justificativa para a Representação. Já que em um Colegiado todos os
membros têm poder idêntico.
Ressalte-se que a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), disciplina nos moldes da
paulista. E dispõe que “Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão dirigidos por um
Presidente e um Secretário, eleitos dentre seus membros” (art. 40).
Portanto, de acordo com a legislação federal e estadual, pode-se afirmar
que, visualizar os CBHs como órgãos que possibilitam a ascensão ao “poder” é
desvirtuar o Sistema Nacional e Estadual de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997a e
SÃO PAULO, 1991e).
A Representação afirma, ainda, que os cargos de Presidente, VicePresidente e Secretário Executivo são ocupados por representantes do Poder
Executivo Municipal, da sociedade civil e do Poder Executivo Estadual,
respectivamente.
Este acordo espelha a vontade dos representantes do Comitê, inclusive da
sociedade civil, conforme previsto na legislação (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO,
1991e).
E essa decisão é fruto da vontade da maioria (Estado, Municípios e
sociedade civil).
E, como consta nos documentos em foco, isso é um “ajuste costumeiro”,
“que é praxe, não por força do Estatuto [...]”.
Uma dúvida que surge é acerca da razão de se pretender alterar o estatuto
do CBH-BPG, uma vez que os cargos no colegiado são definidos a partir de um
“ajuste costumeiro” e não de uma decisão contida no estatuto.
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Como informado pelas partes, a matéria relacionada aos “cargos”, não é um
mandamento instituído por meio de lei ou estatuto, mas a “vontade” da “maioria”,
que estava sendo respeitada. Princípio basilar da democracia87.
Essa assertiva é facilmente comprovada. Basta observar que dos 13 (treze)
representantes da sociedade civil daquele Comitê, apenas 4 (quatro) apresentaram
Representação. O que, nos cálculos matemáticos, demonstra, claramente, que não
é a maioria.
Outro ponto relevante que merece destaque é o de que as interessadas
entendem que o “erro” ou “falha” é no estatuto do Comitê e não na lei estadual (SÃO
PAULO, 1991e).
Pelo entendimento consignado nas Representações, a lei paulista (SÃO
PAULO, 1991e) garante à sociedade civil, a representatividade de 50% (cinqüenta
por cento) nos Comitês.
Para compreender, efetivamente, o conteúdo do texto legal, mister é fazer
um exame criterioso e despojado de quaisquer interesses ou desejos.
Para isso, deve-se atentar, preliminarmente, que a análise da legislação
federal e estadual deve considerar sempre a Constituição Federal (BRASIL, 1988b),
que contém os princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio.
Ademais, é pacífico o entendimento de que confundir um ordenamento
jurídico com outro, poderá, até mesmo, vir a macular os princípios e garantias
constitucionais (BRASIL, 1988b).
Por isso, considerando a Constituição Federal (BRASIL, 1988b), verifica-se
que a Lei nº 7.663, em seu artigo 24, inciso III não dá margens a dúvidas de
interpretação, como sugerem os representantes das entidades (SÃO PAULO,
1991e).
No referido artigo está fixado um limite máximo para a participação dos
representantes da sociedade civil com direito a voto, especificando que será de, no
máximo, um terço do número total de votos (SÃO PAULO, 1991e).
Fazendo-se a exegese do citado artigo, pode-se entender o objetivo do
legislador ao tratar dessa matéria.
87

Conceito de democracia: “[...] 2. Doutrina ou regime político baseado nos princípios da
soberania popular e da distribuição eqüitativa do poder, ou seja, regime de governo que se
caracteriza, em essência, pela liberdade do ato eleitoral, pela divisão dos poderes e pelo
controle da autoridade, i. e., dos poderes de decisão e de execução; democratismo. [...]”,
Dicionário (FERREIRA, 1999).
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E para isso, recorre-se ao Dicionário (FERREIRA, 1999), quando esclarece
que o vocábulo “total” significa: “1. Que constitui ou abrange um todo; completo; 2.
Resultado da adição; soma.”
Desta forma, retornando ao texto da lei (SÃO PAULO, 1991e), segundo o
conceito descrito no dicionário, verifica-se que número total de votos é sinônimo de:
“número que constitui ou abrange um todo”, que no caso são os votos do Estado,
dos Municípios e da sociedade civil. Pode ser ainda, “número referente ao
completo”, que na presente questão é o Estado, os Municípios e a sociedade civil.
Para confirmar essa interpretação, o dicionário retro mencionado, destaca
que a palavra “todo” deve ser entendida como: “1.Completo, inteiro, total: 2 Que não
deixa nada de fora; a que não falta parte alguma” (FERREIRA, 1999).
O vocábulo “todo” refere-se, logicamente, ao número total – completo,
inteiro, que não deixa nada de fora. E, de acordo com o consignado na Lei nº 7.663
(SÃO PAULO, 1991e) são os representantes com direito a voto, dentro do
Colegiado.
Pelo exposto, entende-se que o legislador estadual ao garantir a
participação da sociedade civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas, limitou a
representatividade com direito a voto, no limite máximo de 1/3 (um terço), levando
em consideração a participação na mesma proporção, ao Estado e aos Municípios
contidos nas bacias hidrográficas (SÃO PAULO, 1991e).
Ressalte-se que essa restrição não foi estendida aos referidos entes
federativos. A lei limitou, apenas, a participação da sociedade civil (SÃO PAULO,
1991e).
Destaca-se, outrossim, que o artigo 2º, da Deliberação do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos88 nº 02, de 1993 (SÃO PAULO, 2002a) e suas
alterações, estabelece que os CBHs em sua composição atenderão ao princípio de
gestão tripartite dos recursos hídricos, assegurando participação paritária dos
Municípios em relação ao Estado e participação da sociedade civil, respeitado o
limite máximo de 1/3 (um terço) do número total de votos para seus representantes,
em conformidade com o disposto no artigo 24 e seu inciso III (SÃO PAULO, 1991e).

88

CRH órgão de representatividade tripartite e igualitária, nos moldes dos Comitês paulistas.

120

E o parágrafo único, do artigo 2º, fixa que a participação referida no “caput”,
implica no direito a voz e voto, com sistemática a ser definida nos estatutos de cada
Comitê, de acordo com as peculiaridades regionais (SÃO PAULO, 2002a).
Portanto, verifica-se que o estatuto do Comitê, não estava em desacordo
com o disposto em lei, como sugerem os representantes da sociedade civil.
Observa-se também, que no pleito em foco, as partes tratam o possível
conflito de legislação (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e), como uma
interpretação irregular por parte dos membros do CBH-BPG.
As interessadas, não examinam, em nenhum momento, as competências
atribuídas aos entes federativos, por meio do Texto Constitucional (BRASIL, 1988b).
Nas Representações, os princípios básicos garantidos pela Carta Cidadã
não foram, sequer, mencionados (BRASIL, 1988b).
As entidades interessadas, com o intuito de acrescentar veracidade ao seu
pleito, “pinçaram” a citação de Paulo Affonso Leme Machado (2002) e o
entendimento de Maria Luiza Machado Granziera (2001), que estavam, como podese observar a seguir, fazendo comentários, tão-somente, acerca da Lei nº 9.433
(BRASIL, 1997a).
Os autores das Representações informam que Granziera, assim como
Machado, entende que a:
[...] representação dos Poderes Executivos da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios é limitada à metade do total dos
membros do Comitê (art. 39, § 1º, da Lei 9.433/1997). Tanto da parte
governamental como da parte da sociedade civil é de ser entendido
que as representações terão distribuição equânime, isto é, usuários e
entidades, de um lado, e, de outro, União, Estados e Municípios irão
distribuir com eqüidade a metade dos postos que lhes cabem.

Como se vê, há uma falha na assertiva dos representantes das entidades
em foco.
Basta ler o texto, para observar que a análise dos juristas é acerca da lei
federal. Tanto assim que o autor escreveu entre parênteses o artigo e a lei (BRASIL,
1997a).
É notório que o contexto de onde foi extraída a citação é outro. Nada tem a
ver com a questão ora examinada.
Portanto, o parecer mencionado trata dos comitês federais e é pertinente.
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Ressalta-se, outrossim, que a citação em nenhum momento, faz menção à
legislação estadual (SÃO PAULO, 1991e e SÃO PAULO, 2002a).
Na realidade, o autor está apenas esclarecendo o que consta na Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997a).
E ao ler o texto do referido diploma legal (BRASIL, 1997a), pode-se verificar
que está escrito, exatamente, isso.
Nota-se que Machado (2002), também não está expondo sua opinião no
tocante à representatividade dos Comitês estaduais e federais.
Pelo contrário, o autor limitou-se a transcrever o que consta no mandamento
legal da União (BRASIL, 1997a).
Para conhecer como e porquê os comitês paulistas apresentam esta
composição, precisa-se retroceder à época da instalação do primeiro, que foi o
Comitê das Bacias Hidrográficas do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí). Como os
estatutos definem três cargos eletivos, ficou decidido, por meio de acordo entre as
partes (Estado, Municípios e sociedade civil), que o segmento dos Prefeitos
escolheria o presidente, simbolizando a descentralização; a categoria sociedade civil
elegeria o vice-presidente, sinalizando para a participação e o Estado indicaria o
secretário executivo, porque detém a maior parte das informações e conhecimento
sobre os recursos hídricos, além da necessária estrutura operacional (técnicos e
máquina administrativa). Os demais comitês, por livre e espontânea vontade,
também adotaram este procedimento para escolha dos respectivos representantes
(Pio et al., 2004, p. 210):
Ressalte-se ainda que as secretarias executivas dos comitês paulistas
oferecem as dependências, materiais e mão-de-obra necessários para o
funcionamento dos colegiados.
Outro fator relevante que merece ser considerado é a representação do
Estado e Municípios, pois nas Representações, considerou-se os referidos entes
federativos como “Poder Executivo”.
No tocante a essa matéria, deve-se atentar que a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO,
1991e), em atendimento ao previsto na Carta Constitucional (BRASIL, 1988b) não
atribui aos segmentos Estado e Municípios, competência para atuar em uníssono.
A legislação de São Paulo não considera Estado e Municípios como uma
única categoria ou segmento, ou seja, de Poder Executivo (SÃO PAULO, 1991e e
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SÃO PAULO, 2002a). E a razão para isso está estampada na Lei Maior (BRASIL,
1988b).
É importante notar que a Constituição Federal (BRASIL, 1988b) disciplina
que: “A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos” (art. 18).
A autonomia, consagrada no texto constitucional (BRASIL, 1988b), permite
sim, que esses entes atuem, preferencialmente, de forma harmônica, articulada e
integrada, mas não conexa, idêntica ou interdependente.
E este é o grande diferencial.
Exigir o contrário é o mesmo que ferir o texto constitucional (BRASIL,
1988b).
Há que ficar claro que, dentro de um Comitê de Bacia, o Poder Executivo
Estadual e os Poderes Executivos Municipais, representam entes federativos
distintos. E esse é o cerne da questão.
Estado e Municípios, nos termos disciplinados no Texto Magno (BRASIL,
1988b), são entes federativos com atribuições e competências específicas. Até
mesmo no tocante à edição de leis, a Constituição Federal (BRASIL, 1988b) reserva
direitos e obrigações distintos entre Estado e Municípios (art. 25, 29 e 30).
Por exemplo, aos Municípios, compete ”organizar e prestar, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local [...]”.
E cabe ainda: “promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, incisos V
e VIII) (BRASIL, 1988b).
Já aos Estados são reservadas as competências que não lhes sejam
vedadas pela Constituição Federal (art. 25, § 1º) (BRASIL, 1988b).
E partindo-se dessa premissa, não pode-se ignorar que os interesses dos
referidos entes, por vezes, são divergentes.
Outro fator preponderante que merece ser observado é que o Executivo
Estadual e o Municipal, por força do consignado na Constituição, não são formados
com a mesma estrutura, nem atuam no mesmo diapasão (BRASIL, 1988b).
Assim, exigir que Estado e Municípios “moldem-se” ao estabelecido por lei
infraconstitucional (BRASIL, 1997a), ou pela decisão de um dos Poderes
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(Legislativo, Executivo ou Judiciário), é desvirtuar a própria Constituição (BRASIL,
1988b).
Para efeito elucidativo, cita-se outra previsão contida na Constituição
Federal (BRASIL, 1988b), que fixa: “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão ter símbolos próprios” (§ 2º, art. 13).
Observa-se, portanto, que a autonomia destes entes federativos, está
ratificada no mencionado parágrafo, que garante aos referidos entes até mesmo,
símbolos próprios (BRASIL, 1988b).
Outro ponto que merece destaque é o consignado no artigo 2º do Texto
Magno, onde está especificado que: “São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” (BRASIL, 1988b).
Registre-se que o mencionado dispositivo constitucional assegura o Estado
democrático de direito (BRASIL, 1988b).
O legislador constituinte, não englobou, tampouco juntou os Poderes
Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL,
1988b). Porque os Poderes Executivos devem representar única e exclusivamente,
os respectivos entes federativos.
A Carta Paulista, espelhando-se na Lei Maior do País (BRASIL, 1988b),
estabelece em seu artigo 5º, caput, que são Poderes do Estado, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (SÃO PAULO, 1989).
Fica evidente, portanto, que cada ente federativo possui seu próprio Poder
Executivo, autônomo e independente.
A autonomia dos entes federativos é de primordial importância, pois diz
respeito à forma de atuar, legislar sobre seus bens, gerir e administrar.
A autonomia concedida aos entes federativos, outorga ao Estado de São
Paulo o poder-dever de tratar das matérias que lhe são afetas, inclusive organização
de seus respectivos Colegiados (CBHs).
Assim, exigir que os Poderes Executivos Estadual e Municipais sejam
considerados apenas como “Poder Executivo”, acaba por macular a autonomia dos
entes da federação (BRASIL, 1988b).
Saliente-se que a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), prevê que “O Estado,
observados os dispositivos constitucionais relativos à matéria, articulará com a
União, outros Estados vizinhos e municípios, atuação para o aproveitamento e
controle dos recursos hídricos em seu território [...]” (art. 8º).
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Vê-se, portanto, que há previsão legal (SÃO PAULO, 1991e), de
“articulação” entre os entes federativos, desde que, devidamente respaldado nos
princípios constitucionais (BRASIL, 1988b).
E, por isso, não há “exigência” legal obrigando os Poderes Executivos
Estadual e Municipais, a atuar conjuntamente.
Saliente-se ainda, que a autonomia dos entes federativos está relacionada à
competência dos mesmos. Caso contrário a autonomia não se traduziria em grande
significado real.
E nesse sentido, releva notar que a criação de Secretarias, órgãos públicos
e colegiados (inclusive os Comitês de Bacias Hidrográficas e os Conselhos
Estaduais e Federal), assim como as respectivas representações, é matéria que diz
respeito à auto-organização dos entes federativos (União ou Estados-membros).
Diante do exposto, entende-se que em respeito à Constituição Federal
(BRASIL, 1988b), ao tratar de entes federativos, não pode-se considerar que Estado
e Municípios, respondam com uma só voz pelo Poder Executivo, como indicam os
representantes da sociedade civil, em foco.
Saliente-se que nenhuma lei ou norma está acima da Constituição Federal
(BRASIL, 1988b). Portanto, em hipótese alguma os ordenamentos contidos na Lei
Federal nº 9.433 (BRASIL, 1997a), assim como na Resolução CNRH 05, de 2000
(BRASIL, 2008a), podem superar as garantias fixadas pela Lei Maior (BRASIL,
1988b).
Importa notar que tanto a União quanto o Estado de São Paulo tratam os
Comitês de Bacias Hidrográficas como “órgãos” (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO,
1991e). Significa que, fazem parte integrante dos respectivos entes federativos.
Tanto que, estão previstos nas leis em comento.
E ao tratar dos órgãos, cita-se Carvalho (2007), que corroborando com
Bandeira de Mello, salienta que órgãos são unidades abstratas que sintetizam os
vários círculos de atribuições do Estado. Nada mais significam que círculos de
atribuições, os feixes individuais de poderes funcionais repartidos no interior da
personalidade estatal e expressados através dos agentes neles providos.
Diante desta afirmação, não há dúvida de que os Comitês de Bacias
Hidrográficas de rios do domínio do Estado são órgãos que “expressam” a vontade
funcional da referida pessoa jurídica (Estado).
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Em complemento, vale mencionar novamente Carvalho (2007) que ao tratar
de Estado define que é uma pessoa jurídica que não dispõe de vontade, nem de
ação no sentido psicológico e anímico. Nem por isso, deixa o Estado de possuir
vontade e ação no sentido jurídico, as quais se manifestam pelos seres físicos na
qualidade de seus agentes.”
Portanto, a vontade do Estado se manifesta pelos seus respectivos órgãos.
É uma vontade imputável à pessoa coletiva e que, como tal, a vincula (Carvalho,
2007).
Depreende-se, diante do exposto, que o órgão colegiado Comitê de Bacia
Hidrográfica de rio do domínio do Estado de São Paulo, deve traduzir, a vontade
deste ente federativo. E ser criado conforme determinado pelo referido ente.
6.2 Análise dos pedidos do Ministério Público e da decisão do Judiciário
A seguir serão examinados os pedidos do Ministério Público e as decisões
do Judiciário, para verificar se a mudança na composição do CBH-BPG está de
acordo com o disciplinado na legislação de recursos hídricos federal (BRASIL,
1997a e BRASIL, 2008a), estadual (SÃO PAULO, 1991e) e na Constituição Federal
(BRASIL, 1988b).
6.2.1 Personalidade jurídica dos comitês
No tocante à personalidade jurídica, a decisão do Judiciário foi de que o
Comitê dispõe de condição jurídica para ocupar o pólo passivo da ação, por ser um
colegiado previsto em lei, com atribuições específicas, que delibera a respeito do
destino de verbas públicas e elege prioridades. Concluindo que, o CBH não é mera
repartição, desprovida de vontade pública.
Para analisar esta questão, é necessário ter em mente o conceito de
“personalidade jurídica”.
Silva (1996, p. 361) define que é a personalidade que se atribui ou se
assegura às pessoas jurídicas, em virtude do que se investem de uma qualidade de
pessoa, que as torna suscetíveis de direitos e obrigações e com direito a uma
existência própria, protegida pela lei.
Em outras palavras, é a capacidade de assumir direitos e obrigações.
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Isso significa que, no entendimento do TJSP, o Comitê deveria ter sido
representado em juízo, pelo respectivo Presidente ou Secretário Executivo.
Como retro consignado, a Presidência do CBH apresentou defesa, em
primeira instância. Por outro lado, a Procuradoria Jurídica do Daee (órgão que
responde pela Secretaria Executiva), em cumprimento à legislação, não apresentou
contestação judicial.
Isso porque a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo é o órgão
competente, especialmente criado para este fim (representar o Estado e, por
conseguinte, o Comitê, que é órgão estadual). Frise-se que a questão em tela é de
interesse do Estado.
Nesse sentido, cita-se a Lei Complementar nº 478 (SÃO PAULO, 1986a e
SÃO PAULO, 1986b) e suas alterações, que em seu artigo 2º prevê dentre as
atribuições da PGE: representar judicial e extrajudicialmente o Estado; exercer as
funções de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral;
opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos
de extensão de julgados relacionados com a Administração Estadual (incisos I, II,
XI).
Portanto, nos termos disciplinados pela citada lei, a representação judicial,
neste caso, é competência da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (SÃO
PAULO, 1986a e SÃO PAULO, 1986b).
Com referência à personalidade jurídica dos CBHs pode-se afirmar que o
entendimento do TJSP não é pacífico, pois há outra questão que merece ser
analisada.
Ocorre que a legislação federal e estadual não dota os comitês de bacias
hidrográficas de personalidade jurídica (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e).
O artigo 22, da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) e a Resolução nº 05, de
2000 (BRASIL, 2008a) do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (§ 1º, artigo 1º),
dispõem que os Comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos colegiados, consultivos
e deliberativos.
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A Constituição Federal (BRASIL, 1988b), em seu artigo 37, caput,
estabelece que a Administração Pública, em todos os níveis, deverá obedecer ao
princípio89 da legalidade. Entenda-se, cumprir o estabelecido na legislação.
Tem-se, ainda, como complemento, o princípio da presunção de
constitucionalidade da lei, o qual fixa que o Estado não edita leis inconstitucionais. O
referido princípio tem por objetivo preservar a estabilidade das relações jurídicas na
sociedade e o próprio Estado de Direito.
Portanto, a Constituição Republicana (BRASIL, 1988b) não atribui à
Administração Pública, competência para decidir acerca da aplicação da lei.
Ressalte-se, ainda que, diferente do indivíduo, que pode fazer tudo o que a
lei não proíbe, a autoridade administrativa só poderá fazer o que a lei manda ou
permite.
Assim, resta ao agente público cumprir, fielmente, o definido em lei.
Por conseguinte, não cabe ao Executivo Paulista, nem ao Judiciário, criar
outra condição (dotar o CBH de personalidade jurídica), que não a estabelecida na
legislação pertinente (BRASIL, 1997a; BRASIL, 2008a e SÃO PAULO, 1991e).
Também merece ser analisada a definição de órgão, que dentro do
ordenamento jurídico pátrio, é entendido como “elemento despersonalizado,
incumbido da realização das atividades da entidade a que pertence, através de seus
agentes” (MEIRELLES, 1999).
O autor afirma ainda que:
Os órgãos integram a Estrutura do Estado e das demais pessoas
jurídicas como parte desses corpos vivos, dotados de vontade e
capazes de exercer direitos e contrair obrigações para a consecução
de seus fins institucionais. Por isso mesmo, os órgãos não têm
personalidade jurídica nem vontade própria, que são atributos do
corpo e não das partes, mas na área de suas atribuições e nos
limites de sua competência funcional expressam a vontade da
entidade a que pertencem e a vinculam por seus atos, manifestados
através de seus agentes (pessoas físicas) (MEIRELLES, 1999, p.
64).
89

Princípios, como salienta De Plácido e Silva (2002, p. 639) são "as normas elementares
ou os requisitos primordiais instituídos como base, como sustentáculo de alguma coisa.
Revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para servir de norma a toda
espécie de ação jurídica, traçando assim, a conduta a ser tida em qualquer operação
jurídica. Deste modo exprimem sentido mais relevante que o da própria norma ou regra
jurídica. Mostram-se a própria razão fundamental de ser das coisas jurídicas, convertendose em perfeitos axiomas. Sem dúvida, significam os pontos básicos, que servem de ponto
de partida ou de elementos vitais do próprio Direito".
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Meirelles (1999, p. 63) elucida que:
Embora despersonalizados, os órgãos mantêm relações funcionais
entre si e com terceiros, das quais resultam efeitos jurídicos internos
e externos, na forma legal ou regulamentar. E, a despeito de não
terem personalidade jurídica, os órgãos podem ter prerrogativas
funcionais próprias que, quando infringidas por outro órgão, admitem
defesa até mesmo por mandado de segurança.90

Com relação à capacidade processual do CBH, há que se ter em mente as
lições de Meirelles (1999), que alerta para o fato de que apenas os órgãos
independentes e autônomos possuem esta legitimidade.91
Neste sentido, os autores Silva e Gomes (2002, p. 141) esclarecem que:
Os órgãos das pessoas jurídicas – diz muito bem Pontes de Miranda
– são partes de seu ser, portanto, não as representam. A lei
constitutiva da pessoa jurídica em causa, seja ela de direito público
ou de direito privado, dirá quem deve presentar, torná-la presente
(não representá-la) em juízo.

90

A capacidade processual de certos órgãos públicos para defesa de suas prerrogativas
funcionais está hoje pacificamente sustentada pela doutrina e aceita pela jurisprudência [...].
Essa capacidade processual, entretanto, só a tem os órgãos independentes e os
autônomos, visto que os demais – superiores e subalternos -, em razão de sua
hierarquização, não podem demandar judicialmente outros órgãos, uma vez que seus
conflitos de atribuições serão resolvidos administrativamente pelas chefias a que estão
subordinados.
91
Órgãos independentes esses órgãos detêm e exercem precipuamente as funções
políticas, judiciais e quase judiciais outorgadas diretamente pela Constituição, para serem
desempenhadas pessoalmente por seus membros (agentes políticos, distintos de seus
servidores, que são agentes administrativos, segundo normas especiais e regimentais. Ex.:
Corporações Legislativas, tais como: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado
Federal, Assembléias Legislativas, Câmaras dos Vereadores; ou ainda, Chefias de
Executivo, como Presidência da República, Governadorias dos Estados e do Distrito
Federal, Prefeituras Municipais; os Tribunais Judiciários e os Juízos singulares, como
Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores Federais, Tribunais Regionais Federais,
Tribunais de Justiça e de Alçada dos Estados-membros, Tribunais do Júri e Varas das
Justiças e de Alçada dos Estados-membros. E também, o Ministério Público Federal e
Estadual e os Tribunais de Contas da União, dos Estados-membros e Municípios).
Órgãos autônomos são os localizados na cúpula da Administração, imediatamente abaixo
dos órgãos independentes e diretamente subordinados a seus chefes. Têm ampla
autonomia administrativa, financeira e técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos,
com funções precípuas de planejamento, supervisão, coordenação e controle das atividades
que constituem sua área de competência. São exemplo de órgãos autônomos os
Ministérios, as Secretarias de Estado e de Município, a Advocacia-Geral da União e todos
os demais órgãos subordinados diretamente aos Chefes de Poderes, aos quais prestam
assistência e auxílio imediatos (MEIRELLES, 1999, p.65-66).
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Na mesma linha de raciocínio, Mello (2004, p.130) destaca que os órgãos
“não passam de simples partições internas da pessoa, cuja intimidade estrutural
integram, isto é, não têm personalidade jurídica.”
O Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002a) ao disciplinar sobre pessoas
jurídicas de direito público interno não dá margens a dúvidas. Está estabelecido no
artigo 41, incisos I, II, III e IV, que são pessoas jurídicas de direito público interno a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios e as autarquias,
inclusive as associações públicas.
Não consta no referido artigo a mera possibilidade de se invocar o “órgão”
como pessoa jurídica. Tampouco os colegiados deliberativos e consultivos, como os
Comitês de Bacias Hidrográficas (BRASIL, 2002a).
Destaca-se Carvalho (2007), que no tocante à referida matéria esclarece
que:
Os fins do Estado são alcançados mediante atividades que lhe são
constitucionalmente atribuídas. E tais funções são desenvolvidas por
órgãos estatais, segundo a competência de que dispõem.

E Estado, neste caso, é a pessoa jurídica de direito público (União, Estados
ou Distrito Federal e Municípios).
Portanto, como CBH é um órgão, não é uma pessoa jurídica, logo, não é
dotado de personalidade jurídica.
O Código de Processo Civil Brasileiro (BRASIL, 1973a), em seu artigo 12,
vislumbra tão-somente a possibilidade de representação em juízo, para os entes ou
entidades dotados de personalidade jurídica. Fica evidente, portanto, que a
capacidade processual para atuar como pólo passivo na presente ação é do Estado
de São Paulo (corpo) e não do Comitê de Bacia Hidrográfica, mero “órgão”.
Para efeito elucidativo, cita-se Silva (2004), que ao tratar das diferenças
entre Município e Prefeitura afirma que:
b) Município é pessoa jurídica. Tem personalidade jurídica própria e,
pois capacidade processual própria para, ele mesmo, por seu
Prefeito ou Procuradores (cujos mandatos são ex lege), estarem em
juízo;
c) Prefeitura é órgão, parte integrante do todo. Seu agir é o agir do
Município. Não pode estrelar, sozinho, pólo processual de ataque ou
de defesa. Não encontra guarida processual para tanto; [...]
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Cumpre destacar que o Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão, espelhouse na Lei Federal nº 9.433 (BRASIL, 1997a). Contudo, neste caso, deveria ter
considerado, principalmente, a Lei nº 9.784 (BRASIL, 1999a e BRASIL, 1999c), que
no inciso I, do artigo 2º, disciplina e conceitua órgão público como a unidade de
atuação integrante das estruturas da administração direta e da administração
indireta.
Observa-se que o diploma legal citado (BRASIL, 1999a e BRASIL, 1999c), é
posterior a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e está em vigor. Portanto, deve ser
observado.
Registre-se que com base no diploma legal comentado (BRASIL, 1999a e
BRASIL, 1999c), foi redigido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(2008), o Manual de Orientação para Arranjo Institucional de Órgãos e Entidades do
Poder Executivo Federal. O mencionado Manual é uma espécie de Cartilha que
fornece elementos para que os Administrados e Administradores Públicos Federais
possam atuar em uníssono.
Portanto, não pode ser considerado apenas uma referência, pois é um
ordenamento institucional daquele ente federativo – União.
Assim, para as entidades que integram a União Federal, o estabelecido no
Manual torna-se, evidentemente, uma regra a ser cumprida.
Por isso, deve-se atentar para o estabelecido no Capítulo III, Glossário, que
ao tratar de órgão, assim especifica:
Na qualidade de parte da estrutura da Administração Pública Direta e
das demais pessoas jurídicas, o órgão não tem personalidade
jurídica e vontade própria. É um centro de competência
governamental ou administrativa, instituído para o desempenho de
funções estatais, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que
pertence. Cada órgão tem, necessariamente, funções, cargos e
agentes, mas é distinto desses elementos que podem ser
modificados, substituídos ou retirados sem supressão da unidade
orgânica (Hely Lopes Meirelles, p.64).

No referido capítulo consta ainda que no Poder Executivo Federal, os órgãos
públicos quanto a sua composição classificam-se em:
I. Singulares: são aqueles em que as decisões são tomadas por uma
única autoridade. Exemplo: ministério, secretaria, departamento,
superintendência, consultoria jurídica, gabinete, dentre outros.
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II. Colegiados: são os órgãos integrados por mais de uma autoridade,
nos quais a decisão é tomada de forma coletiva, com o
aproveitamento de experiências diferenciadas. Seus representantes
podem ser originários do setor público, do setor privado ou da
sociedade civil, segundo a natureza da representação (MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO).

Vê-se que a decisão do Judiciário torna-se, além de confusa, inaplicável,
pois insiste que os Comitês são dotados de personalidade jurídica. No entanto,
como pode-se verificar, a União não adota este entendimento em suas leis e
normas. Assim, a decisão está contrária ao estabelecido pela Lei nº 9.784 (BRASIL,
1999a e BRASIL, 1999c).
Os Comitês de Bacias Hidrográficas, portanto, não são dotados de
personalidade jurídica. São órgãos que fazem parte da estrutura do ente federativo.
A título ilustrativo saliente-se que os Comitês de Bacias Hidrográficas de São
Paulo, não possuem bens ou funcionários, que são cedidos pelas entidades que
exercem a função de Secretaria Executiva.
Portanto, estes colegiados, utilizam estruturas físicas do Estado e equipes
técnicas de seus respectivos membros (Estado, Municípios e sociedade civil), para o
apoio, inclusive, relacionado ao estudo de matérias, por meio das Câmaras
Técnicas.
É importante notar que a legislação paulista previu a criação de Agências de
Bacias Hidrográficas, nas bacias hidrográficas onde problemas relacionados aos
recursos hídricos assim o justificarem, conforme artigo 29, Lei nº 7.663 (SÃO
PAULO, 1991e).
Estas entidades são dotadas de personalidade jurídica, com estruturas
física, administrativa e financeira própria, nos termos consignados no artigo 3º,
incisos V, VI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, artigo 4º, artigo 7º, artigo 8º e artigo 11, da
Lei nº 10.020 (SÃO PAULO, 1998b).
A União legislou de forma análoga, ao prever (artigos 41 a 43), a criação das
Agências de Águas (BRASIL, de 1997a). E sobre os contratos de gestão entre a
Agência Nacional de Águas e entidades delegatárias das funções de Agências de
Águas (Lei nº 10.881, de 2004b).
Fica evidente que os legisladores ao disciplinarem acerca dos colegiados em
tela, não pretenderam dotá-los de personalidade jurídica. Pelo contrário, ao tratar
desta questão, ficou especificado que deveriam ser criadas as Agências de Bacias,
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no caso do Estado paulista ou as Agências de Águas ou entidades delegatárias, na
União (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e).
6.2.2 Critério adotado pelo Judiciário para proferir o Acórdão
Outro fator relevante na decisão do Judiciário foi o critério adotado para
proferir o Acórdão92.
Para examinar a questão, deve-se considerar, preliminarmente, a forma de
atuação do Judiciário no Brasil, onde a lei ocupa uma posição privilegiada.93
Atente-se que “no sistema de tradição romano-germânica, ao qual se filia o
Direito brasileiro, a jurisprudência não deve ser considerada como fonte formal do
Direito” (NADER, 2005, p.90).
Nota-se que no Brasil cabe ao Judiciário, tão-somente, a atribuição de
examinar e interpretar o texto da lei diante da questão apresentada. A interpretação
da lei não vislumbra a criação ou alteração das normas.
Destaca-se, outrossim, que no sistema adotado pelo Brasil a rigidez da lei
tem como conseqüência o princípio constitucional da igualdade, ao vedar as
exceções e distinções de pessoas ou circunstâncias individuais. Neste caso, a lei
deve aplicar-se a todos os indivíduos que se encontrem nas condições previstas em
seu texto, sem referência a pessoas ou destinatários (CARVALHO, 2007).
Esta condição está diretamente relacionada ao Acórdão, objeto do estudo de
caso do CBH-BPG, pois na referida decisão, o Judiciário acabou por tratar os iguais
de forma desigual, já que o Colegiado passou a ser o único do Estado de São Paulo,
e, quiçá, do Brasil, a cumprir os mandamentos da legislação federal no tocante à
matéria citada (BRASIL, 1997a e BRASIL, 2008a).
Entende-se que o Judiciário, no presente caso, equivocadamente, revestiuse de um poder que não possui, maculando o princípio da separação dos Poderes,
estabelecido na Lei Maior (BRASIL, 1988b).
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Voto 14.755.
O direito inglês, por sua vez, é jurisprudencial e tanto a common law, quanto a equity foram
elaborados historicamente pelas Cortes, cabendo à lei somente corrigir ou desenvolver este
direito (CARVALHO, 2007, p.67). E nestes países, as normas criadas pelos tribunais
chamam-se jurisprudenciais.
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Isto porque, a Câmara Especial do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, ao proferir a sentença negando provimento aos recursos,
dentre suas considerações justificou que:
[...] a representação do sudeste, que possui a maior população
nacional, mereceria outra proporção no Congresso, exatamente na
casa legislativa que se propõe a representar o povo. Se o povo não
tem lugar no Parlamento, passe a ocupar as réstias de poder a ele
reservadas pelo constituinte. Assim como na espécie dos autos.

Em que pese à boa fé do TJSP, pois é fato que esta matéria é relevante, há
que se ter em mente que o Judiciário no Brasil não possui a prerrogativa de analisar,
tampouco corrigir, questões dessa natureza.
Outro ponto a destacar é que o Acórdão em foco, ao mencionar que o povo
deve ocupar as réstias de poder a ele reservadas pelo constituinte, não especificou,
em qual ou quais, artigo(s), inciso(s) ou alínea(s), o constituinte (BRASIL, 1988b)
reservou a representatividade de 2/3 (dois terços), para a sociedade civil e usuários
de recursos hídricos, nos Comitês de Bacias Hidrográficas dos Estados.
Assim, observa-se que a decisão do Judiciário não limitou-se à interpretação
da lei. E, nem mesmo, ao cumprimento desta.
Mais uma vez, por meio de argumentos e contra-argumentos (próprio dos
sistemas anglo-saxãos e não dos sistemas romano-canônicos), o Judiciário
apresentou suas considerações, desenvolvendo a lei, ao invés de, simplesmente,
interpretá-la e aplicá-la ao caso concreto.
Ainda, no tocante à representação no CBH paulista, observa-se que o TJSP,
novamente, não adotou a lei como foco principal para embasar a referida decisão. O
Acórdão em epígrafe espelha, tão-somente, a respeitável visão dos indivíduos
(pessoas físicas), que ocupam os cargos de representantes do Judiciário.
No entanto, os membros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP) devem limitar-se a apresentar a decisão respaldada em princípios e regras
contidos na Lei Maior (BRASIL, 1988b) e na legislação infraconstitucional.
Nota-se

que

o

Acórdão,

reiteradas

vezes,

apresenta

citações

e

considerações sem embasamento legal, que denota, apenas, a opinião pessoal dos
membros. Como exemplo cita-se:
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Melhor atende à conscientização ambiental que número maior de
cidadãos venha a integrar um Comitê de tamanha relevância. [...];

Verifica-se que o parecer retro demonstra, apenas, como aqueles membros
da Câmara Especial do Meio Ambiente acham que deve ser a representação no
CBH. Não há referência a nenhum dispositivo legal que ratifique e justifique a
afirmação.
Os membros do TJSP que julgaram a presente questão, não atentaram que
os entes federativos e respectivos órgãos que os representam nos CBHs, estão
também representando os cidadãos. E, ratificando a mencionada afirmação, cita-se
o parágrafo único do artigo 1º, do Texto Magno (BRASIL, 1988b):
Art. 1º [...]
Parágrafo único – todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição.

Como nos CBHs os entes federativos estão representados pelos respectivos
Poderes Executivos entende-se que se enquadram na previsão constitucional citada.
Ainda com referência à representação, deve-se observar, que nos termos
fixados pela Constituição Federal (BRASIL, 1988b) a administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput).
Assim, a participação dos entes da federação está respaldada nos princípios
basilares consagrados na Lei Maior (BRASIL, 1988b).
Por outro lado, ao ler o Acórdão, tem-se a impressão que Estado e
Municípios, são entes que atuam e existem, unicamente, para benefício próprio. E
que por isso, a população deve lutar, pelas migalhas de poder que o Governo (entes
federativos), como um todo, lhe reserva.
Esse entendimento, não tem acolhida no Texto Magno (BRASIL, 1988b).
O Acórdão em tela destaca, ainda, que:
Não se invoque a vulneração ao Federalismo. Solução que existe
apenas formalmente num Brasil unificado e centralizador em sua
configuração de poder estatal. Assim foi como colônia, assim
permaneceu durante o Império e, ressalvada a tentativa paulista de
restabelecer certa autonomia das unidades federadas, logo cedeu
lugar à macrocefalia do Poder Executivo da União.
Aliás, o Brasil sempre foi um Estado unitário.
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Neste caso, o sistema federativo brasileiro não foi apenas questionado. Foi,
simplesmente, negado. Pior ainda, a cláusula pétrea do direito brasileiro, que é a
federação, foi descartada (BRASIL, 1988b).
Observa-se que a decisão em tela, não atentou para o mandamento
constitucional (BRASIL, 1988b), que garante aos entes federativos o autogoverno e,
portanto, a gestão dos respectivos recursos hídricos.
Pode ser que, por considerar a Federação brasileira fictícia, conforme
verifica-se no exemplo retro, a decisão em tela tenha analisado, tão-somente, a Lei
nº 9.433 (BRASIL, 1997a), desqualificando assim, as razões de direito constitucional
apontadas pelos apelantes (BRASIL, 1988b).
Ainda, no tocante à forma adotada pelo Judiciário para proferir o presente
Acórdão, vê-se que mais uma vez, houve um grande engano. A Câmara Especial do
Meio Ambiente, sem fazer menção a qualquer dispositivo legal que motive a
decisão:
Merece ponderação um critério hermenêutico em temas como da
espécie, em que está em jogo a implementação da Democracia
Participativa.
Impõe-se, nesses casos, atenuar a rigidez formalística para que o
processo – instrumento de realização de justiça – não se transforme
em finalidade. Mais interessa à efetivação do justo concreto fazer
com que todas as pessoas ou conjunto de pessoas respondam por
seus atos do que observar – de forma inflexível, estratificada e
anacrônica – os rigores de uma codificação instrumental.

E continua:
Se um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a
cidadania, conferir efetividade à fruição desse direito é muito mais
relevante do que impor paralisia às normas procedimentais. Não
seria essa via de implementação da Democracia Participativa
enunciada logo no limiar do pacto republicano.[...]

Ao ler o entendimento do Judiciário, tem-se a idéia de que o rigor sugerido
está relacionado ao cumprimento de dispositivos legais e, principalmente, da
Constituição Federal (BRASIL, 1988b).
Resta, ainda, a pergunta: Com base em que mandamento constitucional ou
infraconstitucional o Judiciário concluiu que a forma encontrada pelo Estado de São
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Paulo, para decidir acerca da representação de seus Comitês, não é uma
democracia participativa?
Como verificou-se anteriormente, a composição nos CBHs em São Paulo foi
uma decisão de todos os segmentos e teve início no CBH-PCJ estendendo-se aos
demais. Portanto, a escolha foi democrática e participativa.
Por outro lado, nota-se, novamente, que na visão dos referidos membros do
Judiciário, Estado e Municípios não representam a coletividade.
Ferindo as premissas e os ordenamentos constitucionais, a Decisão ignorou
que o Poder Executivo (tanto do Estado, quanto dos Municípios), tem competência
administrativa para proteger o meio ambiente, inclusive, por meio de seus órgãos e
entidades. E o Poder Legislativo (no caso do Estado), tem competência para legislar
acerca de temas relacionados à estrutura de um órgão vinculado ao respectivo ente
e também sobre meio ambiente e recursos hídricos.
Vê-se, portanto, que as referências apontadas no Acórdão em tela, não
foram motivadas por dispositivos legais. E o princípio basilar da República
Federativa do Brasil, foi desconsiderado.
Merece destaque ainda, o princípio da reserva legal, estabelecido no artigo
5º, inciso II, do Texto Constitucional (BRASIL, 1988b), onde está especificado que
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de
lei.
Diante do exposto, a Resolução CNRH nº 5, de 2000 (BRASIL, 2008a) não
poderia fixar direitos e obrigações, que não estejam devidamente estipulados pela
Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e pela Constituição Federal (BRASIL, 1988b).
E o TJSP não atentou para esse fato.
Nesse sentido, Mello (1981, p. 98 apud MENDES 1998, p.124-125)
esclarece que:
Os postulados do Estado de Direito, da democracia (art. 1º) e o
princípio da reserva legal (CF, art. 5º, II) impõem que as decisões
normativas fundamentais sejam tomadas diretamente pelo
legislador.[...] A doutrina assina, majoritariamente, que há delegação
indevida quando se permite ao regulamento inovar inicialmente na
ordem jurídica, atribuindo-se-lhe a definição de requisitos
necessários ao surgimento de direito, dever, obrigação ou restrição.
Explicitando esse entendimento, sustenta Celso Antonio Bandeira de
Mello que “inovar quer dizer introduzir algo cuja preexistência não se
pode conclusivamente deduzir da lei regulamentada”. Verifica-se a
inovação proibida toda vez que não seja possível “afirmar-se que
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aquele específico direito, dever, obrigação, limitação incidentes sobre
alguém não estavam instituídos e identificados na lei
regulamentada.”

Verifica-se, ainda, que o Acórdão em referência não observou os conceitos
básicos acerca da matéria. Como exemplo, tem-se a confusão na interpretação dos
termos: Comitê de Bacia Hidrográfica e Bacia Hidrográfica. Isso porque o citado
Acórdão destaca que:
A bacia hidrográfica guarda pertinência com mais de uma unidade da
Federação e o Federalismo brasileiro já é assimétrico, numa
crescente relevância da União, praticamente consolidada.
Interessa à comunidade deter o controle das atuações ecológicas
sobre bacia hidrográfica de seu peculiar interesse e isso se
resguardará com a adequação da normatividade à Resolução 5/2000
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Com esta decisão a assimetria citada, certamente foi ampliada e acentuada,
pois o Estado perdeu até mesmo o direito de decidir acerca da composição dos
respectivos órgãos.
Os referidos membros do Judiciário Paulista não observaram que o Estado
de São Paulo é subdividido por meio de Unidades de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (UGRHIs)94, 22 (vinte e duas) e o Comitê em tela está localizado na UGRHI
12.
Portanto, uma questão essencial que não poderia ter sido ignorada pelo
TJSP é que o CBH-BPG não foi criado para atuar em uma Bacia Hidrográfica, mas
em uma UGRHI, especificamente, no território paulista.
Ademais, o fato de a bacia hidrográfica guardar pertinência com mais de
uma unidade da Federação, não compromete o interesse da comunidade sobre a
referida Bacia, como destacado no Acórdão. E também, não impede que os Comitês
estaduais cuidem de matérias de interesse local, ou seja, no respectivo território, ou
UGRHI, no caso do Estado de São Paulo.
Nesse sentido, vale ressaltar que os CBHs estaduais (São Paulo), são
órgãos consultivos e deliberativos, de nível regional (art. 26), Lei nº 7.663 (SÃO
PAULO, 1991e).

94

O Estado de São Paulo adotou 22 UGRHIs e criou 21 Comitês de Bacias Hidrográficas até
o momento (ano: 2010).
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O Estado, de acordo com as garantias estabelecidas pela Carta
Constitucional (BRASIL, 1988b) ao disciplinar acerca da respectiva Política de
Recursos Hídricos optou pela descentralização (SÃO PAULO, 1991e).
No Apêndice N95 estão discriminadas especificações acerca da Bacia do
Baixo Pardo/Grande.
Portanto, poder-se-ia denominar o CBH-BPG de Comitê da UGRHI 12, ou
seja, o que administra o trecho localizado entre a foz do rio Mogi – termina no rio
Pardo – vai até o rio grande, depois até a Represa de Marimbondo e a foz do rio
Sapucaí. Contudo, a denominação do Colegiado não altera a forma de atuação dos
referidos comitês, serve, apenas, para melhor ilustrar e facilitar a compreensão.
Nesse caso, é necessário entender que a legislação paulista limitou-se a
disciplinar dentro de seu território (UGRHI). Assim, a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO,
1991e) ao tratar dos CBHs, está cuidando de órgãos de nível regional, inseridos no
respectivo ente federativo.
Por isso, para apreciação da matéria, é imprescindível saber diferenciar
Bacia Hidrográfica96, de Comitê de Bacia Hidrográfica. Na primeira, deve-se
considerar a área física e territorial e por isso pode abrigar um ou mais Comitês de
Bacias. Frise-se que não trata-se de águas, mas de área geográfica.
E o segundo (Comitê de Bacia Hidrográfica) é um órgão que atua em uma
unidade de gestão, que poderá ser a Bacia Hidrográfica, ou uma subdivisão desta,
como por exemplo, UGRHI, em São Paulo, ou outra subdivisão adotada pelo ente
federativo.
Assim, ao conceituar CBH deve-se ter em mente: “Comitê dentro de uma
Bacia Hidrográfica”, mas que não, precisa ser necessariamente, o único ou o que
trate da gestão das águas de toda Bacia Hidrográfica.
Releva destacar que Comitê de Bacia deve ser entendido como órgão
vinculado a um determinado ente federativo (Estados ou União). Por isso existem
Comitês Federais e Estaduais.
Saliente-se que na Bacia Hidrográfica do rio Grande, existem dois rios
federais, que são o Pardo e o Grande.

95

Apêndice N - estão especificados os rios estaduais que fazem parte da UGRHI 12.
Material elaborado e cedido pela Secretaria Executiva do CBH-BPG, em junho de 2010.
96
A Bacia Hidrográfica pode ser marítima, fluvial ou lacustre, conforme a classificação do
corpo de água para o qual se convirjam as águas (POMPEU, 1977 apud POMPEU, 2003).
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O Comitê BPG, conforme mencionado, atua em rios do domínio do Estado,
afluentes dos rios Grande e Pardo, que fluem no território paulista.
Vale ressaltar que a Bacia Hidrográfica, foco da presente questão, abrange
áreas de drenagem situadas nos Estados de São Paulo e de Minas Gerais. E na
referida Bacia já foram constituídos 6 (seis) Comitês de Bacia Hidrográfica, com
atuação em afluentes do rio Grande, situados na vertente paulista e 8 (oito) CBHs,
com atuação em afluentes do mesmo rio Grande, localizados em vertente mineira. E
todos esses afluentes são rios do domínio estadual, de São Paulo ou de Minas
Gerais.
Por isso é que tanto os Comitês paulistas, quanto os mineiros, regem-se
pela legislação dos Estados que os organizaram e não pela legislação federal.
Tendo em vista a interconexão entre os cursos d´água em uma Bacia
Hidrográfica, é natural que determinadas decisões tomadas pelo CBH-BPG possam
interferir em rios do domínio da União e vice-versa.
No entanto, as águas não respeitam as divisões territoriais criadas pelo
homem. Por isso, na gestão dos recursos hídricos a articulação entre os entes
federativos merece atenção especial. E está prevista em ambas as leis (BRASIL,
1997a e SÃO PAULO, 1991e).
Releva notar que a importância da atuação de um Comitê estadual, em uma
Bacia Hidrográfica, pode ser verificada, citando-se o exemplo dos Colegiados
paulistas.
Desde a década de 1990 os Comitês vêm recebendo verbas do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), para financiar obras, serviços ou
educação ambiental, voltada à área dos recursos hídricos.
Assim, observa-se que a atuação do CBH-BPG, dentro do respectivo
território (São Paulo), além de perfeitamente legal, gera direta e indiretamente,
melhoria na quantidade e qualidade das águas na Bacia Hidrográfica.
Pelo exposto, verifica-se que os Comitês previstos na Lei nº 7.663 (SÃO
PAULO, de 1991a), são órgãos estaduais, ou seja, devem ser criados e organizados
de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade do ente federativo.
Por isso, o Estado não poderia, em hipótese alguma, ser obrigado a alterar a
composição de um CBH, por meio de decisão Judicial. Há que se respeitar uma
importante premissa constitucional, que é a separação dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, garantia do Estado de Direito.
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E finalizando, conclui-se que o TJSP, na presente questão, deixou de
observar um quesito deveras relevante, que é a competência da União. Não
verificou-se que de acordo com a Lei Maior (BRASIL, 1988b), a Política e o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, deveriam limitar-se a orientar os
interessados (inclusive Estados-membros), a participarem, objetivando-se uma
gestão articulada.
A Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), mesclou orientações gerais (diretrizes),
com dispositivos que tratam, exclusivamente, da gestão dos recursos hídricos do
domínio da União. Razão pela qual, os Estados devem observar, tão-somente, os
dispositivos que têm o objetivo de orientar.
Como a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) não especifica se os Comitês
enunciados nos artigos 37 a 40 são federais ou estaduais e tratando-se das
diferentes competências atribuídas à União no tocante as águas, vê-se que a
questão pode, realmente, ser objeto de conflito de interesses. Por outro lado, o
Judiciário Paulista, ao verificar que há dispositivos antagônicos em uma mesma lei,
ao invés de filosofar acerca da singularidade do sistema federativo brasileiro, deveria
atentar para o âmago da questão, que é a interpretação da legislação em foco.
Saliente-se que o Acórdão em tela, ao invés de trazer conciliação,
apresentou ao mundo jurídico um novo problema, que é a dificuldade em aplicar as
premissas constitucionais (BRASIL, 1988b), base da República Federativa do Brasil,
na gestão dos recursos hídricos.
6.2.3 Composição do CBH-BPG
Em obediência à decisão do Judiciário, o Comitê em foco, alterou o
respectivo estatuto, por meio da Deliberação CBH-BPG nº 91 (SÃO PAULO, 2009d),
que dispõe acerca da indicação dos representantes dos segmentos que compõem o
CBH-BPG para o período de 30/06/2009 a 31/03/2011.
Saliente-se que no Estado de São Paulo, apenas o Comitê supra citado tem
sua representação, nos termos estipulados pela Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
Verifica-se que o Acórdão em foco trouxe insegurança jurídica, pois graças a
referida Decisão, avalia-se que os iguais passaram a ser considerados e tratados de
forma desigual.
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6.2.4 Reexame da Decisão pelo Judiciário
Posteriormente, foram apresentados pela Procuradoria Geral do Estado.
recursos97 judiciais, contestando o Acórdão da Câmara Especial do Meio
Ambiente.98
Os embargos de declaração (nº 772.747.5/4-01-Barretos – voto nº 15.430),99
foram rejeitados, em 27 de novembro de 2009. O TJSP destacou que a Federação
Brasileira já é chamada de assimétrica porque tende a prestigiar um Estado
centralizado, eminentemente unitário. Por isso, temas que guardam pertinência com
áreas de drenagem situadas em mais de um Estado da Federação não poderiam
merecer disciplina autônoma de cada um deles, salvo por parceria cooperativa.
Finalizando que é um grande risco de disciplinas conflitantes, que não interessa à
harmonia que deve presidir o convívio entre tais entidades. Em síntese, considerouse que a solução conferida pelo juízo de primeiro grau, prestigiado pela Turma
Julgadora é a que mais se coaduna com a índole da Constituição Cidadã (BRASIL,
1988b).
Observa-se,

que

novamente,

o

Judiciário

Paulista,

não

acata

os

mandamentos contidos na Carta Constitucional (BRASIL, 1988b), como por
exemplo, a autonomia e a capacidade de auto-organização dos entes federativos,
exaustivamente, estudados no presente trabalho.
Em 25 de novembro de 2009 a Fazenda do Estado de São Paulo,
apresentou Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

97

Recurso judicial é a forma de se provocar uma nova análise sobre uma decisão, dentro do
mesmo processo, para reformá-la, modificá-la ou integrá-la. No presente caso foram
apresentados embargos de declaração, recurso especial e extraordinário. (Os embargos de
declaração são oferecidos, quando uma questão suscitada na apelação não tiver sido
apreciada e decidida pelo referido tribunal de apelação, para que seja suprimida a omissão;
o recurso especial é o meio processual para contestar perante o Superior Tribunal de
Justiça, judicial proferida por um Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, nas
hipóteses do art. 105, III, CF; o recurso extraordinário é o meio processual para contestar
perante o Supremo Tribunal Federal decisão judicial proferida por um Tribunal de Justiça ou
Tribunal Regional Federal, sob a alegação de contrariedade direta e frontal à Constituição
Federal (BRASIL, 1988b))
98
Embargos de Declaração - nº 994.08.191515-0/0001 (0772747.5/2-00) – vide sitio do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
99
Proc. nº 994.08.191515-0 (Tribunal de Justiça de São Paulo)
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Destaca-se que a Procuradoria Geral do Estado, salientou nas referidas
peças que a União, também é parte interessada. E não foi chamada para compor a
lide, ou seja, para integrar o processo.
Conforme informação da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), da
Secretaria do Meio Ambiente (e-mail encaminhado à autora, em 31/05/2010), até 21
de maio de 2010 a matéria não havia sido apreciada, pois deve-se computar
também os prazos para apresentação de respostas pelo Ministério Público. A última
informação que consta no sitio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é de 6
de agosto de 2010, quando foram recebidos os autos da Procuradoria Geral de
Justiça (PGJ).100
6.2.5 Efeitos da Decisão do TJSP
Ressalte-se que o Acórdão do TJSP, referente à matéria em tela, está sendo
devidamente cumprido pelo Estado.
Atente-se que pela linha de raciocínio do Ministério Público e do Judiciário
Paulista, a alteração na composição do Comitê, traria uma representatividade mais
“justa” e “equânime”.
Por isso, visando verificar se o entendimento mencionado é verídico, faz-se,
a seguir, um cotejo entre as duas formas de representação no CBH-BPG, ou seja,
conforme lei estadual (SÃO PAULO, 1991e) e federal (BRASIL, 1997a).
Composição no CBH-BPG
Comitê
Ano 2007
(Lei estadual)
Ano 2009
(Lei federal)

União

Estado

-----------

13
(13/39)
07
(7/40)

01
(1/40)

Municípios Sociedade Usuários
Civil
13
13
--------------(13/39)
(13/39)
08
08
16
(8/40)
(8/40)
(16/40)

Total
Membros

39
40

Quadro 2 - Representatividade no CBH-BPG conforme lei estadual (SÃO PAULO, 1991e) e
lei federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: Elaborado pela autora.

100

Sobre o Acórdão examinado, POMPEU, Cid Tomanik, Direito e administração de águas
no Brasil. RT, São Paulo: Ed. RT, vol. 899.p.33-64, set 2010.
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Estado
Titular
Suplente
1 - Daee – Departamento de Águas e
1 - Daee – Departamento de Águas e
Energia Elétrica
Energia Elétrica
2- Cetesb – Companhia Ambiental do
2- Cetesb – Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo
Estado de São Paulo
3- 1.º Grupamento de Polícia Militar
3- 1.º Grupamento de Polícia Militar
Florestal e de Mananciais
Florestal e de Mananciais
4- DER – Departamento de Estradas e
4- DER – Departamento de Estradas e
Rodagens
Rodagens
5- Del. Regional de Ensino da Secretaria
5- Del. Regional de Ensino da Secretaria
de Estado de Educação
de Estado de Educação
6- SMA – Secretaria do Meio Ambiente
6- SMA – Secretaria do Meio Ambiente
7 - EDR – Escritório de Desenvolvimento 7 - EDR – Escritório de Desenvolvimento
Rural
Rural
8 - Serviço de Vigilância Sanitária
8 - Serviço de Vigilância Sanitária
9- Erplan – Esc. Reg. de Articulação e
9- Erplan – Esc. Reg. de Articulação e
Planejamento de Barretos
Planejamento de Barretos
10 – DRADS– Div. Regional de
10 - Codasp – Cia. De Desenvolvimento
Assistência e Desenvolvimento Social
Agrícola de São Paulo
11 – Sabesp – Cia. De Saneamento
11 - Sabesp – Cia. De Saneamento
Básico do Estado de São Paulo
Básico do Estado de São Paulo
12- DEPRN – Depto. Estadual de
12- DEPRN – Depto. Estadual de
Proteção aos Recursos Naturais
Proteção aos Recursos Naturais
13 - CDHU – Cia. de Desenv. Habitacional 13 - CDHU – Cia. de Desenv. Habitacional
e Urbano do Estado de SP
e Urbano do Estado de SP
Quadro 3 - Representatividade para o segmento Estado, nos moldes estabelecidos na Lei
Estadual (SÃO PAULO, 1991e)
Fonte: Elaborado pela autora

Observa-se, primeiramente, que de acordo com a legislação paulista a
composição do Comitê para o segmento Estado, incluía a Cia. de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que, é uma sociedade de economia mista,
com ações em Bolsa de Valores e personalidade jurídica de direito privado, com
participação ativa do Poder Público .
Com relação às sociedades de economia mista, Meirelles (1999, p. 333),
elucida que:
[...] são pessoas jurídicas de Direito Privado, com participação do
Poder Público e de particulares no seu capital e na sua
administração, para a realização de atividade econômica ou serviço
público outorgado pelo Estado. Revestem a forma das empresas
particulares, admitem lucro e regem-se pelas normas das sociedades
mercantis, com as adaptações impostas pelas leis que autorizem sua
criação e funcionamento. São entidades que integram a
Administração indireta do Estado, como instrumentos de
descentralização de seus serviços (em sentido amplo: serviços,
obras, atividades).
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Municípios

Titular
Suplente
1 - Prefeitura Municipal de Altair
1 - Prefeitura Municipal de Altair
2 - Prefeitura Municipal de Barretos
2 - Prefeitura Municipal de Barretos
3 - Prefeitura Municipal de Bebedouro
3 - Prefeitura Municipal de Bebedouro
4 - Prefeitura Municipal de Colina
4 - Prefeitura Municipal de Colina
5 - Prefeitura Municipal de Colômbia
5 - Prefeitura Municipal de Colômbia
6 - Prefeitura Municipal de Guaira
6 - Prefeitura Municipal de Guaira
7 - Prefeitura Municipal de Guaraci
7 - Prefeitura Municipal de Guaraci
8 - Prefeitura Municipal de Icem
8 - Prefeitura Municipal de Icem
9 - Prefeitura Municipal de Jaborandi
9 - Prefeitura Municipal de Jaborandi
10 - Prefeitura Municipal de Morro Agudo
10 - Prefeitura Municipal de Morro Agudo
11 - Prefeitura Municipal de Orlândia
11 - Prefeitura Municipal de Orlândia
12 - Prefeitura Municipal de Terra Roxa
12 - Prefeitura Municipal de Terra Roxa
13 - Prefeitura Municipal de Viradouro
13 - Prefeitura Municipal de Viradouro
Quadro 4 - Representatividade para o segmento Municípios, nos moldes estabelecidos na
Lei Estadual (SÃO PAULO, 1991e)
Fonte: Elaborado pela autora

Como pode-se verificar, o segmento Municípios, havia optado por repetir o
titular e suplente. O que, diminuía a chance de participação. Contudo, foi a categoria
que decidiu desta forma.
Sociedade Civil
Titular
Suplente
1 - Associação Comercial e Industrial de 1 - Associação Comercial e Industrial de
Bebedouro – Aciab
Bebedouro - Aciab
2 - Fórum de Desenvolvimento Bebedouro 2 - Fórum de Desenvolvimento Bebedouro
2000
2000
3 - Coopercitrus
3 - Coopercitrus
4 - Associação Comercial e Industrial de 4 - Associação Comercial e Industrial de
Barretos
Barretos
5 - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 5 - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
6 - Fundação Educacional de Barretos – 6 - Fundação Educacional de Barretos –
FEB
FEB
7 – Assoc. Barretense de Engenharia, 7 - Assoc. Barretense de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – ABEAA
Arquitetura e Agronomia – ABEAA
8 – Sindicato dos Engenheiros do Estado 8 - Sindicato dos Engenheiros do Estado de
de São Paulo
São Paulo
9 – Sindicato Rural do Vale do Rio Grande 9 - Sindicato Rural de Guaira
10 – Assoc. dos Plantadores de Cana do 10 - Assoc. dos Plantadores de Cana do
Oeste de São Paulo – Canaoeste
Oeste de São Paulo - Canaoeste
11 - Sindicato Rural de Bebedouro
11 - Sindicato Rural de Bebedouro
12 - Centro Unificado de Educação de 12 - Associação Citroregional
Barretos
13 - União da Agroindústria Canavieira do 13 - União da Agroindústria Canavieira do
Estado de São Paulo – Única
Estado de São Paulo – Única
Quadro 5 - Representatividade para o segmento sociedade civil, nos moldes estabelecidos
na Lei Estadual (SÃO PAULO, 1991e)
Fonte: Elaborado pela autora
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No caso da sociedade civil, a primeira análise que deve-se fazer é acerca da
personalidade jurídica das entidades que representam o referido segmento. A
matéria é importante e não pode ser ignorada.
Todavia, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi e
continua sendo irregular, pois este órgão não enquadra-se na referida categoria.
A matéria merece ser analisada observando-se a Lei nº 8.906, de 04 de
julho (BRASIL, 1994), que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil. O diploma legal citado fixa que:
Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público,
dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por
finalidade: [...]
§ 1º A OAB não mantém com órgãos da Administração Pública
qualquer vínculo funcional ou hierárquico.
[...]
Art. 45. São órgãos da OAB:
I - o Conselho Federal;
II - os Conselhos Seccionais;
III - as Subseções;
IV - as Caixas de Assistência dos Advogados.
[...]
§ 2º Os Conselhos Seccionais, dotados de personalidade jurídica
própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estadosmembros, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 3º As Subseções são partes autônomas do Conselho Seccional, na
forma desta lei e de seu ato constitutivo.
[...]
§ 5º A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade
tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços.
§ 6º Os atos conclusivos dos órgãos da OAB, salvo quando
reservados ou de administração interna, devem ser publicados na
imprensa oficial ou afixados no fórum, na íntegra ou em resumo.

Registre-se que a participação da entidade em foco, assim como do
Conselho Regional de Engenharia está garantida no regimento interno do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, conforme disciplinado no art. 3º, III e IV, do Decreto
nº 53.806 (SÃO PAULO, 2008h).101
Esta proposta pode ser uma alternativa também para os Comitês de Bacias
Hidrográficas.
Ainda, no tocante ao segmento sociedade civil, nota-se que a grande maioria
dos cargos de titular e suplente não eram revezados. Assim, uma entidade

101

Têm direito a voz
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respondia como titular e suplente. As exceções à regra eram o Sindicado Rural do
Vale do Rio Grande e o Sindicato Rural de Guaira. E o Centro Unificado de
Educação de Barretos e a Associação Citroregional (nº 9 e 12, respectivamente,
quadro 5).
Considerando-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
portanto, conforme Lei Federal nº 9.433 (BRASIL, 1997a) a composição do CBHBPG passou a contar com a representação da União, conforme observa-se no
quadro 6.
União
Titular
Suplente
1 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
1 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA
Quadro 6 - Representatividade para o segmento Poder Executivo (União), após a decisão
do TJSP, ou seja, conforme Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Deliberação CBH-BPG nº 91 (SÃO PAULO, 2009d)
Fonte: Elaborado pela autora

Nota-se que com o advento da Deliberação CBH-BPG nº 91 (SÃO PAULO,
2009d), que segue os mandamentos da legislação federal, a União indicou uma
única entidade, para ocupar as vagas de titular e suplente - Ibama.
O quadro 7 demonstra a participação do Estado no CBH-BPG, após a
decisão judicial (conforme lei federal).
Estado
Titular
Suplente
1 – Escritório Regional de Barretos
1 - Escritório Regional de Barretos
2 - Grupo de Vigilância Sanitária
2 - Grupo de Vigilância Sanitária
3 - Departamento de Águas e Energia 3 - Departamento de Águas e Energia
Elétrica – Daee
Elétrica – Daee
4 - Escritório de Desenvolvimento Rural – 4 - Escritório de Desenvolvimento Rural –
EDR
EDR
5 – CETESB - Companhia Ambiental do 5 – CETESB - Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo
Estado de São Paulo
6 - 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental 6 - 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental de
de Barretos
Barretos
7 - Companhia de Desenvolvimento 7 - Departamento de Estradas e Rodagens
Habitacional e Urbano – CDHU
– DER
Quadro 7 – Forma de composição, para o segmento Poder Executivo (Estado), após a
decisão do TJSP, ou seja, conforme Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Deliberação CBH-BPG nº 91 (SÃO PAULO, 2009d)
Fonte: Elaborado pela autora
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O segmento Estado, com exceção da CDHU e do DER, optou por utilizar
duas vagas para uma única entidade ou órgão.
A maior diferença, contudo, com relação à aplicação da legislação federal
deu-se no tocante a Sabesp, que não faz mais parte deste segmento, pois foi
incluída na categoria usuários.
Registre-se que nos moldes da lei paulista, a representatividade estadual era
de 13 (treze). E passou a 07 (sete). Inferior, inclusive à dos Municípios, que, em
princípio, contam com 08 (oito) representantes102.
O quadro 8 apresenta a forma de representação do segmento Município, no
CBH-BPG, nos moldes estabelecidos pela LF nº 9.433 (BRASIL, 1997a), após
decisão do Judiciário.
Municípios
Titular
Suplente
1 – Prefeitura Municipal de Barretos
1 – Prefeitura Municipal de Barretos
2 - Prefeitura Municipal de Guarani
2 - Prefeitura Municipal de Altair
3 - Prefeitura Municipal de Colina
3 - Prefeitura Municipal de Jaborandi
4 - Prefeitura Municipal de Orlandia
4 - Prefeitura Municipal de Morro Agudo
5 - Prefeitura Municipal de Icém
5 - Prefeitura Municipal de Icém
6 - Prefeitura Municipal de Viradouro
6 - Prefeitura Municipal de Guaira
7 - Prefeitura Municipal de Terra Roxa
7 - Prefeitura Municipal Colombia
8 - Prefeitura Municipal de Bebedouro
8 - Prefeitura Municipal de Bebedouro
Quadro 8 - Forma de composição, para o segmento Poder Executivo (Municípios), após a
decisão do TJSP, ou seja, conforme Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Deliberação CBH-BPG nº 91 (SÃO PAULO, 2009d)
Fonte: Elaborado pela autora

Como pode-se observar, o segmento Municípios, quadro 8, atentou para a
possibilidade de alternância das vagas de titular e suplente. Registre-se que a forma
de representação – titular e suplente -, é escolha da categoria.
Continua

Sociedade Civil
Titular
Suplente
1- Assoc. Barretense de Engenharia,
1 - Assoc. Barretense de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – ABEAA
Arquitetura e Agronomia - ABEAA
2- Fórum de Desenvolvimento Bebedouro 2 - Fórum de Desenvolvimento Bebedouro
2000
2000
3Centro Unificado de Educação 3 - Centro Unificado de Educação
Barretos
Barretos
102

O presente trabalho ao tratar do segmento usuários, detalha e especifica a participação
dos Municípios no CBH-BPG, de acordo com a Deliberação CBH-BPG nº 91 (SÃO PAULO,
2009d) conforme mandamento da legislação federal.
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Conclusão

Sociedade Civil
Titular
Suplente
4- Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 4 - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
5 - Sindicato dos Engenheiros do Estado 5 - Sindicato dos Engenheiros do Estado
de São Paulo
de São Paulo
6- Patrulha Ecológica de Bebedouro
6 - ONG Germinar de Bebedouro
7- Instituto Brasil Ecologicamente Melhor 7- Instituto Brasil Ecologicamente Melhor
– BEM
– BEM
8 – Unifeb
8 – Unifeb
Quadro 9 - Representatividade para o segmento sociedade civil, após a decisão do TJSP,
ou seja, conforme Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Deliberação CBH-BPG nº 91 (SÃO PAULO, 2009d)
Fonte: Elaborado pela autora

Neste caso, apenas duas entidades optaram por alterar as vagas - Patrulha

Ecológica de Bebedouro e ONG Germinar de Bebedouro (nº 6, quadro 9).
E a OAB, como retro mencionado, ocupa uma vaga de forma imprópria.
Ao tratar do segmento Sociedade Civil, faz-se necessário, interpretar e
conceituar o termo. Para isso, recorre-se ao Dicionário (FERREIRA, 1999): “1.
Associação que não tem por objeto atos de comércio.”.
De pronto, verifica-se que as entidades e órgãos especificados na categoria
usuários podem estar inclusas no segmento sociedade civil. Portanto, não há óbice
legal para a forma adotada pela lei paulista.
Continua

Usuários das Águas

Titular
1- Sindicato Rural Vale do Rio Grande –
Sirvag
2 - Associação Comercial e Industrial de
Bebedouro – Aciab
3- Coopercitrus
4 - Associação dos Plantadores de Cana
do Oeste do Estado de São Paulo –
Canaoeste
5 – Sindicato Rural de Guaira
6 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Barretos - SAAE
7 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Bebedouro – SAAEB
8 - Departamento de Esgoto e Água de
Guaira – Deagua
9- Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - Sabesp
10- Saneamento Ambiental de Viradouro
– SAV
11 - Associação Comercial e Industrial de
Barretos – Acib
12 - Associação Citroregional

Suplente
1 - Sindicato Rural Vale do Rio Grande –
Sirvag
2 - Associação Comercial e Industrial de
Bebedouro – Aciab
3 – Coopercitrus
4 - Associação dos Plantadores de Cana
do Oeste do Estado de São Paulo –
Canaoeste
5 - Sindicato Rural de Guairá
6 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Barretos – SAAE
7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Bebedouro – SAAEB
8 - Departamento de Esgoto e Água de
Guaira – Deagua
9- Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo – Sabesp
10- Saneamento Ambiental de Viradouro
– SAV
11 - Associação Comercial e Industrial de
Barretos – Acib
12 - Associação Citroregional
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Conclusão

Usuários das Águas

Titular
Suplente
13 - União da Agroindústria Canavieira do 13 - União da Agroindústria Canavieira do
Estado de São Paulo – Única
Estado de São Paulo – Única
14- - Sindicato Rural de Bebedouro
14- - Sindicato Rural de Bebedouro
15- Serviço Autônomo de Água e Esgoto 15- Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Colina – SAAEC
de Colina – SAAEC
16 - Associação Brasileira de Citricultores 16 - Associação Brasileira de Citricultores
– Associtrus
– Associtrus
Quadro 10 – Forma de composição, para o segmento usuários das águas, após a decisão
do TJSP, ou seja, conforme Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Deliberação CBH-BPG nº 91 (SÃO PAULO, 2009d)
Fonte: Elaborado pela autora

Com relação aos usuários de águas (Quadro 10), atente-se que nenhuma
entidade optou pela alternância de vagas. Ao fazer o cotejo entre o número de vagas
reservado à presente categoria, nota-se que é infinitamente maior que as da União,
do Estado e da sociedade civil.
Ao analisar a representação dos usuários de recursos hídricos no Comitê,
faz-se necessário examinar as associações de usuários de abastecimento urbano. E
nesse sentido deve-se apreciar duas questões. A primeira é se há competência
conferida em lei, para execução do saneamento básico. E a segunda é acerca do
vínculo das associações ao Poder Público.
Para elucidar a questão sobre a competência para execução do saneamento
básico, recorre-se a Meirelles (2008, p. 478):
Assim considerado o saneamento básico, a competência para sua
execução seria, naturalmente, do Município. Ocorre que nas Regiões
Metropolitanas isto não seria possível, dada a interligação das redes
de água e esgoto de várias cidades. Semelhante dificuldade ocorre
com os Municípios situados na mesma bacia hidrográfica. Ainda mais
quando a própria lei determina que a utilização de recursos hídricos
na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive
para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos,
está sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei 9.433, de
8.1.1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. Por
isso mesmo a lei determina que “os planos de saneamento básico
deverão ser compatíveis com os planos de bacias hidrográficas em
que estiverem inseridos” (art. 19. § 3º) Tendo em vista essa
realidade, a Lei 11.445/2007 abriu um capítulo para regular a
prestação regionalizada dos serviços de saneamento básico (arts. 14
e ss.), que pode ser feita por órgãos ou entidades de ente da
Federação ou por consórcio público, nos termos do art. 241 da CF.

150

Com relação ao vínculo com o Poder Público, as associações de usuários de
abastecimento urbano estão vinculadas aos respectivos Poderes Públicos, pois
representam

as

entidades

ou

órgãos associados,

que fazem

parte

das

Administrações Públicas direta ou indireta.
No caso de Associações das Concessionárias Privadas dos Serviços
Públicos de Água e Esgoto, entende-se que devem estar enquadradas no segmento
correspondente, ou seja, como representantes dos respectivos entes federativos,
que são os Poderes Concedentes – Poderes Executivos.
Ratificando a mencionada assertiva Meirelles (2008, p. 405), esclarece que:
Serviço concedido é serviço do Poder Público, apenas executado por
particular em razão da concessão. [...]
Sendo um contrato administrativo, como é, fica sujeito a todas as
imposições da Administração necessárias à formalização do ajuste,
dentre as quais a autorização governamental, a regulamentação e a
licitação.103
Pela concessão o poder concedente não transfere propriedade
alguma ao concessionário, nem se despoja de qualquer direito ou
prerrogativa pública. Delega, apenas, a execução do serviço, nos
limites e condições legais e contratuais, sempre sujeita a
regulamentação e fiscalização do concedente.
[...] Nessa conformidade, entende-se sempre preservado ao
concedente o poder de regulamentar e controlar a atuação do
concessionário, desde a organização da empresa até sua situação
econômica e financeira, seus lucros, o modo e a técnica da execução
dos serviços, bem como fixar as tarifas em limites razoáveis e
eqüitativos para a empresa e para os usuários.

No tocante às normas regulamentares, o referido autor esclarece que são
todas aquelas estabelecidas em lei, regulamento ou no próprio contrato, visando a
prestação do serviço adequado. E destaca que o TJDF deixou julgado no seguinte
sentido:
[...] as cláusulas regulamentares, consideradas como lei de serviço,
são alteráveis unilateralmente pela Administração, porque não se
compreende haja lei ou regra social imutável. As leis são feitas para
atender às necessidades sociais, de modo que, sendo estas
variáveis, aquelas também o devem ser. Eis por que o Poder Público
pode mudar à vontade as cláusulas regulamentares, sem audiência
do concessionário (RJ, RDA 38/332 apud MEIRELLES, 2008, p.
409).

103

A Constituição Federal obriga à licitação (art. 175), assim como a Lei 8.666, de 1993 (art.
2º), e a Lei 8.987, de 1995 (art. 14) (MEIRELLES).
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E complementa destacando que:
Essa é a orientação pacífica de nossos Tribunais, capitaneada pelo
Supremo, desde 1908, em memorável acórdão que resumiu toda a
doutrina dominantes no assunto:
“Os direitos do Poder Público de que o concessionário é investido,
como de desapropriar ou arrecadar tarifas do público, não os exerce
jure proprio, mas como mero delegado ou mandatário do poder
concedente, e nos precisos limites da delegação recebida.”
“Quaisquer que sejam os favores e direitos reconhecidos ao
concessionário, todos eles são outorgados em vista do bem público;
conseqüentemente, se entendem sempre regulados e fiscalizados
pelo poder concedente.”
[...]
“Embora reduzida a contrato, uma concessão para exploração de
serviço público, propriamente dito, e na qual se delega ao
concessionário direito desse Poder Público, isto é, o exercício de
poder sobre uma parte da administração ou do domínio público, não
pode ser somente regida pelos preceitos do direito civil ou privado;
esse direito seria incapaz de criar uma concessão da espécie e ditarlhe o seu objeto e fim.”
“Toda concessão desta natureza é, antes de tudo, ato de direito
administrativo, e, como tal, explorada pelo concessionário, sempre
sob as vistas imediatas do governo concedente.”
“A existência do concessionário, os seus direitos e o exercício destes
não foram e não são atos seus exclusivos, mas atos derivados e
dependentes do poder que os outorgou ou delegou, e ao qual, por
isso mesmo, tem o concessionário de prestar contas.”
“Qualquer que seja a forma posteriormente tomada pelo
concessionário, isto é, de empresa ou associação, aos olhos do
poder concedente, ele é e continua sempre simples concessionário,
qualidade única, em que foi reconhecido por esse poder, e daí a
comunhão de interesses e direitos, já relativamente à exploração ou
gestão dos serviços, já resultante do uso que o concessionário faz
dos direitos que exerce por mera delegação do poder concedente:
ele não pode invocar outra qualidade para opor-se à ação do
governo, nem declarar-se um estranho ao governo, ou ao interesse
público, representado por esse.”
“O concessionário, como qualquer outro agente ou delegado do
Poder Público, desde que arrecada tarifas, se constitui no dever de
mostrar ao poder, em cujo nome age, e quando o mesmo exigir, que
não saiu da esfera dos poderes recebidos, no modo, na aplicação e
na importância das tarifas arrecadadas: trata-se do exercício de um
poder soberano, que não é lícito transferir a ninguém mediante
contrato e apenas suscetível de delegação dentro de limites e
condições postos, os quais cumpre ao delegante, sem exceção ,
fiscalizar e verificar em nome do bem público, razão e fundamento
único de semelhante delegação ao indivíduo ou empresa privada”
(ementa do acórdão publicada na antiga Revista de Direito 10/70 e
reproduzido na RDA 9/30 apud MEIRELLES, 2008, p. 409-410).
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Depreende-se, portanto, que as Associações de Usuários de Abastecimento
Urbano (públicas ou privadas), estão vinculadas ao Poder Público.
Merece análise, ainda, as entidades responsáveis pelos serviços de água e
esgoto municipais, na categoria Usuários, que estão elencadas no quadro 10. Esses
órgãos estão vinculados às Prefeituras, pois são “autarquias”.
E, de acordo com Meirelles (1999, p. 310-311):
A doutrina moderna é concorde no assinalar as características das
entidades autárquicas, ou seja, a sua criação por lei específica com
personalidade de Direito Público, patrimônio próprio, capacidade de
auto-administração sob controle estatal e desempenho de atribuições
públicas típicas. Sem a conjunção desses elementos não há
autarquia. [...]
A autarquia, sendo um prolongamento do Poder Público, uma longa
manus do Estado, deve executar serviços próprios do Estado, em
condições idênticas às do Estado, com os mesmos privilégios da
Administração-matriz e passíveis dos mesmos controles dos atos
administrativos. [...]

No tocante às autarquias também fica evidente que são representantes do
segmento Município. Portanto, possuem os mesmos interesses da referida
categoria. E dentre as entidades indicadas, cita-se:
1. Departamento de Esgoto e Água de Guaíra (DEAGUA) - autarquia
municipal, criada pela Lei nº 699, de 23 de fevereiro de 1968;
2. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro (SAAEB) – autarquia
municipal, criado pela Lei nº 714, de 11 de dezembro de 1968 ;
3. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos (SAAEB) - autarquia
municipal, criada pela Lei nº 1300, de 23 de dezembro de 1971 ;
4. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina (SAAEC) – autarquia
municipal, criada pela Lei Municipal nº 911, de 06 de setembro de 1977;
5. Saneamento Ambiental de Viradouro (SAV) – autarquia municipal criada
pela Lei nº 18, de 28 de dezembro de 2006104.
Em suma, a representatividade do CBH-BPG, hoje, conforme a Lei nº 9.433
(BRASIL, 1997a) é a seguinte:

104

Número da lei informado pela Secretaria Executiva do CBH-BPG, em 20 de setembro de
2010.
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CBH-BPG – Composição
União
01
Estado
07
Municípios
08
Usuários das águas
16
Sociedade civil
08
Total
40
Quadro 11 – Forma de composição atual no CBH-BPG.
Fonte: elaborado pela autora

E considerando-se as entidades vinculadas ao Poder Público, tem-se,
conforme representado no Quadro 12.

União

01

CBH-BPG – Interpretação quanto à Representação Real
Estado
Municípios
Sociedade
Usuários
Civil
105

08

106

12

08

107

11

Nº Total de
Membros

40

Sociedade Civil/Usuários
19

Quadro 12 - As Associações públicas ou privadas de abastecimento urbano foram incluídas
junto com os respectivos entes federativos
Fonte: elaborado pela autora

Observa-se, portanto, que a partir da decisão do Judiciário, a composição do
referido CBH passou a ser, verdadeiramente, desigual.
Assim, considerando-se a personalidade jurídica das entidades e órgãos
com direito a voto, verifica-se que a representatividade de determinadas categorias,
no CBH-BPG, tornou-se híbrida, pois o Estado possui assento em dois segmentos,
ou seja, Estado e Usuários. O mesmo ocorrendo com os representantes da
categoria Municípios, que estão incluídos também na dos Usuários. O segmento
sociedade civil, igualmente, faz-se representar em duas categorias, ou seja,
sociedade civil e usuários.
Portanto, o acórdão do TJSP, objeto do estudo em foco, alterou a
participação no CBH-BPG, que totalizava 39 e agora perfaz 40 membros com direito
a voto. Os Poderes Executivos (Estado e Municípios) totalizavam 26 (vinte e seis)
representantes e passou para 21 (vinte e um), com acréscimo da União. E a

105

Incluindo a Sabesp, que é uma sociedade de economia mista, vinculada ao Estado de
São Paulo – criada pela Lei nº 119 de 29 de junho (SÃO PAULO, 1973c) e suas alterações
106
Incluindo as 04 (quatro) autarquias vinculadas à Prefeitura
107
Excluindo a Sabesp – Estado -, e as 04 (quatro) autarquias municipais
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sociedade civil/usuários que ocupava 13 (treze) assentos com direito a voto, passou
para 19 (dezenove).
Todavia, tem-se, agora, uma representação majoritária, que é dos
segmentos Municípios e usuários/sociedade civil.
Ressalte-se que as categorias usuários e sociedade civil, trazem o mesmo
conceito, portanto, os usuários das águas, enquadram-se na categoria “sociedade
civil”.
Pode-se deduzir, então, que estes dois segmentos, totalizam 19 (dezenove)
representantes, como demonstrado no quadro 12.
Outro fator relevante que não foi considerado é o disposto no § 1º, do artigo
39, da lei federal (BRASIL, 1997a) que limita a participação dos Poderes Executivos
em metade dos membros. Isso porque, a participação real dos Poderes Executivos
(União, Estado e Municípios), considerando-se a personalidade jurídica de
determinadas entidades, totaliza 21 (vinte e um) representantes e os demais
segmentos somam 19 (dezenove).
CBH-BPG – Composição
Lei Estadual nº 7.663/91
------------------------------13
13
26
13

Lei Federal nº 9.433/97
União
01
Estado
08108
Municípios
12109
Subtotal Poder Executivo
21
Usuários
11110
Sociedade civil
08
Subtotal
(usuários/soc. 13
19
civil)
Total
39
40
Quadro 13 - Representação conforme leis estadual e federal (SÃO PAULO, 1991e e
BRASIL, 1997a), considerando-se a personalidade jurídica dos entes e entidades.
Fonte: elaborado pela autora

Releva destacar que, a legislação paulista (SÃO PAULO, 1991e e SÃO
PAULO, 2002a) não considera Estado e Municípios como um único segmento do
Poder Executivo. Pelo contrário, dispõe que a participação dos referidos “entes
federativos” será igualitária, com relação aos membros da sociedade civil.

108

Somando-se a Sabesp que é vinculada ao Poder Executivo Estadual
Incluindo-se as quatro autarquias vinculadas aos Municípios
110
Excluindo-se as quatro autarquias municipais
109
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Portanto, a composição do Comitê BPG, não contrariava o estabelecido na
legislação do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1991e e SÃO PAULO, 2002a).
Por outro lado, como pode-se observar, a atual representação, não está de
acordo as normas federais (BRASIL, 1997a e BRASIL, 2008a).
Pelo exposto, tem-se que a atual composição do Comitê, com direito a voto,
não é igualitária, pois determinados segmentos têm preponderância sobre outros.
Isso permite que os interesses de determinadas categorias prevaleçam.
A participação de todos os entes e entidades interessadas, nos CBHs é de
primordial importância e deve estar orientada pelas Políticas Nacional e Estaduais
de recursos hídricos (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e).
Destaque-se, ainda, as palavras dos autores Pio et al. (2004) que ao
descreverem sobre os Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo,
salientam que:
Por outro lado, a composição tripartite propicia a gestão
descentralizada, participativa e integrada.
A descentralização não se restringe à descentralização geográfica,
mas principalmente à descentralização do poder decisório, coisa
raríssima, porque governo algum abre mão do seu poder de decidir.
A participação dos três segmentos (municípios, sociedade civil e o
Estado) permite que gradativamente cada um tome consciência do
peso do seu voto, da sua palavra e da sua posição, nas decisões
sobre o destino de sua região.
Do segundo elemento decorre o terceiro: a integração. Os três
segmentos se integram a partir da constatação das vantagens
decorrentes da ação conjunta. Daí surge um processo didático
permanente, que fica acima dos partidos, acima de diferenças
conceituais ou ideológicas e obriga todos à prática do
convencimento, para mostrar que as obras de um município são mais
importantes do que as do município vizinho, ou para mostrar que as
ações que atendem a um maior número de pessoas devem ser feitas
em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, cria a consciência da
necessidade de ações integradas regionais, muitas vezes atentando
(finalmente) para o óbvio, isto é, para o fato de que uma obra a
montante afeta também os municípios à jusante.

Composição igualitária é uma garantia que todas as categorias devem ter
para se fazer representar. Caso contrário, o direito ao voto torna-se inócuo e pode
levar ao entendimento de que trata-se de um direito fictício. Outro fator relevante é a
definição dos segmentos, pois como verificou-se os usuários de recursos hídricos
podem enquadrar-se tanto no Estado, quanto nos Municípios, como na sociedade
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civil. Por isso, deve-se atentar para que não haja desequilíbrio na referida
representatividade para alguma categoria específica.
Ressalte-se, ainda, que os problemas no tocante à descentralização do
poder e a articulação entre os entes federativos, na gestão das águas, como está
ocorrendo no CBH-BPG, não é matéria recente. Pelo contrário, em 1989, a Revista
Águas e Energia Elétrica – do Daee (ano 5, nº 16, p. 30), mencionou uma questão
que traduz exatamente, as dificuldades encontradas no Colegiado em tela. A matéria
elenca dentre os problemas para a definição de um sistema integrado de
gerenciamento de recursos hídricos:
[...] elevada centralização da gestão dos recursos hídricos no Brasil:
a Constituição Federal determina a centralização, em nível federal,
tanto dos poderes legislativos sobre a água, como de um Sistema
Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Tal centralização pode
inibir a liberdade da esfera estadual, já dependente do poder central
pois carece de recursos federais em setores como a energia elétrica
e o saneamento. Na verdade, trata-se de retorno parcial de recursos
financeiros que o governo federal capta em São Paulo e em outros
estados mais desenvolvidos, a título de reserva de reversão, reserva
de compensação e outras formas de alimentação compulsória de
fundos centralizados federais. A centralização impõe ainda a
necessidade de desenvolver e aperfeiçoar os mecanismos de
relacionamento intergovernamental, pois o Estado de São Paulo, tem
seus poderes gerenciadores limitados aos rios estaduais, enquanto
que algumas das bacias mais importantes para o estado são
formadas por rios federais, envolvendo a ingerência a União e de
outros estados, necessariamente (PLANO..., DAEE, 1989, p.30).

Nota-se que logo após a edição da Constituição Federal (BRASIL, 1988b),
as dificuldades no tocante à articulação entre os entes da federação, para a gestão
das águas, já estavam sendo previstas.
Outro fator relevante que merece ser citado é que a questão analisada no
estudo de caso do CBH-BPG, não é regra.
Até o presente momento, diante da realidade nacional, pode-se afirmar que
na gestão dos recursos hídricos, os resultados positivos são muitos, no que se
refere à articulação entre os entes da federação.
Mister é que os Poderes Executivo (inclusive Conselhos Nacional e Estadual
de Recursos Hídricos), Legislativo e Judiciário, também respeitem os limites
impostos pela Lei Maior (BRASIL, 1988b). Caso contrário, a gestão das águas será,
realmente, centralizadora, com leis, normas ou decisões judiciais, que irão desvirtuar
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as premissas contidas no Texto Magno (BRASIL, 1988b) e nas Políticas de
Recursos Hídricos Nacional (BRASIL, 1997a) e Estadual (SÃO PAULO, 1991e).
No presente caso, avalia-se que a decisão do Judiciário paulista levou em
consideração, exclusivamente, o pleito de Ministério Público, sem se ater às
garantias constitucionais apontadas pela Procuradora Geral do Estado. A
interpretação das leis que disciplinam acerca da Política Estadual e Nacional de
Recursos Hídricos (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e) foi falha e omissa, pois
desconsiderou-se a Lei Maior do País (BRASIL, 1988b). E pior, o Judiciário Paulista
não observou que o CBH-BPG, graças à decisão em comento, passou a orientar-se
pela Legislação Federal (BRASIL, 1997a e BRASIL, 2008a) ao passo que os
demais, continuaram seguindo rigorosamente as disposições da Lei Estadual (SÃO
PAULO, 1991e).
Nesse sentido, vale ressaltar que o papel e a função do Judiciário no
ordenamento jurídico pátrio é fundamental e uma decisão como a do Acórdão citado
pode trazer sérios comprometimentos para o Sistema de Recursos Hídricos
Nacional e Estadual. Isso porque:
A justiça é o valor supremo do Direito e corresponde também à maior
virtude do homem. Para que ela não seja apenas uma idéia e um
ideal, necessita de certas condições básicas, como a da organização
social mediante normas e do respeito a certos princípios
fundamentais; em síntese, a justiça pressupõe o valor segurança.
Apesar de hierarquicamente superior, a justiça depende da
segurança para produzir os seus efeitos na vida social. Por este
motivo se diz que a segurança é um valor fundante e a justiça é um
valor fundado. Daí Wilhelm Sauer ter afirmado, em relação ao Direito,
que “a segurança jurídica é a finalidade próxima; a finalidade distante
é a justiça” (NADER, 2005, p. 119).

É verdade que nos embates do cotidiano jurídico, não raras vezes depara-se
com situações como esta, capazes de suscitar inconformismo aos que decidem
debruçar-se, diariamente, na matéria e sabem que a questão, em referência, contém
vários enfoques e não é fruto de geração espontânea.
Pelo contrário, como verifica-se no estudo em tela, atrás da atual gestão de
recursos hídricos, no Estado de São Paulo, encontra-se uma história dinâmica, que,
sem dúvida, contou com a participação de pioneiros, dos três segmentos (Estado,
Municípios e sociedade civil). Ademais, como demonstrado no presente trabalho, a
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lei paulista (SÃO PAULO, 1991e), serviu de referência para as reflexões acerca da
gestão hídrica federal.
Ocorre ainda que, a lógica jurídica e o bom senso que lhe é companheiro
inseparável, por vezes, são substituídos por entendimentos distorcidos e parciais,
que longe de dar guarida à lei, acabam por lançar-lhe pesadas máculas. E
certamente isso ocorre, porque a tarefa de interpretação da lei não é tão simples
quanto parece.

6.2.6 Considerações acerca do estudo de caso do CBH-BPG
Após analisa da matéria, tem-se que:
1) o exame da presente questão deve ser feito à luz da Constituição Federal
(BRASIL, 1988b);
2) a interpretação de que Estado e Municípios formam uma só unidade e
fazem com que a sociedade civil esteja representada junto aos Comitês, em número
inferior, além de falsa, fere o princípio do sistema federativo, consagrado na
Constituição. Fato este visível no texto constitucional que especifica para cada ente
as respectivas competências (BRASIL, 1988b);
3) o entendimento da Promotoria e do Judiciário Paulista, leva a crer que a
vontade de um ente está conexa à do outro. O que não é verdade. Pelo contrário, a
autonomia dos entes federativos, pode gerar interesses distintos, inclusive, se
existirem diferenças de cunho político e administrativo. A sociedade civil, por sua
vez, não encontra esses entraves. Assim, em tese, este último segmento, tem maior
flexibilidade para deliberar conjuntamente com os demais entes dos Comitês
(Estado e Municípios);
4) ressalte-se que os entes federativos são dotados de Poder Público, mas
não se confundem jamais.
5) é oportuno destacar que, para analisar uma questão como esta, não se
deve, jamais, retirá-la de seu contexto. A matéria exige um exame integral e
detalhado;
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6) a formação e composição de um comitê de bacia hidrográfica de rio do
domínio do Estado é matéria que diz respeito ao referido ente federativo, conforme
mandamento constitucional (BRASIL, 1988b);
7) considerando-se a separação dos Poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário) não compete ao Judiciário decidir questões afetas à organização de um
ente federativo;
8) a Lei 9.433 (BRASIL, 1997a) deve ser cumprida pelos Estados-membros,
apenas no que diz respeito às normas gerais. Assim, os Estados não precisam criar
seus comitês nos moldes estabelecidos na referida lei;
9) como pode-se observar neste estudo, a composição no CBH-BPG, como
disciplinado pela Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) não tornou-se equânime e igualitária,
como alegado pelo Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Pelo contrário, a participação dos segmentos Municípios e usuários das águas,
passou a ser majoritária; e
10) pelo exposto, entende-se que a decisão em epígrafe merece ser
reexaminada, considerando-se os princípios básicos e norteadores da interpretação
das leis, pois somente por meio da conjugação dos elementos supracitados, é que
se extrai o verdadeiro valor da norma jurídica e pode-se então, decidir
acertadamente sobre uma questão deveras importante como a analisada.
7 ASPECTOS BÁSICOS PARA A GESTÃO DAS ÁGUAS
Frise-se que este estudo não pretende apresentar uma fórmula de gestão
dos recursos hídricos.
Pelo contrário, após analisar exaustivamente a legislação, entende-se que
deve-se considerar, além das premissas contidas na Constituição Federal (BRASIL,
1988b) as peculiaridades de cada região. As adversidades e dificuldades
relacionadas aos recursos hídricos no Brasil são diversas. E acreditar que a gestão
deste recurso pode seguir um “modelo” seria, no mínimo, ingenuidade.
Os gestores das águas, para alcançarem os objetivos discriminados na
respectiva legislação, devem seguir orientações contidas nos referidos textos legais
(BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e). Como exemplo, destaca-se a “articulação”
e “integração”.
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Muito embora as águas sejam consideradas do domínio dos entes
federativos, não limitam-se aos espaços territoriais fixados pelas normas.
Assim, mister é que a gestão dos recursos hídricos seja articulada,
integrada, descentralizada e participativa.
Ressalte-se, ainda, que é comum ouvir-se a expressão “pacto federativo”.
Contudo, o sistema federativo brasileiro é o próprio pacto federativo.
Por isso, para evidenciar a necessidade desta “articulação”, prevista na
legislação hídrica, deveria se colocar em prática propostas como a do “pacto das
águas” (POMPEU apud LOTUFO, 2008), que nada mais é do que a “articulação”
visando a gestão hídrica.
Ao tratar da gestão dos recursos hídricos, deve-se levar em consideração,
não apenas o(s) rio(s) principal(is), mas também seus respectivos afluentes que são
de demasiada importância quando se pensa em quantidade e qualidade.
Outro fator a ser considerado é a sociedade que, a princípio, não se importa
com a questão constitucional relacionada à dominialidade da água. Está interessada
na qualidade e quantidade desse recurso, que passa em suas cidades e que faz
parte integrante de suas vidas. Por isso, a participação da sociedade civil é
imprescindível.
Por estes motivos, ao se falar em gestão de recursos hídricos, há que se
pensar, imediatamente, em articulação e integração, que já trazem a idéia de
descentralização e participação democrática nas decisões.
8 CONCLUSÕES:
A pesquisa desenvolvida, considerando o conjunto da bibliografia consultada e o
estudo de caso, permite concluir que:
1. O Sistema Federativo é fruto de um pacto entre os Estados, que perdem a
soberania, mas mantêm a autonomia. Portanto, não há hierarquia entre os entes
federativos;
2. No Brasil, a Constituição Federal, promulgada em 1988, é a Lei Maior do País e
está acima das demais leis e normas. Dentre as matérias ali contidas encontram-se
as cláusulas pétreas que são certas disposições constitucionais, que não podem ser
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modificadas nem por emendas. A forma federativa de Estado (art. 60, § 4º, I) é uma
delas (BRASIL, 1988b);
3. A Constituição Federal de 1988 determina que os entes federativos são
autônomos (art. 18, “caput”) – cláusula pétrea. Portanto, têm competência políticoadministrativa para disciplinar acerca de seus bens e das respectivas estruturas
organizacionais, por exemplo, criar as suas Secretarias, autarquias, sociedades de
economia mista, colegiados, dentre outros (BRASIL, 1988b);
4. A Lei Maior do País (BRASIL, 1988b) ao tratar dos recursos hídricos fixou que a
União deverá legislar privativamente sobre “águas” (art. 22, IV), o que significa “criar
o direito de águas”; e
5. O Texto Magno (BRASIL, 1988b) divide a dominialidade hídrica entre a União e os
Estados-membros (art. 20, III e art. 26, I). Portanto, as águas são bens do domínio
público, cujo planejamento e gerenciamento é um poder-dever do ente federativo
detentor de tal bem.
A partir dessas conclusões, depreende-se que:
1. A Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) deveria estabelecer, exclusivamente, diretrizes,
orientações gerais. Contudo, como foi elaborada pelo legislador federal, foram
incluídos dispositivos de interesse exclusivo da União, tais como composição do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacias Hidrográficas,
que diante das premissas constitucionais é matéria a ser decidida pelo ente
federativo que criou o colegiado;
2. A Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) deve ser entendida como uma norma que traz em
seu bojo orientações, diretrizes. As questões específicas, relacionadas a
dominialidade hídrica da União e à organização dos respectivos órgãos, deveriam,
em tese, fazer parte de outro diploma legal. No entanto, por hora, cabe entender a
Lei Maior do País (BRASIL, 1988b);
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3. A Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), por sua vez, está de acordo com os
mandamentos da Constituição Cidadã (BRASIL, 1988b), pois cuida, exclusivamente,
da Política Estadual de Recursos Hídricos. E ao tratar de outros entes ou entidades
prevê a articulação e integração, por meio de incentivos, acordos, convênios ou
contratos;
4. Ainda com referência a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), registre-se que ao
disciplinar acerca do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dos respectivos
Comitês de Bacias Hidrográficas, o referido ente está legislando de acordo com os
preceitos constitucionais, já que a auto-organização dos Estados-membros é uma
competência expressa no artigo 25, caput, do Texto Magno (BRASIL, 1988b);
5. A Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 05 de 2000 (CNRH,
2008a) e suas alterações, que dispõe acerca da formação e funcionamento dos
CBHs, deve ser cumprida exclusivamente pelos Comitês de rios do domínio da
União, pois a organização político-administrativa é competência dos respectivos
entes federativos, conforme preceito constitucional. E o CNRH, mesmo sendo um
colegiado de âmbito nacional, não tem o poder de normatizar sobre a referida
matéria. Qualquer dispositivo neste sentido é inconstitucional;
6. A ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
contra o respectivo ente federativo e que foi acolhida pelo Judiciário Paulista,
motivando a alteração da composição do Comitê de Bacia Hidrográfica do BaixoPardo/Grande (CBH-BPG), nos moldes disciplinados na Lei nº 9.433 (BRASIL,
1997a) denota grave afronta ao Sistema Federativo Brasileiro (BRASIL, 1988b);
7. Considerando-se a decisão do Judiciário Paulista, observa-se que do total de 21
(vinte e um) Comitês do Estado, 20 (vinte) têm a composição conforme disciplinado
pela Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) e apenas o CBH-BPG tem a representação
como estabelecido pela legislação federal (BRASIL, 1997a e BRASIL, 2008a).
Assim, os iguais estão sendo tratados e considerados diferentes, o que
juridicamente, é inadmissível;
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8. Destaca-se que a Carta Constitucional (BRASIL, 1988b) estabelece que os
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre
si. E este princípio basilar deve ser, fielmente, observado. No entanto, verifica-se no
estudo de caso do CBH-BPG, que a decisão do Judiciário acabou por ferir a
independência e harmonia preconizadas;
9. Por isso, para que a gestão dos recursos hídricos esteja de acordo com os
mandamentos constitucionais é imprescindível que o aplicador da lei saiba
interpretá-la e que, em hipótese alguma, a “vontade de minorias” prepondere sobre o
direito;
10. Para a definição de políticas de recursos hídricos (nacional e estadual), deve-se,
preliminarmente, considerar ações que visem à congregação dos vários segmentos
envolvimentos. E para tanto há que prevalecer o interesse público, pois a água é um
bem do domínio público;
11. Em respeito ao estabelecido na Constituição Federal, deve-se ter em mente que
a articulação e a integração são palavras-chave na gestão dos recursos hídricos.
Sem isso, não há descentralização, tampouco participação democrática. Assim, a
legislação pertinente deve permitir que esse fim se efetive por meio de decisões dos
interessados locais. Exemplo disso são os Comitês das Bacias Hidrográficas dos
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, mas ainda existem outros, que destacam a
importância desta forma de gestão;
12. Outro exemplo significativo na gestão das águas é a Diretiva-Quadro (DQ) da
União Européia, que é um marco legal nessa área. Traduz a importância do recurso
hídrico e a necessidade de articulação entre os Estados-membros. A DQ traça
diretrizes para que se atinjam determinadas metas. É, na realidade, o que deveria
ter sido a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a). No entanto, no Brasil, o referido diploma
legal dispõe também acerca de questões específicas da União, o que, como
verificou-se, por vezes, gera conflitos de interpretação;
13. A forma de gestão dos recursos hídricos da União Européia deve servir de
referência para o Brasil. Em comum, tem-se: a) Estados-membros com autonomia,
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inclusive, no tocante à gestão dos respectivos recursos hídricos; b) massas de água
que vão além das divisas territoriais; c) uma lei geral que fixa regras para todos os
Estados-membros, e entre estes não há hierarquia vertical. Na União Européia tratase de um Tratado e no Brasil é a Constituição Federal; d) a União Européia possui
ainda, a Diretiva-Quadro da Água, que seguindo as regras estipuladas pelo Tratado
retro mencionado, fixa diretrizes a serem cumpridas pelos Estados-membros. No
Brasil, tem-se a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), que em tese, deveria estabelecer tãosomente, normas de orientação da Política e do Sistema Nacional de Recursos
Hídricos;
14. A DQ estipula um prazo para que os Estados-membros façam a transposição
das respectivas leis (adequação). Caso contrário, serão aplicadas penalidades. No
Brasil, o sistema federativo, como o próprio nome diz já é um “pacto”. Assim, não há
como aplicar penalidades aos Estados-membros no que se refere a presente
matéria, pois o âmago da federação brasileira prevê harmonia entre os entes da
federação. Portanto, basta respeitar os princípios basilares consagrados na Carta
Constitucional (BRASIL, 1988b), que as leis dos Estados e da União não irão causar
conflitos;
15. Espanha e Portugal possuem um histórico no tocante à gestão compartilhada,
que também pode ser utilizado como referência;
16. A gestão dos recursos hídricos na Espanha e na França, embora tenha
percorrido linhas distintas ao longo dos anos, apresenta em comum, a visão de que
o planejamento, por meio de planos regional e nacional é de fundamental
importância;
17. O Brasil, embora seja uma República Federativa, adotou na gestão hídrica, o
modelo francês, que é um Estado Unitário Descentralizado. Por isso, as adaptações
ao Brasil não precisaram ser de grande vulto. Prova disso é que os dois Países
adotam instrumentos e forma de gestão similares;
18. Fazendo-se um cotejo entre a gestão hídrica do Brasil e da União Européia,
guardadas as peculiaridades locais e legais, observa-se que adotam: a) a bacia
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hidrográfica como unidade de gestão; b) os planos de recursos hídricos (regionais e
nacional); c) a qualidade e quantidade da água; d) a água como um bem
fundamental; e) a necessidade de serem criados órgãos regionais nas bacias ou
sub-bacias; f) a participação da sociedade, do setor usuários, do Estado e
Municípios;
19. As diferenças na federação fazem parte da natureza da mesma e assim, em
países com assimetrias similares ao Brasil, isto requer uma análise criteriosa, pois, a
unicidade legislativa, neste caso, pode acarretar problemas de todas as ordens, pois
é ponto pacífico que os diferentes não devem ser tratados de forma igual;
20. Ao se considerar a gestão dos recursos hídricos no Brasil, deve-se ter em mente
a Constituição Federal e respectivo sistema federativo, para depois seguir as
orientações das leis e normas infraconstitucionais, que devem estar de acordo com
os preceitos consagrados e garantidos pela Lei Maior (BRASIL, 1988b).
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Apêndice A:
Sistema Federativo Americano – Paradigma
A forma federal de Estado surgiu, pela primeira vez na história, na América
do Norte.
As treze colônias inglesas, situadas ao longo da costa do Atlântico,
tornaram-se independentes em 1776. E, posteriormente, transformaram-se em
Estados independentes e soberanos.
Com o objetivo de enfrentar o inimigo comum, que era a Inglaterra, as
antigas colônias sentiram a necessidade de unirem-se e adotaram a Confederação.
Nesse caso, foi formada uma aliança, onde retinham todos, a sua soberania,
liberdade, independência e poder. A única autoridade central era uma assembléia,
com um representante para cada Estado e sem jurisdição alguma sobre os
indivíduos (MELLO apud BASTOS, 1984, p. 99-100)
Registre-se que no aludido pacto confederativo era possível a denúncia do
tratado a qualquer tempo, permitindo-se, assim, o direito de retirada, de separação,
de secessão do pacto (LENZA, 2006).
No entanto, a permissão de secessão aumentava as dificuldades, trazendo
fragilidade para a Confederação. Os governos estrangeiros não demonstravam
respeito pelo pacto em tela, o que fez com que os Estados sentissem a necessidade
de uma união mais estreita.
Observou-se, então, que havia necessidade de fortalecer o “centro”,
abdicando-se um pouco à liberdade e prerrogativas garantidas aos Estados.
Em 1787, fez-se, então, a Constituição, aprovada pelos 13 (treze) Estados
existentes, onde veio juntar-se mais um: o Estado Federal. Este, com a competência
atribuída à União, pôde exercer mais eficazmente os objetivos ditados pelo bem
comum. Nascia assim uma nova forma de Estado, até então desconhecida pela
história (BASTOS, 1984, p.100).
Por isso, ao tratar da matéria “Estado Federal”, deve-se ter em mente a
distribuição de competências entre os entes federativos. Visto que, a referida forma
de Estado nasceu da divisão de competências, ou seja, os entes, todos autônomos,
uniram-se e repartiram as respectivas competências, visando o fortalecimento e a
democracia.
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Apêndice B:
Elementos fundamentais da soberania e autonomia no sistema federativo
brasileiro
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SOBERANIA E AUTONOMIA
União:
Estados-membros: Distrito Federal:
1.Autonomia
1.Autonomia
1.Autonomia
(política,
(política,
(política,
administrativa,
administrativa,
administrativa,
financeira);
financeira);
financeira);
2.Personalidade
2.Personalidade
2.Personalidade
Jurídica de Direito Jurídica de Direito Jurídica de Direito
Público Interno;
Público Interno;
Público Interno;
da
da 3.Participa
Representando a 3.Participam
Soberania
–
faz
Soberania – fazem
Nação:
parte do “conjunto”. parte do conjunto.
3.Soberania – poder
exclusivo e absoluto;
4.Personalidade
Jurídica de Direito
Público
Internacional.
Portanto, não há hierarquia entre os entes federativos.
Quadro 14- distinção entre soberania e autonomia.
Fonte: Elaborado pela autora.

Municípios:
1.Autonomia
(política,
administrativa,
financeira);
2.Personalidade
Jurídica de Direito
Público Interno;
3.Participam
da
Soberania – fazem
parte do conjunto.
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Apêndice C:
Competências não legislativas e legislativas dos entes federativos
a. Competência não legislativa (administrativa ou material)
Trata-se de competência relativa ao exercício das funções governamentais.
Portanto não está relacionada à atividade legiferante.
No caso da União, existem as exclusivas, ou seja, indelegáveis (art. 21). Há
também a comum – cumulativa ou paralela – que é comum aos quatro entes
federativos. E a remanescente (residual ou reservada), são aquelas competências
administrativas que não são vedadas aos Estados. É oportuno lembrar que o termo
resíduo, simboliza as competências que eventualmente “sobrarem”, ou seja, as
competências que não estejam taxativamente enumeradas para os outros entes da
Federação (BRASIL, 1988b).
Silva (1999) ratifica esse entendimento, advertindo que trata-se de
competência que eventualmente possa surgir, apesar da enumeração exaustiva
consignada na Constituição Federal (BRASIL, 1988b).
Em termos históricos, vale ressaltar que o constituinte brasileiro de 1988 espelhou-se no
modelo americano.

O termo poderes reservados tem sua origem na história americana, onde os
Estados independentes se uniram para formar o Estado federal. Assim, esses
Estados “unidos”111, abriram mão de poderes soberanos, reservando o que
consideraram satisfatório, para sua existência autônoma – “poderes reservados”.
Por isso, Silva (1999) ensina que no caso brasileiro, o termo mais adequado
é “remanescente”,112 pois aos Estados-membros foi deixado o que “restou” da
enumeração dos poderes da União e da indicação dos poderes municipais.
b. Competência legislativa
Como o próprio nome diz são competências relacionadas à elaboração de
leis.

111
112

Deu origem ao nome Estados Unidos da América do Norte.
O autor alerta que a terminologia empregada no texto constitucional é reservadas.
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A competência legislativa privativa da União está expressamente registrada
no Texto Magno (BRASIL, 1988b) – artigo 22. No entanto, há o entendimento de que
essa matéria pode ser regulamentada por outros entes (LENZA, 2006).
A competência concorrente (art. 24) diz respeito ao estabelecimento de
normas gerais, a serem editadas pela União e normas específicas, que deverão ser
editadas pelos Estados-membros (BRASIL, 1988b).
As normas específicas deverão explicar, descer à minúcias, ajustar o
conteúdo das normas gerais às peculiaridades regionais.
Essa orientação, derivada da Constituição de Weimar113 (art. 10), consiste
em permitir ao governo federal a fixação das normas gerais, sem descer a
pormenores, cabendo aos Estados-membros a adequação da legislação às
especificidades locais.
Em caso de inércia da União podem os Estados elaborar normas gerais.
Assim, os referidos entes poderão suplementar a União e legislar (art. 24, §§ 1º ao
4º da Constituição Federal). No entanto, a partir da edição da norma geral pela
União, a lei editada pelo Estado ou Distrito Federal terá sua eficácia suspensa, no
ponto em que for contrária à nova lei federal. E se não forem conflitantes passam a
vigorar perfeitamente, sem necessidade de suspensão da norma estadual ou distrital
(BRASIL, 1988b).
Note-se que, doutrinariamente, pode-se dividir a competência dos EstadosMembros em duas espécies: competência complementar e competência supletiva. A
primeira dependerá de prévia existência de lei federal a ser especificada pelos
Estados-membros. Por sua vez, a segunda aparecerá em virtude da inércia da
União em editar a lei federal, quando então, os Estados, temporariamente,
adquirirão competência plena, tanto para edição das normas de caráter geral,
quanto para normas específicas.
A competência tributária expressa está prevista taxativamente no Texto
Magno (BRASIL, 1988b) para todos os entes da federação.
A competência tributária residual é específica da União, que tem a
prerrogativa de instituir impostos não previstos – apenas por meio de lei
complementar -, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou

113

Constituição que passou a vigorar na Alemanha em 31/07/1919 (MORAES, A.).
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base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição Federal (BRASIL,
1988b).
Tem-se, ainda, a competência tributária extraordinária, também a cargo da
União, que está relacionada à capacidade de instituição de impostos extraordinários
(compreendidos ou não em sua competência tributária), que poderão ocorrer na
iminência ou no caso de guerra externa. Neste caso o imposto deverá ser suprimido,
cessadas as causas de sua criação (LENZA, 2006).
A competência expressa é de titularidade dos Estados-membros (art. 25,
caput) e refere-se à capacidade de auto-organização, por meio, das respectivas
Constituições e leis que adotarem (BRASIL, 1988b).
A competência legislativa remanescente114 (residual ou reservada) é
garantia dos Estados. E significa que toda competência que não estiver
expressamente designada aos outros entes estará reservada aos Estados-membros
(BRASIL, 1988b).
Silva (1999) salienta que a base das competências estaduais se acha nos
poderes reservados e remanescentes
A competência delegada pela União aos Estados (parágrafo único, art. 22),
deverá ser firmada por meio de lei complementar. E tem como objetivo a autorização
da União para que os referidos entes legislem sobre questões de competência
específica da União (BRASIL, 1988b).
No Apêndice B (quadro 1), encontra-se a divisão das competências entre a
União e os Estados-membros, nos termos disciplinados no texto constitucional
(BRASIL, 1988b).

114

Conceito é similar ao da competência remanescente “não legislativa”.
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Apêndice D:
Requisitos básicos do federalismo brasileiro
Importa saber que os requisitos básicos do federalismo brasileiro, nos
termos constantes na Constituição Federal (BRASIL, 1988b) são: a. unicidade de
nacionalidade (art. 12) – os cidadãos dos diversos Estados-membros possuem
nacionalidade única; b. repartição de competências (arts. 21, 23, 24, 25, 30 e 225);
c. repartição de rendas (arts. 145 a 162) – entes federativos são dotados de
capacidade para instituir impostos e repartir receitas tributárias; d. existência de
constituições estaduais (art. 25) – (Poder Decorrente), os Estados-membros são
dotados de poder de auto-organização, porém, há a supremacia da Constituição
Federal (BRASIL, 1988b); e. indissolubilidade (arts. 1º e 18) – união indissolúvel dos
entes federativos – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios -, e
integridade nacional. O que significa que o federalismo está protegido – cláusula
pétrea, artigo 60, § 4º, inciso I; f. Poderes são independentes e harmônicos (art. 2º)
– Executivo, Legislativo e Judiciário; g. representação senatorial (arts. 44 a 58) –
com a participação dos Estados-membros/DF, por meio de representação paritária,
no Poder Legislativo Federal e representação na Câmara dos Deputados – sistema
proporcional à população de cada Estado/DF - visando permitir a atuação dos
referidos entes na elaboração da legislação federal; h. defesa da Constituição (art.
102) – Supremo Tribunal Federal, que é um órgão de cúpula do Poder Judiciário,
tem a competência para interpretação e proteção da Constituição Federal (BRASIL,
1988b); i. intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36) – casos excepcionais,
previstos de forma taxativa no texto da Lei Maior, visando manter o equilíbrio
federativo; j. o processo legislativo (art. 59); l. os Poderes Executivos da União,
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios (arts. 76 a 91; art. 28; 32; 29
respectivamente);m. o Poder Legislativo dos Estados/DF e Municípios (arts. 27; § 3º,
32; 29, 29-A); n. o Poder Judiciário (arts. 92 a 126); o. o Ministério Público, a
Advocacia Pública e a Defensoria Pública (arts. 127 a 135); p. as Forças Armadas
(arts. 142 a 143); q. a Segurança Pública (art. 144).
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Apêndice E:
Modelos de Estado Unitário
O Estado Unitário Simples, mantém a concentração de poder em um único
órgão governamental central.
Saliente-se, que, atualmente, o modelo simples, com um contorno
centralizador, não é mais encontrado. Isso porque, o grau acentuado de
centralização dificulta a administração do território.
O modelo Desconcentrado caracteriza-se pela criação de órgãos territoriais
que não têm personalidade jurídica própria e, logo, não têm autonomia.
Essa desconcentração pode ocorrer em níveis municipal, regional e
departamental, ou ainda, em qualquer outra esfera de organização territorial, que se
entenda necessário criar, para possibilitar uma melhor administração do território.
O modelo desconcentrado aproxima a Administração da população e dos
diversos problemas comuns às esferas territoriais diferentes.
Entretanto, como toda decisão depende do poder central, torna-se lento.
Por isso, os Estados democráticos avançados não mais adotam esse
modelo que permanece apenas em Estados autoritários. Observa-se que, nesse
caso, há um vínculo de subordinação vertical.
O modelo “Descentralizado” possibilita maior agilidade e eficiência na
administração territorial, do que o anterior.
Isso porque, os Estados Unitários “Desconcentrados” passaram a adotar a
“descentralização” territorial, conferindo aos entes territoriais descentralizados regiões, departamentos, comunas, municípios, etc -, personalidade jurídica própria,
transferindo, por lei nacional, “competências administrativas” para esses entes.
Portanto, os entes descentralizados ficam dotados de autonomia no tocante
às competências delegadas - administrativas. O que significa dizer que: 1. não
precisam reportar-se ao poder central, para a tomada de decisão; 2. a esfera central
não pode intervir.
Importante notar que, nesse caso, o poder central mantém a estrutura
desconcentrada existindo ao lado da estrutura descentralizada, para o exercício de
suas competências. Quanto mais competências forem transferidas para os entes
descentralizados, mais ágil e democrática a administração.
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A doutrina européia tem ressaltado a necessidade de eleição dos órgãos
dirigentes dos entes territoriais descentralizados, como característica essencial de
sua autonomia em relação ao poder central.
Destaca-se que a desconcentração – e não descentralização -, apresenta-se
pela existência de juízes e de tribunais de segunda instância nas regiões, representa
uma forma de simplificar, agilizar e aproximar o judiciário da população. Contudo,
permanece apenas um Poder Judiciário Nacional.
Frise-se que esse modelo não comporta a existência de um Legislativo
descentralizado. Dessa forma, encontra-se a experiência de um Legislativo
itinerante, que procura aproximação com a população de diferentes regiões e
localidades, sem, entretanto, conferir a essas nenhuma espécie de autonomia
legislativa.
No Estado Regional, a descentralização ocorre de cima para baixo, sendo
que o poder central transfere através de lei nacional competências administrativas e
legislativas. No entanto, não há que se falar em Poder Constituinte Decorrente –
próprio da Federação. No Estado Regional as Regiões elaboram seus Estatutos nos
limites da Lei Nacional.
Nesse caso, o poder central concede, amplia e reduz a autonomia
administrativa e legislativa. Nota-se que no Estado Regional há a transferência de
competências administrativas, legislativas e jurisdicionais.
Um exemplo clássico de Estado Regional é a Itália, onde tem-se quatro
níveis de competências administrativas (o Estado nacional; a região; a província e a
comuna); dois níveis de competências legislativas ordinárias (o legislativo nacional e
regional); e um judiciário unitário, mas sempre desconcentrado.
Observa-se, portanto, que a diferença fundamental entre Estado Unitário
Descentralizado e o Regional está no grau de descentralização ou no número e nos
tipos de competências transferidas para as regiões. Já que no primeiro, apenas as
competências administrativas são transferidas. E no segundo, acrescentam-se
também as legislativas ordinárias.
Dentre as formas de Estado Unitário, o Autônomo assemelha-se ao
Regional, no que diz respeito ao grau de descentralização (de competências
administrativas e legislativas ordinárias). Porém, a maneira de sua constituição é
diferente.
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Como exemplo tem-se: 1. iniciativa de estabelecimento de regiões
autônomas nasce de baixo para cima; 2. o estatuto de autonomia pode ou não
incorporar as competências destinadas às regiões pela Constituição; 3. o estatuto
deve ser aprovado pelo Parlamento, 4. o estatuto aprovado transforma-se em lei
especial e não pode ser modificado pelo Parlamento por meio de lei ordinária; 5. o
referido estatuto pode ser revisto de cinco em cinco anos e nesse período a região
pode reduzir ou ampliar as competências; 6. em todo momento o Parlamento realiza
o “controle da autonomia” das regiões, aprovando ou não as modificações nos
estatutos.
Conclui-se que existindo unidade de poder sobre o território – pessoas e
bens -, tem-se o Estado Unitário (exemplos: França, Inglaterra, Uruguai, Paraguai,
entre outros), ainda que esse Estado possa ser descentralizado. Registre-se que o
movimento descentralizador nos Estados Unitários vem dando origem à outra forma,
que é intermediária, entre o Federalismo e o Unitarismo, conhecido como Estado
Regional (exemplo: Itália). Sendo que esse último está evoluindo para o Estado
Autônomo (exemplo: Espanha).
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Apêndice F:
Histórico da Legislação Ambiental no Brasil
Na maioria dos países, a defesa do meio ambiente é fenômeno recente. O
Brasil, muito embora tenha cometido graves afrontas contra a natureza, tendo sido,
inclusive, demasiadamente permissivo e, por vezes, passivo, no que concerne aos
cuidados e fiscalização do meio ambiente, vem legislando sobre esse tema desde o
século XVI. Cita-se como exemplo as Ordenações Manuelinas115, Afonsinas116 e
Filipinas117, que estabeleceram regras e limites para exploração das terras. Nos
referidos textos, foram listadas espécies de árvores que deveriam ser protegidas por
lei, o que deu origem à expressão madeira-de-lei.118
Vale ressaltar que as Ordenações Afonsinas e Filipinas eram bastante
avançadas para sua época, pois foram elaboradas para a Península Ibérica que
convivia com escassez de água. (ASSUNÇÃO; BURSZTYN apud FIORILLO, 2008,
p.163).
Os holandeses também influenciaram no ordenamento jurídico pátrio ao
proibir que os senhores de engenho lançassem o bagaço de cana nos rios e açudes.
(ASSUNÇÃO; BURSZTYN apud FIORILLO, 2008, p.163)
Merece ser destacado também o Regimento do Pau Brasil, de 1600, que
estabeleceu o direito de uso sobre as árvores, mas não sobre as terras. Essas eram
consideradas reservas florestais da Coroa e não podiam ser destinadas à
agricultura.
A Carta Régia de 1796 criou o juiz conservador das matas e a de 1799
proibiu o corte da floresta e a derrubada de algumas espécies madeireiras de valor
comercial (ASSUNÇÃO; BURSZTYN apud FIORILLO, 2008, p.163).
Em 1809 – por meio da Ordem de 9 de abril -, ficou determinado que o
escravo que denunciasse contrabandistas de madeira (pau-brasil e tapinhoã) seriam
libertados (ASSUNÇÃO; BURSZTYN apud FIORILLO, 2008, p.163).

115

Período de 1514-1603
Período de 1446-1454
117
Ordenações Filipinas, tiveram vigência no Brasil de 1603 até 1916
118
A expressão madeira de lei designa, no Brasil, as madeiras, que por sua qualidade e
resistência são empregadas em construção civil e naval – “madeira dura ou rija”, conforme o
dicionário Aurélio. Pode significar também madeira de alto valor no mercado. A primeira
madeira a ser considerada de lei no Brasil foi a callophilum brasiliensis, popularmente
conhecida como Guanandi, Landim, Jacareúba, ou, em espanhol, Santa Maria.
116
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Foi editada em 1943, a Lei nº 317 que previa multa e apreensão às
embarcações

que

fossem

encontradas

com

contrabando

de

pau-brasil

(ASSUNÇÃO; BURSZTYN apud FIORILLO, 2008, p.163).
E ainda, a Lei nº 601, denominada como Lei das Terras, que estabelecia
pena de prisão de dois a seis meses e multa de cem mil réis pela derrubada e
queimada das matas (ASSUNÇÃO; BURSZTYN apud FIORILLO, 2008, p.163).
No tocante aos recursos hídricos, Pompeu (2006) comenta que o regime das
águas públicas no Brasil teve duas fases distintas que são nos períodos anterior e
posterior à Constituição do Império de 1824.
Salientando o autor que, de acordo com as Ordenações do Reino, os rios
navegáveis e os de que se faziam os navegáveis - que eram caudais e corriam todo
o tempo -, pertenciam aos direitos reais (Ordenações Filipinas, L, II, Título 26, § 2º).
Assim, a utilização de suas águas dependia de concessão régia.
Isso ocasionou contestações e reações, o que originou o alvará de 1804,
que veio a consagrar a situação de fato existente, no sentido da livre derivação das
águas dos rios e ribeiros, que podiam ser feitas por particulares, por canais ou
levadas, em benefício da agricultura e da indústria. Desta forma, era possível
adquirir o direito ao uso das águas pela pré-ocupação, o que ocasionou grandes
abusos, que obrigaram as autoridades administrativas a mandar demolir pesqueiros,
nasceiros e açudes, construídos às margens dos rios navegáveis, em prejuízo do
serviço público. As Ordenações silenciavam a respeito dos rios não navegáveis e
que não eram caudais, que concorressem para que outro fosse navegável (LOBO,
1989 apud TOMANIK, 2008, p. 5)
No entanto, com a proclamação da República grande parte dos dispositivos
foram extintos. Os direitos reais foram transferidos para o domínio nacional. O
Alvará de 1804, todavia, continuou em vigor até o advento do Código de Águas, em
1934 (POMPEU, 2008).
Por outro lado, novas regras surgiram, como por exemplo, o Código Penal,
editado por meio do Decreto nº 847 (BRASIL, 1890), que previa pena de prisão para
a pessoa que envenenasse fontes públicas ou particulares, tanques ou viveiros de
peixes e víveres destinados ao consumo, e corrompesse a água potável de uso
comum ou particular, tornando-a impossível de beber ou nociva à saúde.
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Adverte-se que o país começou a legislar sobre as políticas das águas à
partir de 1906 – atividades produtivas como mineração, agricultura e pesca e
utilização de recursos naturais como floresta e água.
O Código de Águas, instituído pelo Decreto nº 24.643 (BRASIL, 1934) até
hoje em vigor, foi elaborado pelo jurista Alfredo Valladão. Atente-se que o Projeto do
referido Código foi encaminhado à Câmara dos Deputados em 1907 (POMPEU,
2006).
Cano (1975 apud Pompeu, 2006, p.146) destaca que a legislação ambiental
no Brasil, como nos demais países iniciou com uma legislação com repercussão
ambiental, ou seja, tratava de questões ambientais, mas tinha como principal
objetivo proteger a saúde do indivíduo e não os recursos naturais.
Exemplos são: legislação sanitária, que referia-se à qualidade da água, do
ar, do solo e do meio urbano; Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916), ao cuidar do
direito de vizinhança, regulava o uso nocivo da propriedade, as árvores limítrofes, a
passagem forçada, as águas, os limites entre prédios, o direito de construir e o de
tapagem; além dos Códigos de Águas, de Mineração, Florestal e de Pesca que
protegem os recursos naturais mais intensamente utilizados pelo homem, e não o
ambiente em si.
Pompeu (2006) salienta que o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND-I) –
período 1972- 1974 -, seguindo essa regra, ateve-se a enfatizar os aspectos
econômico-sociais, mais dos que os ambientais, Lei nº 5.727 (BRASIL, 1971).
O II Plano Nacional de Desenvolvimento – período 1975-1979 -, por sua vez,
deu grande importância ao controle da qualidade ambiental, disciplinando acerca de
uma política de meio ambiente destinada à área urbana, visando evitar ações
poluidoras do ar e água. Além de uma política para a proteção dos recursos naturais
– correta utilização do ar, água, solo, subsolo, flora e fauna, controle da poluição
industrial e instituição de programas especiais de preservação do meio ambiente.
Assim, em 1988, o legislador constituinte, atento às mudanças ocorridas,
principalmente na última década, disciplinou acerca do meio ambiente E a partir
desse marco legal, surgiram inúmeras leis, decretos e normas afins, tratando do
referido tema (BRASIL, 1988b)
Desta forma, observa-se que “a legislação ambiental pode ser entendida
como conjunto de normas jurídicas que reconhecem o ambiente como o bem jurídico
a ser protegido” (POMPEU, 2006, p. 145).
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Apêndice G:
Entendimento de diversos autores e juristas, acerca dos princípios do direito
ambiental e conceito dos princípios ambientais consignados no art. 225, da
Constituição Federal (BRASIL, 1988b)
Sirvinskas

direito humano, desenvolvimento sustentável, democrático,
prevenção (precaução ou cautela), equilíbrio, limite, poluidorpagador e responsabilidade social.
Milaré
meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito
fundamental da pessoa humana; natureza pública da proteção
ambiental, controle de poluidor pelo Poder Público, consideração
da variável ambiental no processo decisório de políticas de
desenvolvimento, participação comunitária, poluidor-pagador,
prevenção, função social da propriedade, desenvolvimento
sustentável e cooperação entre os povos.
Machado
acesso equitativo aos recursos naturais, usuário-pagador e
poluidor-pagador, precaução, prevenção, reparação, informação
e participação
Mukai
prevenção, poluidor-pagador ou responsabilização e cooperação.
Antunes
direito humano fundamental, desenvolvimento, democrático,
precaução, prevenção, equilíbrio, limite, responsabilidade,
poluidor-pagador.
Derani
cooperação, poluidor-pagador, ônus social e precaução.
Destefenni
obrigatoriedade da intervenção estatal, prevenção, precaução,
usuário e poluidor pagador, ampla responsabilidade da pessoa
física e jurídica e desenvolvimento sustentável.
Fiorillo
desenvolvimento sustentável, poluidor pagador, prevenção,
participação (de acordo com o autor, a informação e a educação
ambiental fazem parte deste princípio) e ubiqüidade.
Granziera
meio
ambiente
como
direito
humano;desenvolvimento
sustentável; prevenção; precaução; cooperação; valor econômico
da água; poluidor-pagador e usuário-pagador; bacia hidrográfica
como instrumento de planejamento e gestão; equilíbrio entre os
diversos usos da água.
Quadro 15 - Conceitos acerca de princípios de direito ambiental
Fonte: (SIRVINSKAS, 2005; MILARÉ, 2004, PIVA, 2000, MACHADO, 2001, MUKAI, 2002,
ANTUNES, 2005, DERANI, 2001, DESTEFENNI, 2004 apud FARIAS, 2009); Fiorillo, 2008;
Granziera, 2001
Elaborado pela autora.

A seguir, serão conceituados os princípios mais discutidos, que também
encontram-se na Política Global do Meio Ambiente e estão previstos no art. 225 da
Carta Constitucional.
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a) Princípio do Desenvolvimento Sustentável
Terminologia que surgiu na Conferência Mundial de Meio Ambiente em
Estocolmo (1972) e que foi repetida nas demais conferências que tratam de meio
ambiente, em especial na ECO-92.119
A Carta Constitucional (BRASIL, 1988b) consagrou esse princípio em seu
artigo 225, ao prever que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado [...], impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
Fiorillo (2008) atesta que a sociedade moderna passou a reclamar um papel
ativo do Estado em prol do meio ambiente, o que trouxe outra noção ao conceito de
desenvolvimento.
Assim, a proteção ao meio ambiente e o fenômeno desenvolvimentista
passaram a fazer parte de um objetivo comum, pressupondo “a convergência de
objetivos das políticas de desenvolvimento econômico, social, cultural e de proteção
ambiental.”120
Nesse diapasão a Constituição do Estado (SÃO PAULO, 1989) disciplinou
acerca do meio ambiente e, especificamente, “Dos Recursos Hídricos” – Seção II,
Capítulo IV, Título VI – matéria de interesse no presente trabalho.
Nota-se, outrossim, que o referido princípio encontra-se esculpido nas Leis
nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) e nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
b) Princípio do Poluidor-Pagador
Destaca-se, preliminarmente, que este princípio merece uma análise
criteriosa.
Caso o exame seja ao pé-da-letra, a terminologia “poluidor-pagador” pode
levar a uma visão permissiva com relação ao dano ambiental. Seria o mesmo que
aceitar, antecipadamente, os atos praticados pelo poluidor, pré-estabelecendo uma
119

ECO-92, Rio-92 ou Cimeira da Terra são os nomes pelos quais é conhecida a
Conferência das Nações para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMD), realizada
entre 03 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro.
120
O Tribunal de Regional Federal da 3º Região (São Paulo/Mato Grosso do Sul) adotou
esse entendimento, conforme decisão que trata acerca da queima da palha da cana-deaçúcar (TRF, 3º Região, Proc. n. 2007.03.00.091882-6, requerente: Estado de São Paulo,
requerido: Juízo Federal da 1º Vara de Jaú – Sec. Jud. – SP, setembro de 2007).
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condição de cunho financeiro para “remediar” o dano. Por isso, fica evidente que
essa teoria não condiz com os demais princípios preconizados no direito ambiental.
Para compreender o mencionado princípio, recorre-se a Fiorillo (2008),
quando ensina que existem duas hipóteses que podem identificar o referido
princípio: 1) ao “possível poluidor” caberia o ônus de utilizar instrumentos
necessários à prevenção dos danos (caráter preventivo); 2) o responsável pelo dano
ao meio ambiente, devido a uma atividade desenvolvida, deverá reparar (caráter
repressivo).
Não cabe, aqui, discutir acerca da propriedade ou não deste princípio. Por
outro lado, a visão de Fiorillo, pode gerar conflitos de interpretação e de aplicação
das leis.
Nota-se que a segunda opção do autor (caráter repressivo), pode indicar que
o “poluidor” promoveu uma ação contrária ao estabelecido na legislação, pois
quando há o “dano” ao meio ambiente é porque certas regras estabelecidas nos
diplomas legais, não foram, devidamente, cumpridas, ou, nem mesmo observadas.
E neste caso, admitir a ação do “poluidor”, por meio de um “pagamento”, seria o
mesmo que aceitar que o responsável polua desde que pague. Porque não dizer,
um verdadeiro beneplácito do direito, para com o poluidor.
Assim, o citado princípio ao admitir o “caráter repressivo”, estaria, em tese,
aceitando o descumprimento das normas ambientais.
Contudo, não admitir o referido princípio, de forma preventiva, como
internacionalmente consagrado, poderia ser o mesmo que “ignorar” a realidade. Já
que nem tudo é como deveria ser.
Frise-se, no entanto, que não comungamos com o entendimento do
mencionado autor, pois o direito brasileiro não o incorporou.
Saliente-se que, ao admitir o poluidor-pagador como um princípio do direito
ambiental, adotou-se a regra da conivência com os “poluidores” do meio ambiente.
O texto constitucional (BRASIL, 1988b), por sua vez, prevê que: “As
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados” (§ 3º, art. 225), o
que não é poluidor pagador, mas, poluidor infrator.
O Estado, ao tratar dos recursos hídricos – matéria de interesse no presente
estudo -, estabeleceu no artigo 208, da Lei Maior do Estado que: “Fica vedado o
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lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais, sem o devido tratamento,
em qualquer corpo de água” (SÃO PAULO, 1989).
Inicialmente, parece clara a idéia de que é vedado “todo” lançamento de
efluentes e esgotos urbanos e industriais, sem tratamento. No entanto, a “realidade”
mostra que atualmente no Estado e, quiçá, em qualquer outro ente federativo, seria
impossível tratar cem por cento do lançamento de efluentes, como fixou o
Constituinte Decorrente (SÃO PAULO, 1989).
Portanto, na visão de determinados estudiosos e técnicos, a interpretação do
citado dispositivo deve ser: o “devido” tratamento seria a porcentagem aceita pelo
Estado (por meio de legislação), o que, não representa, necessariamente, cem por
cento do lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais. Assim, o
vocábulo “devido” leva ao entendimento de que o Estado decidirá, dentro de sua
competência, o que será permitido lançar, ou melhor, o que será “devidamente”
aceitável, para não poluir o corpo de água.
Contudo, como mencionado, o tema é polêmico e há os que entendem que o
rigor das palavras deve ser considerado de maneira absoluta, proibindo,
terminantemente, quaisquer lançamentos sem tratamento.
Pelo exposto, observa-se que o princípio do poluidor-pagador pode revestirse de dúvidas e questionamentos, pois como elucidou Fiorillo, o princípio engloba
dois aspectos que, a nosso ver, por vezes, se cruzam (caráter preventivo e
repressivo).
Ainda tratando do princípio em foco, a legislação que dispõe acerca das
Políticas de Recursos Hídricos - Leis nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e nº 7.663 (SÃO
PAULO, 1991e) -, prevê a cobrança pelo uso da água. E em ambos os entes
federativos, a cobrança mencionada estabelece “mecanismos de compensação e
incentivos para os usuários que devolverem a água em qualidade superior àquela
determinada em legislação e normas regulamentares.”
Os dispositivos legais da União e do Estado de São Paulo disciplinam
também acerca de infrações e respectivas penalidades, resultantes da utilização
indevida ou irregular dos recursos121 (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO, 1991e).
Assim, pode-se afirmar, por derradeiro, que o princípio poluidor-pagador, um
tanto quanto controverso, ainda não está inserido na legislação ambiental e na de
121

Indevida ou irregular - entenda-se, que não está conforme o estipulado na legislação.
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recursos hídricos, em âmbito federal e estadual (BRASIL, 1997a e SÃO PAULO,
1991e, respectivamente). Por outro lado, entende-se que este deve ser interpretado
e aceito em uma única hipótese, que é a de caráter preventivo.
c) Princípio da Prevenção/Precaução122
O Princípio da prevenção e da precaução é considerado um dos mais
importantes no direito ambiental. E desde a Conferência de Estocolmo (1972)123 tem
sido discutido.
A partir de 1972, esse princípio, foi abraçado como diretriz básica no País e
em 1981, foi implantado pelo Legislativo Federal, por meio da Lei nº 6.938124., de 31
de agosto (BRASIL, 1981).
O Texto Magno especificou em seu artigo 225 a importância da “prevenção’
do meio ambiente, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de protegê-lo
(BRASIL, 1988b).
Em 1989, o mencionado princípio veio também, a orientar o constituinte
paulista, que reservou um Capítulo ao Meio Ambiente, Recursos Naturais e
Saneamento. Assim, no artigo 191 da Carta Estadual consta que: “O Estado e os
Municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a preservação,
conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural [...]” (SÃO
PAULO, 1989).
Nota-se que ao editar a Constituição do Estado (SÃO PAULO, 1989), o
Estado inovou ao tratar da matéria “recursos hídricos”, de forma específica, com
uma visão voltada à “proteção” e não apenas à reparação do dano (Seção II –
Capítulo IV, Título VI).
Em cumprimento ao estabelecido na Carta Estadual (SÃO PAULO, 1989) foi
sancionada a Lei que dispõe acerca da Política Estadual de Recursos Hídricos – nº
7.663, de 30 de dezembro (SÃO PAULO, 1991e)
O diploma legal em comento disciplina que a água é um bem público, que
deve ser protegido, preservado, racionalizado e conservado (SÃO PAULO, 1991e).
122

Para Fiorillo (2008) pretender desenvolver no plano constitucional uma diferença entre
prevenção e precaução seria despiciendo.
123
Primeira atitude mundial em tentar organizar as relações de Homem e Meio Ambiente.
124
Artigo 9º, inciso IV – criou a necessidade de Licença Prévia, para todas as atividades
potencialmente poluidoras.
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Verifica-se que o princípio da “precaução ou prevenção”, basilar em matéria
ambiental, orientou o legislador estadual, na elaboração das referidas normas (SÃO
PAULO, 1989 e SÃO PAULO,1991e).
Ressalta-se que o princípio em tela, consagrado pela legislação brasileira
desde 1981, passou ao status atual, a partir da ECO-92.
Ficou estabelecido no Princípio nº 15, da referida Conferência, que:
Com o fim de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar
amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades.
Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de
certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para
se adiar a adoção de medidas eficazes em função dos custos para
impedir a degradação do meio ambiente.

E, posteriormente, o Princípio nº 12, da Carta da Terra de 1997125, fixou
que:
Importar-se com a Terra, protegendo e restaurando a diversidade, a
integridade e a beleza dos ecossistemas do planeta. Onde há risco
de dano irreversível ou sério ao meio ambiente, deve ser tomada
uma ação de precaução para prevenir prejuízos.

Posteriormente, a União, espelhando-se no diploma legal paulista, em 8 de,
sancionou a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), que dispõe acerca da Política Nacional
de Recursos Hídricos.
E a referida lei também contempla o princípio em tela (BRASIL, 1997a).
Portanto, a legislação federal e estadual, que trata das respectivas Políticas
de Recursos Hídricos, traz em seu bojo os princípios da prevenção.
Vê-se que, Fiorillo (2008) está correto ao afirmar que o princípio da
prevenção foi içado à categoria de megaprincípio do direito ambiental.

125

Rio+5 em 1997, no Rio de Janeiro - Apresentação e discussão dos resultados de uma
metodologia de trabalho construída junto com grupos sociais e populares de 7 países da
América Latina. Aprovação, durante a Conferência, da minuta de referência da Carta da
Terra. A Carta da Terra é o equivalente à Declaração Universal dos Direitos Humanos,
apropriada para os tempos atuais, constituindo-se num documento baseado na afirmação de
princípios éticos e valores fundamentais que norteariam pessoas, nações, estados, raças e
culturas no que se refere à cultura da sustentabilidade, com eqüidade social.
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d) Princípio da Participação
O princípio da participação é de grande valia, pois garante que as ações e
decisões relacionadas ao meio ambiente, sejam tomadas em “conjunto”.
O texto constitucional (BRASIL, 1988b) adotando o referido princípio prevê
que o Estado e a sociedade civil deverão atuar em defesa do meio ambiente (artigo
225, caput).
É oportuno ressaltar que conforme preceito contido no referido princípio, a
obrigação de administrar o meio ambiente, que está sob a custódia do Poder
Público, não elide o dever da coletividade de atuar na conservação e preservação do
direito do qual é titular.
Com referência às águas, o Texto Magno (BRASIL, 1988b) adotou o
princípio da participação ao fixar no artigo 21, inciso XIX, que compete à União:
“instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos [...]”.
A Constituição Estadual (SÃO PAULO, 1989), por sua vez, de forma
expressa prevê que: “O Estado instituirá, por lei, sistema integrado de
gerenciamento dos recursos hídricos, congregando órgãos estaduais, municipais e a
sociedade civil” (art. 205, caput).
E, em cumprimento ao mandamento contido na Carta Estadual (SÃO
PAULO, 1989) foi incorporado o princípio da participação no texto da Lei nº 7.663
(SÃO PAULO, 1991e). Nesse sentido, destaca-se que o artigo 3º do referido diploma
legal estabelece que “a Política Estadual de Recursos Hídricos atenderá aos
princípios do gerenciamento descentralizado, “participativo” e integrado [...]”.
Norteada por esse princípio a Lei em foco (SÃO PAULO, 1991e) faz menção
à referida matéria – Seção II, do Capítulo I, do Título II -, Dos Órgãos de
Coordenação e de Integração Participativa. Onde consta a forma de participação no
Conselho Estadual de Recursos Hídricos e nos Comitês de Bacias Hidrográficas
(todos tripartites).
E ainda no Capítulo II, do Título II da lei citada, tem-se: Seção I, “Da
Participação dos Municípios”; Seção II, “Da Associação de Usuários dos Recursos
Hídricos”; Seção III, “Da Participação das Universidades, de Institutos de Ensino
Superior e de Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico”. (SÃO
PAULO, 1991a)
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A Lei nº 9.433 ao dispor acerca da representatividade do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacias Hidrográficas, Título II, Capítulo II e
III

em

respeito

ao

princípio

da

participação,

prevê

a

representatividade

descentralizada, congregando órgãos Estaduais, Municipais, da União, sociedade
civil e usuários (BRASIL, 1997a).
e) Princípio da Ubiqüidade
De acordo com o princípio da ubiqüidade, a proteção do meio ambiente, que
tem como objetivo a vida e a qualidade de vida, deve ser incorporada nas políticas
públicas, na legislação e nas atividades em geral, pois é o epicentro dos direitos
humanos.
Assim, no direito ambiental mister é a visão global e local, pois somente
desta forma será possível combater as causas dos danos ambientais e não, apenas,
os sintomas. Caso contrário, a conservação dos recursos naturais será incompleta e
parcial (FIORILLO, 2008).
De acordo com o apontado, o autor esclarece que este princípio:
[...] visa demonstrar qual é o objeto de proteção do meio ambiente,
quando tratamos dos direitos humanos, pois toda atividade,
legiferante ou política, sobre qualquer tema ou obra deve levar em
conta a preservação da vida, e principalmente, da sua qualidade.

E seguindo o preconizado pelo princípio em tela, o Estado de São Paulo e a
União, criaram suas respectivas Políticas de Recursos Hídricos, por meio das Leis nº
9.433 (BRASIL, 1997a) e nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e).
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Apêndice H:
Histórico das Leis
No tocante à origem da palavra lei, o entendimento não é pacífico. Desta
forma tem-se que:
[...] o vocábulo lei pode apresentar vários sentidos. Assim,
encontram-se os autores que vinculam sua origem ao verbo leggere
(de ler), tem-se o entendimento de norma escrita (jus scriptum).
Outros, ao contrário, atrelam sua etimologia ao verbo ligare (ligar), ou
seja, liga uma pessoa a determinada forma de agir. Existem, ainda,
os que entendem que lei está associada ao verbo eligere (de eleger),
o que se justificaria pelo fato de que este ato é fruto da escolha do
legislador, que deve presidir a vida em sociedade. (TAVARES apud
CARVALHO, 2007, cap. 4, p. 66)

Para conceituar lei, pode-se recorrer, ainda, à interpretação de vários
autores, como por exemplo:
[...] 1.a lei, ordenação da razão (Santo Tomás de Aquino); 2.a lei,
vontade do soberano (Hobbes); 3.a lei, garantia da liberdade civil e
da propriedade (Locke); 4.a lei, expressão da vontade geral; 5.a lei,
vontade racional (Kant); 6.a lei, instrumento para a utilidade e a
felicidade geral (Bentham); 7.a lei, manifestação imediata do poder
soberano (Austin); 8.a lei, instrumento do domínio de classe (Marx e
Engels); 9.a lei, escalão de normas imediatamente seguintes à
Constituição (Kelsen); 10.a lei, como decisão política (Schmit) [...]
(MIRANDA apud CARVALHO, 2007, cap. 4, p. 65).

Há também a norma jurídica. Nader (2005, p. 83) destaca que a diferença
entre ambas é que lei é apenas uma das formas de expressão das normas, que se
manifestam

também

pelo

Direito

costumeiro

e,

em

alguns

países,

pela

jurisprudência.
No que se refere ao histórico das leis, destaca-se que o direito natural foi
concebido como um conjunto de leis aplicáveis a uma sociedade humana a partir da
observação da natureza (CARVALHO, 2007).
Carvalho (2007) ensina que, no Baixo Império Romano o vocábulo lex
referia-se às constituições imperiais, contrário ao jus, que era constituído pela
doutrina e conjunto das regras de direito em vigor na República e início do Império.
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O autor destaca ainda que, o Direito Canônico, ocupando o lugar do direito
romano, passou a utilizar o termo com o entendimento de lei divina, revelação, pois
o evangelho é que continha a lei.
Já com a utilização da língua latina nos meios jurídicos durante séculos, o
termo lex estendeu-se a várias regras em vigor, como as ordenações, os estatutos,
entre outros. Desta forma, a lei passou a ter o significado do que se denomina de
direito positivo.
Nos séculos XVII e XVIII, a lei passou a ocupar outra posição, expressando
a vontade geral e as exigências da justiça. A Revolução Francesa (1789), contribuiu
para essa visão. E no século XX, foi ratificada a qualificação da lei como positiva, em
oposição à lei natural (CARVALHO, 2007).
Montesquieu afirmava que as leis são as relações necessárias que derivam
da natureza das coisas. Dizia que a lei, em geral, é a razão humana, e as leis
políticas e civis de cada nação devem ser os casos particulares em que se aplica a
razão humana. E assim, essas leis formam um conjunto, que tenta revelar-lhes o
espírito, ou seja, o mais forte curso da relação entre variáveis diversas, concretas e
relativas, que fazem e desfazem as relações humanas (Do espírito das Leis)
(CARVALHO, 2007, cap. 4, p. 65).
Releva notar que nos sistemas jurídicos oriundos do direito romano, a lei
ocupa o ápice da hierarquia dos atos jurídicos, sendo as demais fontes,
consideradas supletivas ou interpretativas.
Há, em contraponto, o fenômeno da codificação que é provocado pela
multiplicação e proliferação de leis, que acabam por fazer com que as leis percam o
papel de fonte de direito. Por isso é que a função de garantia da ordem jurídica e
dos valores fundamentais da comunidade política transfere-se para a Constituição
(CARVALHO, 2007).
Ressalte-se, portanto, que a Constituição é a Lei Maior do País.
Ao tratar das leis deve-se ter em mente a técnica legislativa, que pressupõe
o conhecimento e conceituação de ato legislativo.
Para Meeham (1976 apud CARVALHO, 2007, p. 65) ato legislativo deve ser
entendido como “a declaração unilateral da vontade estatal expressa e exteriorizada
por escrito, que dispõe sobre a criação, modificação ou extinção de normas jurídicas
abstratamente gerais.”
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Frise-se que ato legislativo pode ter origem no Legislativo ou no Executivo
(delegação legislativa e medidas provisórias) e resulta na criação de normas
jurídicas abstratas e gerais.
Ressalte-se que a abstração e generalidade revelam a essência e a
natureza do ato legislativo.
A generalidade é uma conseqüência do princípio da igualdade perante a lei,
vedando as exceções ou distinções, já que a lei deve se aplicar a todos os
indivíduos que se encontrem nas condições previstas no texto legal, sem referência
a pessoas ou destinatários (CARVALHO, 2007).
A generalidade da lei visa proteger o indivíduo contra a possível
arbitrariedade do Estado, pois impede que os detentores do poder adotem medidas
individuais em relação à determinada medida, pois estão vinculados pela regra geral
contida na lei (CARVALHO, 2007).
E “a abstração é um corolário da generalidade, pois se a regra é geral, não
abrange apenas uma situação jurídica individual concreta, mas tantas outras da
mesma forma” (CARVALHO, 2007, p. 68).
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Apêndice I:
Histórico da Gestão dos Recursos Hídricos – Nacional e do Estado de São
Paulo
Histórico nacional - institucional e legal relacionado aos recursos hídricos
Para conhecer o histórico da gestão dos recursos hídricos nacional recorrese ao histórico contido Aneel (2010) e a Barth (2000).
Até o início deste século o Brasil tinha economia quase que exclusivamente
agrícola. A utilização da água era de interesse local, para abastecimento das
cidades e para geração de energia elétrica em pequenos aproveitamentos
hidrelétricos. A mudança teve início com a exportação de café, que proporcionou o
desenvolvimento. E, em São Paulo, em 1904 a Light, então empresa privada
canadense, construiu as primeiras usinas, sendo poderes concedentes os Estados e
os Municípios.
Com o crescimento e construção de aproveitamentos hidrelétricos tornou-se
necessário disciplinar acerca das águas e o Governo Federal apresentou ao
Congresso Nacional, em 1907, o Código de Águas. Assim, em 1920, foi criada a
Comissão de Estudos de Força Hidráulica, no Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio. No entanto, até a presente data, o Código em referência ainda não havia
sido aprovado.
No Brasil, em 1920, o Serviço Geológico e Mineralógico, órgão do então
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, foi criada uma Comissão de Estudos
de Forças Hidráulicas.
Em princípios de 1933, foi conferida uma nova organização ao Serviço
Geológico e Mineralógico do Brasil, sendo instituída na ocasião, uma Diretoria de
Águas que veio, posteriormente, a transformar-se em Serviço de Águas.
Em 1934, após vinte e sete anos de tramitação no Congresso Nacional o
Poder Executivo promulgou o Código de Águas que se constitui no marco
regulatório, até hoje em vigor, que proporcionou os meios legais e econômicos financeiros para expansão dos aproveitamentos hidrelétricos nas décadas seguintes.
A concessão dos aproveitamentos e dos serviços de energia elétrica, com o Código
de Águas passou para a União.
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Em agosto de 1934, foi criado no Ministério da Agricultura, o Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM), abrangendo, entre outros, o Serviço de
Águas. Pelo Regimento do DNPM, baixado com o Decreto nº 6.402, de 28 de
outubro (BRASIL, 1940), o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil foi
transformado na Divisão de Geologia e Mineralogia, e o Serviço de Águas tornou-se
Divisão de Águas.
Em 1939 foi criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
(CNAEE), criado pelo Decreto-lei nº 1.285, de 18 de maio (BRASIL, 1939)
diretamente subordinado à Presidência da República, que era um órgão de consulta,
orientação e controle quanto à utilização dos recursos hidráulicos e de energia
elétrica, com jurisdição em todo o território nacional, e mais tarde também com
atribuições executivas.
Com a Constituição de 1946, há maior descentralização e foi dada
competência aos Estados para legislar sobre águas (BRASIL, 1946). No entanto,
esta competência não foi exercida, pois o uso da água ainda não envolvia conflitos.
Por outro lado, a centralização do Governo Federal, permaneceu no tocante à
energia elétrica.
Em 1957 é regulamentada a Prestação dos Serviços de Energia Elétrica no
País.
Posteriormente, a Lei nº 3.782, de 22 de julho (BRASIL, 1960), que criou o
Ministério das Minas e Energia, subordinou ao mesmo o CNAEE.
No ano de 1961, o Departamento Nacional da Produção Mineral foi
desligado do Ministério da Agricultura, passando a integrar o Ministério das Minas e
Energia.
Ainda neste ano (1961) foi criada a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás). A constituição da Eletrobrás, autorizada pela Lei nº 3.890-A, de 25 de
abril (BRASIL, 1961), havia absorvido várias atribuições anteriormente da
competência do CNAEE.
Conforme as disposições da Lei nº 4.904, de 17 de dezembro (BRASIL,
1965c), foi criado o Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE), sem que
ficasse textualmente expresso que o CNAEE deixaria de intervir nos assuntos da
competência do DNAE.
No entanto, a existência de dois órgãos com finalidades análogas ocasionou,
durante alguns anos, dificuldades que se refletiam na política energética nacional.
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Ressalte-se que a centralização no Brasil, acentua-se a partir de 1965, pois
com a criação do Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE), juntamente
com o Ministério das Minas e Energia (MME), consolidou-se a predominância do
setor de energia elétrica na gestão das águas.
A Constituição de 1967 (BRASIL, 1967) e respectiva Emenda de 1969
(BRASIL, 1969c), delegaram competência privativa à União para legislar sobre
águas.
Observe-se que tanto na Constituição Federal de 1967, como na de 1969
(BRASIL, 1967 e BRASIL, 1969c), passou a ser privativo da União legislar sobre
águas, disposição mantida na Constituição (BRASIL, 1988b).
Veio então, o Decreto nº 63.951, de 31 de dezembro (BRASIL, 1968 e
BRASIL, 1969a), que, aprovando a estrutura básica do Ministério das Minas e
Energia, dispôs no parágrafo único, alínea a, de seu artigo 1º:
Deverá ser iniciado o processo de absorção, pelos Departamentos a
seguir indicados, das atribuições ora afetas aos órgãos adiante
mencionados:
a) Pelo DNAE, que passa a se denominar DEPARTAMENTO
NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DNAEE, as
atribuições do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
prazo de 60 dias.

Posteriormente, o Decreto-lei nº 689, de 18 de julho (BRASIL, 1969b),
completou os trâmites legais, extinguindo o CNAEE e decretando a definitiva
absorção, por parte do DNAEE, de todas as atribuições do extinto CNAEE, definidas na
legislação vigente.

Desta forma, foi acentuada ainda mais a hegemonia do setor elétrico nas
decisões sobre o aproveitamento das águas.
Por isso, a regulamentação do Código de Águas foi feita, exclusivamente,
nos

capítulos

referentes

ao

aproveitamento

hidrelétrico,

sem

que

se

regulamentasse, por exemplo, os usos múltiplos e a conservação da qualidade das
águas. Como conseqüência, na década de 1970, os Estados começaram a legislar
sobre controle de poluição das águas, considerando-se a proteção da saúde. Foi
este um artifício utilizado pelos referidos entes, para contornar a exclusividade
federal de legislar sobre águas.
Entretanto a Assembléia Geral das Nações Unidas sobre Meio Ambiente,
em Estocolmo em 1972, despertou a sociedade brasileira para a necessidade de
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proteção e conservação do meio ambiente, em particular das águas. O que levou as
legislações estaduais a disciplinarem acerca do meio ambiente, mesmo sem a
devida previsão na Constituição Federal. Com isso, iniciou-se tratamento dicotômico
da gestão quantitativa e qualitativa das águas, a primeira no Código de Águas e a
segunda na legislação ambiental.
Pela Portaria nº 234, de 17 de fevereiro de 1977, do Ministro das Minas e
Energia, foi aprovado o Regimento Interno do DNAEE. A natureza e a finalidade da
entidade estão consignadas no art. 1º do referido Regimento Interno:
Art.1º - O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE), instituído pela Lei nº 4.904, de 17 de dezembro de 1965,
com autonomia financeira assegurada pelo art. 18 do Decreto nº
75.468 de 11 de março de 1975, é o Órgão Central de Direção
Superior responsável pelo planejamento, coordenação e execução
dos estudos hidrológicos em todo o território nacional; pela
supervisão, fiscalização e controle dos aproveitamentos das águas
que alteram o seu regime; bem como pela supervisão, fiscalização e
controle dos serviços de eletricidade.

Nova divergência da legislação de águas teve início em 25 de junho de
1979, pois a Lei nº 6.662 estabeleceu a Política Nacional de Irrigação e transferiu
para o Ministério do Interior, as responsabilidades sobre o uso dos recursos hídricos
para a irrigação, até então, atribuição do Ministério das Minas e Energia, através do
DNAEE (BRASIL, 1979).
Nota-se que, a legislação de gestão das águas no Brasil passou a ser
geradora de conflitos entre as decisões do setor elétrico e de irrigação, entre
quantidade e qualidade das águas, entre decisões federais e estaduais. Barth (2000)
salienta que:
[...] seria desejável que isso não tivesse ocorrido, mas sim a
atualização e regulamentação do Código de Águas que atendesse
todos os setores usuários e os aspectos de proteção e conservação
de recursos hídricos e tivesse havido delegação aos Estados para
aplicá-lo. Infelizmente, houve um retrocesso na legislação brasileira
de águas que, de única e integrada, passou a ser fragmentada e
conflituosa.

Em 1988 veio a Constituição Federal, que disciplina acerca da dominialidade
hídrica e fixa competência à União para “legislar sobre águas” (BRASIL, 1988b).
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Por outro lado, o domínio hídrico impõe a obrigação aos entes federativos,
de gestão da respectiva água, inclusive por meio de leis, normas e regulamentos.
Desta forma, surge outro conflito, que reside na interpretação do texto
constitucional (BRASIL, 1988b), no que se refere ao poder-dever dos Estados de
legislarem acerca da gestão de seus recursos hídricos. E sobre os limites da União
para “legislar sobre águas”. Questão esta, que até a presente data, não é pacífica.
Mais tarde, por meio da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro (BRASIL, 1996b),
foi instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), autarquia sob regime
especial, vinculada ao Ministério das Minas e Energia, cuja finalidade é regular e
fiscalizar a produção, transmissão e comercialização de energia elétrica, em
conformidade com as Políticas e Diretrizes do Governo Federal. Posteriormente, o
Decreto nº 2.335, de 6 de outubro (BRASIL, 1997b), aprova a Estrutura Regimental
da Aneel.
E em 28 de novembro de 1997, por meio da Portaria nº 349, do Ministro de
Estado das Minas e Energia, é aprovado o Regimento Interno da Aneel (BRASIL,
1997c), que exercerá as suas competências segundo as normas específicas do
Código de Águas - Decreto nº 24.643, de 10 de julho (BRASIL, 1934) -, da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro (BRASIL, 1995a), da Lei nº 9.074, de 7 de julho (BRASIL,
1995b) e legislação complementar subsequente, conforme estabelecido no referido
Regimento Interno.
As receitas do DNAEE referentes à compensação financeira pela exploração
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, são transferidas para o
Ministério do Meio Ambiente (MME), pois destinam-se a órgãos da administração
direta - art. 20, § 1, Constituição Federal (BRASIL, 1988b). Fica com o MME, sob
administração temporária da Aneel, a rede hidrométrica, o acervo técnico e as
atividades de hidrologia relativas aos aproveitamentos de energia hidráulica (Lei nº
9.427/1996)126 (POMPEU, 2006, p.336).
Em 8 de janeiro, a Lei n 9.433 (BRASIL, 1997a), instituiu a Política Nacional
de Recursos Hídricos.
Em 17 de julho, por meio da Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000c) foi criada a
Agência
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Nacional

de

Águas

(ANA),

entidade

federal

responsável

pela

E, para evitar a redução da potência firme dos potenciais hidráulicos, os órgãos
responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos, entre os quais a Agência Nacional
de Águas, devem articular-se com a Aneel para a outorga de concessão de uso de águas
em bacias hidrográficas (POMPEU, 2006).
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implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. A referida entidade é
uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.
Dentre as competências da ANA está a outorga de uso de recursos hídricos
em corpos do domínio da União (art. 4º, IV) (BRASIL, 2000c).
Histórico estadual - institucional e legal relacionado aos recursos hídricos
O histórico a seguir especificado, acerca da gestão hídrica do Estado de São
Paulo, está embasado em informações da Secretaria de Saneamento e Energia SSE (2010) – histórico -, e no texto de Barth (2000).
No Estado de São Paulo127 a partir de meados do século XIX, teve início a
necessidade de implantação de infra-estrutura de saneamento, quando começa um
processo acelerado de crescimento das aglomerações urbanas, em especial o da
capital da Província. No caso específico da Capital e de sua região metropolitana, o
Estado preocupou-se sempre com a implantação e gestão dos serviços de água e
esgotos. Contribuíram para isso, o próprio ritmo vertiginoso de crescimento da
região, atualmente um dos maiores aglomerados urbanos do planeta, como também
sua localização em região de cabeceiras de cursos d’ água, cuja escassez relativa
de recursos hídricos, exigiu, desde sempre, gerenciamento integrado e recursos
financeiros significativos.
Foi o Governo da Província, o responsável pelo primeiro projeto oficial para
adução e distribuição de água na cidade, datado de 1842, e pela construção da sua
rede de esgotos, a partir de 1876. Entre 1836 e 1874, a população urbana do
Município passa de 9.391 para 19.347 habitantes, mais que duplicando no período.
Em 1877, empreendedores privados criaram a Companhia Cantareira de
Águas e Esgotos, à qual o governo paulista se associou, no ano seguinte, formando
uma sociedade de economia mista.
Em 1878, o Imperador Pedro II inaugurou a primeira caixa de abastecimento
de água da cidade, na Consolação, e em 1883, foi inaugurado, no Bairro da Luz, o
primeiro distrito de esgotos de São Paulo.

127

Informações obtidas no sitio da Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo.
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Entre 1890 a 1900, a cidade de São Paulo passou de 64.934 para 239.820
habitantes, quase quadruplicando sua população. Sua parte arruada de forma mais
ou menos contínua, tinha seus extremos na várzea do rio Tietê e se estendia desde
a Barra Funda até o Belenzinho.
O vertiginoso crescimento de São Paulo apresentado, desde então, passou
a requerer ampliações significativas nos sistemas de água e esgotos, ensejando o
surgimento dos primeiros serviços prestados diretamente pelo setor público.
Em 1893 o Governo do Estado rescindiu o contrato de concessão que havia
firmado com a Companhia Cantareira, e criou a Repartição de Águas e Esgotos da
Capital (RAE), subordinada à Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
Nessa época existiam duas adutoras na cidade de São Paulo: a do Ipiranga,
que captava águas do córrego de mesmo nome, represadas no atual Jardim
Zoológico, e a da Cantareira, que captava nos mananciais localizados na serra; já no
ano seguinte, era concluída a adutora do Guaraú, construídos vários reservatórios
de distribuição e reforçado o manancial do Ipiranga, com a captação de outros
córregos.
Em 1917, foi ampliada a capacidade de adução com captação de água no
rio Cotia e em 1925, a RAE foi buscar água no rio Claro, na Serra do Mar.
Em 1927 foi criada a Comissão de Saneamento da Capital, à qual cabia a
responsabilidade da adução, continuando os trabalhos de distribuição, com a RAE.
Em 1929, já se retirava água da represa do Guarapiranga, construída pela
Light and Power, com finalidade energética. Nesse ano, foi firmado o primeiro
acordo entre o Governo do Estado e a Light, para regularizar o abastecimento de
água da cidade de São Paulo. Sucessivamente, novas obras também foram sendo
realizadas para garantir o fornecimento à população e ampliar as fontes de adução.
Em 1941, a cidade então com uma população superior a 1,3 milhão de
habitantes, recebia água dos sistemas Cantareira, Cabuçu, Cotia, Santo Amaro e rio
Claro, num total de quase 470 milhões de litros diários.
Em 1947 foi elaborado o 1º Plano Conjunto de Águas e Esgotos para a
Capital e em 1950, foi criado o Departamento de Obras Sanitárias (DOS), para
executar os serviços de água e esgotos nos municípios do interior do Estado.
Em 12 de dezembro de 1951 foi criado, por meio da Lei nº 1.350 (SÃO
PAULO, 1951), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), que tem atuado
na gestão das águas do Estado, com inúmeras atribuições e competências. Dentre
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estas, pode-se citar a elaboração do planejamento geral e dos planos parciais que
dizem respeito às obras e serviços; além do examine dos pedidos de concessão ou
autorização para uso ou derivação de águas128 (art. 2º) Dec. nº 52.636 (SÃO
PAULO, 1971).
A autarquia ao ser criada estava sob a tutela administrativa da Secretaria da
Viação e Obras Públicas e sob a tutela econômico-financeiro da Secretaria da
Fazenda (art. 1º caput). Ao longo dos anos a entidade vinculou-se a diversas
Secretarias, conforme decisão política dos Governos da época. Atualmente, está
vinculada a Secretaria de Saneamento e Energia (SSE).
Destaca-se que o Daee foi criado por iniciativa do Professor Lucas Nogueira
Garcez, que tinha como objetivo trazer para o Estado de São Paulo o modelo da
Tennessee Valley Authority (TVA), autarquia pública federal criada nos Estados
Unidos. A entidade tinha como principal atribuição, implantar planos de
aproveitamento integrado dos recursos hídricos similares ao realizado na bacia
americana.
Observa-se que a gestão por bacia hidrográfica no Estado teve início desta
forma.
No Vale do Paraíba o plano foi elaborado tendo com propósitos a geração
de energia elétrica, o controle de cheias e o aproveitamento hidro-agrícola. No Vale
do Tietê eram prioritárias a geração de energia elétrica, a navegação fluvial e a
irrigação. O Daee foi então organizado na forma de Serviços Regionais: do Vale do
Tietê, do Vale do Paraíba e do Vale do Ribeira.
Ressalte-se que até a década de 1970 as atribuições do Daee relacionadas
à aplicação do Código de Águas e, em especial, a outorga de direitos de uso da
água, tiveram pouca importância.
Em 1954, diante da expansão da metrópole paulistana, foi extinta a RAE e
criado o Departamento de Águas e Esgotos (DAE), responsável pela administração
direta dos serviços de água e esgotos da Capital, Osasco, São Caetano, Santo
André e São Bernardo do Campo. O DAE foi peça fundamental para o saneamento
básico e o primeiro sinal de organização de uma região metropolitana.

128

Decreto nº 52.636, de 3 de fevereiro (SÃO PAULO, 1971), revoga a referida Lei. Destacase que, posteriormente, foram introduzidas diversas alterações inclusive no tocante à
cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Estado de São Paulo – Lei nº 12.183, de 29 de
dezembro (SÃO PAULO, 2005).
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O projeto econômico implantado no país após 1964 promoveu forte
centralização do processo decisório, criou em âmbito nacional, órgãos encarregados
de formular e gerir políticas urbanas, inclusive a de saneamento, implementando as
diretrizes do setor de saneamento, através da instituição do Sistema Financeiro de
Saneamento (SFS), vinculado ao Banco Nacional de Habitação (BNH) e do Plano
Nacional de Saneamento (Planasa).
Implantado a partir de 1971, o Planasa mobilizou recursos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de fontes externas (Bird129, BID130) e tinha
por meta atender com serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, a 80% e 50% (oitenta por cento e cinqüenta por cento), respectivamente,
da população urbana do País, até 1980. Assentado numa filosofia de viabilidade
global dos serviços de água e esgotos através de economias de escala, o Plano
apoiou-se na concentração dos serviços de saneamento em empresas estaduais,
em detrimento da gestão municipal, dando origem à criação das 27 (vinte e sete)
Companhias Estaduais de Saneamento existentes no País.
No Estado de São Paulo, essa política nacional se refletiu na criação de
várias companhias e órgãos estaduais que centralizavam regionalmente os serviços
e os investimentos.
Foram criados, ainda, o Fundo Estadual de Saneamento Básico (Fesb)
através do Decreto nº 52.490 (SÃO PAULO, 1970), e a Cia. Metropolitana de Água
de São Paulo (Comasp), destinada a captar, tratar e vender água potável no atacado
a 37 municípios da Grande São Paulo e, em 1970, a Cia. Metropolitana de
Saneamento de São Paulo (Sanesp), para interceptar, tratar e proceder à disposição
final de esgotos.
A poluição das águas começou a ser combatida em 1970, com a lei que
antecedeu à legislação hoje aplicada pela Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental – Cetesb (BARTH, 2000).
O Daee foi reorganizado em 1971, extinguindo-se, formalmente, os Serviços
Regionais, reativados somente em 1986, na forma de Diretorias de Bacia
Hidrográfica, decisão descentralizadora, vista como precursora do atual sistema de
gerenciamento de recursos hídricos (BARTH, 2000).

129
130

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.
Banco Interamericano de Desenvolvimento.
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Ao longo dos anos 70 a população da Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP) passou de 8.139.730, para 12.588.725 habitantes, concentrando 50%
(cinquenta por cento) da população do Estado, e passando a exigir uma atuação
mais integrada por parte dos agentes intervenientes no seu processo de crescimento
urbano.
Em 1970 foi elaborado o 1º Plano Metropolitano de Desenvolvimento
Integrado (PMDI), para a Região, e em 1974, foi criado o Sistema de Planejamento e
Administração Metropolitano (SPAM), considerando como serviços comuns de
interesse metropolitano, entre outros, o aproveitamento dos recursos hídricos, o
controle da poluição e o saneamento básico.
Em 1973 foi instituída pelo Estado, uma comissão – por meio do Decreto nº
1.686 (SÃO PAULO, 1973a) -, para promover estudos e propostas referentes à
unificação das entidades de saneamento básico estaduais. A comissão apresentou
relatório que deu origem ao Projeto de Lei nº 133, de 1973, que foi aprovado no
mesmo ano, por meio da Lei nº 119, de 29 de junho (SÃO PAULO, 1973c),
autorizando a constituição de uma sociedade de ações denominada Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A empresa entra em
operação em 1974 incorporando as atividades da Comasp, Sanesp e DAE.
Atualmente a Sabesp é responsável pelos serviços de água e esgotos da Capital e
de mais 365 municípios.
No estado paulista foram criados outros órgãos, como o Centro Tecnológico
de Saneamento Básico131, incorporado à Superintendência de Saneamento
Ambiental (Susam), vinculada à Secretaria da Saúde, que, por sua vez, absorvera a
Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar – CICPAA)
que, desde agosto de 1960, atuava nos municípios de Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul e Mauá, na região do ABC da Grande São Paulo. A
Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb) foi constituída por
meio da Lei nº 118, de 29 de junho (SÃO PAULO, 1973b). Finalmente, em 07 de
agosto de 2009, entrou em vigor a Lei nº 13.542 (SÃO PAULO, 2009c), que altera a
denominação da entidade para Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
dando ainda, novas atribuições.

131

Por meio do Decreto nº 50.079 (SÃO PAULO, 1968).
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Pelo exposto, nota-se que a preocupação com as águas no Brasil e no
Estado de São Paulo não é recente. Por outro lado, tanto a União, quanto o Estado,
elaboraram as respectivas Políticas de Recursos Hídricos, com base em estudos e
experiências de outros países, pioneiros nesta área e que serviram de referência
aos legisladores e técnicos brasileiros.
Estudo realizado pela ANA/Aneel (2001, p. 46), atesta que na década de 60,
por exemplo, os Estados Unidos, França, Alemanha e Grã-Bretanha substituíram a
respectiva legislação e instituições, visando maior eficácia na recuperação e
conservação de suas águas. Na década de 70 a atenção no tocante a essa questão
foi ampliada, inclusive com participação de ambientalistas, que preocupavam-se
com a possibilidade de escassez a médio e longo prazo. O estudo destaca que:
[...] na Conferência das Nações Unidas de 1977, foram apresentadas
considerações sobre organizações e estruturas institucionais de
administração das águas, como resultado do estudo dos problemas
da gestão dos recursos hídricos em vários países em diferentes
situações de desenvolvimento. Considerou-se, na ocasião, que não
há maneira única de organizar e administrar um programa de
desenvolvimento de uma bacia hidrográfica. Concluiu-se, também,
que é necessário, em cada caso, adaptar o sistema de gestão à
estrutura geral do Estado, às particularidades e às tradições políticas
dos países e regiões interessados, e que pode haver diversas formas
de organização e de estrutura em diferentes países, tendo em conta
a variedade dos tipos e das combinações de funções que a água
exige nos diversos estágios do desenvolvimento administrativo:
construção e manutenção, planejamento e operação, orçamento e
despesas, financiamento e comercialização, aspectos científicos e
técnicos, serviços e regulamentação. Todos esses elementos têm
dificultado a construção de modelos de organização em matéria de
administração das águas. Relativamente ao quadro institucional de
gestão dos recursos hídricos, a Conferência da Água de 1977, das
Nações Unidas, estabeleceu que as soluções institucionais adotadas
pelos diversos países devem assegurar o desenvolvimento e a
gestão dos recursos hídricos no contexto do planejamento nacional e
garantir uma coordenação efetiva entre todas as entidades
responsáveis pelo estudo, desenvolvimento e gestão dos recursos
hídricos. Considerou-se, ainda, que a definição da infra-estrutura
institucional, mais adequada deve ser permanentemente
reexaminada e que se deve dedicar particular atenção à criação de
órgãos eficientes capazes de assegurar a necessária coordenação.
Para atingir tais objetivos, a Conferência da Água recomendou que
os vários Estados membros: - adotassem um sistema institucional
que permita o planejamento e a utilização eficazes dos recursos
hídricos, bem como, se fosse o caso, a utilização de técnicas
avançadas; a organização institucional de gestão das águas deveria
ser modificada sempre que necessário, de modo a assegurar boa
coordenação das administrações centrais e locais competentes; -

237

despertassem nos usuários o interesse pela gestão das águas,
proporcionando-lhes adequada participação e representação nessa
gestão; - considerassem, sempre que necessário, a conveniência de
se criarem organismos encarregados do abastecimento de água nas
zonas rurais, distintos dos que se ocupam do abastecimento nas
zonas urbanas, dado que as técnicas, prioridades, e outras
condições não são as mesmas nos dois casos; - considerassem a
urgência e a importância de se criarem administrações de bacias
hidrográficas ou de reforçar as que existam, a fim de permitir melhor
planejamento integrado do desenvolvimento das bacias,
contemplando todos os usos, quando justificados por benefícios
administrativos e financeiros;- assegurassem a ligação apropriada
entre o organismo encarregado da coordenação e os responsáveis
pelas decisões.

Política Estadual e Nacional de Recursos Hídricos
A preocupação com as águas na Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba teve
início em 1968, 1969, quando ocorreu uma grande estiagem no Estado de São
Paulo. Naquela época, o Estado estava realizando estudos para a implantação do
Sistema Cantareira. Os problemas eram diversos, pois o lançamento dos efluentes
(vinhoto), das usinas de açúcar, causava grande mortandade de peixes. A cidade de
Piracicaba que antes tinha um majestoso rio, possuía, apenas, um filete de água
entre as corredeiras. O rio estava muito poluído, exarando mau odor e considerado
morto por muitos técnicos da área.
Houve debates na Câmara Municipal do Município de Piracicaba.
Apresentou-se propostas para melhoria das águas (vazões mínimas em Paulínia e
Piracicaba; benefícios de controle de enchentes; esgotos urbanos tratados).
Contudo, na prática, muito pouco foi realizado, com exceção do tratamento de
esgotos industriais e da difusão da "fertirrigação" junto aos usineiros (CBHs PCJ,
2010)
a) Atividades iniciadas na década de 1970
No início da década de 1970 tiveram início as obras do Sistema Cantareira
e alguns anos mais tarde, as primeiras reversões de água para abastecimento da
cidade de São Paulo.
Assim, iniciaram-se na década de 70, as preocupações mais profundas
com os recursos hídricos (Bacia do rio Piracicaba).
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Segundo Barth (2000), estudo ANA/Aneel (2001, p. 105) e CBHs PCJ
(2010) a evolução na gestão dos recursos hídricos foi traçada da seguinte forma:
a.1.) Comitê de Bacias do Alto Tietê-Cubatão
O Comitê de Bacias do Alto Tietê-Cubatão foi um marco nacional na gestão
hídrica. Consagrou-se como a integração intergovernamental e interinstitucional. Foi
formalizado por meio de Acordo firmado entre o Ministério de Minas e Energia e o
Governo do Estado de São Paulo, no ano de 1976, cujo objetivo era atingir melhores
condições sanitárias nas Bacias Hidrográficas dos rios Tietê e Cubatão, além do
desenvolvimento de ações em situações críticas, adequação de obras de
saneamento, abastecimento de água e tratamento e disposição de esgotos.
Criou-se, ainda, o Comitê Especial, com participação do extinto DNAEE, da
Eletrobrás e de Secretarias de Estado de São Paulo. E o Comitê Executivo, com
participação dos órgãos: Daee/SP, Sabesp/SP, da Cetesb/SP, da Cesp/SP e da
Light. E, havia também, subcomitês técnicos.
Com referência ao Acordo, de origem política, entre o Governo Federal e do
Estado de São Paulo, houve, entre 1976 e 1983, uma fase do comitê, em que
importantes decisões foram tomadas, tais como: reforma da barragem de
Guarapiranga, após a enchente de 1976; fixação das regras operativas desse
reservatório, para conciliar o controle de cheias e o abastecimento de água da
região metropolitana; consolidação das regras operativas do sistema Tietê –
Pinheiros – Billings, para o controle de enchentes, dentre outras.
A partir de 1983, por razões políticas, o Comitê do Alto Tietê-Cubatão entrou
em declínio, que foi acentuado a partir da criação, por meio de lei, do Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, em
1991. O referido colegiado foi, praticamente, extinto com a instalação do Comitê de
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, instituído pela Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e).
A extinção definitiva do Comitê de Bacias do Alto Tietê-Cubatão deu-se pela
não renovação do acordo entre as partes interessadas.
É fato que a razão básica do declínio e extinção foi de natureza política, ou
seja, a criação deu-se em período de centralização e autoritarismo. Por isso, o
Comitê de Bacias do Alto Tietê-Cubatão foi objeto de rejeição, a partir da eleição
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direta do Governador do Estado, em 1983. E aumentou com a criação do Comitê
paulista, visto como democrático e participativo .
a.2.) Comitês executivos de estudos integrados de bacias hidrográficas
Devido aos resultados positivos do Acordo entre a União e o Governo do
Estado de São Paulo, em sua primeira fase, criou-se o Comitê Especial de Estudos
Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH), por meio da Portaria Interministerial
do Ministério das Minas e Energia e do Ministério do Interior nº 90, de 29 de março
(MME e MI, 1978).
O referido Comitê tinha dentre os objetivos principais a classificação dos
cursos de água da União e o estudo integrado e o acompanhamento da utilização
racional dos recursos hídricos.
A título ilustrativo destaca-se que em diversas bacias hidrográficas de rios do
domínio federal foram criados comitês executivos, vinculados ao CEEIBH. São
esses:
c. 1. Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul (CEEIVAP);
c. 2. Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranapanema (CEEIPEMA);
c. 3. Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Grande
(CEEIGRAN);
c. 4. Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do rio São
Francisco (CEEIVASF)132;
c. 5. Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Jarí
(CEEIRJ);
c. 6. Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba
(CEEIG).
O CEEIRJ e o CEEIG, logo desapareceram, por falta de estímulo do
CEEIBH e das entidades envolvidas .
132

Ainda está em funcionamento o Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia
Hidrográfica do rio São Francisco (CEEIVASF), inicialmente suportado pela Codevasf e
atualmente pela Chesf. Além desse suporte, contribuiu para a sua continuidade a atuação
de sua presidência no sentido de descentralizar o comitê, criando subcomitês e articulandose com os municípios.
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Os referidos Comitês contaram com apoio do DNAEE no processo,
elaborando estudos e diagnósticos, que serviram de base para os trabalhos dos
comitês. E foi, verdadeiramente, um impulso relevante na fase inicial.
Destaca-se, outrossim, que o bom funcionamento dos comitês dependeu,
em grande parte, do apoio que receberam de entidades estaduais que suportaram a
presidência e a secretaria executiva. Um exemplo é o comitê de bacia do rio Paraíba
do Sul, que teve o apoio da Sabesp/SP, inicialmente à presidência e depois à sua
secretaria executiva, ao longo de quase 20 (vinte) anos.
A criação do Comitê Paulista do rio Paraíba do Sul, em 1994, colocou em
questão a existência do Comitê de Estudos Integrados do Vale do Paraíba do Sul,
no modelo centralizador com que foi constituído em 1978, mas a sua extinção
somente ocorreu com o Decreto nº 1.842, de 22 de março (BRASIL, 1996a), que
instituiu o novo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(Ceivap).
Outro caso que pode ser citado é o do Comitê do Paranapanema,
sustentado pela Cesp/SP como estratégia para conciliar os conflitos entre essa
empresa e o Estado do Paraná, tendo em vista as desapropriações de terras
inundadas pelas usinas construídas por ela. Resolvido esse problema, o comitê
começou a declinar e também foi extinto, com a criação dos comitês paulistas da
bacia, entre 1996 e 1998.
Esses comitês foram criados com atribuições consultivas, nada obrigando a
implantação de suas decisões, faltando-lhes para isso respaldo legal e, embora
carentes de apoio técnico, administrativo e financeiro, constituíram-se em
experiências importantes. Entretanto, fica claro que a dimensão política dos comitês,
muito mais que aspectos jurídicos e institucionais, explica o seu adequado
funcionamento.
b) Atividades iniciadas na década de 1980
Segundo Barth (2000) e ANA/Aneel (2001, p. 105), a evolução na gestão
dos recursos hídricos na década de 1980 deu-se da seguinte forma:
Em 1982 é instalado o Comitê Especial de Estudos Integrados das Bacias
dos rios Jaguari e Piracicaba (CEEIJAPI), de iniciativa do então DNAEE (federal). E
que reunia apenas órgãos governamentais, muitas vezes predominando os
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representantes da União. Foi uma experiência positiva visando congregar os órgãos
estaduais e federais com atribuições na gestão das águas. O seu funcionamento,
todavia, era muito precário, pois o Comitê era, meramente, consultivo, e dependia,
exclusivamente, de pessoal, instalações, equipamentos, e verbas dos órgãos
diretamente envolvidos. Foi desativado em 1988.
Em 1983 foram realizadas atividades relevantes, como por exemplo, o
Seminário Internacional de Gestão de Recursos Hídricos (Brasília), que contou com
a participação de especialistas da França, Inglaterra e Alemanha e resultou em
conclusões conservadoras, de manutenção da situação institucional vigente.
Destaca-se que em São Paulo, no ano de 1983, também as associações
técnicas especializadas em recursos hídricos, iniciaram discussões acerca da
Política Estadual de Recursos Hídricos. Assim, inúmeros fóruns sobre o referido
tema, foram realizados. E o Estado se fazia presente por meio de seus técnicos (PIO
et al., 2004, p. 200).
Em 1984, a Diretoria de Planejamento e Controle, atual Diretoria de
Recursos Hídricos do Daee, elaborou um levantamento completo das condições de
utilização dos recursos hídricos em todo o Estado, que resultou em um diagnóstico,
utilizado como referência para os estudos e discussões acerca da necessidade de
um gerenciamento integrado das águas. Neste diagnóstico, verificou-se a crescente
deterioração e o agravamento de conflitos entre os diversos setores usuários das
águas, em inúmeras regiões do Estado. Esta questão passou a fazer parte também
da agenda política, no tocante ao futuro das águas públicas e a sua forma de
gerenciá-las adequadamente (PIO et al. 2004, p. 200).
Estas discussões fizeram com que o Daee e o DNAEE, a partir de 1985,
iniciassem uma série de encontros entre órgãos gestores estaduais e federais. O
primeiro foi no Estado de São Paulo, seguido de outros em outras capitais. As
conclusões e recomendações resultaram em um Relatório Final do Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria nº 661, de 5 de maio de 1986 do Ministério de
Minas e Energia (PIO et al., 2004, p. 200).
Com relação às atividades dos entes da federação, nesse período, Barth
(2000) esclarece que:
Em 1986, o Ministro de Minas e Energia criou Grupo de Trabalho,
com a participação de órgãos e entidades federais, estaduais, do
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Distrito Federal e de Territórios, para propor a forma de organização
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O
Relatório Final complementou a proposta dos Órgãos Gestores
destacando-se, dentre suas recomendações: instituição do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; coleta de
subsídios para a Política Nacional de Recursos Hídricos; início da
transição do CEEIBH, e dos respectivos Comitês Executivos por
bacias hidrográficas para o Sistema proposto; comunicação aos
Estados, Territórios e Distrito Federal para a instituição dos sistemas
estaduais de gerenciamento de recursos hídricos.

As conclusões e recomendações desses encontros foram consubstanciadas
em um Relatório Final, do Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria do Ministro de
Minas e Energia nº 661, de 05 de maio (MME, 1986).
Nesse ínterim (1985) foi instalado o Comitê de Recuperação do rio Jundiaí
(Cerju), importante Convênio que reuniu o Estado, Municípios e as Indústrias
situadas na Bacia Hidrográfica do rio Jundiaí, com o objetivo exclusivo de
planejamento, projeto e implantação de obras de despoluição do rio (CBHs PCJ,
2010).
Ainda, nesse período (1984 a 1986) foram realizados pelo Daee diversos
estudos relacionados à Bacia Hidrográfica do Piracicaba, com vistas à qualidade das
águas ao longo dos rios dessa Bacia, a garantia de vazões a jusante do Sistema
Cantareira e a necessidade de identificar as prioridades e a melhor forma para dar
seqüência às obras de tratamento de esgotos urbanos.
Em novembro de 1986 foi realizado na Fundação do Desenvolvimento
Administrativo (Fundap), o Seminário denominado: Perspectivas do Gerenciamento
de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo. E neste evento foram feitas palestras
de dirigentes das principais entidades e de profissionais especializados em recursos
hídricos. Porém, concluiu-se que os avanços obtidos desde o Seminário
Internacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em Brasília, no ano de 1983,
não eram satisfatórios. E dentre as alegações constava que as propostas da área
técnica, não tinham a menor repercussão entre os políticos e os dirigentes das
entidades públicas.
No referido Seminário Martins, Professor de Ciências Políticas da
Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Campinas (Unicamp) e
Diretor da Fundap à época, salientou que havia uma exorbitante tecnificação e uma
indisfarçável despolitização da questão dos recursos hídricos que, a seu ver, não
acontecia por acaso, mas em benefício de grupos de interesses econômicos e
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burocráticos. Por isso, recomendou uma estratégia que seguisse duas vertentes: a
mobilização de forças de apoio e a reorganização das estruturas estatais
(MARTINS, 1987).
Segundo afirmava o professor, a mudança de paradigma provavelmente, iria
gerar conflitos. Isso, de fato, aconteceu pois em muitos momentos ocorreram crises
que levaram a situações de impasse, somente superadas por negociações políticas
muito delicadas.
Neste sentido vale registrar as palavras de Barth (2000):
Momentos críticos ocorreram nos seguintes episódios: divergências
de como elaborar a Lei e o Plano pois havia quem defendia de que a
Lei deveria ser estudada somente por especialistas e o Plano
contratado com empresa de consultoria; objeções à uma lei estadual
sobre recursos hídricos em face da competência exclusiva da União
de legislar sobre águas; resistências dos Comitês Federais a
conviverem com Comitês Estaduais; resistências das áreas jurídicas
e econômico – financeira do Governo à uma legislação participativa e
à autonomia dos Comitês para decisão sobre a aplicação dos
recursos da cobrança; resistências à criação das Agências de Bacia
pelos órgãos de recursos hídricos e meio ambiente existentes.

Ainda em 1986 a 1987, diante de perspectivas cada vez mais
desanimadoras com o futuro do rio Piracicaba, quando da operação plena do
Sistema Cantareira, revertendo 31 m³/s para o abastecimento de São Paulo, a
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba tomou a iniciativa de
organizar a "Campanha ano 2.000 - Redenção Ecológica da Bacia do Piracicaba" e
encaminhou a "Carta de reivindicações ao Governo Estadual".
Assim, o Governo do Estado, por meio do Decreto nº 27.576, de 11 de
novembro (SÃO PAULO, 1987b e SÃO PAULO, 1987c), criou o Conselho Estadual
de Recursos Hídricos (CRH), vinculado à Secretaria de Obras, tendo como objetivo
propor a política de governo sobre recursos hídricos e um Sistema de
Gerenciamento.
A partir da criação desses órgãos, foram estabelecidas as bases técnicas e
legais para a estruturação do referido Sistema.
Naquele primeiro momento, a representatividade no CRH não era nos
moldes disciplinados pela legislação em vigor.
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Criou-se também o Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos
Hídricos (Corhi), subordinado ao CRH, de caráter técnico, como instância
preparatória das decisões relacionadas ao Sistema e ao Plano Estadual.
O Corhi, em 1987 criou o Grupo Técnico do Piracicaba (GTPI), constituído
de técnicos dos diversos órgãos do Estado, com a incumbência de propor os
programas prioritários para a Bacia do rio Piracicaba.
Nesse ínterim, em 13 de novembro de 1987, foi elaborada pela Associação
Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), a “Carta de Salvador”, que contém a
opinião dos associados acerca da questão das águas no Brasil e que foi publicada
pela Revista Águas e Energia Elétrica do Daee. Dentre as observações contidas no
documento, destaca-se:
A água pelo importante papel que desempenha no processo de
desenvolvimento econômico e social, é um bem econômico de
expressivo valor, sujeito a conflitos entre seus usuários potenciais.
Assim, o País deve valorizar as oportunidades de aproveitamento de
recursos hídricos para múltiplas finalidades, analisando seus
empreendimentos em contextos de desenvolvimento regional
integrado, e contemplando vários objetivos, principalmente de
natureza econômica, social e ambiental. Os instrumentos
necessários para viabilizar o aproveitamento com múltiplos usos,
como rateio de custos e a institucionalização de decisões colegiadas,
deverão ser desenvolvidos e submetidos a adequado disciplinamento
jurídico (CARTA..., 1988, p. 28-30).

A mencionada Carta contempla ainda, a descentralização e participação,
como pode-se verificar a seguir:
A gestão integrada dos recursos hídricos – essencial para o
aproveitamento racional da água – deve seguir um modelo que
reconheça a necessidade de descentralização do processo decisório,
para contemplar adequadamente as diversidades e peculiaridades
físicas, sociais, econômicas, culturais e políticas, tanto regionais
como estaduais e municipais.
Nos processos decisórios de gestão de recursos hídricos, é
importante a participação das comunidades envolvidas, de forma a
viabilizar as ações necessárias e assegurar sua agilidade e
continuidade (CARTA..., 1988, p. 28-30).

O documento também salientava a importância da elaboração dos planos de
recursos hídricos, visando promover o uso racional e prevendo soluções para os
potenciais conflitos de uso e conservação, com visão prospectiva de curto, médio e
longo prazo.
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Ressaltou-se, ainda, que o sistema Nacional de Gestão de Recursos
Hídricos, deveria ter uma forma organizacional com o objetivo de implantar planos e
programas de aproveitamento e controle de recursos hídricos. Compatibilizando o
uso múltiplo e a gestão descentralizada. E para a execução de tal fim, foi sugerida a
formulação de normas nacionais sobre o uso múltiplo, além de institucionalização de
mecanismos e instrumentos de coordenação e articulação entre o Sistema Federal e
os Sistemas Estaduais de Gestão das Águas.
Nota-se que as propostas eram, absolutamente, compatíveis com o Sistema
Federativo Brasileiro. Por outro lado, a Carta em foco, foi elaborada antes da
promulgação da Constituição Federal de 1988. Por isso, traz em seu bojo questões
que, foram devidamente atendidas pelo Constituinte originário, como por exemplo:
Considera-se fundamental a volta ao regime que vigorou na
Constituição Federal de 1946, segundo o qual era facultado aos
Estados legislar sobre águas, em caráter supletivo e complementar à
União, respeitada a legislação federal, de forma a propiciar ao País,
rapidamente, arcabouço legal indispensável para a gestão dos
recursos hídricos.

Os

dispositivos

constitucionais

devem

permitir

que

na

legislação

complementar seja adotado o princípio da gestão integrada dos recursos hídricos
(CARTA..., 1988, p.28-30).
A Carta de Salvador consagrou a importância do desenvolvimento
tecnológico, por meio de aperfeiçoamento de recursos humanos (ensino nos
diversos níveis), na gestão dos recursos hídricos no País.
E considerou ainda, que para a eficiente gestão dos recursos hídricos no
Brasil, era essencial a existência de sistema de informações sobre a disponibilidade
desses recursos em termos de quantidade e qualidade, bem como as demandas
atuais e futuras.
E, por derradeiro, ao tratar da Política Nacional de Recursos Hídricos,
salientou:
[...] entendida como o conjunto de intenções, decisões,
recomendações e determinações governamentais, deve ser
formulada levando-se em consideração os princípios já enunciados
de usos múltiplos e de descentralização e participação.
A Política Nacional de Recursos Hídricos deve ser explicitada em
normas jurídicas, traduzida em planos e programas e concretizada
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através do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos
(CARTA..., 1988, p. 28-30).

Ressalte-se, por oportuno, que após a Carta de Salvador (1987), foi
promulgada a Constituição Federal (1988b), que no tocante às águas, disciplinou
acerca do domínio hídrico (Estados e União); da instituição do sistema nacional de
gerenciamento de recursos hídricos e da definição dos critérios de outorga de
direitos de seu uso (estes dois últimos, de competência exclusiva da União).
Releva notar que a Carta de Salvador data de 1987, período em que os
técnicos do Estado de São Paulo já estavam debruçados no estudo da matéria. E
com a promulgação da Constituição Federal, o Estado passou a elaborar a
respectiva Política.
Prova disso é que em 1989, a Revista Águas e Energia Elétrica do Daee, ao
tecer comentários acerca da proposta de uma Política Estadual de Recursos
Hídricos, que estava em andamento, destacou que:
Ao propor uma política estadual, um plano estadual e um sistema de
gerenciamento dos recursos hídricos, o governo do estado busca
promover e induzir a mudança do quadro institucional e operacional
que até agora caracterizou a utilização da água, cujas distorções e
funções já foram panoramicamente descritas. A análise da política
estadual de recursos hídricos demonstra que ela persegue o objetivo
de compatibilizar a ação humana – em qualquer de suas
manifestações com a dinâmica do ciclo hidrológico no Estado de São
Paulo e de contemplar um quadro de princípios fundamentais, bem
como de princípios na área de aproveitamento, proteção,
conservação, controle e gestão dos recursos hídricos (PLANO...,
1989, p. 30-31).

A matéria contida na referida Revista, destacava como princípios e diretrizes
que deveriam nortear a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, os
Princípios Fundamentais:
- A água é essencial em praticamente todas as atividades da vida
humana e é fator de equilíbrio dos ecossistemas.
- Não há como dissociar o ciclo hidrológico: águas superficiais e
subterrâneas são o mesmo recurso, assim como quantidade e
qualidade, quantidade e energia são categorias individuais.
- Apesar de renovável, a água deve ser tratada como um recurso
natural, finito e como tal, administrada com cautela e parcimônia.
- A água é um bem escasso, pelo menos temporária e
localizadamente. Como tal, tem valor econômico e, portanto, sua
utilização tem um preço.
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- A Água é um bem do patrimônio público. Sua utilização (excluídas
as necessidades básicas da vida humana) deve ser objeto de
outorga do poder público.
- Inundações, assoreamento e poluição não afetam apenas
quem os causam; assim, devem ser controlados evitados ou
combatidos por atingirem a saúde e a segurança públicas e por
gerarem danos econômicos e sociais de natureza geral (PLANO...,
1989, p. 30-31).

Havia, ainda, os Princípios de Aproveitamento:
- Estabelecem como prioridade o suprimento de água potável à
população, o que, conseqüentemente, condiciona todos os demais
usos.
- A multiplicidade é a categoria fundamental a ser observada (o
aproveitamento hídrico deve levar em consideração a multiplicidade
dos usuários atuais e potenciais e procurar atendê-los de maneira
equitativa e racional.
- O estímulo à multiplicidade do uso dos reservatórios.
- A participação múltipla no custeio das obras de aproveitamento
hídricos.
- A manutenção da água em qualidade compatível com os usos
preponderantes.
- A política estadual ainda estabelece medidas preventivas diretas e
indiretas de proteção através do planejamento e controle do uso do
solo da localização das atividades econômicas, do adequado manejo
do solo rural, do tratamento dos efluentes e do controle da
capacidade de absorção do sistema natural. Coerente com o
princípio fundamental da individualidade dos recursos hídricos, ela
preconiza a adoção de medidas de proteção também para as águas
subterrâneas (PLANO..., 1989, p. 30-31).

Os Princípios Básicos:
- A unidade geográfica de gerenciamento deve ser a baia
hidrográfica.
- O Sistema de Gestão deve observar a autonomia dos órgãos e
entidades públicas intervenientes e usuárias dos recursos hídricos.
- O interesse coletivo deve prevalecer sobre o interesse particularista
ou setorial.
- O Sistema de Gestão deve ser descentralizado e particularizado,
promovendo a articulação de objetivos. (PLANO..., 1989, p. 30-31)

E as Atribuições:
- Formulação do Plano Estadual de Recursos Hídricos.
- Aproximação entre o poder público e a sociedade civil.
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- A conscientização da população.
- Definição dos mecanismos e critérios de outorga.
- Mecanismos e critérios de cobrança do uso dos recursos hídricos
(PLANO..., 1989, p. 30-31).

Saliente-se, por oportuno, que o texto da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e),
adotou os referidos princípios e atribuições, que, como pode-se notar, não são fruto
de geração espontânea.
A Revista Águas e Energia Elétrica – Daee, finaliza a matéria acerca de
propostas para formulação da Política Estadual de Recursos Hídricos enfatizando
que:
O processo de formulação constitucional que está sendo vivido em
todos os estados brasileiros estabeleceu um momento crucial para a
viabilização de uma nova política de recursos hídricos e de um novo
modelo de gerenciamento dos mesmos. [...]
A partir da promulgação da Constituição estadual paulista, o governo
terá de, como tarefa primordial, negociar com a Assembléia Estadual
uma lei básica, dentro dos limites constitucionais, e da legislação
federal vigente (PLANO..., 1989, p. 30-31).

Posteriormente, o Decreto nº 28.489 de 09 de junho (SÃO PAULO, 1988b)
veio declarar a Bacia do rio Piracicaba crítica e modelo básico para fins de gestão de
recursos hídricos.
Em 1988 é promulgada a nova Constituição Federal (BRASIL, 1988b) que
trata da dominialidade hídrica e da instituição do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Registre-se que as recomendações contidas no Relatório Final do Grupo de
Trabalho constituído em 1986, pelo Ministério de Minas e Energia, motivou a
previsão do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos estabelecido na
Constituição Federal de 1988 e de sistemas estaduais de gerenciamento de
recursos hídricos, em grande número de Constituições Estaduais, o que
desencadeou no Brasil um amplo processo de modernização do gerenciamento de
recursos hídricos.
Neste sentido, vale a pena citar Pompeu (1988) quando afirma que desde
1984 as entidades públicas e privadas, principalmente através de associações
setoriais de recursos hídricos, vinham discutindo a questão de "como participar da
administração da água". Essas discussões propiciaram a formulação de emendas
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para aperfeiçoar o Texto Magno (BRASIL, 1988b) quanto às questões relativas ao
domínio hídrico e devida competência normativa. No entanto, tais proposições foram
rejeitadas, permanecendo "centralizadora, confusa e cheio de lacunas" a disciplina
constitucional do domínio hídrico.
Em 5 de outubro de 1989, foi promulgada a Constituição do Estado de São
Paulo (SÃO PAULO, 1989) que incluiu no Capítulo IV – Do Meio Ambiente, dos
Recursos Naturais e do Saneamento -, uma Seção específica (II), que trata dos
Recursos Hídricos (arts. 205 a 213).
No tocante à referida matéria, o Estado elaborou a respectiva Constituição
com a participação de técnicos e interessados da área. A Revista Águas e Energia –
Daee, ao tratar da questão esclarece que:
O dia 27 de agosto de 1989 passa a ser histórico para os recursos
hídricos e o saneamento no Estado de São Paulo. A Comissão de
Sistematização da Assembléia Constituinte Paulista aprovou, por
votação unânime, a redação proposta por 18 associação e
organizações representativas de técnicos e entidades interessadas
em ambos os setores, resultando no texto apresentado a seguir
(RECURSOS..., 1989, p. 4-5).

Ressalte-se que nos termos consignados na referida revista, o texto é fruto
da iniciativa e de esforços da ABES133, ABAS134, ABCE135, ABID136, ABIMAQ,137
ABRH138,

AEDAEE139,

AFSABESP140,

APECS141,

APEOP142,

APM143,

APUSABESP144, AESABESP145, ASSEMAE146, CREA147, Instituto de Engenharia,
Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo (RECURSOS..., 1989, p. 4-5).
A matéria da Revista Águas e Energia Elétrica, salienta ainda, no tocante á
participação que:
133

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
Associação Brasileira de Águas Subterrâneas
135
Associação Brasileira de Consultores de Engenharia
136
Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem
137
Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas
138
Associação Brasileira de Recursos Hídricos
139
Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas e Energia Elétrica
140
Associação dos Funcionários da Sabesp
141
Associação Paulista das Empresas de Consultoria em Saneamento
142
Associação Paulista de Empreiteiros de Obras Públicas
143
Associação Paulista de Municípios
144
Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp
145
Associação dos Engenheiros da Sabesp
146
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Água e Esgoto
147
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
134
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Em particular, a Associação Paulista de Municípios, centenas de
prefeitos e vereadores fizeram chegar à Assembléia e aos deputados
paulistas, moções de apoio às propostas feitas. Muitos deputados
endossaram e avalizaram essas propostas, apresentando emendas
no mesmo teor ou acrescentando importantes dispositivos
(RECURSOS..., 1989, p. 4-5).

Em 1989 é promulgada a nova Constituição do Estado (SÃO PAULO, 1989),
que diferentemente da Constituição Federal (BRASIL, 1988b), dá grande ênfase aos
recursos hídricos. Em seu artigo 205, fixa que o Estado instituirá o Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, congregando órgãos estaduais,
municipais e a Sociedade Civil. Introduz também o conceito de "cobrança pelo uso
de recursos hídricos" (SÃO PAULO, 1989).
Em 1989 também é criado o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios
Piracicaba e Capivari, movimento independente sustentado financeiramente com a
contribuição das prefeituras das referidas bacias hidrográficas. Essa iniciativa dos
prefeitos, demonstrou a força de vontade da comunidade da bacia do rio Piracicaba
em organizar-se para enfrentar um problema de natureza regional.
O Governo Federal, por sua vez, em julho de 1990, instituiu Grupo de
Trabalho (GT), para estudar o gerenciamento e a administração dos recursos
hídricos, em nível nacional, no que se refere ao uso, à conservação, proteção e ao
controle da água. Este GT deveria propor medidas visando à implantação da Política
Nacional de Recursos Hídricos. Com base no estudo foi encaminhada ao Congresso
a Mensagem 640, de 14 de novembro de 1991, que se converteu no Projeto de Lei
nº 2.249/1991 (POMPEU, 2006, p. 227).
Em 07 de fevereiro, por meio do Decreto nº 32.954 (SÃO PAULO, 1991a e
SÃO PAULO, 1991b), é aprovado o Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos,
contendo o diagnóstico do Estado, o das bacias hidrográficas com ênfase para a
bacia do Piracicaba, apresentando também o conjunto de programas de âmbito
estadual.
Em 1991, o Estado de São Paulo, instituiu a respectiva política de recursos
hídricos, por meio da Lei 7.663 de 30 de dezembro (SÃO PAULO, 1991e),
disciplinando que o uso da água será cobrado; criando o Sistema Integrado de
Gerenciamento; o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), para dar apoio
financeiro à Política e criando, ainda, os Comitês de Bacias dos rios Piracicaba,
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Capivari e Jundiaí e do Alto Tietê. Esses Comitês, embora criados pela referida Lei,
não foram, imediatamente, instalados devido à necessidade de organização e
estruturação, o que veio a ocorrer somente 2 (dois) anos mais tarde, no caso do
CBH-PCJ e 3 (três) anos, no do CBH-AT.
Em 1991, o Decreto 34.530 de 30 de dezembro (SÃO PAULO, 1991f)
aprovou a criação de Grupo de Trabalho com a participação do Estado e do
Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba e Capivari, visando estudar
e propor formas de atuação integrada, além de um programa de financiamento junto
a agentes internacionais e ao governo federal.
Em dezembro de 1992 o Governo do Estado apresentou ao Banco Mundial
um relatório contendo o plano de obras e ações, que foi preparado em parceria com
o Consórcio Intermunicipal, orçado em 550 milhões de dólares, solicitando o
financiamento para 50% (cinqüenta por cento) desses custos. Foi encaminhado pelo
Estado de São Paulo. A solicitação, todavia, não foi aprovada, basicamente devido a
falta de uma definição clara do tomador e do arranjo institucional deficiente.
Esse fato foi uma enorme reversão de expectativas mas acabou por colocar
a comunidade das bacias hidrográficas ante o desafio de promover o
desenvolvimento institucional requerido, cujo passo inicial foi dado com a
implantação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí, em novembro de 1993.
O Decreto nº 35.190 de 26 de junho (SÃO PAULO, 1992b) instituiu o Grupo
Executivo (GEX), subordinado diretamente ao Secretário de Energia e Saneamento,
com o objetivo de adaptar o CRH e o Corhi, criados pelo decreto de 1987 (SÃO
PAULO, 1987c), às disposições da Lei 7.663 (SÃO PAULO, 1991e). O referido
decreto atribuiu também ao GEX, a competência para elaboração de propostas de
Estatutos dos Comitês de Bacias PCJ e do Alto Tietê, que foram submetidas ao
CRH. Tinham, ainda, que promover a implantação dos mesmos.
Assim, os trabalhos foram iniciados por meio de uma equipe base
constituída de técnicos do Daee, da SMA/CPLA148 e da Fundap149, esta última como
contratada do Daee. O objetivo da equipe foi o de sensibilizar os diversos agentes
sociais envolvidos, para colaborarem e legitimarem o processo de instalação dos
Comitês, que para ser bem sucedido deveria ser "construído" e não "imposto". Por
148
149

Coordenadoria de Planejamento Ambiental.
Fundação do Desenvolvimento Administrativo.
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isso, ao longo dos trabalhos, o Grupo caracterizou-se por uma composição flexível,
não havendo restrições à participação de qualquer pessoa em nenhum dos dois
subgrupos que foram criados: Um para a elaboração do Estatuto, e outro para o
Plano de Bacias.
O trabalho apresentou duas fases. A primeira (setembro/92 a junho/93)
envolveu mais especificamente a referida equipe base, e a segunda (julho/93), até a
instalação do Comitê (novembro/93), iniciou-se com a formação de um grupo
executivo regional, constituído de representantes do Estado e dos Municípios.
Nas reuniões que se seguiram foram discutidas as propostas preliminares de
composição de cada um dos segmentos- Estado, Municípios e a Sociedade Civil -,
ou seja, do "tamanho" do Comitê.
Deixou-se para cada categoria a responsabilidade de definir a sua forma
de representação no Comitê, descartando as imposições ou restrições, o que
facilitou muito as negociações e o avanço dos trabalhos.
O Grupo Executivo Regional defendia, desde o início dos trabalhos, a
participação igualitária dos três segmentos, cada qual, portanto, com o mesmo
número de representantes e cada um deles com direito a um voto.
Até a reunião de instalação, foram realizadas no total, entre Estado,
Municípios e a Sociedade Civil, cerca de 40 (quarenta) reuniões pelo período de 5
(cinco) meses de preparação, o que permitiu consolidar nos trabalhos, um nível de
participação e legitimidade bastante satisfatório. Prova disto foi a aprovação do
estatuto e do Plano de Bacia (por aclamação), assim como a articulação política
alcançada nas negociações dos nomes para os cargos do CBH-PCJ, durante a
reunião de instalação.
Como pode-se notar, nesse ínterim, a experiência paulista já estava
produzindo frutos significativos, o que servia de maior motivação para a União.
Assim, o Projeto de Lei nº 2.249, de 1991, recebeu substitutivos (versões
24/05/1993; 23/06/1994 e em 29 e 30/09/1993 – audiência pública -, 12/1994). E na
Comissão de Minas e Energia foram incorporadas pequenas alterações no texto e
apresentado novo Substitutivo, que englobava sugestões do Poder Executivo.
Desta forma, o Projeto de Lei nº

2.249/91, em 8 de janeiro de 1997,

converteu-se na Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
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Observa-se, portanto, que a gestão dos recursos hídricos é um processo em
constante crescimento. E apesar das dificuldades relatadas, pode-se entender que
até o presente momento, pautou-se na participação, na articulação e na integração.
A título ilustrativo cita-se também o histórico dos Comitês Paulistas e dos
Estados vizinhos.
Os comitês paulistas e os Estados vizinhos
Conforme mencionado, a instalação dos primeiros comitês paulistas acabou
por resultar na extinção de fato, dos comitês especiais. Assim, além dos já
mencionados, deixaram de funcionar os comitês do Ribeira de Iguape, Grande,
Piracicaba/Jaguari e Mogi Guaçu, sendo que estes dois últimos mal chegaram a ser
instalados.
A estratégia paulista era de integração com os outros estados vizinhos,
antes de articulação com a União, fortalecendo a idéia de comitês interestaduais, em
que a participação da União ficaria restrita a dirimir os conflitos sobre os quais os
estados não entrassem em acordo. Porém, essa estratégia fracassou, porque
nenhum dos Estados vizinhos estava no mesmo estágio de desenvolvimento
institucional de sistemas de recursos hídricos como São Paulo.
Para dar continuidade à análise, deve-se conhecer também o histórico da
divisão hidrográfica do Estado, pois a Lei Estadual nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e)
adota a bacia hidrográfica como unidade físico territorial para planejamento e gestão
das águas do Estado.

Continua

Legislação São Paulo (cronologia)

1970
Decreto nº 52.490, de 14 de julho (aprova o regulamento da proteção dos recursos
hídricos do Estado de São Paulo contra agentes poluidores) (SÃO PAULO, 1970);
1975
Lei nº 898, de 18 de dezembro150 (disciplina o uso do solo para a proteção dos
mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse
da Região Metropolitana da Grande São Paulo) (SÃO PAULO, 1975 e SÃO P AULO,
1976a);

150

Lei nº 12.233 (SÃO PAULO, 2006a) revoga as Leis 898 (SÃO PAULO, 1975 e SÃO
PAULO, 1976a) e 1.172 (SÃO PAULO, 1976b), no território da área de proteção e
recuperação dos mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga
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1976
Lei nº 1.172, de 17 de novembro151 (delimita as áreas de proteção relativas aos
mananciais – L. 898/75) (SÃO P AULO, 1976b);
1977
Dec. 9.714, de 19 de abril (aprova o regulamento das Leis nº 898/75 e nº 1.172/76)
(SÃO PAULO, 1977);
1979
Lei nº 2.177, de 26 de novembro (altera a L. 898/75) (SÃO PAULO, 1979);
1980
Dec. 15.037, de 6 de maio (regulamenta a L. 2.177/79) (SÃO PAULO, 1980a);
Lei nº 2.442, de 12 de setembro (dispõe sobre o uso e ocupação do solo na área
geográfica correspondente à bacia de drenagem do rio Itapetininga) (SÃO PAULO,
1980b);
1982
Lei nº 3.286, de 18 de maio (altera a L. 898/75) (SÃO PAULO, 1982);
1983
Lei nº 3.746, de 9 de junho (altera a L. 898/75) (SÃO PAULO, 1983);
1987
Lei nº 5.650, de 28 de abril (restringe as atividades industriais nas áreas de drenagem
da Bacia do Rio Mogi-Guaçu) (SÃO PAULO, 1987a);
Dec. nº 27.576, de 11 de novembro (cria o CRH e o Corhi)152 (SÃO PAULO, 1987b e
SÃO PAULO, 1987c);
1988
Lei nº 6.134, de 2 de junho (dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais) (SÃO
PAULO, 1988a);
Dec. nº 28.489, de 09 de junho (considera como modelo básico para fins de gestão de
rec. híd. a Bacia do rio Piracicaba) (SÃO PAULO, 1988b);
1989
Constituição do Estado (art. 205) (SÃO PAULO, 1989);
1990
1º Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH (publicação)
1991
Dec. nº 32.954, de 07 de fevereiro (aprovação do PERH153 -1990/1991) (SÃO PAULO,
1991a e SÃO PAULO, 1991b);
Dec. nº 32.955 de 7 de fevereiro (regulamentada a Lei nº 6.134/88) (SÃO PAULO,
1991c e SÃO PAULO, 1991d);
Lei nº 7.663, 30 de dezembro (Política Estadual de Rec. Híd.) (SÃO PAULO, 1991e);
1992
Lei nº 7.750, de 31 de março (dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento) (SÃO
PAULO,1992a);

151

Lei nº 12.233 (SÃO PAULO, 2006a) revoga a Lei 898 (SÃO PAULO, 1975 e SÃO
PAULO, 1976a) e 1.172 (SÃO PAULO, 1976b), no território da área de proteção e
recuperação dos mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga
152
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e Comitê Coordenador do Plano
Estadual de Recursos Hídricos (Corhi)
153
PERH – Plano Estadual de Recursos Hídricos
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1993
Dec. 36.542, de 15 de março154 (adapta o Corhi e altera o Dec.
nº 27.476/87) (SÃO PAULO, 1993a);
Dec. 36.787, de 18 de maio155 (adapta o CRH e o Corhi) (SÃO PAULO, 1993b e SÃO
PAULO, 1993c);
Decreto nº 37.300, de 25 de agosto156 (regulamenta o Fehidro)157 (SÃO PAULO,
1993d);
Deliberação nº 2 de 25 de novembro (aprova as normas gerais para composição,
organização, competência e funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas, de
acordo com o disposto nos artigos 22, 24 e 26 da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de
1991) (SÃO PAULO, 2002a)
1994
Dec. 38.455, de 21 de março158 (altera o Dec. 36.787/93) (SÃO PAULO, 1994a);
Decreto nº 39.742, de 23 de dezembro (altera o Decreto 36.787, de 18/05/1993) (SÃO
PAULO, 1994b);
Lei 9.034, de 27 de dezembro (2º PERH) (SÃO PAULO, 1994c);
CRH – tripartite e igualitário (Estado, Municípios e sociedade civil);
Criação dos: CBH-BT; CBH-AT; CBH-PSM; CBH-MP
1995
Criação dos: CBHSMT; CBH-TJ; CBH-BS; CBH-TG; CBH-AP
1996
3º PERH (PL 05/96);
Dec. 41.258, de 31 de outubro (aprova o regulamento de outorga)159 9SÃO PAULO,
1996);
Criação dos: CBH-RB; CBH-BPG; CBH-SMG; CBH-ALPA; CBH-MOGI; CBH-PARDO;
CBH-PP; CBH-TB;
Portaria DAEE nº 717, de 12 de dezembro (outorga de uso da água) (SÃO PAULO,
2002b);
1997
Deliberação CRH nº 14, de 25 de agosto (cria a Câmara Técnica de Assuntos
Jurídicos e Institucionais) (SÃO PAULO, 2002c);
Criação dos: CBH-SJD; CBH-LN;
Lei nº 9.866, de 28 de novembro (dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e
recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional) (SÃO
PAULO, 1997b e SÃO PAULO, 1997c);
1998
Portaria DAEE nº 01, de 3 de janeiro (fiscalização, infrações e penalidades - outorga)
(SÃO PAULO, 2002d);
Lei nº 10.019, de 03 de julho (dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro) (SÃO PAULO, 1998a);
Lei nº 10.020, de 3 de julho (Agência de Bacia) (SÃO PAULO, 1998b);
Dec. 43.022, de 07 de abril (regulamenta a Lei nº 9.866/97) (SÃO PAULO, 1998c);
Dec. 43.204, de 23 de junho, altera Dec. nº 37.300/93-Fehidro) (SÃO PAULO, 1998d);

154

Revogado pelo Dec. 36.787 (SÃO PAULO, 1993b e SÃO PAULO, 1993c).
Revogado pelo Dec. 53.806 (SÃO PAULO, 2008h).
156
Decreto revogado pelo Dec. 48.896 (SÃO PAULO, 2004a).
157
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).
158
Revogado pelo Dec. 53.806 (SÃO PAULO, 2008h)
159
Alterado pelo Dec. nº 50.667 (SÃO PAULO, 2006d).
155

256

Continuação
Dec. 43.265, de 30 de junho160 (altera o Dec. 36.787/93-Fehidro) (SÃO PAULO,
1998e);
PL – 20 (Cobrança);
2000
Relatório Zero Estadual;
Programa de investimento;
PERH 2000/2003 (PL nº 327);
Alteração do PL nº 20/98 substituído para PL nº 676 (cobrança);
Del. CRH nº 29, de 14 de dezembro (criação da Câmara Técnica de Águas
Subterrâneas) (SÃO PAULO, 2002e);
Del. CRH nº 30, de 14 de dezembro (criação da Câmara Técnica de gestão de usos
múltiplos de recursos hídricos) (SÃO PAULO, 2007a);
2001
Lei nº 10.843, de 05 de julho (altera a Lei nº 7.663/91) (SÃO PAULO, 2001);
Criação do CBH-SM (que foi desmembrado do CBH-PSM)161
2002
Criação das Agências de Bacias AT e SMT
2003
Del. CRH nº 42, de 13 de fevereiro162 (criação da Câmara Técnica de Planejamento)
(SÃO PAULO, 2007b);
Lei nº 11.387, de 27 de maio163 (dispõe sobre a apresentação, pelo Poder Executivo,
de um Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o Estado de São Paulo) (SÃO PAULO,
2003a);
Dec. 48.224, de 06 de novembro164 (altera dispositivos do Dec. 37.300/93 - Fehidro)
(SÃO PAULO, 2003b e SÃO PAULO, 2003c);
Elaboração PERH (2004/2007)
2004
Dec. nº 48.896, de 26 de agosto (regulamenta o Fehidro e revoga o Dec. 37.300/93)
(SÃO PAULO, 2004a);
Decreto 49.215, de 7 de dezembro (dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico
do Setor do Litoral Norte, prevê usos e atividades para as diferentes zonas, estabelece
diretrizes, metas ambientais e sócio-econômicas, nos termos disciplinados na Lei nº
10.019/98) (SÃO PAULO, 2004b);
2005
Resolução Conjunta SMA/SERHS nº 1, de 23 de fevereiro (regula o procedimento
para o licenciamento ambiental integrado às outorgas de recursos hídricos) (SÃO
PAULO, 2007c);
Del. CRH nº 54, de 15 de abril (criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental,
Capacitação, Mobilização Social e Informações em Recursos Hídricos) (SÃO PAULO,
2007d);
Lei nº 12.183, de 29 de dezembro (institui a cobrança pelo uso da água) (SÃO
PAULO, 2005);
2006
Lei nº 12.233, de 16 de janeiro (define área de proteção e recuperação de mananciais
da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga) (SÃO PAULO, 2006a);

160

Revogado pelo Dec. nº 53.806 (SÃO PAULO, 2008h).
O CBH-PSM passou a ter a seguinte denominação:CBH-PS.
162
Revogada pela Del. CRH nº 70 (SÃO PAULO, 2007n)
163
Revogado pela Lei nº 12.300 (SÃO PAULO, 2006b).
164
Revogado pelo Dec. nº 51.536 (SÃO PAULO, 2007l).
161
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Lei nº 12.300, de 16 de março (institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e
define princípios e diretrizes) (SÃO PAULO, 2006b);
Decreto nº 50.667, de 30 de março (regulamenta a Lei nº 12.183/05) (SÃO PAULO,
2006c e SÃO PAULO, 2006d);
Portaria DAEE nº 2.175, de 30 de novembro (regulamenta dispositivos da Lei Estadual
nº 12.183/05) (SÃO PAULO, 2007e);
Del. CRH nº 67, de 6 de dezembro (referenda proposta de valores da cobrança –
CBH-PS) (SÃO PAULO, 2007f);
Del. CRH nº 68, de 6 de dezembro (referenda proposta de valores da cobrança –
CBH-PCJ) (SÃO PAULO, 2007g);
Portaria DAEE nº 2.292, de 14 de dezembro (dispõe sobre os usos que independem
de outorga) (SÃO PAULO, 2007h);
Decreto nº 51.449, de 29 dezembro 2006 (fixa os valores da cobrança nas Bacias
Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) (SÃO PAULO, 2006e);
Decreto nº 51.450, de 29 dezembro 2006 (fixa os valores da cobrança na Bacia
Hidrográfica do rio Paraíba do Sul) (SÃO PAULO, 2006f);
2007
Decreto nº 51.460, de 1 de janeiro (transferência CRHi para SMA) (SÃO PAULO,
2007i);
Dec. 51.478, de 11 de janeiro (altera vinculação do Fehidro) (SÃO PAULO, 2007j);
Lei nº 12.546, de 30 de janeiro (cria o CBH-Vivo - Programa de Apoio à Participação
dos Representantes das Entidades da Sociedade Civil no SIGRH) (SÃO PAULO,
2007k);
Dec. 51.536, de 1 de fevereiro165 (dispõe sobre vinculação da CRHi para a SMA) (SÃO
PAULO, 2007l)
Decreto nº 51.686, de 22 mar.(regulamenta dispositivos da Lei n° 12.233, de 16 de
janeiro de 2006) (SÃO PAULO, 2007m);
Del. CRH nº 70, de 25 de julho (altera a competência da Câmara Técnica de
Planejamento e revoga da Del. CRH 42/03) (SÃO PAULO, 2007n);
2007
Del. CRH nº 71, de 25 de julho (institui a Câmara Técnica de Cobrança pelo uso dos
Recursos Hídricos) (SÃO PAULO, 2007o);
Del. CRH nº 72, de 25 de julho (institui a Câmara Técnica de Proteção das Águas)
(SÃO PAULO, 2007p);
Lei nº 12.780, de 30 de novembro (institui a Política Estadual de Educação Ambiental)
(SÃO PAULO, 2007q);
Del. CRH nº 74, de 19 de dezembro (aprova minuta de projeto de lei que dispõe sobre
o PERH, período 2008-2011) (SÃO PAULO, 2007s);
2008
Dec. 53.027, de 26 de maio (dispõe sobre a CRHi e SIGRH para a SMA) (SÃO
PAULO, 2008a; SÃO PAULO, 2008b e SÃO PAULO, 2008c);
Dec. 53.806, de 11 de dezembro166 (adapta o CRH e o Corhi);
Del. CRH nº 81, de 18 de junho (aprova prazos para as etapas de implantação da
cobrança) (SÃO AULO, 2008d);
Del. CRH nº 88, de 10 de dezembro (referenda proposta de valores da cobrança –
CBH-SMT) (SÃO PAULO, 2008f);

165

Alterado pelos Decs. nº 53.027 (SÃO PAULO, 2008b) e nº 53.806 (SÃO PAULO, 2008h).
Revoga os Decs. nº 36.787 (SÃO PAULO, 1993b e SÃO PAULO, 1993c); nº 38.455
(SÃO PAULO, 1994a e nº 43.265 (SÃO PAULO,1998e).
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Del. CRH nº 90, de 10 de dezembro (aprova procedimentos, limites e condicionantes
para a cobrança dos usuários urbanos e industriais) (SÃO PAULO, 2008g);
Decreto nº 53.806, de 11 de dezembro (adapta o CRH e o CORHI) (SÃO PAULO,
2008h);
2009
Dec. 53.939, de 6 de janeiro (dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da
regeneração natural, compensação e composição da área de reserva legal de imóveis
no Estado de SP) (SÃO PAULO, 2009a);
Del. CRH nº 94, de 28 de abril (referenda proposta de valores da cobrança – CBHSMT) (SÃO PAULO, 2009b)
Lei nº 13.579, de 13 de julho (define a área de Proteção e Recuperação dos
mananciais da Bacia Hid. Do Reservatório Billings) (SÃO PAULO, 2009e);
Lei nº 13.798, de 9 de novembro (institui a Política Estadual de Mudanças
Climáticas);167
Dec. 54.645, de 5 de agosto (regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 2006)
(SÃO PAULO, 2009f);
Del. CRH nº 101, de 09 de setembro (aprova a minuta de decreto que regulamenta a
cobrança pelos usuários rurais) (SÃO PAULO, 2009i);
Lei nº 13.798, de 9 de novembro (institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas –
PEMC) (SÃO PAULO, 2009j);
Dec. 55.008, de 10 de novembro (aprova e fixa os valores a serem aplicados na
cobrança pelo uso dos recursos hídricos –CBH-SMT) (SÃO PAULO, 2009k);
Dec. 55.011, de 10 de novembro168 (dispõe sobre a criação da Unidade de
gerenciamento para implementação do Programa de Recuperação sócio-ambiental da
Serra do mar e Sistema de mosaicos da Mata Atlântica) (SÃO PAULO, 2009l);
Del. CRH nº 107,de 10 de dezembro (referenda proposta de valores da cobrança –
CBH-AT) (SÃO PAULO, 2009m);
Del. CRH nº 108,de 10 de dezembro (referenda proposta de valores da cobrança –
CBH-BS) (SÃO PAULO, 2009n);
Del. CRH nº 109,de 10 de dezembro (referenda proposta de valores da cobrança –
CBH-BT) (SÃO PAULO, 2009o);
2009
Del. CRH nº 110,de 10 de dezembro (referenda proposta de valores da cobrança –
CBH-TJ) (SÃO PAULO, 2009p);
2010
Dec. 55.342, de 13 de janeiro (regulamenta a Lei nº 13.579/09) (SÃO PAULO, 2010a);
Dec. 55.408, de 9 de fevereiro (dispõe sobre a implementação do Programa de
Recuperação sócio-ambiental da Serra do Mar e Sistema de mosaicos da Mata
Atlântica) (SÃO PAULO, 2010b);
Dec. 55.494, de 26 de fevereiro (dispõe sobre a execução do Programa de
Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa Mananciais e do
Programa Estadual de Apoio à Recuperação das Águas – Programa Reágua) (SÃO
PAULO, 2010c);
Dec. 55.495, de 26 de fevereiro (dispõe sobre o planejamento e avaliação da
implantação do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê –
Programa Mananciais) (SÃO PAULO, 2010d);
Dec. 55.700, de 13 de abril (altera o Dec. 55.408) (SÃO PAULO, 2010e);

167
168

Esta lei inclui também o “pagamento por serviços ambientais”.
Vide Decs. nº 55.408 (SÃO PAULO, 2010b) e nº 55.700 (SÃO PAULO, 2010e).
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Deliberação nº 116, de 8 de junho (referenda proposta de valores da cobrança na
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha) (SÃO PAULO, 2010f);
Dec. 55.947, de 24 de junho (regulamenta a Lei nº 13.798/09) (SÃO PAULO, 2010g);
Quadro 16 - Evolução da legislação relacionada aos recursos hídricos no Estado de
São Paulo
Fonte: elaborado pela autora.

Legislação Nacional (cronologia)
Continua

1934
Decreto nº 24.643, de 10 de julho (código de águas) (BRASIL, 1934)
1965
Lei nº 4.771 de 15 de setembro (institui o novo Código Florestal); (BRASIL, 1965a e
BRASIL, 1965b)
1981
Lei nº 6.938, de 31 de agosto (institui a Política Nacional do Meio Ambiente) (BRASIL,
1981);
1986
Lei nº 7.511 de 7 de julho (Altera dispositivos do Código Florestal) (BRASIL, 1986);
1988
Lei nº 7.661 de 16 de maio (institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro)
(BRASIL, 1988a);
Constituição Federal (dispõe sobre a dominialidade hídrica e o meio ambiente)
(BRASIL, 1988b);
1989
Lei nº 7.754, de 14 de abril (estabelece medidas para proteção das florestas
existentes nas nascentes dos rios) (BRASIL, 1989a);
Lei nº 7.803 de 18 de julho (altera a redação da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965, e revoga as Leis nºs 6.535, de 15 de junho de 1978 e 7.511, de 7 de julho de
1986) (BRASIL, 1989b);
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989 (institui para os Estados, Distrito Federal e
Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos
minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva) (BRASIL, 1989c);
1990
Lei nº 8.001, de 13 de março (define os percentuais da distribuição da compensação
financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989) (BRASIL 1990a);
1996
Decreto nº 1.842, de 22 de março (institui comitê para integração da Bacia
Hidrográfica do rio Paraíba do Sul – CEIVAP) (BRASIL, 1996a);
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1997
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro (institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX
do art. 21 da CF e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1980, que
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989) (BRASIL, 1997a);
1998
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro (dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente) (BRASIL, 1998a e
BRASIL, 1998b);169
1999
Lei nº 9.795, de 27 de abril (dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental) (BRASIL, 1999d);
2000
Resolução CNRH nº 5, de 10 de abril (estabelece diretrizes para a formação eo
funcionamento de comitês de bacia hidrográfica) (BRASIL, 2008a)170;
Lei nº 9.966 de 28 de abril (dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da
poluição causada por lançamento de óleo) (BRASIL, 2000a);
Lei nº 9.984, de 17 de julho (dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas)
(BRASIL, 2000c);
Lei nº 9.985 de 8 de julho (regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III, e VII da
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza) (BRASIL, 2000d);
2001
Resolução nº 16, de 8 de maio (estabelece critérios gerais para a outorga de direito
de uso de recursos hídricos) (BRASIL, 2001b);
Decreto de 5 de junho (institui o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio São Francisco)
(BRASIL; 2001d);
2002
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro (institui o Código Civil) (BRASIL, 2002a);
Decreto de 25 de janeiro (institui o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Doce)
(BRASIL, 2002b);
Decreto nº 4.136, de 20 de fevereiro (Dispõe sobre a especificação das sanções
aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas
sob jurisdição nacional, prevista na Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000) (BRASIL,
2002c);
Resolução CNRH nº 19, de 14 de março (aprova o valor da cobrança pelo uso dos
recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul) (BRASIL, 2006a);
Decreto de 20 de maio (institui o Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí) (BRASIL, 2002e);
Resolução CNRH nº 24, de 24 de maio (altera a redação dos artigos 8º e 14 da
Resolução CNRH nº 5, de 10 de abril de 2000) (BRASIL, 2008c);
Decreto de 16 de julho (institui o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba)
(BRASIL, 2002f);
Resolução CNRH nº 30, de 11 de dezembro (estabelece metodologia de codificação
das bacias hidrográficas em âmbito nacional) (BRASIL, 2006b);
2003
Resolução CNRH nº 32, de 25 de junho (institui a divisão hidrográfica nacional)
BRASIL, 2006c);

169
170

Alterada pela Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010b).
Alterada pela Resolução nº 24 (BRASIL, 2008c).
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Decreto de 3 de dezembro (institui o Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do rio Verde
Grande) (BRASIL, 2003);
2004
Lei nº 10.881, de 9 de junho (dispõe sobre os contratos de gestão entre a ANA e
entidades delegatárias das funções de Agências de Águas relativas à gestão de
recursos hídricos do domínio da União) (BRASIL, 2004a);
Decreto nº 5.300 de 7 de dezembro (Regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de maio de
1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre
regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla
marítima) (BRASIL, 2004e);
2005
Resolução CNRH nº 48, de 21 (estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso
dos recursos hídricos) (BRASIL, 2005a);
Resolução ANA/DAEE/IGAM nº 499, de 21 de novembro (dispõe sobre os
procedimentos para a regularização dos usos dos recursos hídricos nos rios do
domínio da União nas Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí,
por meio de cadastramento, retificação ou retificação dos dados de outorga e
cobrança) (BRASIL, 2005d);
2006
Lei nº 11.284, de 2 de março (dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a
produção sustentável) (BRASIL, 2006a);
Decreto de 29 de novembro (institui o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio PiranhasAçu) (BRASIL, 2006b);
2008
Resolução nº 91, de 5 de novembro (dispõe sobre procedimentos gerais para o
enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos) (BRASIL, 2008d);
2010
Resolução CNRH nº 109, de 13 de abril (cria unidades de gestão de recursos hídricos
de Bacias Hidrográficas de rios do domínio da União e estabelece procedimentos
complementares para a criação e acompanhamento dos comitês de bacia) (BRASIL,
2010a);
Lei nº 12.305, de 2 de agosto (Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera
a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998) (BRASIL, 2010b);
Decreto nº 7.254, de 2 de agosto (institui o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio
Grande, com área de atuação localizada nos Estados de Minas Gerais e São Paulo)
(BRASIL, 2010c)
Quadro 17 - Evolução da legislação relacionada aos recursos hídricos Nacional.
Fonte: elaborado pela autora.
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Apêndice J:
Cotejo entre Lei Federal nº 9433/97 e Lei Estadual nº 7663/91

A Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) é o foco da análise, pois deve ser
interpretada, no que couber, como norma geral. E a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO,
1991e) conforme mandamento constitucional (BRASIL, 1998b) tem como atribuição,
disciplinar acerca da gestão dos recursos hídricos no referido Estado. Por isso, a
base, a referência é a lei editada pela União (BRASIL, 1997a).
LF nº 9.433/97
Institui a Política Nacional de

LE nº 7.663/91
Estabelece normas de orientação

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional

à Política Estadual de Recursos Hídricos

de Gerenciamento de Recursos Hídricos,

bem como ao Sistema Integrado de

regulamenta o inciso XIX do art. 21 da CF

Gerenciamento de Recursos Hídricos.

e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de
13/03/90, que modificou a Lei nº 7.990, de
28/03/89
Quadro 18 - Ementas.
Fonte: Elaborado pela autora

A lei federal (BRASIL, 1997a) fixa na ementa, que está regulamentando um
dispositivo previsto na Constituição Federal (BRASIL, 1988b) e altera o texto de
outro diploma legal (BRASIL, 1989).
E o diploma legal estadual (SÃO PAULO, 1991e) está, na realidade,
regulamentando previsão contida no artigo 205 da Constituição do Estado (SÃO
PAULO, 1989). No entanto, a ementa não alerta para essa questão. Ressalte-se que
o artigo 4º do referido diploma legal faz menção à matéria.
Continua

LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 1º A PNRH baseia-se nos seguintes Art. 1º A PERH desenvolver-se-á de acordo
fundamentos:
com os critérios e princípios adotados por
I – a água é um bem do domínio público;
esta lei.
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LF nº 9.433/97
II – a água é um recurso natural limitado,
dotado de valor econômico;
III – em situações de escassez, o uso
prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de
animais;
[...]

LE nº 7.663/91
Art. 3º A PERH atenderá os seguintes
princípios:
III – reconhecimento do recurso hídrico
como um bem público, de valor econômico,
cuja utilização deve ser cobrada [...];
Art. 4º Por intermédio do Sistema Integrado
de Gerenciamento de Recursos Hídricos o
Estado assegurará meios financeiros e
institucionais para o atendimento do
disposto nos artigos 205 e 213 da CE e
especialmente para:
I – utilização racional dos recursos hídricos,
superficiais e subterrâneos, assegurado o
uso prioritário para o abastecimento das
populações; [...]
Quadro 7: Art. 1º, incisos I a III, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Inicialmente, observa-se que os dispositivos consignados no quadro 7 não
apresentam diferenças de conteúdo. Apenas na forma de redação.
A Lei federal (BRASIL, 1997a) estabelece fundamentos no caput do artigo 1º
e passa a enumerá-los em seus incisos (I a VI).
O legislador paulista preferiu elucidar no artigo 1º que a PERH deverá
considerar os critérios e princípios da lei.
Por outro lado, os artigos 2º, 3º e 4º da lei estadual (SÃO PAULO, 1991e)
contemplam os fundamentos adotados pelo diploma legal federal (BRASIL, 1997a),
conforme pode-se verificar a seguir:
Registre-se, por oportuno, que o artigo 2º, da Lei Estadual (SÃO PAULO,
1991e) é similar ao artigo 2º, da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), como pode-se
observar à frente.
Continua

LF nº 9.433/97
Art. 1º A PNRH baseia-se nos seguintes
fundamentos: [...]
IV – a gestão dos recursos hídricos deve
sempre proporcionar o uso múltiplo das

LE nº 7.663/91
Art. 3º A PERH atenderá os seguintes
princípios: [...]
IV – rateio do custo das obras de
aproveitamento múltiplo de interesse
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LE nº 7.663/91
comum ou coletivo, entre os beneficiados;
Art. 4º Por intermédio do Sistema Integrado
de Gerenciamento de Recursos Hídricos o
Estado assegurará meios financeiros e
institucionais para o atendimento do
disposto nos artigos 205 e 213 da CE e
especialmente para: [...]
II
–
maximização
dos
benefícios
econômicos e sociais resultantes do
aproveitamento múltiplo dos recursos
hídricos;
Art. 5º Os municípios, com áreas inundadas
por reservatórios ou afetados por seus
impactos ou aqueles que vierem a sofrer
restrições por força da instituição pelo
Estado de leis de proteção de mananciais,
de áreas de proteção ambiental ou outros
espaços
territoriais
especialmente
protegidos,
terão
programas
de
desenvolvimento promovidos pelo Estado.
§ 1º Os programas de desenvolvimento
serão formulados e vincular-se-ão ao uso
múltiplo
dos
reservatórios
ou
ao
desenvolvimento regional integrado ou à
proteção ambiental. [...]
Art. 8º O Estado, observados os
dispositivos constitucionais relativos à
matéria, articulará com a União, outros
Estados vizinhos e municípios, atuação
para o aproveitamento e controle dos
recursos hídricos em seu território, inclusive
para fins de geração de energia elétrica,
levando em conta, principalmente:
I – a utilização múltipla dos recursos
hídricos, especialmente para fins de
abastecimento
urbano,
irrigação,
navegação, aquicultura, turismo, recreação,
esportes e lazer; [...]
Quadro 19 - Art. 1º, inciso IV, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
águas; [...]

LF nº 9.433/97

Vale ressaltar que o uso prioritário para abastecimento das populações (art.
1º, III Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e art. 4º, Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e)
está disciplinado na Constituição do Estado (SÃO PAULO, 1989), conforme pode-se
verificar no artigo 210, inciso I, que trata de incentivos do Estado aos Municípios,
para proteção e conservação da água.
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No tocante ao “aproveitamento múltiplo”, o “caput” do art. 4º da lei paulista,
já indica que é matéria prevista no texto da Carta Estadual (SÃO PAULO, 1989), art.
205, II.
Portanto, como pode-se observar, as diferenças encontradas nos artigos
apontados, são de cunho redacional e não no conteúdo.
Continua

LF nº 9.433/97
Art. 1º A PNRH baseia-se nos seguintes
fundamentos: [...]
V – a bacia hidrográfica é a unidade
territorial para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e a atuação
do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;

LE nº 7.663/91
Art. 3º A PERH atenderá os seguintes
princípios: [...]
II - a adoção da bacia hidrográfica como
unidade físico-territorial de planejamento e
gerenciamento; [...]
Art. 20 Constará do PERH a Divisão
Hidrográfica do Estado que definirá unidades
hidrográficas,
com
dimensões
e
características que permitam e justifiquem o
gerenciamento descentralizado dos recursos
hídricos.
Parágrafo único – O PERH e seus
regulamentos
devem
propiciar
a
compatibilização, consolidação e integração
dos
planos,
programas,
normas
e
procedimentos técnicos e administrativos, a
serem formulados ou adotados no processo
de gerenciamento descentralizado dos
recursos hídricos, segundo as unidades
hidrográficas por ele estabelecidas.
VI – a gestão dos recursos hídricos deve I
–
gerenciamento
descentralizado,
ser descentralizada e contar com a participativo e integrado, sem dissociação
participação do Poder Público, dos usuários dos aspectos quantitativos e qualitativos e
e das comunidades.
das
fases
meteórica,
superficial
e
subterrânea do ciclo hidrológico;
Art. 4º Por intermédio do Sistema Integrado
de Gerenciamento de Recursos Hídricos o
Estado assegurará meios financeiros e
institucionais para o atendimento do disposto
nos artigos 205171 e 213 da CE e
especialmente para: [...]
Art. 7º O Estado realizará programas
conjuntos com os municípios, mediante
convênios de mútua cooperação, assistência

171

Art. 205 – O Estado instituirá, por lei, sistema integrado de gerenciamento dos recursos
hídricos, congregando órgãos estaduais e municipais e a sociedade civil, e assegurará
meios financeiros e institucionais para: [...]
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LF nº 9.433/97

LE nº 7.663/91
técnica e econômico-financeira, com vistas
a: [...]
Art. 8º O Estado, observados os
dispositivos

constitucionais

relativos

à

matéria, articulará com a União, outros
Estados vizinhos e municípios, atuação
para o aproveitamento e controle dos
recursos hídricos em seu território, inclusive
para fins de geração de energia elétrica,
levando em conta, principalmente: [...]
Quadro 20 - Art. 1º, incisos V e VI, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: Elaborado pela autora

No tocante ao quadro 9, a principal diferença entre os artigos 1º, da Lei
Federal (BRASIL, 1997a) e o artigo 3º da Lei Estadual (SÃO PAULO, 1991e) são os
vocábulos “fundamentos” e “princípios”. Todavia, não há dúvida de que ambos têm o
mesmo significado. Os artigos 4º, 7º e 8º do diploma legal paulista, também fazem
menção à Política Estadual, pois disciplinam acerca do SIGRH e das ações a serem
realizadas pelo Estado.
Ressalte-se que a Carta Estadual (SÃO PAULO, 1989) estabelece,
expressamente, a participação de órgãos estaduais, municipais e da sociedade civil,
na gestão dos recursos hídricos (“caput”, do art. 205).
Não há dúvida, portanto, que a participação desses três segmentos na
gestão das águas de São Paulo é uma garantia constitucional.
LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Capítulo II – Dos Objetivos
Capítulo I – Dos Objetivos e Princípios
(art. 2º)
(arts. 1º a 8º )
Quadro 21 - art. 2º da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: Elaborado pela autora

Como pode-se verificar, a matéria contida no artigo 2º da Lei nº 9.433
(BRASIL, 1997a), (Capítulo II), está prevista também na Lei nº 7.663 (SÃO PAULO,
1991e) (Capítulo I).
Destaca-se que o conteúdo das Políticas de Recursos Hídricos é
semelhante, como pode-se observar nos “objetivos”, consignados no quadro a
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seguir. A Lei Estadual especifica acerca da matéria também em outros artigos, como
pode-se observar nos quadros 13, 14 e 15 (SÃO PAULO, 1991e).
Continua

LF nº 9.433/97
Art. 2º São objetivos da PNRH:
I – assegurar à atual e às futuras gerações
a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos
respectivos usos;
[...]

LE nº 7.663/91
Art. 2º A PERH tem por objetivo assegurar
que a água, recurso natural essencial à
vida, ao desenvolvimento econômico e ao
bem-estar social, possa ser controlada e
utilizada, em padrões de qualidade
satisfatórios por seus usuários atuais e
pelas gerações futuras, em todo território
do Estão de São Paulo.
Art. 4º Por intermédio do Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos o Estado assegurará meios
financeiros e institucionais para o
atendimento do disposto nos artigos 205 e
213 da CE e especialmente para: [...]
III – proteção das águas contra ações que
possam comprometer o seu uso atual e
futuro;
VI – desenvolvimento de programas
permanentes de conservação e proteção
das águas subterrâneas contra poluição e
superexplotação;
Art. 6º o Estado promoverá ações
integradas nas bacias hidrográficas tendo
em vista o tratamento de efluentes e
esgotos urbanos, industriais e outros, antes
do lançamento nos corpos d´água, com os
meios financeiros e institucionais previstos
nesta lei e em seu regulamento.
Art. 7º O Estado realizará programas
conjuntos com os municípios, mediante
convênios
de
mútua
cooperação,
assistência técnica e econômico-financeira,
com vistas a:
I – instituição de áreas de proteção e
conservação das águas utilizáveis para

268

Conclusão

LF nº 9.433/97

LE nº 7.663/91
abastecimento das populações;
II
–
implantação,
conservação
e
recuperação das áreas de proteção
permanente e obrigatória;
III – zoneamento das áreas inundáveis, com
restrições a usos incompatíveis nas áreas
sujeitas a inundações freqüentes e
manutenção da capacidade de infiltração do
solo; [...]
VII – tratamento de águas residuárias, em
especial dos esgotos urbanos.

Quadro 22 - Art. 2º, inciso I, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
Continua

LF nº 9.433/97
Art. 2º São objetivos da PNRH: [...]
II – a utilização racional e integrada dos
recursos hídricos, incluindo o transporte
aquaviário, com vistas ao desenvolvimento
sustentável; [...]

LE nº 7.663/91
Art. 3º A PERH atenderá os seguintes
princípios: [...]
VII – compatibilização do gerenciamento
dos
recursos
hídricos
com
o
desenvolvimento regional e com a proteção
do meio ambiente.
Art. 4º Por intermédio do Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos o Estado assegurará meios
financeiros e institucionais para o
atendimento do disposto nos artigos 205 e
213 da CE e especialmente para:
I – utilização racional dos recursos
hídricos, superficiais e subterrâneos
assegurado o uso prioritário para o
abastecimento das populações; [...]
V – desenvolvimento do transporte
hidroviário
e
seu
aproveitamento
econômico; [...]
Art. 7º O Estado realizará programas
conjuntos com os municípios, mediante
convênios
de
mútua
cooperação,
assistência técnica e econômico-financeira,
com vistas a: [...]
V – racionalização do uso das águas
destinadas ao abastecimento urbano,
industrial e à irrigação; [...]
Art. 5º Os municípios, com áreas
inundadas por reservatórios ou afetados
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LF nº 9.433/97

LE nº 7.663/91
por seus impactos ou aqueles que vierem a
sofrer restrições por força da instituição pelo
Estado de leis de proteção de mananciais,
de áreas de proteção ambiental ou outros
espaços
territoriais
especialmente
protegidos,
terão
programas
de
desenvolvimento promovidos pelo Estado.
[...]
§ 2º O produto da participação ou a
compensação financeira do Estado, no
resultado da exploração de potenciais
hidroenergéticos em seu território, será
aplicado, prioritariamente, nos programas
mencionados no “caput” sob as condições
estabelecidas em lei específica e em
regulamento;
§ 3º O Estado incentivará a formação de
consórcios entre os municípios tendo em
vista a realização de programas de
desenvolvimento e de proteção ambiental,
de âmbito regional.
Quadro 23 - Art. 2º, incisos II, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Como pode-se observar nos quadros 11 e 12, as leis em foco, utilizam
palavras diferentes, mas contemplam as mesmas questões.
Continua

LF nº 9.433/97
Art. 2º São objetivos da PNRH:
III – a prevenção e a defesa contra eventos
hidrológicos críticos de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos
recursos naturais;

LE nº 7.663/91
Art. 3º A PERH atenderá os seguintes
princípios: [...]
V – combate e prevenção das causas e
dos efeitos adversos da poluição, das
inundações, das estiagens, da erosão do
solo e do assoreamento dos corpos
d´água; [...]
Art. 4º Por intermédio do Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos o Estado assegurará meios
financeiros e institucionais para o
atendimento do disposto nos artigos 205 e
213 da CE e especialmente para: [...]
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LE nº 7.663/91
IV – defesa contra eventos hidrológicos
críticos, que ofereçam riscos à saúde e à
segurança públicas assim como prejuízos
econômicos e sociais; [...]
VI – desenvolvimento de programas
permanentes de conservação e proteção
das águas subterrâneas contra poluição e
superexplotação;
VII – prevenção da erosão do solo nas
áreas urbanas e rurais, com vistas à
proteção contra a poluição física e o
assoreamento dos corpos d´água.
Art. 7º O Estado realizará programas
conjuntos com os municípios, mediante
convênios
de
mútua
cooperação,
assistência técnica e econômico-financeira,
com vistas a: [...]
IV – implantação de sistemas de alerta e
defesa civil para garantir a segurança e a
saúde públicas, quando de eventos
hidrológicos indesejáveis; [...]
VI – combate e prevenção das inundações
e da erosão; [...]
Art. 8º O Estado, observados os
dispositivos constitucionais relativos à
matéria, articulará com a União, outros
Estados vizinhos e municípios, atuação
para o aproveitamento e controle dos
recursos hídricos em seu território, inclusive
para fins de geração de energia elétrica,
levando em conta, principalmente: [...]
II – o controle de cheias, a prevenção de
inundações, a drenagem e a correta
utilização das várzeas;
III – a proteção de flora e fauna aquáticas e
do meio ambiente.
Quadro 24 - Art. 2º, inciso III, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

LF nº 9.433/97
Capítulo III – Das Diretrizes Gerais de
Ação
(arts. 3 º e 4 º)

LE nº 7.663/91
Capítulo I – Objetivos e Princípios
Seção II – Das Diretrizes da Política
(arts. 4 º a 8º)

Quadro 25 - Capítulo III – Das diretrizes gerais de ação, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
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LF nº 9.433/97
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação
para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos:
I – a gestão sistemática dos recursos
hídricos, sem dissociação dos aspectos de
quantidade e qualidade; [...]

LE nº 7.663/91
Art. 3º A PERH atenderá os seguintes
princípios:
I
gerenciamento
descentralizado,
participativo e integrado, sem dissociação
dos aspectos quantitativos e qualitativos e
das fases meteórica, superficial e
subterrânea do ciclo hidrológico; [...]
Quadro 26 - Art. 3º, inciso I, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

A Lei Federal (BRASIL, 1997a) adota a expressão “diretrizes gerais”. E a
estadual (SÃO PAULO, 1991e) utiliza o termo “princípios”. Segundo o Novo
Dicionário Aurélio – Século XXI – (FERREIRA, 1999), as palavras mencionadas
podem ser conceituadas como: “diretriz”: “[...] 4. Norma de procedimento; diretiva.
[...]”. E “princípio”: “[...] 4. Preceito, regra, lei. [...]”.
Nota-se que a essência das leis no tocante a essa matéria também não
diverge. Apenas foram escritas em capítulos e de forma diferente.
LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação Art. 3º A PERH atenderá os seguintes
para implementação da Política Nacional de princípios: [...]
VII – compatibilização do gerenciamento
Recursos Hídricos: [...]
II – a adequação da gestão de recursos dos
recursos
hídricos
com
o
hídricos às diversidades físicas, bióticas, desenvolvimento regional e com a proteção
demográficas, econômicas, sociais e do meio ambiente.
culturais das diversas regiões do País; [...]
Quadro 27 - Art. 3º, inciso II, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
LF nº 9.433/97
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação
para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos: [...]
III – a integração da gestão de recursos
hídricos com a gestão ambiental; [...]

LE nº 7.663/91
Art. 3º A PERH atenderá os seguintes
princípios: [...]
VII – compatibilização do gerenciamento
dos
recursos
hídricos
com
o
desenvolvimento regional e com a proteção
do meio ambiente.
Quadro 28 - Art. 3º, inciso III, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
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LF nº 9.433/97
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação
para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos: [...]
IV – a articulação do planejamento de
recursos hídricos com o dos setores
usuários e com os planejamentos regional,
estadual e nacional; [...]

LE nº 7.663/91
Art. 3º A PERH atenderá os seguintes
princípios: [...]
IV – rateio do custo das obras de
aproveitamento múltiplo de interesse
comum ou coletivo, entre os beneficiados;
[...]
VI – compensação aos municípios afetados
por áreas inundadas resultantes da
implantação de reservatórios e por
restrições impostas pelas leis de proteção
de recursos hídricos; [...]
Art. 5º Os municípios, com áreas inundadas
por reservatórios ou afetados por seus
impactos ou aqueles que vierem a sofrer
restrições por força da instituição pelo
Estado de leis de proteção de mananciais,
de áreas de proteção ambiental ou outros
espaços
territoriais
especialmente
protegidos,
terão
programas
de
desenvolvimento promovidos pelo Estado.
§ 1º Os programas de desenvolvimento
serão formulados e vincular-se-ão ao uso
múltiplo
dos
reservatórios
ou
ao
desenvolvimento regional integrado ou à
proteção ambiental.
§ 2º O produto da participação ou a
compensação financeira do Estado, no
resultado da exploração de potenciais
hidroenergéticos em seu território, será
aplicado, prioritariamente, nos programas
mencionados no “caput” sob as condições
estabelecidas em lei específica e em
regulamento;
§ 3º O Estado incentivará a formação de
consórcios entre os municípios tendo em
vista a realização de programas de
desenvolvimento e de proteção ambiental,
de âmbito regional.
Art. 6º O Estado promoverá ações
integradas nas bacias hidrográficas tendo
em vista o tratamento de efluentes e
esgotos urbanos, industriais e outros, antes
do lançamento nos corpos d´água, com os
meios financeiros e institucionais previstos
nesta lei e em seu regulamento.
Art. 7º O Estado realizará programas
conjuntos com os municípios, mediante
convênios
de
mútua
cooperação,
assistência técnica e econômico-financeira,
com vistas a: [...]
Quadro 29 - Art. 3º, inciso IV, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

273

Continua

LF nº 9.433/97
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação
para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos: [...]
V – a articulação da gestão de recursos
hídricos com a do uso do solo; [...]

F nº 9.433/97
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação
para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos: [...]
VI – integração da gestão das bacias
hidrográficas com a dos sistemas estuarinos
e zonas costeiras.

LE nº 7.663/91
Art. 3º A PERH atenderá os seguintes
princípios: [...]
V – combate e prevenção das causas e dos
efeitos adversos da poluição, das
inundações, das estiagens, da erosão do
solo e do assoreamento dos corpos d´água;
[...]
Art. 4º Por intermédio do Sistema Integrado
de Gerenciamento de Recursos Hídricos o
Estado assegurará meios financeiros e
institucionais para o atendimento do
disposto nos artigos 205 e 213 da CE e
especialmente para: [...]
VII – prevenção da erosão do solo nas
áreas urbanas e rurais, com vistas à
proteção contra a poluição física e o
assoreamento dos corpos d´água.
Art. 7º O Estado realizará programas
conjuntos com os municípios, mediante
convênios
de
mútua
cooperação,
assistência técnica e econômico-financeira,
com vistas a: [...]
I – instituição de áreas de proteção e
conservação das águas utilizáveis para
abastecimento das populações;
II
–
implantação,
conservação
e
recuperação das áreas de proteção
permanente e obrigatória;
III – zoneamento das áreas inundáveis, com
restrições a usos incompatíveis nas áreas
sujeitas a inundações freqüentes e
manutenção da capacidade de infiltração do
solo;[...]
VI – combate e prevenção das inundações
e da erosão; [...]

LE nº 7.663/91
Art. 8º O Estado, observados os
dispositivos constitucionais relativos à
matéria, articulará com a União, outros
Estados vizinhos e municípios, atuação
para o aproveitamento e controle dos
recursos hídricos em seu território, inclusive
para fins de geração de energia elétrica,
levando em conta, principalmente:
I – a utilização múltipla dos recursos
hídricos, especialmente para fins de
abastecimento
urbano,
irrigação,
navegação, aqüicultura, turismo, recreação,
esportes e lazer; [...]
Quadro 30 - Art. 3º, incisos V e VI, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
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Conforme pode-se observar no quadro retro (nº 19), a União e o Estado
legislaram dentro das respectivas competências.
Continua

LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 4º A União articular-se-á com os Art. 8º O Estado, observados os
Estados tendo em vista o gerenciamento dispositivos constitucionais relativos à
dos recursos hídricos de interesse comum. matéria, articulará com a União, outros
Estados vizinhos e municípios, atuação
para o aproveitamento e controle dos
recursos hídricos em seu território, inclusive
para fins de geração de energia elétrica,
levando em conta, principalmente: [...]
Art. 16 – O Estado instituirá, por lei, com
atualizações periódicas, o Plano Estadual
de Recursos Hídricos – PERH tomando por
base os planos de bacias hidrográficas, nas
normas relativas à proteção do meio
ambiente, as diretrizes do planejamento e
gerenciamento ambientais e conterá, dentre
outros, os seguintes elementos: [...]
III – diretrizes e critérios para a participação
financeira do Estado no fomento aos
programas regionais relativos aos recursos
hídricos, quando couber, definidos mediante
articulação técnica, financeira e institucional
com a União, Estados vizinhos e entidades
internacionais de cooperação; [...]
Art. 19 – Para avaliação da eficácia do
PERH e dos Planos de Bacias
LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Hidrográficas, o Poder Executivo fará
publicar relatório anual sobre a “Situação
dos Recursos Hídricos no Estado de São
Paulo” e relatórios sobre a “Situação dos
Recursos
Hídricos
das
Bacias
Hidrográficas”, de cada bacia hidrográfica,
objetivando
dar
transparência
à
administração pública e subsídios às ações
dos Poderes Executivo e Legislativo de
âmbito municipal, estadual e federal. [...]
Quadro 31 - Art. 4º, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

A alínea b, do inciso XII, do artigo 21 da Lei Maior (BRASIL, 1988b), também
indica a necessidade de gestão articulada entre os entes federativos, ao disciplinar
que:
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Art. 21 Compete à União: [...]
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão: [...]
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento
energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde
se situam os potenciais hidroenergéticos; [...]

Os artigos 8º, 16 e 19, da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), que tratam do
Plano Estadual de Recursos Hídricos, demonstram claramente a intenção do
legislador estadual em promover a gestão integrada e articulada.
Fica evidente que as leis ora comentadas, trazem em seu bojo o mesmo
conteúdo. Os legisladores federal e estadual, apenas abordaram a questão em
artigos diferentes e com outra redação.
Destaca-se, ainda, que o Estado, atento acerca da necessidade da gestão
articulada entre os entes federativos, dispõe na Lei nº 9.034, de 27 de dezembro
(SÃO PAULO, 1994c)

- aprova o PERH período 1994/95 – que a divisão e

subdivisão do Estado, orientará a articulação com a União, com os Estados vizinhos
e com os Municípios para o gerenciamento de recursos hídricos de interesse comum
(art. 7º, IV).
LF nº 9.433/97
Capítulo IV – Dos Instrumentos
Seção I – Dos Planos de Recursos Hídricos
Seção II – Do Enquadramento dos Corpos
de Água em Classes, segundo os Usos
Preponderantes da Água
Seção III – Da Outorga de Direitos de Uso
de Recursos Hídricos
Seção IV – Da Cobrança pelo Uso de
Recursos Hídricos
Seção V – Da compensação a Municípios
Seção VI – Do Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos

LE nº 7.663/91
Capítulo II – Dos Instrumentos da Política
Estadual de Recursos Hídricos
Seção I – Da Outorga de Direitos de Uso
dos Recursos Hídricos
Seção II – Das Infrações e Penalidades
Seção III – Da Cobrança pelo Uso dos
Recursos Hídricos
Seção IV – Do Rateio de Custos das Obras
Capítulo III – Do Plano Estadual de
Recursos Hídricos
Título I – Da Política Estadual de Recursos
Hídricos
Capítulo I – Objetivos e Princípios
Seção II – Das Diretrizes da Política
(Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos - art. 4º)
Quadro 32 - Capítulo IV, Seção I a VI, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Ao examinar as referidas leis, observa-se que os instrumentos da PNRH e
da PERH são os mesmos. A diferença, mais uma vez, encontra-se na forma como
foram redigidas.

276

No caso da Lei Federal (BRASIL, 1997a) observa-se que os instrumentos da
PNRH estão elencados no artigo 5º (incisos de I a V). E, posteriormente, nas Seções
de I a VI, do Capítulo IV, constam os instrumentos com os respectivos conceitos e
detalhamentos (arts. 6º a 27).
O legislador estadual, por sua vez, adotou uma formatação diferente ao
redigir a lei, como já mencionado. No entanto, todos os instrumentos fixados na lei
federal também estão discriminados no diploma legal do Estado.
Merece atenção a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) que fixou seis instrumentos
da PNRH. Tendo incluído, inclusive, a “compensação a Municípios” (inciso V, do
artigo 5º), que foi posteriormente vetado (artigo 24, Seção V, do Capítulo IV).
Assim, a Política Nacional tem, na verdade cinco instrumentos.
O artigo 24 retro mencionado trazia a seguinte proposta:
Art. 24 - Poderão receber compensação financeira ou de outro tipo
os Municípios que tenham áreas inundadas por reservatórios ou
sujeitas a restrições de uso do solo com finalidade de proteção de
recursos hídricos.
§ 1° A compensação financeira a Município visa a ressarcir suas
comunidades da privação das rendas futuras que os terrenos,
inundados ou sujeitos a restrições de uso do solo, poderiam gerar.
§ 2° Legislação específica disporá sobre a compensação prevista
neste artigo, fixando-lhe prazo e condições de vigência.
§ 3° 0 disposto no caput deste artigo não se aplica:
I - às áreas de preservação permanente previstas nos arts. 2° e 3° da
Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei n° 7.803,
de 18 de julho de 1989;
II - aos aproveitamentos hidrelétricos. (BRASIL, 1997a)

E as Razões de Veto (Mensagem n° 870, de 6 de agosto de 1997 –
Presidência da República – Casa Civil – Subchefia para Assuntos Jurídicos) são as
seguintes:
O estabelecimento de mecanismo compensatório aos Municípios não
encontra apoio no texto da Carta Magna, como é o caso da
compensação financeira prevista no § 1 ° do art. 20 da Constituição,
que abrange exclusivamente a exploração de recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrica.
A par acarretar despesas adicionais para a União, o disposto no § 2°
trará como conseqüência a impossibilidade de utilização da receita
decorrente da cobrança pelo uso de recursos hídricos para financiar
eventuais compensações. Como decorrência, a União deverá
deslocar recursos escassos de fontes existentes para o pagamento
da nova despesa.
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Além disso, a compensação financeira poderia ser devida em casos
em que o poder concedente fosse diverso do federal, como por
exemplo decisões de construção de reservatórios por parte de
Estado ou Município que trouxesse impacto sobre outro Município,
com incidência da compensação sobre os cofres da União.

A compensação aos municípios está disciplinada na Lei Estadual (SÃO
PAULO, 1991e), no artigo 3º, inciso VI e art. 5º (princípios da PERH).
A Lei nº 7.663, (SÃO PAULO, 1991e) inclui o Rateio de Custos das Obras,
como um instrumento.
Essa matéria foi vetada na lei federal (BRASIL, 1997a), como pode-se
verificar no artigo 28. Contudo, diferente do Estado de São Paulo o legislador
Federal não considerou o “rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse
comum ou coletivo”, um instrumento da PNRH.
O artigo vetado fixava que:
Art. 28. As obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo,
terão seus custos rateados por todos os seus beneficiários diretos.

E as Razões do veto consideraram que:
A redação do artigo é falha. É impositiva em relação aos
beneficiários para que estes participem do rateio dos custos das
obras, obrigação a que estes não estão necessariamente sujeitos.
Não parece razoável, na tarefa de legislar, a inclusão de situações
que possam, eventualmente, não ocorrer na prática.
De resto, o rateio é previsto no inciso IX do art. 38.

Neste caso, vale lembrar que as leis em foco dispõem acerca das
respectivas Políticas de Recursos Hídricos. Portanto, a União deve determinar os
seus instrumentos e o Estado (com autonomia político-administrativa), tem a
competência atribuída pela Constituição Federal (BRASIL, 1988b) de estabelecer os
seus.
Ainda assim, verifica-se que o legislador federal adotou, praticamente, os
mesmos instrumentos fixados pela lei do Estado (SÃO PAULO, 1991e). Tanto é
verdade que até mesmo a “compensação a Municípios” estava prevista inicialmente.
A seguir serão discriminados os artigos que tratam da questão.
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LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 5 º São instrumentos da Política Art. 16 – O Estado instituirá, por lei, com
Nacional de Recursos Hídricos:
atualizações periódicas, o Plano Estadual
I – os Planos de Recursos Hídricos; [...]
de Recursos Hídricos – PERH tomando por
Art. 6º Os Planos de Recursos Hídricos base os planos de bacias hidrográficas,
são planos diretores que visam a nas normas relativas à proteção do meio
fundamentar e orientar a implementação ambiente, as diretrizes do planejamento e
da PNRH e o gerenciamento dos recursos gerenciamento ambientais e conterá,
hídricos.
dentre outros, os seguintes elementos: [...]
Quadro 33 - Art. 5º e 6º, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
Continua
LF nº 9.433/97
Art. 7º Os PRH são planos de longo prazo,
com horizonte de planejamento compatível
com o período e implantação de seus
programas e projetos e terão o seguinte
conteúdo mínimo:
I – diagnóstico da situação atual dos
recursos hídricos;
[...]

LE nº 7.663/91
Art. 16 – O Estado instituirá, por lei, com
atualizações periódicas, o Plano Estadual
de Recursos Hídricos – PERH tomando por
base os planos de bacias hidrográficas, nas
normas relativas à proteção do meio
ambiente, as diretrizes do planejamento e
gerenciamento ambientais e conterá, dentre
outros, os seguintes elementos: [...]
Art. 17 Os planos de bacias hidrográficas
conterão, dentre outros, os seguintes
elementos: [...]
Art. 19 – Para avaliação da eficácia do
PERH
e
dos
Planos
de
Bacias
Hidrográficas, o Poder Executivo fará
publicar relatório anual sobre a “Situação
dos Recursos Hídricos no Estado de São
Paulo” e relatórios sobre a “Situação dos
Recursos
Hídricos
das
Bacias
Hidrográficas”, de cada bacia hidrográfica,
objetivando
dar
transparência
à
administração pública e subsídios às ações
dos Poderes Executivo e Legislativo de
âmbito municipal, estadual e federal.
§ 1º - O relatório sobre a “Situação dos
Recursos Hídricos de SP” deverá ser
elaborado tomando-se por base o conjunto
de relatórios sobre a “Situação dos
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica”.
§ 2º - Os relatórios definidos no “caput”
deste artigo deverão conter no mínimo:
I – a avaliação da qualidade das águas;
II – o balanço entre disponibilidade e
demanda;
III – a avaliação do cumprimento dos
programas previstos nos vários planos de
Bacias Hidrográficas e no de Recursos
Hídricos;
IV – a proposição de eventuais ajustes dos
programas, cronogramas de obras e
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LE nº 7.663/91
serviços e das necessidades financeiras
previstas nos vários planos de Bacias
Hidrográficas e no de Recursos Hídricos;
V - as decisões tomadas pelo Conselho
Estadual e pelos respectivos Comitês de
Bacias.
§ 3º - Os referidos relatórios deverão ter
conteúdo compatível com a finalidade e
com os elementos que caracterizam os
planos de recursos hídricos.
§ 4º - Os relatórios previstos no “caput”
deste artigo consolidarão os eventuais
ajustes aos planos decididos pelos CBHs e
pelo CRH.
§ 5º - O regulamento desta lei estabelecerá
os critérios e prazos para elaboração e
aprovação dos relatórios definidos no
“caput” deste artigo.
Quadro 34 - Art. 7º, inciso I, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Neste caso, é imprescindível ler os textos legais com atenção.
A Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) estabelece no caput do artigo 7º, que a
matéria relacionada nos incisos de I a X é, na verdade, o conteúdo mínimo.
A Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) ao incluir a expressão “dentre outros”,
sinaliza que não há óbice legal em incluir mais elementos, além dos enumerados no
artigo 17, incisos I a III.
Como observa-se no quadro 21, o Estado não deixou consignado
expressamente a necessidade do “diagnóstico de situação dos recursos hídricos”,
mas esse mandamento está intrínseco na lei. Prova dessa afirmação é a previsão do
artigo 19 (SÃO PAULO, 1991e).
No referido artigo, ao tratar da “avaliação da eficácia do Plano Estadual” a lei
paulista (SÃO PAULO, 1991e) prevê a elaboração do “relatório de situação”, que
assemelha-se ao diagnóstico de situação, mas deve ser publicado pelo Poder
Executivo, anualmente, conforme consta no diploma legal em foco.
Ratificando os dispositivos legais que tratam dessa matéria, a Lei nº 9.034
(SÃO PAULO, 1994c), que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos
(período de 1994 e 1995), disciplina que a divisão e subdivisão hidrográfica, Unidade
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRHI) deverá orientar a elaboração do
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Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Estado e os Relatórios de Situação
dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas (art. 7º, VIII).
Saliente-se que outro diferencial entre as leis é a denominação dos Planos
em comento.
A Lei Federal (BRASIL, 1997a) chama de “Planos de Recursos Hídricos”,
que devem ser elaborados por “bacia hidrográfica”. E o Estado de São Paulo intitula
de “Planos de Bacias Hidrográficas”, Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e).
Entende-se que os “Planos de Bacias Hidrográficas” (São Paulo), poderiam
ser chamados de “Planos de UGRHIs”, pois no Estado os citados planos são
elaborados levando-se em consideração a Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.
A Lei Estadual (SÃO PAULO, 1991e) considera essa assertiva conforme
pode-se verificar no inciso I, do artigo 17: “[...] das bacias ou regiões hidrográficas
correspondentes;”
A Lei nº 9.433 em seu artigo 8º, espelhando-se no diploma legal paulista,
também faz menção às bacias hidrográficas (BRASIL, 1997a).
No entanto, com o advento da Resolução CNRH nº 109, de 13 de abril
(BRASIL, 2010a), que cria as unidades de gestão de recursos hídricos de Bacias
Hidrográficas de rios do domínio a União (UGRH), os planos em comento, deverão
considerar as referidas UGRHs. E como prova tem-se o estabelecido no artigo 1º, da
referida norma onde está fixado que as unidades em tela visam orientar a
implantação de CBHs e a implementar os instrumentos da PNRH.
Portanto, como a legislação citada (nacional e estadual), ao tratar da matéria
utiliza a expressão “bacias hidrográficas” de forma genérica, faz-se necessário
interpretar os textos legais de acordo com a situação, para compreender quando
trata-se de bacias hidrográficas ou de unidades de gestão.
Pelo exposto, nota-se que os dois entes federativos têm normatizado acerca
da matéria.
Continua
LF nº 9.433/97
Art. 7º Os PRH são planos de longo prazo,
com horizonte de planejamento compatível
com o período e implantação de seus
programas e projetos e terão o seguinte

LE nº 7.663/91
Art. 17 Os planos de bacias hidrográficas
conterão, dentre outros, os seguintes
elementos:
I – diretrizes gerais, a nível regional,
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Conclusão
LF nº 9.433/97
conteúdo mínimo: [...]
II – análise de alternativas de crescimento
demográfico, de evolução de atividades
produtivas e de modificações dos padrões
de ocupação do solo;

LE nº 7.663/91
capazes de orientar os planos diretores
municipais, notadamente nos setores de
crescimento urbano, localização industrial,
proteção dos mananciais, exploração
mineral, irrigação e saneamento, segundo
as necessidades de recuperação, proteção
e conservação dos recursos hídricos das
bacias
ou
regiões
hidrográficas
correspondentes; [...]
Quadro 35 - Art. 7º, inciso II, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
LF nº 9.433/97
Art. 7º Os PRH são planos de longo prazo,
com horizonte de planejamento compatível
com o período e implantação de seus
programas e projetos e terão o seguinte
conteúdo mínimo: [...]
III – balanço entre disponibilidades e
demandas futuras dos recursos hídricos,
em
quantidade
e
qualidade,
com
identificação de conflitos potenciais; [...]

LE nº 7.663/91
Art. 17 Os planos de bacias hidrográficas
conterão, dentre outros, os seguintes
elementos: [...]
II – metas de curto, médio e longo prazos
para se atingir índices progressivos de
recuperação, proteção e conservação dos
recursos hídricos da bacia, traduzidos, entre
outras, em: [...]
b) programas anuais e plurianuais de
recuperação, proteção, conservação e
utilização dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica correspondente, inclusive com
especificações dos recursos financeiros
necessários; [...]
Art. 19 – Para avaliação da eficácia do
PERH
e
dos
Planos
de
Bacias
Hidrográficas, o Poder Executivo fará
publicar relatório anual sobre a “Situação
dos Recursos Hídricos no Estado de São
Paulo” e relatórios sobre a “Situação dos
Recursos
Hídricos
das
Bacias
Hidrográficas”, de cada bacia hidrográfica,
objetivando
dar
transparência
à
administração pública e subsídios às ações
dos Poderes Executivo e Legislativo de
âmbito municipal, estadual e federal. [...]
I – a avaliação da qualidade das águas;
II – o balanço entre disponibilidade e
demanda; [...]
Quadro 36 - Art. 7º, inciso III, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Como pode-se verificar no quadro 23, retro, a matéria prevista na Lei
Federal (BRASIL, 1997a) também está mencionada na Estadual (SÃO PAULO,
1991e).
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LF nº 9.433/97
Art. 7º Os PRH são planos de longo prazo,
com horizonte de planejamento compatível
com o período e implantação de seus
programas e projetos e terão o seguinte
conteúdo mínimo: [...]
IV – metas de racionalização de uso,
aumento da quantidade e melhoria da
qualidade dos recursos hídricos disponíveis;
V – medidas a serem tomadas, programas
a serem desenvolvidos e projetos a serem
implantados, para o atendimento das metas
previstas;
[...]

LE nº 7.663/91
Art. 17 Os planos de bacias hidrográficas
conterão, dentre outros, os seguintes
elementos: [...]
II – metas de curto, médio e longo prazos
para se atingir índices progressivos de
recuperação, proteção e conservação dos
recursos hídricos da bacia, traduzidos, entre
outras, em:
a) planos de utilização prioritária e
propostas de enquadramento dos corpos
d´água em classe de uso preponderante;
b) programas anuais e plurianuais de
recuperação, proteção, conservação e
utilização dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica correspondente, inclusive com
especificações dos recursos financeiros
necessários;
c) programas de desenvolvimento regionais
integrados a que se refere o artigo 5º172
desta lei. [...]
Quadro 37 - Art. 7º, incisos IV e V, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Os incisos VI e VII do artigo 7º da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) foram
vetados. A matéria inicialmente proposta era:
Art.7°.. [...]
VI - responsabilidades para execução das medidas, programas e
projetos;
VII - cronograma de execução e programação orçamentáriofinanceira associados ás medidas, programas e projetos;

E as razões apontadas para o veto são:
O detalhamento previsto nos incisos VI e VII do art 7º, para a
apresentação dos Planos Nacionais de Recursos Hídricos, torna
impraticável sua operacionalização, uma vez que a sistemática
adotada para o setor elétrico brasileiro permite obter tais elementos a
nível de cada projeto somente após a licitação, a qual se dará depois
de aprovado o Plano Nacional de Recursos Hídricos. As
condicionantes legais e reais do setor elétrico, tanto na parte estatal
172

Art. 5º Os municípios, com áreas inundadas por reservatórios ou afetados por seus
impactos ou aqueles que vierem a sofrer restrições por força da instituição pelo Estado de
leis de proteção de mananciais, de áreas de proteção ambiental ou outros espaços
territoriais especialmente protegidos, terão programas de desenvolvimento promovidos pelo
Estado. § 1º Os programas de desenvolvimento serão formulados e vincular-se-ão ao uso
múltiplo dos reservatórios ou ao desenvolvimento regional integrado ou à proteção
ambiental.
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como na que o Governo pretende privatizar, já estão exaustivamente
disciplinadas pela regulamentação do Código de Águas e pelas Leis
n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e n° 9.074, de 7 de julho de
1995.
LF nº 9.433/97
Art. 7º Os PRH são planos de longo prazo,
com horizonte de planejamento compatível
com o período e implantação de seus
programas e projetos e terão o seguinte
conteúdo mínimo: [...]
VIII – prioridades para outorga de direitos
de uso de recursos hídricos;
[...]

LE nº 7.663/91
Art. 20 Constará do PERH a Divisão
Hidrográfica do Estado que definirá
unidades hidrográficas, com dimensões e
características que permitam e justifiquem o
gerenciamento
descentralizado
dos
recursos hídricos.
Parágrafo único – O PERH e seus
regulamentos
devem
propiciar
a
compatibilização, consolidação e integração
dos planos, programas, normas e
procedimentos técnicos e administrativos, a
serem formulados ou adotados no processo
de gerenciamento descentralizado dos
recursos hídricos, segundo as unidades
hidrográficas por ele estabelecidas.
Quadro 38 - Art. 7º, inciso VIII, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

O parágrafo único do artigo 20, da Lei Estadual (SÃO PAULO, 1991e),
apontado no quadro 25 está relacionado à outorga de direito de recursos hídricos
(normas e procedimentos técnicos e administrativos).
O Estado disciplina sobre a matéria, nos artigos 9º a 13 da Lei nº 7.663
(SÃO PAULO, 1991e). E, posteriormente, regulamenta os referidos artigos,
conforme verifica-se no Decreto nº 41.258, de 31 de outubro (SÃO PAULO, 1996) e
Portaria Daee nº 717, de 1996 (SÃO PAULO, 2002b), que trata da outorga do uso
dos recursos hídricos no Estado. A regulamentação de forma específica determina
que:
Art. 13 – O aumento de demanda ou a insuficiência de águas para
atendimento aos usuários permitirá a sua suspensão temporária da
outorga, ou a sua readequação.
Parágrafo único – No caso de readequação, o DAEE deverá fixar as
novas condições da outorga, observando os critérios e normas
estabelecidas nos Planos de Bacias e nas Deliberações do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos – CRH (SÃO PAULO, 1996).

Depreende-se que os Planos de Bacias Hidrográficas, assim como os
Planos de Recursos Hídricos, deverão analisar a referida questão.
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LF nº 9.433/97
Art. 7º Os PRH são planos de longo prazo,
com horizonte de planejamento compatível
com o período e implantação de seus
programas e projetos e terão o seguinte
conteúdo mínimo: [...]
IX - diretrizes e critérios para a cobrança
pelo uso dos recursos hídricos; [...]

LE nº 7.663/91
Art. 16 – O Estado instituirá, por lei, com
atualizações periódicas, o Plano Estadual
de Recursos Hídricos – PERH tomando por
base os planos de bacias hidrográficas, nas
normas relativas à proteção do meio
ambiente, as diretrizes do planejamento e
gerenciamento ambientais e conterá, dentre
outros, os seguintes elementos: [...]
II – diretrizes e critérios gerais para o
gerenciamento de recursos hídricos; [...]
Art. 17 Os planos de bacias hidrográficas
conterão, dentre outros, os seguintes
elementos: [...]
Quadro 39 - Art. 7º, inciso IX, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
Continua

LF nº 9.433/97
Art. 7º - Os PRH são planos de longo
prazo, com horizonte de planejamento
compatível com o período e implantação de
seus programas e projetos e terão o
seguinte conteúdo mínimo: [...]
X - propostas para a criação de áreas
sujeitas a restrição de uso, com vistas à
proteção dos recursos hídricos.

LE nº 7.663/91
Art. 17 Os planos de bacias hidrográficas
conterão, dentre outros, os seguintes
elementos: [...]
II – metas de curto, médio e longo prazos
para se atingir índices progressivos de
recuperação, proteção e conservação dos
recursos hídricos da bacia, traduzidos, entre
outras, em:
a) planos de utilização prioritária e
propostas de enquadramento dos corpos
d´água em classe de uso preponderante;
b) programas anuais e plurianuais de
recuperação, proteção, conservação e
utilização dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica correspondente, inclusive com
especificações dos recursos financeiros
necessários; [...]
Quadro 40 - Art. 7º, inciso X, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Observa-se que o Estado disciplinou acerca dos Planos de Bacias
Hidrográficas por meio de leis, regulamentos e normas.
A União, por sua vez, regulamentou a matéria, na Resolução nº 17 de 29 de
maio (BRASIL, 2001c).
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LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 8º Os PRH serão elaborados por bacia Art. 17 Os planos de bacias hidrográficas
hidrográfica, por Estado e para o País.
conterão, dentre outros, os seguintes
elementos: [...]
II – metas de curto, médio e longo prazos
para se atingir índices progressivos de
recuperação, proteção e conservação dos
recursos hídricos da bacia, traduzidos, entre
outras, em: [...]
b) programas anuais e plurianuais de
recuperação, proteção, conservação e
utilização dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica correspondente, inclusive com
especificações dos recursos financeiros
necessários;
III – programas de âmbito regional, relativos
ao inciso V do artigo 16173, desta lei,
ajustados ás condições e peculiaridades da
respectiva bacia hidrográfica.
Art. 26 Aos CBHs, órgãos consultivos e
deliberativos de nível regional, competem:
I – aprovar a proposta da bacia hidrográfica,
para integrar o PERH. [...]
Quadro 41 - Art. 8º, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Atente-se que o Estado faz menção à matéria disciplinada no artigo 8º, da
Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) em vários artigos e incisos.
Continua
LF nº 9.433/97
Art. 5 º - São instrumentos da PNRH: [...]
II – o enquadramento dos corpos de água
em
classes,
segundo
os
usos
preponderantes da água;
Art. 9º O enquadramento dos Corpos de
água em classes, segundo os usos
preponderantes da água, visa a:
I – assegurar às águas qualidade
compatível com os usos mais exigentes a
que forem destinadas;
II – diminuir os custos e combate à poluição
das águas, mediante ações preventivas
permanentes.
173

LE nº 7.663/91
Art. 17 Os planos de bacias hidrográficas
conterão, dentre outros, os seguintes
elementos: [...]
II – metas de curto, médio e longo prazos
para se atingir índices progressivos de
recuperação, proteção e conservação dos
recursos hídricos da bacia, traduzidos, entre
outras, em:
a) planos de utilização prioritária e
propostas de enquadramento dos corpos
d´água em classe de uso preponderante;
[...]
Art. 25 Competem ao CRH, dentre outras,

Art. 16 – O Estado instituirá, por lei, com atualizações periódicas, o PERH tomando por
base os planos de bacias hidrográficas, nas normas relativas à proteção do meio ambiente,
as diretrizes do planejamento e gerenciamento ambientais e conterá, dentre outros, os
seguintes elementos: [...] V – programas de desenvolvimento institucional, tecnológico e
gerencial, de valorização profissional e da comunicação social, no campo dos recursos
hídricos.
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Conclusão

LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 10 As classes de corpos de água serão as seguintes atribuições: [...]
VII – efetuar o enquadramento dos corpos
estabelecidas pela legislação ambiental.
d´água em classes de uso preponderante,
com base nas propostas dos CBHs,
compatibilizando-as
em
relação
às
repercussões interbacias e arbitrando os
eventuais conflitos decorrentes; [...)
Art. 26 Aos CBHs, órgãos consultivos e
deliberativos de nível regional, competem:
[...]
III – aprovar a proposta do plano de
utilização,
conservação,
proteção
e
recuperação dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica, em especial o enquadramento
dos corpos d´água em classes de uso
preponderantes, com o apoio de audiências
públicas; [...]
Quadro 42 - Art. 5º, 9º e 10, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

A título ilustrativo ressalta-se que o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, por meio da Resolução nº 91 de 5 de novembro (BRASIL, 2008d),
estabelece procedimentos para o enquadramento dos corpos de água, levando em
consideração as normas ambientais específicas, os Planos de Recursos Hídricos
das Bacias e os Planos de Recursos Hídricos Nacional Estadual ou Distrital.
A Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), como a federal (BRASIL, 1997a),
considera o enquadramento dos corpos de água medida relevante, que deve ser
apreciada nos Planos de Bacias Hidrográficas e, conseqüentemente, no PERH e
PNRH. E, por conseguinte, matéria que deve ser examinada nos Comitês.
Portanto, observa-se que os “Planos de Recursos Hídricos” e o
“Enquadramento

dos

Corpos

de

Água

em

Classes,

segundo

os

Usos

Preponderantes”, são considerados na Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) como
instrumento da PNRH. Na Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) também estão
previstos. O diferencial é que em São Paulo ambos estão incluídos como elementos
do instrumento “Plano Estadual de Recursos Hídricos”.
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LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 5 º - São instrumentos da PNRH: [...]
Art. 9º A implantação de qualquer
III – a outorga dos direitos de uso de empreendimento que demande a utilização
recursos hídricos;
de recursos hídricos, superficiais ou
Art. 11 O regime de outorga de direitos de subterrâneos, a execução de obras ou
uso de recursos hídricos tem como serviços que alterem seu regime, qualidade
objetivos assegurar o controle quantitativo e ou quantidade dependerá de prévia
qualitativo dos usos da água e o efetivo manifestação, autorização ou licença dos
órgãos e entidades competentes.
exercício dos direitos de acesso á água.
Quadro 43 - Art. 5º e 11, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Destaca-se que o Estado de São Paulo, normatizou sobre a integração dos
procedimentos relativos à emissão das autorizações ou licenças ambientais, com as
outorgas de recursos hídricos, entre os órgãos e entidades componentes dos
Sistemas Estadual de Meio Ambiente e de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
por meio da Resolução Conjunta SMA/SERHS nº 1, de 2005 (BRASIL, 2007c).
Vê-se que a outorga de direito de uso dos recursos hídricos é um
instrumento de grande valor, pois está intimamente relacionada aos objetivos da
Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, que é “assegurar á atual e às
futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e
quantidade adequados aos respectivos usos” - art. 2º, I, Lei nº 9.433 (BRASIL,
1997a).
Por isso, vale a pena citar Garrido (2001 apud Da Silva e Monteiro, 2004,
p.177) que ao considera a outorga:
[...] um instrumento de gestão do uso dos recursos hídricos capaz de
produzir efeitos positivos em favor dos usuários da água, do Poder
Público e para a sociedade civil organizada. A experiência brasileira
já demonstrou que a introdução do regime de outorga em algumas
regiões foi extremamente útil para promover a atenuação, quando
não a completa erradicação, de conflitos entre usuários competidores
pela água.

A outorga pelo uso dos recursos hídricos encontra respaldo no princípio da
supremacia do interesse público sobre o particular, que constitui a essência do
exercício do poder de polícia, onde a Administração Pública controla as atividades
dos particulares, com a finalidade de atender ao interesse público, o que no caso
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dos recursos hídricos, poderia ser traduzido pela proteção das águas, no tocante à
quantidade e qualidade (GRANZIERA, 2001).
Por isso, qualquer intervenção em um corpo d´água, em tese, deve ser
autorizada pelo Poder Público competente, por meio da outorga de uso da água.174
Outorgar significa “consentir, aprovar, dar, conceder, facultar, permitir,
atribuir, imputar, estar de acordo” (FERREIRA, 1999).
Deve-se ter em mente que sendo a água um bem público de uso comum,
seu uso privativo depende da concordância do Poder Público, que se efetiva, por
meio do referido instituto.
É, portanto, um ato administrativo onde o Poder Público (União, Estadosmembros ou Distrito Federal), detentor do domínio hídrico (gestor), faculta ao
outorgado (usuário), o uso do recurso hídrico, por tempo determinado e nas
condições pré-estabelecidas no referido ato.
Saliente-se que a outorga das águas subterrâneas é competência exclusiva
dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com a respectiva dominialidade.
Vale ressaltar que o Conselho Nacional de Recursos hídricos, em respeito
ao previsto no inciso XIX, do artigo 21, do Texto Magno (BRASIL, 1988b), aprovou a
Resolução nº 16, de 8 de maio (BRASIL, 2001b), que trata da outorga de direito de
uso. O artigo 1º da citada norma destaca que devem ser consideradas as
legislações específicas vigentes175 (BRASIL, 2001b).Entenda-se, dos Estados.
Pompeu (2006) ensina que os “critérios de outorga” a serem definidos pela
União e que estão previstos na Constituição Federal (BRASIL, 1988b), devem ser os
“critérios jurídicos”, uma vez que os “técnicos” dependem da peculiaridade de cada
corpo de água e local.
A natureza jurídica da outorga de direito de uso dos recursos hídricos é
matéria que vale a pena ser analisada.
Como ilustra Granziera (2001) o critério eleito pelo legislador para definir o
instituto da outorga consiste no tipo de uso do recurso hídrico, isto é, na finalidade
da derivação: se para fins de utilidade pública, cabe a concessão administrativa; se
para outras finalidades, é hipótese de autorização administrativa.

174

As exceções a essa regra estão devidamente normatizadas pela União e pelo Estado.
Ratifica esse entendimento a Resolução CNRH nº 65 (BRASIL, 2006c) que estabelece
diretrizes de articulação dos procedimentos para obtenção de outorga com os
procedimentos de licenciamento ambiental.

175
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A “autorização” que é um ato administrativo discricionário, pelo qual se
faculta a prática de ato jurídico ou atividade material, objetivando atender
diretamente a interesse público ou privado, respectivamente, de entidade estatal ou
de particular, que sem tal outorga seria proibida (POMPEU, 1992 apud POMPEU,
2001, p. 40).
Granziera (2001) elucida que autorização de uso da água é a manifestação
do

poder

público

no

exercício

do

poder

de

política,

ressaltando-se

a

discricionariedade, que encontra-se pautada, quanto às prioridades para outorga,
pelo resultado de negociações realizadas no âmbito dos CBH.
A “concessão”, por sua vez, é um contrato segundo o qual a Administração
delega ao particular a execução remunerada de serviço ou de obra pública, ou lhe
cede o uso de bem público, para que explore por conta e risco, pelo prazo e nas
condições regulamentares e contratuais (MEIRELLES, 1987 apud POMPEU, 2001,
p. 40).
A “licença” é um ato administrativo vinculado e definitivo, pelo qual o Poder
Público, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais, facultase o desempenho de atividade ou a realização de fatos matérias antes vedados ao
particular (MEREILLES, 1987 apud POMPEU, 2001, p. 40).
A título ilustrativo, registre-se que o Estado de São Paulo, por meio do
Decreto nº 41.258 (SÃO PAULO, 1996)176, que regulamenta os artigos 9º a 13 da
Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), prevê que a outorga será passada por meio de
Portaria do Superintendente do Daee e pode ser autorização, licença de execução
ou concessão, dependendo do caso (art. 2º).
A União trata da matéria como “ato” da autoridade competente, como
verifica-se no art. 14, Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a). E “unifica” o instituto, por meio
da Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000c) onde dispõe que a ANA deverá outorgar, por
intermédio de “autorização”, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água
do domínio da União.
No entanto, autores como Granziera (2001) filiam-se à corrente de que a
denominação - “autorização” ou “concessão” -, não faz diferença, uma vez que as
características do uso é que fundamentam e indicam a natureza jurídica do referido
instituto.
176

Alterado pelo Decreto nº 50.667 (SÃO PAULO, 2006d).
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Contesta-se este entendimento, pois se assim fosse, a natureza jurídica de
quaisquer atos administrativos, não precisaria mai ser definida. E o estudo do direito
resumiria-se à prática de leis. E como elaborar e aplicar a legislação sem conhecer o
direito?
Portanto, avalia-se que a forma adotada pelo Estado, no tocante à referida
matéria é a mais acertada.
Finalmente, importa saber que ao solicitar a outorga o interessado deverá
observar em que categoria se enquadra, para, posteriormente, encaminhar a
documentação de acordo com as normas estabelecidas. As categorias de outorga
são: 1. outorga de direito de uso de recursos hídricos – considerando-se novas
outorgas; 2. alteração de outorga de direito de uso de recursos hídricos – que
modifica as condições de uma outorga anteriormente emitida; 3. renovação de
outorga de direito de uso de recursos hídricos – vencimento de outorga; 4.
transferência de outorga de direito de uso de recursos hídricos – quando houver
transferência de empreendimentos para terceiros, desde que permaneçam as
mesmas condições de utilização da água.
LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Art. 10 Dependerá de cadastramento e da
Público os direitos dos seguintes usos de outorga do direito de uso a derivação de
recursos hídricos:
água de seu curso ou depósito, superficial
I – derivação ou captação de parcela da ou subterrâneo, para fins de utilização no
água existente em um corpo de água para abastecimento urbano, industrial, agrícola e
consumo final, inclusive abastecimento outros, bem como o lançamento de
público, ou insumo de processo produtivo;
efluentes nos corpos d´água, obedecida a
II – extração de água de aqüífero legislação federal e estadual pertinentes e
subterrâneo para consumo final ou insumo atendidos
os
critérios
e
normas
de processo produtivo;
estabelecidos no regulamento.
III – lançamento em corpo de água de Parágrafo único – O regulamento desta lei
esgotos e demais resíduos líquidos ou estabelecerá diretrizes quanto aos prazos
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua para cadastramento e outorga mencionados
diluição, transporte ou disposição final; [...] no “caput” deste artigo.
Quadro 44 - Art. 12, incisos I a III, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
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LF nº 9.433/97
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder
Público os direitos dos seguintes usos de
recursos hídricos: [...]
IV – aproveitamento dos potenciais
hidrelétricos; [...]

LE nº 7.663/91
Art. 8º O Estado, observados os
dispositivos constitucionais relativos à
matéria, articulará com a União, outros
Estados vizinhos e municípios, atuação
para o aproveitamento e controle dos
recursos hídricos em seu território, inclusive
para fins de geração de energia elétrica,
levando em conta, principalmente: [...]
Art. 9º A implantação de qualquer
empreendimento que demande a utilização
de recursos hídricos, superficiais ou
subterrâneos, a execução de obras ou
serviços que alterem seu regime, qualidade
ou quantidade dependerá de prévia
manifestação, autorização ou licença dos
órgãos e entidades competentes.
Quadro 45 - 12, inciso IV, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

De acordo com o estabelecido no inciso VIII, do artigo 20 da Lei Maior
(BRASIL, 1988b), são bens da União “os potenciais de energia hidráulica”. Portanto,
a lei estadual (SÃO PAULO, 1991e) não disciplina, especificamente, acerca da
questão.
Por outro lado, a alínea “b”, do inciso XIX, do artigo 21 do Texto Magno
(BRASIL, 1988b) dispõe que os serviços e instalações de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos cursos de água, deverão ser explorados pela União,
em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.
Nesse sentido, a Constituição Estadual (SÃO PAULO, 1989) estabelece no
parágrafo único, do artigo 211 e artigo 212:
Art. 211 - O produto da participação do Estado no resultado da
exploração de potenciais hidroenergéticos em seu território, ou da
compensação financeira, será aplicado, prioritariamente:
I - em serviços e obras hidráulicas e de saneamento de interesse
comum, previstos nos planos estaduais de recursos hídricos e de
saneamento básico;
II - na compensação, na forma da lei, aos Municípios afetados por
inundações decorrentes de reservatórios de água implantados pelo
Estado, ou que tenham restrições ao seu desenvolvimento em razão
de leis de proteção de mananciais.
Art. 212 – Na articulação com a União, quando da exploração dos
serviços e instalações de energia elétrica, e do aproveitamento
energético dos cursos de água em seu território, o Estado levará em
conta os usos múltiplos e o controle das águas, a drenagem, a
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correta utilização das várzeas, a flora e a fauna aquáticas e a
preservação do meio ambiente.

A título ilustrativo, ressalte-se que a Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000c) disciplina
acerca das outorgas preventivas, que nos termos do citado diploma legal, destina-se
a reservar a vazão passível de outorga, possibilitando, aos investidores, o
planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.
É, na verdade, uma garantia ao empreendedor, de que seu empreendimento
poderá ter água à época em que estiver implantado.
O Estado tem procedimento similar, conforme previsto no art. 9º, Lei nº
7.663 (SÃO PAULO,1991e) e no art. 1º, I, Decreto nº 41.258 (SÃO PAULO, 1996),
quando trata da necessidade de outorga para implantação de empreendimento.
Importa saber que nos termos fixados na Lei nº 9.984 (BRASIL, de 2000c) e
no artigo 9º da Resolução nº 37, de 26 março (BRASIL, 2004a), declaração de a
reserva hídrica (outorga preventiva) será transformada automaticamente em outorga
de direito de uso de recursos hídricos à instituição ou empresa que receber da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a concessão ou autorização de uso do
potencial de energia hidráulica. A Agência Nacional de Águas (ANA) normatiza
acerca da matéria, estabelecendo procedimentos referentes à emissão de
declaração.
LF nº 9.433/97
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder
Público os direitos dos seguintes usos de
recursos hídricos: [...]
V – outros usos que alterem o regime, a
quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo de água. [...]

LE nº 7.663/91
Art. 10 Dependerá de cadastramento e da
outorga do direito de uso a derivação de
água de seu curso ou depósito, superficial
ou subterrâneo, para fins de utilização no
abastecimento urbano, industrial, agrícola e
outros, bem como o lançamento de
efluentes nos corpos d´água, obedecida a
legislação federal e estadual pertinentes e
atendidos
os
critérios
e
normas
estabelecidos no regulamento. [...]
Quadro 46 - 12, inciso V, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

O artigo 10 da Lei do Estado (SÃO PAULO, 1991e) inclui também o previsto
no inciso V, do artigo 12, da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
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LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Art. 10 Dependerá de cadastramento e da
Público os direitos dos seguintes usos de outorga do direito de uso a derivação de
recursos hídricos: [...]
água de seu curso ou depósito, superficial
§ 1º Independem de outorga pelo Poder ou subterrâneo, para fins de utilização no
Público, conforme definido em regulamento: abastecimento urbano, industrial, agrícola e
I – o uso de recursos hídricos para a outros, bem como o lançamento de
satisfação das necessidades de pequenos efluentes nos corpos d´água, obedecida a
núcleos populacionais, distribuídos no meio legislação federal e estadual pertinentes e
rural;
atendidos
os
critérios
e
normas
II – as derivações, captações e estabelecidos no regulamento. [...]
lançamentos considerados insignificantes;
III – as acumulações de volumes de água
consideradas insignificantes. [...]
Quadro 47 - Art. 12, §1º, incisos I a III, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Vale ressaltar que a Resolução nº 16, de 8 de maio (BRASIL, 2001b)
regulamenta o § 1º, do artigo 12, da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a). Sendo que o
parágrafo único, do artigo 5º da citada norma prevê que:
[...] os critérios específicos de vazões ou acumulações de volumes
de água consideradas insignificantes serão estabelecidos nos planos
de recursos hídricos, devidamente aprovados pelos correspondentes
Comitês de Bacia Hidrográfica ou, na inexistência destes, pela
autoridade outorgante. (BRASIL, 2001b)

O artigo 36, do Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março (SÃO PAULO,
2006c e SÃO PAULO, 2006d)177, acrescenta ao artigo 1º do Regulamento aprovado
pelo Decreto nº 41.258 (SÃO PAULO, 1996), os incisos 1º e 2º, com a seguinte
redação:
[...]
§ 1º - Independem de outorga:
I – o uso dos recursos hídricos destinados às necessidades
domésticas de propriedades e de pequenos núcleos populacionais
localizados no meio rural;
II – as acumulações de volumes de água, as vazões derivadas,
captadas ou extraídas e os lançamentos de efluentes que, isolados
ou em conjunto, por seu pequeno impacto na quantidade de água
dos corpos hídricos, possam ser considerados insignificantes.
§ 2º Os critérios específicos de vazões ou acumulações de volume
de água considerados insignificantes, serão estabelecidos nos
177

regulamenta dispositivos da Lei nº 12.183, de 29 de dezembro (SÃO PAULO, 2005),
cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Estado de São Paulo.
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planos de recursos hídricos, devidamente aprovados
correspondentes CBHs ou na inexistência destes pelo DAEE.

pelos

O órgão outorgante estadual, por meio da Portaria nº 2.292, de 14 de
dezembro (SÃO PAULO, 2007h), estabelece critérios para a definição de usos
insignificantes ou usos não sujeitos à outorga.
No tocante aos “usos considerados insignificantes” é importante notar que
não há obrigatoriedade da outorga, mas, deve-se computar e quantificar os balanços
quali-quantitativos, pois um conjunto de usos insignificantes pode tornar-se
significativo (SILVA; MONTEIRO, 2004, p.141).
LF nº 9.433/97
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder
Público os direitos dos seguintes usos de
recursos hídricos: [...]
§ 2º A outorga e a utilização de recursos
hídricos para fins de geração de energia
elétrica estará subordinada ao Plano
Nacional de Recursos Hídricos, aprovado
na forma do disposto no inciso VIII do art.
35 desta Lei, obedecida a disciplina da
legislação setorial específica.

LE nº 7.663/91
Art. 10 Dependerá de cadastramento e da
outorga do direito de uso a derivação de
água de seu curso ou depósito, superficial
ou subterrâneo, para fins de utilização no
abastecimento urbano, industrial, agrícola e
outros, bem como o lançamento de
efluentes nos corpos d´água, obedecida a
legislação federal e estadual pertinentes e
atendidos
os
critérios
e
normas
estabelecidos no regulamento. [...]
Art. 16 – O Estado instituirá, por lei, com
atualizações periódicas, o Plano Estadual
de Recursos Hídricos – PERH tomando por
base os planos de bacias hidrográficas, nas
normas relativas à proteção do meio
ambiente, as diretrizes do planejamento e
gerenciamento ambientais e conterá, dentre
outros, os seguintes elementos: [...]
II – diretrizes e critérios gerais para o
gerenciamento de recursos hídricos; [...]
Quadro 48 - Art. 12, §2º, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Não é atribuição do Estado disciplinar acerca da utilização dos recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica. Por outro lado, São Paulo tem
competência para outorgar o direito de uso do recurso hídrico de seu domínio.
Portanto, ao prever a outorga para “outros” usos, a lei estadual incluiu também essa
hipótese. Nesse caso, vale ressaltar que o disposto no inciso II, do artigo 16 da Lei
nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) supre qualquer dúvida no tocante a essa questão.
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Assim, cabe ao referido ente federativo, cumprir à legislação federal
pertinente e outorgar direito de uso de seu recurso hídrico, inclusive para geração de
energia elétrica.
A título ilustrativo destaca-se que a Lei nº 9.034 (SÃO PAULO, 1994c),
dispõe em seu artigo 12, que enquanto não estiver estabelecido o plano de uma
bacia hidrográfica, a prioridade de uso dos recursos hídricos deverá obedecer uma
determinada ordem, que foi elencada em catorze incisos. Sendo que no inciso X
consta a geração de energia elétrica, inclusive para o suprimento de termoelétricas.
Portanto, em São Paulo, a matéria em foco já estava devidamente disciplinada,
desde o Plano Estadual de Recursos Hídricos, período de 1994 e 1995.
LF nº 9.433/97
Art. 13. Toda outorga estará condicionada
às prioridades de uso estabelecidas nos
Planos de Recursos Hídricos e deverá
respeitar a classe em que o corpo de água
estiver enquadrado e a manutenção de
condições
adequadas
ao
transporte
aquaviário, quando for o caso. [...]

LE nº 7.663/91
Art. 4º Por intermédio do Sistema Integrado
de Gerenciamento de Recursos Hídricos o
Estado assegurará meios financeiros e
institucionais para o atendimento do
disposto nos artigos 205 e 213 da CE e
especialmente para: [...]
V – desenvolvimento do transporte
hidroviário
e
seu
aproveitamento
econômico; [...]
Art. 8º O Estado, observados os
dispositivos constitucionais relativos à
matéria, articulará com a União, outros
Estados vizinhos e municípios, atuação
para o aproveitamento e controle dos
recursos hídricos em seu território, inclusive
para fins de geração de energia elétrica,
levando em conta, principalmente:
I – a utilização múltipla dos recursos
hídricos, especialmente para fins de
abastecimento
urbano,
irrigação,
navegação, aqüicultura, turismo, recreação,
esportes e lazer. [...]
Art. 10 Dependerá de cadastramento e da
outorga do direito de uso a derivação de
água de seu curso ou depósito, superficial
ou subterrâneo, para fins de utilização no
abastecimento urbano, industrial, agrícola e
outros, bem como o lançamento de
efluentes nos corpos d´água, obedecida a
legislação federal e estadual pertinentes e
atendidos
os
critérios
e
normas
estabelecidos no regulamento. [...]
Art. 17 Os planos de bacias hidrográficas
conterão, dentre outros, os seguintes
elementos: [...]
II – metas de curto, médio e longo prazos
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Conclusão

LF nº 9.433/97

LE nº 7.663/91
para se atingir índices progressivos de
recuperação, proteção e conservação dos
recursos hídricos da bacia, traduzidos, entre
outras, em:
a) planos de utilização prioritária e
propostas de enquadramento dos corpos
d´água em classe de uso preponderante;
[...]
Quadro 49 - Art. 13, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Com referência ao artigo 13 da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), destaca-se
que: “[...] as condições preexistentes que possibilitam o transporte aquaviário devem
ser preservadas, mesmo após a implantação de interferências no corpo de água,
tais como barragens e travessias” (SILVA; MONTEIRO, 2004, p. 141-142).
Os autores consideram que:
A navegação é um uso da água que exige manutenção de níveis
mínimos de água para o calado das embarcações, o que implica
restrição aos usos consuntivos localizados a montante dos trechos
navegáveis. Portanto, trata-se de um uso d´água como outro
qualquer e que também poderá ser objeto de outorga.

O Estado, por sua vez, também trata do transporte aquaviário, como podese observar nos artigos 4º, inciso V e 8º, inciso I do diploma legal em tela (SÃO
PAULO, 1991e). Com o enquadramento dos corpos de água ocorreu o mesmo, pois
ambas as leis disciplinam sobre a questão.
O legislador estadual não abordou sobre o tema da mesma forma que o
legislador da União. No entanto, fica evidente que apenas a redação difere. Ambas
trazem em seu bojo conteúdo similar.
No tocante à legislação pertinente, mencionada no art. 10, da Lei nº 7.663
(SÃO PAULO,1991e), vale ressaltar que a Lei nº 9.034 (SÃO PAULO, 1994c), em
seu artigo 11, fixa que “o gerenciamento dos recursos hídricos deverá ser feito
segundo orientações estabelecidas pelos planos de bacias hidrográficas.”
Ressalte-se, que a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), em seu artigo 16,
inciso II determina que o PERH que tem como base os planos de bacias
hidrográficas, conterá “diretrizes e critérios gerais para o gerenciamento de recursos
hídricos.”
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LF nº 9.433/97
Art. 13. Toda outorga estará condicionada
às prioridades de uso estabelecidas nos
Planos de Recursos Hídricos e deverá
respeitar a classe em que o corpo de água
estiver enquadrado e a manutenção de
condições
adequadas
ao
transporte
aquaviário, quando for o caso.
Parágrafo único – A outorga de uso dos
recursos hídricos deverá preservar o uso
múltiplo destes.

LE nº 7.663/91
Art. 8º O Estado, observados os
dispositivos constitucionais relativos à
matéria, articulará com a União, outros
Estados vizinhos e municípios, atuação
para o aproveitamento e controle dos
recursos hídricos em seu território, inclusive
para fins de geração de energia elétrica,
levando em conta, principalmente:
I – a utilização múltipla dos recursos
hídricos, especialmente para fins de
abastecimento
urbano,
irrigação,
navegação, aqüicultura, turismo, recreação,
esportes e lazer. [...]
Art. 9º A implantação de qualquer
empreendimento que demande a utilização
de recursos hídricos, superficiais ou
subterrâneos, a execução de obras ou
serviços que alterem seu regime, qualidade
ou quantidade dependerá de prévia
manifestação, autorização ou licença dos
órgãos e entidades competentes.
Art. 10 Dependerá de cadastramento e da
outorga do direito de uso a derivação de
água de seu curso ou depósito, superficial
ou subterrâneo, para fins de utilização no
abastecimento urbano, industrial, agrícola e
outros, bem como o lançamento de
efluentes nos corpos d´água, obedecida a
legislação federal e estadual pertinentes e
atendidos
os
critérios
e
normas
estabelecidos no regulamento. [...]
Quadro 50 - Art. 13, parágrafo único da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Os artigos 9º e 10, da Lei nº 7.663, (SÃO PAULO, 1991e) sintetizam o
objetivo do legislador em preservar o uso múltiplo dos recursos hídricos.
Continua
LF nº 9.433/97
Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da
autoridade competente do Poder Executivo
Federal, dos Estados ou do Distrito Federal.
§ 1º O Poder Executivo Federal poderá
delegar aos Estados e aos DF competência

LE nº 7.663/91
Art. 9º A implantação de qualquer
empreendimento que demande a utilização
de recursos hídricos, superficiais ou
subterrâneos, a execução de obras ou
serviços que alterem seu regime, qualidade
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Conclusão
LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
para conceder outorga de direito de uso de ou quantidade dependerá de prévia
recurso hídrico do domínio da União.
manifestação, autorização ou licença dos
§ 2º (VETADO)
órgãos e entidades competentes.
Art. 10 Dependerá de cadastramento e da
outorga do direito de uso a derivação de
água de seu curso ou depósito, superficial
ou subterrâneo, para fins de utilização no
abastecimento urbano, industrial, agrícola e
outros, bem como o lançamento de
efluentes nos corpos d´água, obedecida a
legislação federal e estadual pertinentes e
atendidos
os
critérios
e
normas
estabelecidos no regulamento. [...]
Art. 12 Por infração de qualquer disposição
legal ou regulamentar referentes à
execução de obras e serviços hidráulicos,
derivação de recursos hídricos do domínio
ou administração do Estado de São Paulo,
ou pelo não atendimento das solicitações
feitas, ao infrator, a critério da autoridade
competente, ficará sujeito às seguintes
penalidades, independente da sua ordem
de enumeração: [...]
Das Disposições Transitórias
Art. 7º Compete ao Departamento de Águas
e Energia Elétrica – DAEE, no âmbito do
Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos – SIGRH, exercer as
atribuições que lhe forem conferidas por lei,
especialmente:
I
–
autorizar
a
implantação
de
empreendimentos que demandem o uso de
recursos hídricos, em conformidade com o
disposto no art. 9º desta lei, sem prejuízo da
licença ambiental;
II – cadastrar os usuários e outorgar o
direito de uso dos recursos hídricos, na
conformidade com o disposto no art. 10 e
aplicar as sanções previstas nos artigos 11
e 12 desta lei; [...]
Quadro 51 - Art. 14, §§ 1º e 2º, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Com relação ao § 2º, do artigo 14, da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) que foi
vetado, teria a seguinte redação:
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Art. 14 [...]
§ 2° O Poder Executivo Federal articular-se-á previamente com os
dos Estados e o do Distrito Federal para a outorga de direitos de uso
de recursos hídricos em bacias hidrográficas com águas do domínio
federal e estadual.
Razões do veto:
A expressão, articulação, inserida no § 2° do art. 14 é vaga,
dependendo de regulamentação específica de modo a evitar-se
conflitos quando da atuação dos órgãos federais no exercício de
suas competências legais. Note-se, ademais, que o dispositivo impõe
a articulação somente ao Governo Federal, omitindo-se quando o ato
de outorga partir de governo estadual. Cabe lembrar que grande
parte dos potenciais hidráulicos a serem ainda aproveitados estão
em rios do domínio dos Estados. Assim, se o Estado outorgar
concessões e autorizações para outros fins, sem articular-se com o
Governo Federal, poderão os potenciais de energia hidráulica, que
são de propriedade da União, ser inviabilizados.

O motivo alegado nas Razões de Veto, não nos parece cabível. Em primeiro
lugar, a expressão “articulação” não é vaga como mencionado. Se assim fosse, o
artigo 4º da lei em foco (BRASIL, 1997a) também deveria ter sido vetado, pois prevê
que a “União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos
recursos hídricos de interesse comum.” Nota-se que o objetivo do legislador em
ambos os artigos é o mesmo, ou seja, gestão articulada entre os entes federativos, a
nosso ver, premissa básica para a gestão hídrica.
Em segundo lugar, ao vetar o parágrafo em tela, não observou-se que a
União tem competência para gerir os recursos hídricos do seu domínio. Portanto,
pode articular-se com os demais entes federativos para executar tal fim. Ao
estabelecer atribuição ao “Poder Executivo Federal” o presente dispositivo, como
tantos outros na lei em exame, teria caráter específico, isto é, deveria ser cumprido
pela União.
Portanto, a justificativa do veto não faz sentido.
Destaca-se que no tocante à Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) o inciso III e
parágrafo único, do artigo 7º, das Disposições Transitórias, foram revogados pela Lei
nº 12.183, de 29 de dezembro (SÃO PAULO, 2005).
O órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela outorga de direito de
uso dos recursos hídricos do domínio da União é a Agência Nacional de Águas –
ANA, criada pela Lei nº 9.984 (BRASIL, de 2000c).
E, no Estado de São Paulo é o Departamento de Águas e Energia Elétrica
(Daee), autarquia, atualmente vinculada à Secretaria de Saneamento e Energia.

300

Registre-se que a referida autarquia foi criada pela Lei nº 1.350, de 12 de
dezembro (SÃO PAULO, 1951), revogada pelo Decreto nº 52.636, de 3 de fevereiro
(SÃO PAULO, 1971) e suas alterações. O regulamento aprovado pelo citado decreto
elenca dentre as atribuições da entidade:
Art. 4º [...]
VIII - examinar e instruir estudos e projetos de órgãos públicos ou
particulares, para efeito de autorização, concessão e permissão para
uso ou derivação de águas do domínio estadual, como também nas
águas do domínio federal, no que lhe for delegado ou atribuído; [...]

Posteriormente, o regulamento da outorga de direitos de uso dos recursos
hídricos, de que tratam os artigos 9º a 13 da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), e
que foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 41.258 (SÃO PAULO, 1996) e sua
alteração, determina que o Daee é o órgão outorgante estadual.
Atualmente, a previsão legal contida no §1º do art. 14, da Lei nº 9.433
(BRASIL, 1997a) está gerando frutos, pois os entes da federação, dentro das
respectivas competências, estão em processo de articulação também nesta área. E
como prova tem-se a Resolução nº 429 (BRASIL, 2004d):
Considerando o disposto no art. 14, §1o, da Lei no 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, que autoriza o Poder Executivo Federal delegar aos
Estados e ao Distrito Federal a competência para conceder outorga
de direito de uso de recursos hídricos do domínio da União;
Considerando que o Sistema Cantareira, que envolve os Rios Atibaia
e Jaguari e seus respectivos formadores, demanda uma gestão
compartilhada entre a União e os Estados de São Paulo e Minas
Gerais;
Considerando que os Estados de São Paulo e Minas Gerais
possuem infra-estrutura técnica e administrativa necessária para a
concessão de outorgas;
Considerando as conclusões do Estudo Técnico ANA – Doc.
12023/2004, desenvolvido para estabelecimento das condições de
operação do Sistema Cantareira; e
Considerando as projeções de consumo apresentadas na Nota
Técnica ANA – Doc. 12024/2004
Resolveu:
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Art. 1º Delegar aos Estados de São Paulo e Minas Gerais, por
intermédio das suas respectivas entidades outorgantes o
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e o Instituto
Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, a competência para outorgas
preventivas e do direito de uso dos recursos hídricos do domínio da
União na Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí,
no âmbito do respectivo território, incluindo-se os Rios Piracicaba,
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Jaguari até a confluência com o Rio Camanducaia (MG) (46,31ºW;
22,84ºS), Atibaia, Camanducaia ou Guardinha, Camanducaia (MG),
os Ribeirões do Cancã ou da Cachoeirinha, dos Godóis, e os
Córregos do Abel e Guaraiúva no âmbito da Bacia Hidrográfica do
Rio Piracicaba.

Atente-se que a competência retro mencionada é apenas no tocante ao ato
de outorga de direito de uso dos recursos hídricos. Não pode-se confundir com
outros instrumentos da Política Nacional.
Tem-se, ainda, a Resolução Conjunta ANA/DAEE/IGAM nº 499 (BRASIL,
2005d), que dispõe sobre os procedimentos para a regularização dos usos dos
recursos hídricos nos rios do domínio da União nas Bacias Hidrográficas dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, por meio de cadastramento, retificação ou retificação
dos dados de outorga e cobrança.
Saliente-se, outrossim, que estas delegações não significam que há
acréscimo financeiro aos cofres públicos estaduais. Pelo contrário, os entes
federativos arcam com todos os custos referentes ao cadastramento e às outorgas
em tela.

Continua

LF nº 9.433/97
Art. 15 A outorga de direito de uso de
recursos hídricos poderá ser suspensa
parcial ou totalmente, em definitivo ou por
prazo
determinado,
nas
seguintes
circunstâncias:
I – não cumprimento pelo outorgado dos
termos da outorga;
II – ausência de uso por três anos
consecutivos;
III – necessidade premente de água para
atender a situações de calamidade,
inclusive as decorrentes de condições
climáticas adversas;

LE nº 7.663/91
Art. 10 Dependerá de cadastramento e da
outorga do direito de uso a derivação de
água de seu curso ou depósito, superficial
ou subterrâneo, para fins de utilização no
abastecimento urbano, industrial, agrícola e
outros, bem como o lançamento de
efluentes nos corpos d´água, obedecida a
legislação federal e estadual pertinentes e
atendidos
os
critérios
e
normas
estabelecidos no regulamento. [...]
Art. 12 Por infração de qualquer disposição
legal ou regulamentar referentes à
execução de obras e serviços hidráulicos,

302

Conclusão

LF nº 9.433/97
IV – necessidade de se prevenir ou reverter
grave degradação ambiental;
V – necessidade de se atender a usos
prioritários, de interesse coletivo, para os
quais não se disponha de fontes
alternativas;
VI – necessidade de serem mantidas as
características de navegabilidade do corpo

LE nº 7.663/91
derivação de recursos hídricos do domínio
ou administração do Estado de São Paulo,
ou pelo não atendimento das solicitações
feitas, ao infrator, a critério da autoridade
competente, ficará sujeito às seguintes
penalidades, independente da sua ordem
de enumeração: [...]
III – intervenção administrativa, por prazo

de água.

determinado, para execução de serviços e
obras necessárias ao efetivo cumprimento
das condições de outorga ou para o
cumprimento de normas referentes ao uso,
controle, conservação e proteção dos
recursos hídricos;
IV – embargo definitivo, com revogação da
outorga, se for o caso, para repor
incontinenti, no seu antigo estado, os
recursos hídricos, leitos e margens, nos
termos dos artigos 58 e 59 do Código de
Águas ou tamponar os poços de extração
de água subterrânea. [...]
§ 2º Sempre que da infração cometida
resultar prejuízo a serviço público de
abastecimento de água, riscos à saúde ou à
vida, perecimento de bens ou animais, ou
prejuízos de qualquer natureza a terceiros,
a multa a ser aplicada nunca será inferir à
metade do valor máximo cominado em
abstrato. [...]
Quadro 52 - Art. 15, incisos I a VI da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Os artigos 58 e 59 do Código de Águas - Decreto 24.643, de 10 de julho
(BRASIL, 1934)178 -, mencionados na lei paulista, dispõem:
CAPÍTULO VI - Tutela dos direitos da administração e dos
particulares
Art. 58 - A administração pública respectiva, por sua própria força e
autoridade, poderá repor incontinente no seu antigo estado as águas
públicas, bem como o seu leito e margem, ocupados por particulares,
ou mesmo pelos Estados ou Municípios:
a) quando essa ocupação resultar da violação de qualquer lei,
regulamento ou ato da administração;
b) quando o exigir o interesse público, mesmo que seja legal a
ocupação mediante indenização, se esta não tiver sido
expressamente excluída por lei.

178

Retificado em 27 de julho de 1934 (POMPEU, 2006).
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Parágrafo único - Essa faculdade cabe à União, ainda no caso do
artigo 40, nº II, sempre que a ocupação redundar em prejuízo da
navegação que sirva, efetivamente, ao comércio.
Art. 59 - Se julgar conveniente recorrer a juízo, a administração pode
fazê-lo tanto no juízo petitório como no juízo possessório.

Nota-se que a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), no artigo 15 e respectivos
incisos, elencou as condições que podem motivar a suspensão das outorgas. E,
posteriormente, tratou das infrações e penalidades (artigos 49 e 50179).
O legislador estadual, por sua vez, disciplinou de forma geral, reportando-se,
inclusive, ao Código de Águas (BRASIL, 1934). Vê-se, portanto, que o artigo 12, da
Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) e respectivo regulamento180 (SÃO PAULO,
2002b) e sua alteração, versam sobre a mesma matéria fixada no artigo 15, da Lei
nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
E, ainda, no tocante ao Código de Águas (BRASIL, 1934), saliente-se que o
artigo 58 e respectivo parágrafo único, estão em vigor e complementa-os o artigo 50
da Lei Federal nº 9.433 (BRASIL, 1997a) ao estabelecer o elenco de sanções a
serem aplicadas (POMPEU, 2006, ps. 189-190).
Com relação ao artigo 59 (BRASIL, 1934), o referido autor ressalta que
também está em vigor, por não conflitar com normas posteriores. Lembrando que a
Constituição Federal (BRASIL, 1988b) prevê essa possibilidade ao prever que: “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito” (art. 5º,
XXXV).
Continua

LF nº 9.433/97
Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de
recursos hídricos far-se-á por prazo não
excedente a trinta e cinco anos, renovável.
Art. 17 (VETADO)

179

LE nº 7.663/91
Art. 10 Dependerá de cadastramento e da
outorga do direito de uso a derivação de
água de seu curso ou depósito, superficial
ou subterrâneo, para fins de utilização no
abastecimento urbano, industrial, agrícola e
outros, bem como o lançamento de

Matéria que será apreciada ao examinar os artigos 49 e 50 da citada lei (SÃO PAULO,
1991e).
180
Decreto nº 41.258 (SÃO PAULO, 1996).
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LE nº 7.663/91
efluentes nos corpos d´água, obedecida a
legislação federal e estadual pertinentes e
atendidos
os
critérios
e
normas
estabelecidos no regulamento.
Parágrafo único – O regulamento desta lei
estabelecerá diretrizes quanto aos prazos
para
o
cadastramento
e
outorga
mencionados no caput deste artigo
Quadro 53 - Art. 16 e 17, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Ratificando o disciplinado na Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), a Lei nº 9.984
(BRASIL, 2000c), dispõe acerca dos limites de prazos das outorgas de direito de uso
de recursos hídricos do domínio da União, em seus artigos 5º e § 2º, do artigo 6º.
O Estado, por sua vez, preferiu tratar da matéria, abordando diretrizes
gerais.
Assim, no Estado, as especificações estão fixadas por meio de regulamento,
Decreto nº 41.258 (SÃO PAULO, 1996) . É importante ressaltar que a forma adotada
pela lei paulista (SÃO PAULO, 1991e) permite que o corpo técnico, bastante
competente para analisar a questão, determine os prazos para as outorgas de direito
de uso dos recursos hídricos.
Assim, consoante fixado pelo Decreto nº 41.258 (SÃO PAULO, 1996) e sua
alteração, tem-se que:
Art. 7º Os atos de outorga estabelecerão o prazo respectivo, de
acordo com os limites fixados em norma interna do Departamento de
Águas e Energia Elétrica – DAEE.
Parágrafo único – Poderá o Departamento de Águas e Energia
Elétrica – DAEE, a seu critério exclusivo, em caráter excepcional, em
função
de
situações
emergenciais
ou
porque
fatores
socioeconômicos o justifiquem, fazer outorga com prazo diferente
dos fixados em norma interna.
Art. 8º Quando estudos de planejamento regional de recursos
hídricos ou a defesa do bem público tornarem necessária a revisão
da outorga, poderá o Departamento de Águas e Energia Elétrica –
DAEE:
I – prorrogar o prazo estabelecido no ato de outorga;
II – revogar o ato de outorga, a qualquer tempo.
Parágrafo único – A revogação será obrigatório, quando deixarem
de existir os pressupostos legais da outorga.
Art. 9º A outorga poderá ser renovada, devendo o interessado
apresentar requerimento nesse sentido, até 6 (seis) meses antes do
respectivo vencimento.
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Art. 10 Perece de pleno direito a outorga se durante 3 (três) anos
consecutivos o outorgado deixar de fazer uso das águas.

A Portaria nº 717, de 1996 (SÃO PAULO, 2002b), em obediência ao
determinado nas normas citadas dispõe que:
Art. 10 - Os atos de outorga estabelecerão, nos casos comuns,
prazo fixo de validade, a saber:
a - até o término das obras, nas licenças de execução;
b - máximo de 5 (cinco) anos, para as autorizações;
c - máximo de 10 (dez) anos, para as concessões;
d - máximo de 30 (trinta) anos, para as obras hidráulicas.
Parágrafo único - Poderá o DAEE, a seu critério exclusivo, em
caráter excepcional, sempre em função de situações emergenciais e
desde que fatores sócio-econômicos o justifiquem, fixar prazos
diferentes dos estabelecidos neste artigo.
Art. 11 - O ato de outorga poderá ser revogado a qualquer tempo,
não cabendo ao outorgado indenização a qualquer título e sob
qualquer pretexto nos seguintes casos: a - quando estudos de
planejamento regional de recursos hídricos ou a defesa do bem
público, tornarem necessária a revisão da outorga.
b - na hipótese de descumprimento de qualquer norma legal ou
regulamentar, atinente à espécie.
Art. 12 - A outorga poderá ser renovada, devendo o interessado
apresentar requerimento nesse sentido, até 6 (seis) meses antes do
respectivo vencimento.
Art. 13 - Perece de pleno direito a outorga, se durante 3 (três) anos
consecutivos o outorgado deixar de fazer uso do direito de
interferência ou de uso do recurso hídrico.

O artigo 17 do Projeto de Lei que deu origem a Lei nº 9.433 (BRASIL,
1997a) teve seu artigo 17 vetado, pelos motivos a seguir especificados:
Art. 17. A outorga não confere delegação de poder público ao seu
titular.
Parágrafo único. A outorga de direito de uso de recursos hídricos
não desobriga o usuário da obtenção da outorga de serviço público
prevista nas Leis n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e n° 9.074, de
7 de julho de 1995.
Razões do veto
Os potenciais de energia hidráulica estão incluídos nas outorgas
previstas no art. 12 do Projeto. Pelo Código de Águas, pela
legislação da concessão de serviços públicos em geral e do setor
elétrico em especial, a outorga dessas concessões confere
delegação de poder público. Desse modo, a determinação genérica
contida no artigo 17 apresenta-se incompatível com o restante do
ordenamento jurídico nacional sobre a matéria, sendo necessária a
sua supressão.
Por outro lado, a instituição de dupla outorga para a produção de
energia hidráulica, prevista no parágrafo único do art. 17, sendo uma
para a exploração do potencial e outra para a utilização dos recursos
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hídricos, fará com que os vencedores das licitações do setor elétrico,
disciplinadas por leis especiais e muitas com editais e minutas de
contrato em pleno andamento, tenham que, posteriormente, vir a
solicitar outra concessão para o uso da água, certamente com novas
exigências. A bem do interesse público, os vencedores das licitações
precisarão contar com a garantia da outorga total do objeto licitado, e
não apenas de parte.
LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 18. A outorga não implica a alienação Art. 2º A PERH tem por objetivo assegurar
parcial das águas, que são inalienáveis, que a água, recurso natural essencial à
mas o simples direito de seu uso.
vida, ao desenvolvimento econômico e ao
bem-estar social, possa ser controlada e
utilizada, em padrões de qualidade
satisfatórios, por seus usuários atuais e
pelas gerações futuras, em todo território do
Estado de São Paulo.
Art. 3º A PERH atenderá aos seguintes
princípios: [...]
III – reconhecimento do recurso hídrico
como um bem público, de valor econômico,
cuja
utilização
deve
ser
cobrada,
observados os aspectos de quantidade,
qualidade e as peculiaridades das bacias
hidrográficas; [...]
Art. 9º A implantação de qualquer
empreendimento que demande a utilização
de recursos hídricos, superficiais ou
subterrâneos, a execução de obras ou
serviços que alterem seu regime, qualidade
ou quantidade dependerá de prévia
manifestação, autorização ou licença dos
órgãos e entidades competentes.
Art. 10 Dependerá de cadastramento e da
outorga do direito de uso a derivação de
água de seu curso ou depósito, superficial
ou subterrâneo, para fins de utilização no
abastecimento urbano, industrial, agrícola e
outros, bem como o lançamento de
efluentes nos corpos d´água, obedecida a
legislação federal e estadual pertinentes e
atendidos
os
critérios
e
normas
estabelecidos no regulamento. [...]
Quadro 54 - Art. 18, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Releva notar que nos anos de 1991 e 1997, quando as leis estadual e
federal que disciplinam acerca das respectivas Políticas de Recursos Hídricos foram
editadas, o Código Civil em vigor era o de 1916 – Lei nº 3.071, de 1º de janeiro
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(BRASIL, 1916). E que encontra-se, atualmente, revogado pela Lei nº 10.406, de 10
de janeiro (BRASIL, 2002a).
Os artigos 65, 66 e 67 do Código Civil anterior (BRASIL, 1916), que
disciplinavam sobre os bens públicos, trataram os mares e rios como bem de uso
comum do povo e inalienável.
O Código em vigor (BRASIL, 2002a) não alterou os respectivos dispositivos
e ratificou a dominialidade dos mares e rios, como preconizado pela Constituição
Federal (BRASIL, 1988b).
No artigo 100 do Código Civil (BRASIL, 2002a) está definido que: “Os bens
públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”.
Por isso, sem precisar descer a minúcias, a lei paulista (SÃO PAULO,
1991e) traça diretrizes gerais e não tece considerações sobre uma questão que já
está devidamente normatizada. Ainda assim, observa-se que em determinados
artigos, como os citados no quadro 43, a idéia da inalienabilidade das águas está
salientada.
Continua

LF nº 9.433/97
Art. 5 º São instrumentos da PNRH: [...]
IV – a cobrança pelo uso de recursos
hídricos; [...]
Art. 19 A cobrança pelo uso de recursos
hídricos objetiva:
I – reconhecer a água como bem
econômico e dar ao usuário uma indicação

LE nº 7.663/91
Art. 3º A PERH atenderá aos seguintes
princípios: [...]
III – reconhecimento do recurso hídrico
como um bem público, de valor econômico,
cuja
utilização
deve
ser
cobrada,
observados os aspectos de qualidade,
quantidade e as peculiaridades das bacias
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de seu real valor;
II – incentivar a racionalização do uso da
água;
III – obter recursos financeiros para o
financiamento dos programas e
intervenções contemplados nos Planos de
Recursos Hídricos.

181

LE nº 7.663/91
hidrográficas; [...]
Art. 14 A utilização dos recursos hídricos
será cobrada na forma estabelecida nesta
lei e em seu regulamento, obedecidos os
seguintes critérios: [...]
Art. 36 – Constituirão recursos do
FEHIDRO181: [...]
V – resultado da cobrança pela utilização de
recursos hídricos; [...]
Art. 37 A aplicação de recursos do
FEHIDRO deverá ser orientada pelo PERH,
devidamente compatibilizado com o Plano
Plurianual,
a
Lei
de
Diretrizes
Orçamentárias e com o orçamento anual do
Estado, observando-se:
I – os planos anuais e plurianuais de
aplicação de recursos financeiros seguirão
as diretrizes e atenderão os objetivos do
PERH e os objetivos e metas dos planos e
programas
estabelecidos
por
bacias
hidrográficas;
II – o produto decorrente da cobrança pela
utilização dos recursos hídricos será
aplicado em serviços e obras hidráulicas e
de saneamento, de interesse comum,
previstos no PERH e nos planos estaduais
de saneamento, neles incluídos os planos
de proteção e de controle da poluição das
águas, observando-se:
a) prioridade para os serviços e obras de
interesse comum, a serem executados na
mesma bacia hidrográfica em que foram
arrecadados;
b) até 50 por cento do valor arrecadado em
uma bacia hidrográfica poderá ser aplicado
em outra, desde que esta aplicação
beneficie a bacia onde foi feita a
arrecadação e haja aprovação pelo CBH
respectivo;
III – os planos e programas aprovados pelos
CBHs, a serem executados com recursos
obtidos pela cobrança pela utilização dos
recursos hídricos nas respectivas bacias
hidrográficas, terão caráter vinculante para
aplicação desses recursos;
IV – preferencialmente, aplicações do

FEHIDRO regulamentado pelo Decreto nº 48.896, de 26/08/04, que foi alterado pelos
Decretos nº 51.478, de 10/01/07; nº 53.027, de 26/05/08 e nº 54.663, de 06/08/09.
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FEHIDRO serão feitas pela modalidade de
empréstimo;
V – poderão ser estipendiados à conta do
FEHIDRO a formação e o aperfeiçoamento
de quadros de pessoal em gerenciamento
de recursos hídricos.
§ 1º Para atendimento do estabelecido nos
incisos II e III, deste artigo, o FEHIDRO será
organizado mediante subcontas, que
permitam a gestão autônoma dos recursos
financeiros pertinentes a cada bacia
hidrográficas.
§ 2º os programas referidos no artigo 5º,
desta lei, quando não se relacionarem
diretamente com recursos hídricos, poderão
beneficiar-se de recursos do FEHIDRO, em
conformidade com o PERH.
Quadro 55 - Art. 5º, inciso IV e art. 19, incisos I a III, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Registre-se que a possibilidade de se instituir a cobrança pelo uso dos
recursos hídricos no Brasil foi introduzida pelo artigo 68 do Código Civil – Lei nº
3.071 (BRASIL, 1916). Posteriormente, o Código de Águas – Decreto nº 24.643
(BRASIL, 1934), ratificou que: “O uso comum das águas pode ser gratuito ou
retribuído, conforme as leis e regulamentos da circunscrição administrativa a que
pertencerem” (art. 2º).
Finalmente, a Lei nº. 10.406 (BRASIL, 2002a) em seu artigo 103, recepciona
o dispositivo citado, estabelecendo que: “O uso comum dos bens públicos pode ser
gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja
administração pertencerem.”
Portanto, não há dúvida de que o referido instrumento está previsto no
ordenamento jurídico pátrio há anos. E os dispositivos contidos na legislação, ora
comentada, não trazem grande inovação.
Observa-se que a diferença entre as citadas leis (BRASIL, 1997a e SÃO
PAULO, 1991e) é a forma como abordam a questão.
A Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), por exemplo, elenca os objetivos da
cobrança, no artigo 19.
Por outro lado, o Estado ao editar a lei em tela (SÃO PAULO, 1991e), tratou
os objetivos da cobrança, de forma abrangente. Sem descer a minúcias.
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E, no tocante à efetivação da cobrança, o referido Estado tem uma
peculiaridade. O Poder Executivo paulista com base no princípio da legalidade,
previsto no Texto Magno (BRASIL, 1988b), - “ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II) -, entendeu que a
matéria merecia ser objeto de lei específica e negou-se a regulamentar a questão.
Assim, em 1998, o Governador encaminhou à Assembléia Legislativa, o
Projeto de Lei nº 20. Após inúmeros debates e seminários realizados, com a
participação de todos os segmentos interessados, foram incorporadas sugestões,
visando aperfeiçoar o texto, que deu origem ao Projeto de Lei nº 676, de 11 de
dezembro.
Depois de longos anos, foi aprovada a Lei nº 12.183, de 29 de dezembro
(SÃO PAULO, 2005), que dispõe sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos
no Estado. Tendo sido regulamentada por meio do Decreto nº 50.667, de 30 de
março (SÃO PAULO, 2006c e SÃO PAULO, 2006d).
Ainda, ao tratar da legislação paulista, destaca-se que a Lei nº 7.663 (SÃO
PAULO, 1991e) foi alterada pela Lei nº 10.843, de 5 de julho (SÃO PAULO, 2001),
que introduziu a Seção IV, artigos 37-A e 37-B. Os referidos artigos disciplinam
acerca dos beneficiários do Fehidro. Foi incorporado:
Seção IV Dos Beneficiários
Artigo 37-A - Podem habilitar-se à obtenção de recursos do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, por intermédio de
financiamentos reembolsáveis ou não:
I - pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e
indireta do Estado e dos Municípios de São Paulo;
II - concessionárias e permissionárias de serviços públicos, com
atuação nos campos do saneamento, no meio ambiente ou no
aproveitamento múltiplo de recursos hídricos;
III - consórcios intermunicipais regularmente constituídos;
IV - entidades privadas sem finalidades lucrativas, usuárias ou não
de recursos hídricos, mediante realização de estudos, projetos,
serviços, ações e obras enquadradas nos Planos das Bacias
Hidrográficas e no Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, e
que preencham os seguintes requisitos:
a) constituição definitiva, há pelo menos 4 (quatro) anos, nos termos
da legislação pertinente;
b) deter, dentre suas finalidades principais, a proteção ao meio
ambiente ou atuação na área dos recursos hídricos;
c) atuação comprovada no âmbito do Estado ou da Bacia
Hidrográfica."
Artigo 37-B - As pessoas jurídicas de direito privado, usuárias de
recursos hídricos, poderão habilitar-se à obtenção de recursos do
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Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, por intermédio de
financiamentos reembolsáveis.
Parágrafo único - Os recursos do FEHIDRO repassados a pessoas
jurídicas de direito privado, com finalidades lucrativas não poderão
incorporar-se definitivamente aos seus patrimônios, sob pena de
suspensão dos repasses e devolução dos valores recebidos,
acrescidos das cominações legais e negociais.

Pelo

exposto,

nota-se

que

o

Estado

criou

um

fundo

visando,

especificamente, dar apoio à gestão hídrica Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e).
Releva notar que a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), não normatizou acerca da
presente questão, pois a referida matéria não diz respeito às normas gerais.
LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 20. Serão cobrados os usos de Art. 14 A utilização dos recursos hídricos
recursos hídricos sujeitos a outorga nos será cobrada na forma estabelecida nesta
termos do art. 12 desta Lei.
lei e em seu regulamento, obedecidos os
Parágrafo único – (VETADO)
seguintes critérios: [...]
Quadro 56 - Art. 20, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Registre-se que a natureza jurídica da contraprestação pelo uso das águas
públicas é considerada preço público e faz parte das receitas originárias (tem como
fonte a exploração do patrimônio público ou a prestação de serviço público).
Portanto, a cobrança em tela, não configura tributo, que é toda prestação
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada”, Lei nº 5.172; Código Tributário Nacional
(BRASIL, 1966). 182
O parágrafo vetado, da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) fixava que:
Art. 20. [...]
Parágrafo único. Isenções de pagamento pelo uso de recursos
hídricos, ou descontos nos valores a pagar, com qualquer finalidade,
somente serão concedidos mediante o reembolso, pelo poder
182

Tributos (arts. 16, 77, 78 e 81), classificam-se em: imposto (fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte); taxa (fato
gerador o exercício regulador do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de
serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição);
contribuição de melhoria (instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que
decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado).
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concedente, do montante de recursos que deixarem de ser
arrecadados.
Razões do veto:
"A cobrança pelo uso dos recursos hídricos constituirá receita do
poder concedente, que por sua vez gerenciará a concessão de
eventuais isenções, não cabendo, portanto, reembolso tendo em
vista que as figuras de credor e devedor se confundiriam. A restrição
imposta ao poder concedente para dar isenções ou descontos no
pagamento pelo uso de recursos hídricos - inclusive para projetos
estaduais ou municipais de pouca rentabilidade, porém com forte
impacto social, tais como saneamento básico e abastecimento de
água potável - retira dos executivos federal e estaduais o poder
discricionário de modelarem os valores das taxas ou tarifas às suas
políticas públicas. Em alguns casos, esse dispositivo resultará em
despesas para o Tesouro Nacional, não identificadas nem
mensuradas.

A Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), por sua vez, remete a matéria à Lei nº
12.183, de 29 de dezembro (SÃO PAULO, 2005), que dispõe sobre a cobrança pelo
uso dos recursos hídricos no Estado. O artigo 5º do referido texto legal dispõe que:
Art. 5º - Estão sujeitos à cobrança todos aqueles que utilizam os
recursos hídricos.
§ 1º - A utilização de recursos hídricos destinada às necessidades
domésticas de propriedades e de pequenos núcleos populacionais
distribuídos no meio rural estará isenta de cobrança quando
independer de outorga de direito de uso, conforme legislação
específica.
§ 2º - Os responsáveis pelos serviços públicos de distribuição de
água não repassarão a parcela relativa à cobrança pelo volume
captado dos recursos hídricos aos usuários finais residenciais, desde
que seja comprovado o estado de baixa renda do consumidor, nas
condições a serem definidas em regulamento.
§ 3º - A cobrança para fins de geração de energia elétrica seguirá o
que dispuser a legislação federal.
§ 4º - A utilização de recursos hídricos por micro e pequenos
produtores rurais será isenta de cobrança, conforme dispuser a
regulamentação.
§ 5º - vetado.

E o Decreto nº 50.667, de 30 de março (SÃO PAULO, 2006d), que
regulamenta a lei da cobrança (SÃO PAULO, 2005) fixa que:
Art. 5º - Estão sujeitos à cobrança todos os usuários que utilizam os
recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
§ 1º - Ficam isentos da cobrança prevista no "caput" deste artigo:
1. os usuários que se utilizam da água para uso doméstico de
propriedades ou pequenos núcleos populacionais distribuídos no
meio rural quando independer de outorga de direito de uso, conforme
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dispuser ato administrativo do Departamento de Águas e Energia
Elétrica - DAEE183, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 1º do
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 41.258, de 31 de outubro de
1996, acrescentados pelo artigo 36 deste decreto.
2. os usuários com extração de água subterrânea em vazão inferior a
cinco metros cúbicos por dia que independem de outorga, conforme
disposto no artigo 31, § 3º, do Decreto nº 32.955, de 7 de fevereiro
de 1991.
§ 2º - Serão considerados usuários finais de baixa renda, aos quais
os serviços públicos de distribuição de água não repassarão a
parcela relativa à cobrança pelo volume captado dos recursos
hídricos, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 12.183 de 29 de
dezembro de 2005, aqueles que se enquadrarem nas seguintes
condições:
1. os classificados na categoria "tarifa social" ou equivalente, nos
respectivos cadastros das concessionárias públicas ou privadas dos
serviços de água e esgoto no seu município;
2. nos municípios onde a estrutura tarifária não contemple a "tarifa
social" ou equivalente, os inscritos nos cadastros institucionalmente
estabelecidos dos programas sociais dos Governos Municipais,
Estadual ou Federal ou que estejam cadastrados como potenciais
beneficiários desses programas.
§ 3º - A cobrança para fins de geração de energia elétrica seguirá o
que dispuser a legislação federal.

Ressalte-se que, muito embora não esteja expresso na Lei nº 12.183 (SÃO
PAULO, 2005) o artigo 11, inciso I da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) foi
revogado pela lei que aprovou a cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Estado.
Isso porque o referido dispositivo estabelecia que:
Art. 11 Constitui infração às normas de utilização de recursos
hídricos superficiais e subterrâneos:
I – derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem
a respectiva outorga de direito de uso: [...] (SÃO PAULO, 1991e)
LF nº 9.433/97
Art. 21. Na fixação dos valores a serem
cobrados pelo uso dos recursos hídricos
devem ser observados, dentre outros:
I – nas derivações, captações e extrações
de água, o volume retirado e seu regime de
variação;
II – nos lançamentos de esgotos e demais
resíduos líquidos ou gasosos, o volume
lançado e seu regime de variação e as
características físico-químicas, biológicas e
183

LE nº 7.663/91
Art. 14 A utilização dos recursos hídricos
será cobrada na forma estabelecida nesta
lei e em seu regulamento, obedecidos os
seguintes critérios:
I – cobrança pelo uso ou derivação,
considerará a classe de uso preponderante
em que for enquadrado o corpo d´água
onde se localiza o uso ou derivação, a
disponibilidade hídrica local, o grau de
regularização assegurado por obras

Portaria Daee nº 2.292, de 2006 (SÃO PAULO, 2007h) aprova a norma que disciplina
acerca dos usos que independem de outorga de recursos hídricos superficiais e
subterrâneos.
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Conclusão

LF nº 9.433/97
de toxidade do afluente.

LE nº 7.663/91
hidráulicas, a vazão captada em seu regime
de variação, o consumo efetivo e a
finalidade a que se destina; e
II – cobrança pela diluição, transporte e
assimilação de efluentes de sistemas de
esgotos e de outros líquidos, de qualquer
natureza, considerará a classe de uso em
que for enquadrado o corpo d´água
receptor,
o
grau
de
regularização
assegurado por obras hidráulicas, a carga
lançada e seu regime de variação,
ponderando-se
dentre
outros,
os
parâmetros orgânicos físico-químicos dos
efluentes e a natureza da atividade
responsável pelos mesmos.
§ 1º - No caso do inciso II, os responsáveis
pelos lançamentos não ficam desobrigados
do cumprimento das normas e padrões
legalmente estabelecidos, relativos ao
controle de poluição.
§ 2º - Vetado.
§ 3º - No caso do uso de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica
aplicar-se-á legislação federal específica.
Quadro 57 - Art. 21, incisos I a II, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Como pode-ser observar, o § 2º, do inciso II, do artigo 14 da Lei nº 7.663
(SÃO PAULO, 1991e) foi vetado. O PL nº 39, de 1991 continha a seguinte proposta:
Art. 14 [...]
II – [...]
§ 2º - Os usos insignificantes, observado o disposto no art. 25, inciso
IV, poderão deixar de ser cobrados.

E as Razões de Veto apontadas pelo Governador do Estado, em 30 de
dezembro de 1991 (A-nº 129/91), estão assim embasadas:
Entretanto, vejo-me compelido a negar meu assentimento ao inciso
IV do artigo 25, ao inciso IV do artigo 26, ao artigo 5º das
Disposições Transitórias, uma vez que esses dispositivos se
revelam, sob mais de um aspecto, inconstitucionais e, em
decorrência de tal impugnação, ao § 2º do artigo 14 da propositura.
[...] Estabelece o inciso IV do artigo 25 que o Poder Executivo deverá
observar, na cobrança pela utilização dos recursos hídricos, os
critérios e normas fixados pelo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CRH.
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Essa providência caracteriza indevida intervenção do Poder
Legislativo em atividade da alçada do Executivo, sobrepondo-se à
competência privativa do Governador para exercer as atribuições
previstas nos artigos 47, inciso XIV184, e 120185 da Constituição do
Estado, o que acarreta afronta ao princípio político-constitucional da
separação dos poderes, inscrito no artigo 2º da Constituição da
República e privilegiado como um dos núcleos temáticos
irreformáveis do nosso ordenamento jurídico. [...] O veto ao § 2º do
artigo 14 do projeto se impõe em virtude da remissão que faz ao
inciso IV do artigo 25, ora impugnado.

Nota-se, portanto, que os usos insignificantes estavam inicialmente previstos
na lei do Estado (SÃO PAULO, 1991e).
Registre-se que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da
Resolução nº 48 de 21 de março (BRASIL, 2005a) estabelece critérios gerais para a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
E ao tratar desta questão, merece ser destacado que o Poder Executivo
Federal tem, atualmente, representação majoritária no CNRH.
Entende-se que a Resolução nº 48 (BRASIL, 2005a), impõe regras e
mandamentos aos Estados-membros, que conflitam com a autonomia dos entes
federativos, no tocante à organização político-administrativa, cláusula pétrea do
sistema federativo brasileiro - art. 18, caput, Constituição Federal (BRASIL, 1988b).
Por exemplo:
1. consta no texto normativo que a cobrança deverá ser efetuada “pela
entidade ou órgão gestor de recursos hídricos ou, por delegação destes, pela
Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade delegatária“ (art. 5º)186 (BRASIL, 2005a).
2. o artigo 3º, § 2º, “obriga” que os Estados mantenham um sistema de
informação atualizado com dados dos usuários e características das bacias, que
integrarão o SINGREH (BRASIL, 2005a).
3. o parágrafo único, do artigo 6º, disciplina acerca de atividades (estudos
técnicos) que as entidades e/ou órgãos gestores estaduais deverão cumprir
(BRASIL, 2005a) .

184

Art. 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas na
Constituição: “[...] XIV – praticar os demais atos de administração, nos limites da
competência do executivo;” (SÃO PAULO, 1989)
185
Art. 120 – Os serviços públicos serão remunerados por tarifa previamente fixada pelo
órgão executivo competente, na forma que a lei estabelecer (SÃO PAULO, 1989).
186
O referido dispositivo não conflita com a legislação do Estado de São Paulo. Contudo,
não compete ao CNRH normatizar acerca de matérias desta natureza.
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4. o artigo 7º, dispõe acerca dos mecanismos para definição dos valores da
cobrança. Questão essa, de interesse dos entes federativos responsáveis pela
cobrança (BRASIL, 2005a).
Avalia-se que a intenção dos membros do CNRH pode até ser justificada. No
entanto, a Lei Maior do país (BRASIL, 1988b) sob nenhuma hipótese, pode ser
maculada.
Por isso, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos do domínio do Estado
deve ser decidida, unicamente, pelo referido ente federativo. E quaisquer normas
que disciplinem de forma contrária estarão estabelecendo regras inconstitucionais.
Portanto, não precisarão ser cumpridas.
Por outro lado, a mencionada Resolução (BRASIL, 2005a), de forma
exemplar, determina que os critérios gerais para a cobrança, ali fixados, devem ser
observados, “quando pertinentes”.
Assim, a Lei nº 12.183 (SÃO PAULO, 2005) em seu artigo 9º contempla,
praticamente, os mesmos critérios da norma federal (BRASIL, 2005a). Com
pequenas diferenças, conforme pode-se verificar:
Continua
Res. CNRH nº 48/2005
Art. 7º Para a fixação dos valores a serem
cobrados pelo uso de recursos hídricos
deverão
ser
observados,
quando
pertinentes, os seguintes aspectos relativos:
I – à derivação, captação e extração:
a) natureza do corpo de água (superficial ou
subterrâneo);
b) classe em que estiver enquadrado o
corpo de água, no ponto de uso ou da
derivação;
c) a disponibilidade hídrica;
d) grau de regularização assegurado por
obras hidráulicas;
e) vazão reservada, captada, extraída ou
derivada e seu regime de variação;
f) vazão consumida, ou seja, a diferença
entre a vazão captada e a devolvida ao
corpo de água;
g) finalidade a que se destinam;
h) sazonalidade;
i) características e a vulnerabilidade dos
aqüíferos;
j) características físicas, químicas e
biológicas da água;

LE nº 12183/2005
Art. 9º - A fixação dos valores a serem
cobrados pela utilização dos recursos
hídricos considerará:
I - na captação, extração e derivação:
a) a natureza do corpo d'água - superficial e
subterrâneo;

b) a classe de uso preponderante em

que estiver enquadrado o corpo d'água
no local do uso ou da derivação;
c) a disponibilidade hídrica local;
d) o grau de regularização assegurado por
obras hidráulicas;
e) o volume captado, extraído ou derivado e
seu regime de variação;
f) o consumo efetivo ou volume consumido,
calculado pela diferença entre o volume
captado e o volume devolvido, dentro dos
limites da área de atuação do Comitê de
Bacia, ou pelo volume exportado para fora
desses limites, segundo o tipo de utilização
da água e seu regime de variação;
g) a finalidade a que se destinam;
h) a sazonalidade;
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Continuação
RES. CNRH nº 48/2005
k) localização do usuário na bacia;
l) práticas de racionalização, conservação,
recuperação e manejo do solo e da água;
m) condições técnicas, econômicas, sociais
e ambientais existentes;
n) sustentabilidade econômica da cobrança
por parte dos segmentos usuários;
o) práticas de reuso hídrico.
II – ao lançamento com o fim de diluição,
assimilação, transporte ou disposição final
de efluentes:
a) natureza do corpo de água;
b) classe em que estiver enquadrado o
.corpo de água receptor no ponto de
lançamento;
c) a disponibilidade hídrica;
d) grau de regularização assegurado por
obras hidráulicas;
e) carga de lançamento e seu regime de
variação, ponderando-se os parâmetros
biológicos, físico -químicos e de toxicidade
dos efluentes;
f) natureza da atividade;
g) sazonalidade do corpo receptor;
h) características e a vulnerabilidade das
águas de superfície e dos aqüíferos;
i) características físicas, químicas e
biológicas do corpo receptor;
j) localização do usuário na bacia;
k) práticas de racionalização, conservação,
recuperação e manejo do solo e da água;
l) grau de comprometimento que as
características físicas e os constituintes
químicos e biológicos dos efluentes podem
causar ao corpo receptor; e
m) vazões consideradas indisponíveis em
função da diluição dos constituintes
químicos e biológicos e da equalização das
características físicas dos efluentes;
n) redução da emissão de efluentes em
função de investimentos em despoluição;
o) atendimento das metas de despoluição
programadas nos Planos de Recursos
Hídricos pelos Comitês de Bacia;
p) redução efetiva da contaminação hídrica;
q) sustentabilidade econômica da cobrança
por parte dos segmentos usuários.
III – aos demais tipos de usos ou
interferências que alterem o regime, a
quantidade ou a qualidade da água de um
corpo hídrico:
a) natureza do corpo de água (superficial ou

LE nº 12183/2005
i) as características dos aqüíferos;

j) as características físico-químicas e
biológicas da água no local;
k) a localização do usuário na Bacia;
l) as práticas de conservação e manejo do
solo e da água;
.......................................................................
II - na diluição, transporte e assimilação de
efluentes: a) a classe de uso preponderante
em que estiver enquadrado o corpo d'água
receptor no local;
b) o grau de regularização assegurado por
obras hidráulicas;
c) a carga lançada e seu regime de
variação, ponderando-se os parâmetros
orgânicos e físico-químicos dos efluentes;
d) a natureza da atividade;
e) a sazonalidade;
f) a vulnerabilidade dos aqüíferos;
g) as características físico-químicas e
biológicas do corpo receptor no local do
lançamento;
h) a localização do usuário na Bacia; e
i) as práticas de conservação e manejo do
solo e da água;

…………………………………………………..
III - outros usos que alterem o regime, a
quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo d'água.
§ 1º - A fixação dos valores a serem e
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subterrâneo);
cobrados, de que trata este artigo, terá por
b) classe em que estiver enquadrado o base o volume captado, extraído, derivado e
corpo de água, no ponto de uso ou da consumido, bem como a carga dos
derivação;
efluentes lançados nos corpos d'água.
§ 2º - Os Comitês de Bacia poderão propor
c) a disponibilidade hídrica;
d) vazão reservada, captada, extraída ou diferenciação dos valores a serem
derivada e seu regime de variação;
cobrados, em função de critérios e
e) alteração que o uso poderá causar em parâmetros definidos em regulamento, que
sinergia com a sazonalidade;
abranjam a qualidade e disponibilidade de
f) características físicas, químicas e recursos hídricos, de acordo com as
biológicas da água;
peculiaridades das respectivas unidades
g) características e a vulnerabilidade dos hidrográficas.
§ 3º - Serão adotados mecanismos de
aqüíferos;
h) localização do usuário na bacia;
compensação e incentivos para os usuários
i) grau de regularização assegurado por que devolverem a água em qualidade
obras hidráulicas;
superior àquela determinada em legislação
j) sustentabilidade econômica da cobrança e normas regulamentares.
por parte dos segmentos usuários;
k) finalidade do uso ou interferência.
§ 1º Os Comitês de Bacia Hidrográfica
poderão propor diferenciação dos valores a
serem cobrados, em função de critérios e
parâmetros que abranjam a qualidade e a
quantidade de recursos hídricos, o uso e a
localização temporal ou espacial, de acordo
com as peculiaridades das respectivas
unidades hidrográficas.
§ 2º Os Comitês de Bacia Hidrográfica
poderão instituir mecanismos de incentivo e
redução do valor a ser cobrado pelo uso
dos recursos hídricos, em razão de
investimentos
voluntários para ações de melhoria da
qualidade, da quantidade de água e do
regime
fluvial, que resultem em sustentabilidade
ambiental da bacia e que tenham sido
aprovados pelo respectivo Comitê.
§ 3º Os valores cobrados em uma bacia
hidrográfica, na ocorrência de eventos
hidrológicos críticos e acidentes, poderão
ser alterados por sugestão do respectivo
Comitê de Bacia Hidrográfica e aprovação
pelo respectivo Conselho de Recursos
Hídricos, considerando a necessidade de
adoção de medidas e ações transitórias não
previstas no Plano de Recursos Hídricos
Quadro 58 - Resol. 48/2005 (BRASIL, 2005a) e Lei nº 12.183 (SÃO PAULO, 2005).
Fonte: elaborado pela autora
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Art. 22 Os valores arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos
serão aplicados prioritariamente na bacia
hidrográfica em que foram gerados e serão
utilizados:
I – no financiamento de estudos,
programas, projetos e obras incluídos nos
Planos de Recursos Hídricos;
II – no pagamento de despesas de
implantação e custeio administrativo dos
órgãos e entidades integrantes do
SINGREH.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas no
inciso II deste artigo é limitada a sete e meio
por cento do total arrecadado.
§ 2º Os valores previstos no caput deste
artigo poderão ser aplicados a fundo
perdido em projetos e obras que alterem, de
modo considerado benéfico à coletividade,
a qualidade, a quantidade e o regime de
vazão de um corpo de água.
§ 3º (VETADO)

187

LE nº 7.663/91
Art. 36 Constituirão recursos do FEHIDRO:
[...]
[V – resultado da cobrança pela utilização
de recursos hídricos; [...]187
Parágrafo único – Serão despendidos até
10% dos recursos do FEHIDRO com
despesas de custeio e pessoal, destinandose o restante, obrigatoriamente, para a
efetiva elaboração de projetos e execução
de obras e serviços do PERH.188
Art. 37 – A aplicação de recursos do
FEHIDRO deverá ser orientada pelo PERH,
devidamente compatibilizado com o Plano
Plurianual,
a
Lei
de
Diretrizes
Orçamentárias e com o orçamento anual do
Estado, observando-se: [...]
II – o produto decorrente da cobrança pela
utilização dos recursos hídricos será
aplicado em serviços e obras hidráulicas e
de saneamento, de interesse comum,
previstos no PERH e nos planos estaduais
de saneamento, neles incluídos os planos
de proteção e de controle da poluição das
águas, observando-se:
a) prioridade para os serviços e obras de
interesse comum, a serem executados na
mesma bacia hidrográfica em que foram
arrecadados;
b) até 50% do valor arrecadado em uma
bacia hidrográfica poderá ser aplicado em
outra, desde que esta aplicação beneficie a
bacia onde foi feita a arrecadação e haja
aprovação pelo CBH respectivo;189
III – os planos e programas aprovados pelos
CBHs, a serem executados com recursos
obtidos pela cobrança pela utilização dos
recursos hídricos nas respectivas bacias
hidrográficas, terão

O art. 16, do Decreto nº 50.667 (SÃO PAULO, 2006c e SÃO PAULO, 2006d), que
regulamenta a cobrança, estabelece que “as estimativas de arrecadação com a cobrança
constarão de rubricas específicas do Fehidro no orçamento estadual conforme legislação
pertinente.
188
O Decreto nº 48.896, de 26 de agosto (SÃO PAULO, 2004a) e suas alterações, dispõe
no § 2º, do artigo 11 que, no tocante aos 10% previstos para despesas de custeio e pessoal
- § 1º, art. 11 -, “poderão ser despendidos até 1/3 (um terço) desse valor, em programas de
desenvolvimento institucional, gerencial, tecnológico e treinamento de recursos humanos
aprovados pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos”.
189
A lei que institui a cobrança no Estado – nº 12.183 (SÃO PAULO, 2005) -, determina no §
3º, do art. 2º que “desde que haja proporcional benefício para a bacia sob sua jurisdição, o
Comitê poderá, excepcionalmente, decidir pela aplicação em outra bacia de parte do
montante arrecadado.
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caráter vinculante para a aplicação desses
recursos;190
IV – preferencialmente, aplicações do
FEHIDRO serão feitas pela modalidade de
empréstimos;
V – poderão ser estipendiados à conta dos
recursos do FEHIDRO a formação e o
aperfeiçoamento de quadros de pessoal em
gerenciamento de recursos hídricos;
§ 1º- Para atendimento do estabelecido nos
incisos II e III, deste artigo, o FEHIDRO será
organizado mediante subcontas, que
permitam a gestão autônoma dos recursos
financeiros pertinentes a cada bacia
hidrográfica. [...]191
Quadro 59 - Art. 22, da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

O vocábulo “prioritária” (caput, art. 22), exprime a idéia de que não há a
obrigatoriedade de aplicação dos recursos da cobrança, na bacia hidrográfica onde
foi arrecadado. O que pode vir a gerar conflitos. Isso porque a aplicação dos
recursos em foco é matéria a ser aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, que tem representatividade majoritária do Executivo Federal (50% mais
um), nos termos estabelecidos na Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
A Resolução CNRH nº 41 (BRASIL, 2004c), por exemplo, demonstra a
fragilidade imposta pela referida lei, pois ao tratar das prioridades para aplicação da
cobrança para o exercício de 2005, fixa que o CNRH “recomenda” aos órgãos
competentes que as receitas originárias da cobrança não sejam consignadas como
Reserva de Contingência no Âmbito da Lei Orçamentária Anual (art.1º, parágrafo
único, I).
E a Lei nº 10.881 (BRASIL, 2004b) com o objetivo de minimizar um possível
conflito, dispõe que os recursos da cobrança transferidos para a entidade

190

Ratificando esse ordenamento a Lei nº 12.183 (SÃO PAULO, 2005) determina que o
produto da cobrança estará vinculado às bacias hidrográficas em que for arrecadado (art. 2º,
§ 1º).
191
A Lei nº 12.183 (SÃO PAULO, 2005) dispõe em seu art. 7º acerca do repasse dos
recursos da cobrança ao FEHIDRO. E o seu regulamento - Decreto nº 50.667 (SÃO PAULO,
2006c) nos seus arts. 21 a 30 – Seção VII – “Do Fluxo Financeiro e da Aplicação dos
Recursos da Cobrança” -, especifica acerca do fluxo financeiro. O artigo 22, trata das
subcontas do FEHIDRO abertas para crédito dos recursos da cobrança.
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delegatária deverão cumprir o estabelecido na Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio (BRASIL, 2000b) – art. 9º, § 2º, que determina:
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias. [...]
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela
lei de diretrizes orçamentárias.

Registre-se, por oportuno, que a melhor forma de garantir que os recursos
sejam encaminhados à bacia hidrográfica onde foram arrecadados é alterar o artigo
22, caput, retirando o vocábulo “prioritariamente”.
O Estado de São Paulo, por sua vez, não deixou margens a dúvidas, nesse
sentido, como pode-se observar na Lei da Política Estadual de Recursos Hídricos
(SÃO PAULO, 1991e), na lei que dispõe sobre a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos (SÃO PAULO, 2005) e respectivo decreto regulamentador (SÃO PAULO,
2006c e SÃO PAULO, 2006d).
Com referência ao § 3º, do artigo 22, da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) que
foi vetado, demonstra com clareza que o texto da lei federal, que manteve em
grande parte os objetivos disciplinados na Política Estadual de São Paulo (SÃO
PAULO, 1991e), ao tratar da aplicação dos recursos financeiros da cobrança,
normatizou dentro de sua competência, mas de forma totalmente diferente do
legislador paulista. Conforme pode-se observar a seguir, o referido parágrafo,
pretendia limitar os valores que poderiam ser aplicados em outra bacia hidrográfica.
Avalia-se, que as considerações contidas nas “razões de veto”, deixaram de apontar
o âmago da questão, pois ao limitar a alocação de recursos, estava, indiretamente,
garantindo que o restante seria aplicado na bacia hidrográfica onde o recurso foi
arrecadado. E da forma como está no texto em vigor, não existem garantias. Segue,
abaixo, o parágrafo vetado e as Razões de Veto.
Art. 22 […]
§ 3° Até quinze por cento dos valores arrecadados com a cobrança
pelo uso de recursos hídricos do domínio da União poderão ser
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aplicados fora da bacia hidrográfica em que foram arrecadados,
visando exclusivamente a financiar projetos e obras no setor de
recursos hídricos, em âmbito nacional.
Razões do veto:
O artigo 22, caput, define que os valores arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados
prioritariamente na bacia hidrográfica em que forem gerados. O
estabelecimento de uma subvinculação, na forma de um teto máximo
para alocação de recursos financeiros originados de uma bacia
hidrográfica em outra contradiz o próprio caput, que atribui ao
orçamento a prioridade a ser atendida e em que proporção
LF nº 9.433/97
LE nº 7.663/91
Art. 23 (VETADO)
-----------------------------------------------------Quadro 60 - Art. 23, da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

O artigo vetado (BRASIL, 1997a) pretendia garantir que a arrecadação dos
recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos retornasse para a bacia
hidrográfica onde foram gerados, nos moldes estabelecidos na legislação estadual.

Art. 23. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos do domínio da União serão consignados no
Orçamento Geral da União em fontes de recursos próprias, por bacia
hidrográfica, destinadas a instituições financeiras oficiais, para as
aplicações previstas no artigo anterior.
Razões do veto:
A mecânica de aplicação dos valores gerados com a cobrança pelo
uso de recursos hídricos será melhor definida em norma específica
em conjunto com a disciplina legal das agências de águas.
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Art. 5º São instrumentos da PNRH: [...]
V - a compensação a Municípios; [...]
Art. 24 (VETADO)

LE nº 7.663/91
Art. 5º Os municípios, com áreas inundadas
por reservatórios ou afetados por seus
impactos ou aqueles que vierem a sofrer
restrições por força da instituição pelo
Estado de leis de proteção de mananciais,
de áreas de proteção ambiental ou outros
espaços
territoriais
especialmente
protegidos,
terão
programas
de
desenvolvimento promovidos pelo Estado.
§1º – Os programas de desenvolvimento
serão formulados e vincular - se -ão ao uso
múltiplo
dos
reservatórios
ou
ao
desenvolvimento regional integrado ou à
proteção ambiental;
§2º – O produto da participação ou a
compensação financeira do Estado, no
resultado da exploração de potenciais
hidroenergéticos em seu território, será
aplicado, prioritariamente, nos programas
mencionados no “caput” sob as condições
estabelecidas em Lei específica e em
regulamento.
§3º – O Estado incentivará a formação de
consórcios entre os municípios tendo em
vista a realização de programas de
desenvolvimento e de proteção ambiental,
de âmbito regional.
Quadro 61 - Art. 5º, inciso V e art. 24, da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

O texto vetado (BRASIL, 1997a) e respectivas razões estão a seguir
especificadas:
Art. 24 Poderão receber compensação financeira ou de outro tipo os
Municípios que tenham áreas inundadas por reservatórios ou sujeitas
a restrições de uso do solo com finalidade de proteção de recursos
hídricos.
§ 1° A compensação financeira a Município visa a ressarcir suas
comunidades da privação das rendas futuras que os terrenos,
inundados ou sujeitos a restrições de uso do solo, poderiam gerar.
§ 2° Legislação específica disporá sobre a compensação prevista
neste artigo, fixando-lhe prazo e condições de vigência.
§ 3° 0 disposto no caput deste artigo não se aplica:
I - às áreas de preservação permanente previstas nos arts. 2° e 3° da
Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei n° 7.803,
de 18 de julho de 1989;
II - aos aproveitamentos hidrelétricos.
Razões do veto:
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O estabelecimento de mecanismo compensatório aos Municípios não
encontra apoio no texto da Carta Magna, como é o caso da
compensação financeira prevista no § 1 ° do art. 20 da Constituição,
que abrange exclusivamente a exploração de recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrica.
A par acarretar despesas adicionais para a União, o disposto no § 2°
trará como conseqüência a impossibilidade de utilização da receita
decorrente da cobrança pelo uso de recursos hídricos para financiar
eventuais compensações. Como decorrência, a União deverá
deslocar recursos escassos de fontes existentes para o pagamento
da nova despesa.
Além disso, a compensação financeira poderia ser devida em casos
em que o poder concedente fosse diverso do federal, como por
exemplo decisões de construção de reservatórios por parte de
Estado ou Município que trouxesse impacto sobre outro Município,
com incidência da compensação sobre os cofres da União.

Entende-se, por oportuno, que o artigo vetado não estaria contrariando o
Texto Magno (BRASIL, 1988b). Avalia-se que a decisão do veto está revestida de
caráter político e não legal.
Ressalte-se que a previsão do texto estadual (SÃO PAULO, 1991e) até o
presente momento (ano 2010) ainda não foi efetivada. Por outro lado, verifica-se a
Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) nada inovou. Está, expresso, tão-somente, o
estabelecido na Constituição Estadual (SÃO PAULO, 1989) conforme pode-se
observar:
Art. 211 – Para garantir as ações previstas no art. 205, a utilização
dos recursos hídricos será cobrada segundo as peculiaridades de
cada bacia hidrográfica, na forma a lei, e o produto aplicado nos
serviços e obras referidos no inciso I, do parágrafo único, deste
artigo.
Parágrafo único – O produto da participação do Estado no resultado
da exploração de potenciais hidroenergéticos em seu território, ou da
compensação financeira, será aplicado, prioritariamente:
[...]
2 – na compensação, na forma da lei, aos Municípios afetados por
inundações decorrentes de reservatórios de água implantados pelo
Estado, ou que tenham restrições ao seu desenvolvimento em razão
de leis de proteção de mananciais.
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Art. 5º São instrumentos da PNRH: [...]
---------------------------------------------------------VI – o Sistema de Informações sobre
Recursos Hídricos.
Art. 25 - O Sistema de Informações sobre
Recursos Hídricos é um sistema de coleta,
tratamento, armazenamento e recuperação
de informações sobre recursos hídricos e
fatores intervenientes em sua gestão.
Parágrafo único - Os dados gerados pelos
órgãos integrantes do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos serão
incorporados ao Sistema Nacional de
Informações sobre Recursos Hídricos.
Art. 26 - São princípios básicos para o
funcionamento do Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos:
I - descentralização da obtenção e
produção de dados e informações;
II - coordenação unificada do sistema;
III - acesso aos dados e informações
garantido à toda a sociedade.
Art. 27 - São objetivos do Sistema Nacional
de Informações sobre Recursos Hídricos:
I - reunir, dar consistência e divulgar os
dados e informações sobre a situação
qualitativa e quantitativa dos recursos
hídricos no Brasil;
II - atualizar permanentemente as
informações
sobre
disponibilidade
e
demanda de recursos hídricos em todo o
território nacional;
III - fornecer subsídios para a elaboração
dos Planos de Recursos Hídricos.
Quadro 62 - Art. 5º, inciso VI, art. 25, 26 e 27, da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Ressalte-se que o título da Seção VI e o artigo 25, caput e artigo 26
denominam “Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos” (BRASIL, 1997a).
Por outro lado o parágrafo único do artigo 25 e o artigo 27 especificam “Sistema
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos” (BRASIL, 1997a).
Portanto, o texto da lei federal (BRASIL, 1997a) dispõe acerca do Sistema
de Informações de Recursos Hídricos e sobre o Sistema Nacional de Informações,
que deverá conter os dados dos demais Sistemas (Estados e Distrito Federal).
Prova disso é o disciplinado no artigo 30, inciso III (BRASIL, 1997a).
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Ao tratar da presente matéria, reporta-se ao inciso VI do artigo 5º, da Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997a), que inclui dentre os instrumentos da PNRH o “Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos”.
Importa notar que nos termos disciplinados no parágrafo único do artigo 25,
da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a): “os dados gerados pelos órgãos integrantes do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. “
A Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e), por sua vez, disciplina acerca do
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) no Capítulo I
(arts. 21 a 30). E no Capítulo II, especifica os Diversos Tipos de Participação (arts.
31 a 34). E para que haja integração dos referidos órgãos, faz-se necessário um
Sistema de Informação. No entanto, não está expresso na lei paulista o referido
sistema.
Continua
LF nº 9.433/97
Art. 28 (VETADO).
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Art. 15 As obras de uso múltiplo, ou de
interesse comum ou coletivo, dos recursos
hídricos, terão seus custos rateados, direta
ou indiretamente, segundo critérios e
normas a serem estabelecidas em
regulamento, atendidos os seguintes
procedimentos:
I – a concessão ou autorização de obras de
regularização de vazão, com potencial de
aproveitamento
múltiplo,
deverá
ser
precedida de negociação sobre o rateio de
custos entre os beneficiados, inclusive as
de aproveitamento hidrelétrico, mediante
articulação com a União;
II – a construção de obras de interesse
comum ou coletivo dependerá de estudos
de viabilidade técnica, econômica, social e
ambiental, com previsão de formas de
retorno dos investimentos públicos ou
justificativa circunstanciada da destinação
de recursos a fundo perdido;
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III – no regulamento desta Lei, serão
estabelecidos diretrizes e critérios para
financiamento ou concessão de subsídios
para realização das obras de que trata este
artigo, sendo que os subsídios somente
serão concedidos no caso de interesse
público relevante e na impossibilidade
prática de identificação dos beneficiados,
para o conseqüente rateio de custos.
Parágrafo único – O rateio de custos das
obras de que trata este artigo será efetuada
segundo critério social e pessoal, e
graduado de acordo com a capacidade
econômica do contribuinte, facultado aos
órgãos e entidades competentes identificar,
respeitados os direitos individuais, a origem
de seu patrimônio e de seus rendimentos,
de modo a que sua participação no rateio
não implique a disposição de seus bens.
Quadro 63 - Art. 28, da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

O dispositivo vetado fixava que:

Art. 28 - As obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo,
terão seus custos rateados por todos os seus beneficiários diretos.
Razões do veto:
A redação do artigo é falha. É impositiva em relação aos
beneficiários para que estes participem do rateio dos custos das
obras, obrigação a que estes não estão necessariamente sujeitos.
Não parece razoável, na tarefa de legislar, a inclusão de situações
que possam, eventualmente, não ocorrer na prática.
De resto, o rateio é previsto no inciso IX do art. 38.

Ressalte-se que o inciso IX do artigo 38 (BRASIL, 1997a), mencionado nas
razões de veto, assim dispõe:
Art. 38 - Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de
sua área de atuação:
[...]
IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de
uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.[...]
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Saliente-se, ainda que o rateio de custos das obras, no Estado está incluído
entre os instrumentos da Política de Recursos Hídricos (SÃO PAULO, 1991e). No
entanto, até o presente momento (ano 2010) não foi, efetivamente, aplicado.
Continua
LF nº 9.433/97
Art. 29 - Na implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos, compete ao
Poder Executivo Federal:
I - tomar as providências necessárias à
implementação e ao funcionamento do
Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
II - outorgar os direitos de uso de recursos
hídricos, e regulamentar e fiscalizar os
usos, na sua esfera de competência;
III - implantar e gerir o Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos, em
âmbito nacional;
IV - promover a integração da gestão de
recursos hídricos com a gestão ambiental.
Parágrafo único. O Poder Executivo Federal
indicará, por decreto, a autoridade
responsável pela efetivação de outorgas de
direito de uso dos recursos hídricos sob
domínio da União.
Art. 30 Na implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos
Poderes Executivos Estaduais e do Distrito
Federal, na sua esfera de competência:
I - outorgar os direitos de uso de recursos
hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus
usos;
II - realizar o controle técnico das obras de
oferta hídrica;
III - implantar e gerir o Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos, em
âmbito estadual e do Distrito Federal;
IV - promover a integração da gestão de
recursos hídricos com a gestão ambiental.
Art. 31. Na implementação da Política.
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Art. 16 – O Estado instituirá, por Lei, com
atualizações periódicas, o Plano Estadual
de Recursos Hídricos – PERH – tomando
por base os planos de bacias hidrográficas,
nas normas relativas à proteção do meio
ambiente, as diretrizes do planejamento e
gerenciamento ambientais e conterá, dentre
outros, os seguintes elementos:
I – objetivos e diretrizes gerais, em níveis
estadual e inter - regional, definidos
mediante processo de planejamento
interativo que considere outros planos,
gerais, regionais e setoriais, devidamente
compatibilizado com as propostas de
recuperação, proteção e conservação dos
recursos hídricos do Estado;
[...]
III – diretrizes e critérios para a participação
financeira do Estado no fomento aos
programas regionais relativos aos recursos
hídricos, quando couber, definidos mediante
articulação técnica, financeira e institucional
com a União, Estados vizinhos e entidades
internacionais de cooperação;
Art. 17 – Os planos de bacias hidrográficas
conterão, dentre outros, os seguintes
elementos:
I – diretrizes gerais, a nível regional,
capazes de orientar os planos diretores
municipais, notadamente nos setores de
crescimento urbano, localização industrial,
proteção dos mananciais, exploração
mineral, irrigação e saneamento, segundo
as necessidades de recuperação, proteção
e conservação dos recursos hídricos das
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bacias
ou
regiões
hidrográficas
correspondentes;
II – metas de curto, médio e longo prazos
para se atingir índices progressivos de
recuperação, proteção e conservação dos
recursos hídricos da bacia, traduzidos, entre
outras, em:[...]
III – programas de âmbito regional, relativos
ao inciso V do artigo 16, desta Lei,
ajustados às condições e peculiaridades da
respectiva bacia hidrográfica.
Art. 28 - O Comitê Coordenador do Plano
Estadual de Recursos Hídricos – CORHI,
terá
organização
estabelecida
em
regulamento, devendo contar com apoio
técnico, jurídico e administrativo dos órgãos
e entidades estaduais componentes do
SIGRH, com cessão de funcionários,
servidores e instalações.
§1º
Aos
órgãos e entidades
da
administração direta ou indireta do Estado,
responsáveis pelo gerenciamento dos
recursos hídricos, no que se refere aos
aspectos de quantidade e de qualidade,
caberá à direção executiva dos estudos
técnicos concernentes à elaboração do
Plano Estadual de Recursos Hídricos,
constituindo - se nas entidades básicas do
CORHI para apoio administrativo, técnico e
jurídico.
§2º Para a hipótese de consecução de
recursos financeiros, os órgãos e entidades
referidos no § 1.º poderão atuar sob a forma
de
consórcio
ou
convênio,
responsabilizando - se solidariamente em
face de terceiros.
§3º O apoio do CORHI, aos Comitês de
Bacias Hidrográficas, será exercido de
forma descentralizada.
§4º Os Municípios poderão dar apoio ao
CORHI na sua atuação descentralizada.
Art. 29 Nas bacias hidrográficas, onde os
problemas relacionados aos recursos
hídricos assim o justificarem, por decisão do
respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica e
aprovação do Conselho de Recursos
Hídricos, poderá ser criada uma entidade
jurídica, com estrutura administrativa e
financeira própria, denominada Agência de
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Bacia.
§1º A Agência de Bacia exercerá as funções
de secretaria executiva do Comitê de Bacia
Hidrográfica,
e
terá
as
seguintes
atribuições: [...]
Art. 30 – Aos Órgãos da Administração
Direta ou Indireta do Estado, responsáveis
pelo gerenciamento dos recursos hídricos,
no que se refere aos aspectos de
quantidade e de qualidade, caberá o
exercício das atribuições relativas à outorga
do direito de uso e de fiscalização do
cumprimento da legislação de uso, controle,
proteção e conservação de recursos
hídricos assim como o licenciamento de
atividades potencialmente poluidoras e a
fiscalização do cumprimento da legislação
de controle de poluição ambiental.
§1º A execução das atividades a que se
refere este artigo deverá ser feita de acordo
com as diretrizes estabelecidas no Plano
Estadual de Recursos Hídricos e mediante
compatibilização
e
integração
dos
procedimentos técnicos e administrativos
dos órgãos e entidades intervenientes.
§2º Os demais órgãos da Administração
Direta ou Indireta do Estado integrarão o
SIGHR, exercendo as atribuições que lhes
são determinadas por Lei e participarão da
elaboração e implantação dos planos e
programas relacionados com as suas
respectivas áreas de atuação.
Art. 35 O Fundo Estadual de Recursos
Hídricos – FEHIDRO criado para suporte
financeiro da Política Estadual de Recursos
Hídricos e das ações correspondentes,
reger - se -á pelas normas estabelecidas
nesta Lei e em seu regulamento.
§1º A supervisão do FEHIDRO será feita
por um Conselho de Orientação, composto
por
membros
indicados
entre
os
componentes do CRH, observada a
paridade entre Estado e Municípios, que se
articulará com o Comitê Coordenador do
Plano Estadual de Recursos Hídricos –
CORHI.
§1º A supervisão do FEHIDRO será feita
por um Conselho de Orientação, composto
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por
membros
indicados
entre
os
componentes do CRH, observada a
paridade entre Estado e Municípios, que se
articulará com o Comitê Coordenador do
Plano Estadual de Recursos Hídricos –
CORHI.
§2º O FEHIDRO será administrado, quanto
ao aspecto financeiro, por instituição oficial
do sistema de crédito.
Art. 36 Constituirão recursos do FEHIDRO:
I – recursos do Estado e dos Municípios a
ele destinados por disposição legal;
II – transferência da União ou de Estados
vizinhos, destinados à execução de planos
e programas de recursos hídricos de
interesse comum;
III – compensação financeira que o Estado
receber
em
decorrência
dos
aproveitamentos hidroenergéticos em seu
território;
IV – parte da compensação financeira que o
Estado receber pela exploração de petróleo,
gás natural e recursos minerais em seu
território, definida pelo Conselho Estadual
de Geologia e Recursos Minerais –
COGEMIN, pela aplicação exclusiva em
levantamentos, estudos e programas de
interesse para o gerenciamento dos
recursos hídricos subterrâneos;
V – resultado da cobrança pela utilização de
recursos hídricos;
VI
–
empréstimos,
nacionais
e
internacionais e recursos provenientes da
ajuda e cooperação internacional e de
acordos intergovernamentais;
VII – retorno das operações de crédito
contratadas, com órgãos e entidades da
administração direta e indireta do Estado e
dos Municípios, consórcios intermunicipais,
concessionárias de serviços públicos e
empresas privadas;
VIII – produto de operações de crédito e as
rendas provenientes da aplicação de seus
recursos;
IX – resultados de aplicações de multas
cobradas dos infratores da legislação de
águas;
X – recursos decorrentes do rateio de
custos referentes a obras de
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aproveitamento múltiplo, de interesse
comum ou coletivo;
XI – doações de pessoas físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou multinacionais e recursos
eventuais.
Parágrafo único – Serão despendidos até
10% (dez por cento) dos recursos do
FEHIDRO com despesas de custeio e
pessoal, destinando - se o restante,
obrigatoriamente, para a efetiva elaboração
de projetos e execução de obras e serviços
do Plano Estadual de Recursos Hídricos.
Art. 37 A aplicação de recursos do
FEHIDRO deverá ser orientada pelo Plano
Estadual
de
Recursos
Hídricos,
devidamente compatibilizando com o Plano
Plurianual,
a
Lei
de
Diretrizes
Orçamentárias e com o orçamento anual do
Estado, observando - se:
I – os planos anuais e plurianuais de
aplicação de recursos financeiros seguirão
as diretrizes e atenderão os objetivos do
Plano Estadual de Recursos Hídricos e os
objetivos e metas dos planos e programas
estabelecidos por bacias hidrográficas;
II – o produto decorrente da cobrança pela
utilização dos recursos hídricos será
aplicado em serviços e obras hidráulicas e
de saneamento, de interesse comum,
previstos no Plano Estadual de Recursos
Hídricos e nos planos estaduais de
saneamento, neles incluídos os planos de
proteção e de controle da poluição das
águas, observando - se:
a) prioridade para os serviços e obras de
interesse comum, a serem executados na
mesma bacia hidrográfica em que foram
arrecadados;
b) até 50 (cinqüenta) por cento do valor
arrecadado em uma bacia hidrográfica
poderá ser aplicado em outra, desde que
esta aplicação beneficie a bacia onde foi
feita a arrecadação e haja aprovação pelo
Comitê de Bacia Hidrográfica respectivo;
III – os planos e programas aprovados pelos
Comitês de Bacias Hidrográfica – CBHs, a
serem executados com recursos obtidos
pela cobrança pela utilização dos recursos
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hídricos
nas
respectivas
bacias
hidrográficas, terão caráter vinculante para
a aplicação desses recursos;
IV – preferencialmente, aplicações do
FEHIDRO serão feitas pela modalidade de
empréstimos;
V – poderão ser estipendiados à conta dos
recursos do FEHIDRO a formação e o
aperfeiçoamento de quadros de pessoal em
gerenciamento de recursos hídricos.
§1º – Para atendimento do estabelecido nos
incisos II e III, deste artigo, o FEHIDRO será
organizado mediante subcontas, que
permitam a gestão autônoma dos recursos
financeiros pertinentes a cada bacia
hidrográfica.
§2º Os programas referidos no artigo 5.º,
desta Lei, quando não se relacionarem
diretamente com recursos hídricos, poderão
beneficiar - se de recursos do FEHIDRO,
em conformidade com o Plano Estadual de
Recursos Hídricos.
Art. 37-A - Podem habilitar-se à obtenção
de recursos do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos - FEHIDRO, por
intermédio
de
financiamentos
reembolsáveis ou não:
I - pessoas jurídicas de direito público, da
administração direta e indireta do Estado e
dos Municípios de São Paulo;
II - concessionárias e permissionárias de
serviços públicos, com atuação nos campos
do saneamento, no meio ambiente ou no
aproveitamento múltiplo de recursos
hídricos;
III - consórcios intermunicipais regularmente
constituídos;
IV - entidades privadas sem finalidades
lucrativas, usuárias ou não de recursos
hídricos, mediante realização de estudos,
projetos,
serviços,
ações
e
obras
enquadradas nos Planos das Bacias
Hidrográficas e no Plano Estadual de
Recursos Hídricos - PERH, e que
preencham os seguintes requisitos:
a) constituição definitiva, há pelo menos 4
(quatro) anos, nos termos da legislação
pertinente;
b) deter, dentre suas finalidades principais,

334

Conclusão

LF nº 9.433/97

LE nº 7.663/91
a proteção ao meio ambiente ou atuação na
área dos recursos hídricos;
c) atuação comprovada no âmbito do
Estado ou da Bacia Hidrográfica.
Art. 37-B - As pessoas jurídicas de direito
privado, usuárias de recursos hídricos,
poderão habilitar-se à obtenção de recursos
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos FEHIDRO,
por
intermédio
de
financiamentos reembolsáveis.
Parágrafo único - Os recursos do
FEHIDRO repassados a pessoas jurídicas
de direito privado, com finalidades lucrativas
não poderão incorporar-se definitivamente
aos seus patrimônios, sob pena de
suspensão dos repasses e devolução dos
valores
recebidos,
acrescidos
das
cominações legais e negociais.
Das Disposições Transitórias
Art. 7º – Compete ao Departamento de
Águas e Energia Elétrica – DAEE – no
âmbito
do
Sistema
Integrado
de
Gerenciamento de Recursos Hídricos –
SIGRH, exercer as atribuições que lhe
forem conferidas por Lei, especialmente:
I
–
autorizar
a
implantação
de
empreendimento que demandem o uso de
recursos hídricos, em conformidade com o
disposto no art. 9.º desta Lei, sem prejuízo
da licença ambiental;
II – cadastrar os usuários e outorgar o
direito de uso dos recursos hídricos, na
conformidade com o disposto no art. 10 e
aplicar as sanções previstas nos artigos 11
e 12 desta Lei;
III –(revogado pela Lei nº 12.183/05)
Parágrafo único – Na reorganização do
DAEE incluir - se -ão, entre as suas
atribuições, estrutura e organização, as
unidades
técnicas
e
de
serviços
necessários ao exercício das funções de
apoio ao Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CRH e participação no Comitê
Coordenador do Plano Estadual de
Recursos Hídricos – CORHI nos moldes e
nas condições dispostas nos artigos 5.º e
6.º do Decreto nº 27 576, de 11 de
novembro de 1987.
Quadro 64 - Art. 29, 30 e 31, da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
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Entende-se que o Capítulo VI da Lei Federal (BRASIL, 1997a), estabelece
princípios que devem ser considerados fundamentais na gestão dos recursos
hídricos.
Observa-se que o artigo 31 fixa competências (dever) aos Poderes
Executivos do Distrito Federal e dos Municípios. Contudo, dentro dos princípios
consagrados na Constituição Federal (BRASIL,1988b) o texto infraconstitucional em
tela não poderia atribuir obrigações aos entes federativos citados.
Por tratar-se de uma lei (BRASIL, 1997a) que deve estabelecer diretrizes e
normas gerais, o dispositivo (art. 31), poderia propor que a implementação da PNRH
(onde todos os referidos entes participam), esteja integrada às políticas locais de
saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente,
com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos.
Assim o fez a Lei Estadual (SÃO PAULO, 1991e) em seus artigos 16 e 17.
De qualquer forma, vale a pena registrar que a referida “integração” das
políticas públicas é de primordial importância para efetivação dos princípios
estabelecidos na Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a). Sem isto, a PNRH torna-se inócua.
Não há que se falar em Política Nacional de Recursos Hídricos, se as demais
políticas forem ignoradas.
Há que se ter em mente, que o sistema federativo tem como norte, a
autonomia dos respectivos entes, que devem atuar em harmonia. Portanto, a
integração citada é imprescindível. E para tanto é relevante a articulação entre os
entes da federação.
Sem integração e articulação, a Política Nacional de Recursos Hídricos
nunca sairá do papel. E permanecerá nas esferas administrativas e burocráticas.
Os artigos 37-A e 37B da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) tiveram
redação introduzida pela Lei nº 10.843, de 5 de junho (SÃO PAULO, 2001).
O Inciso III, do artigo 7º, das Disposições Transitórias da Lei nº 7.663 (SÃO
PAULO, 1991e) foi revogado pela Lei nº 12.183 (SÃO PAULO, 2005), conforme
registrado no quadro 50. O inciso atribuía ao Daee a competência de: “efetuar a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, nas condições estabelecidas no inciso I, do
art. 13 da Lei”.
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Art. 32- Fica criado o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, com
os seguintes objetivos:
I - coordenar a gestão integrada das águas;
II - arbitrar administrativamente os conflitos
relacionados com os recursos hídricos;
III - implementar a Política Nacional de
Recursos Hídricos;
IV - planejar, regular e controlar o uso, a
preservação e a recuperação dos recursos
hídricos;
V - promover a cobrança pelo uso de
recursos hídricos.
Art. 33 Integram o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos:
I – o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos;
I-A. – a Agência Nacional de Águas;
II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos
Estados e do Distrito Federal;
III – os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV – os órgãos dos poderes públicos
federal, estaduais, do Distrito Federal e
municipais
cujas
competências
se
relacionem com a gestão de recursos
hídricos;
V – as Agências de Água.
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Art. 21 O Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos –
SIGRH, visa a execução da Política
Estadual de Recursos Hídricos e a
formulação, atualização e aplicação do
Plano Estadual de Recursos Hídricos,
congregando órgãos estaduais e municipais
e a sociedade civil, nos termos do artigo
205 da Constituição do Estado.
Art. 22 Ficam criados, como órgãos
colegiados, consultivos e deliberativos, de
nível
estratégico,
com
composição,
organização, competência e funcionamento
definidos em regulamento desta Lei, os
seguintes:
I – Conselho Estadual de Recursos Hídricos
– CRH, de nível central;
II – Comitês de Bacias Hidrográficas, com
atuação
em
unidades
hidrográficas
estabelecidas pelo Plano Estadual de
Recursos Hídricos. [...]
Art. 27 O Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CRH e os Comitês de Bacias
Hidrográficas – CBHs, contarão com o
apoio do Comitê Coordenador do Plano
Estadual de Recursos Hídricos – CORHI,
que terá, dentre outras as seguintes
atribuições: [...]
Art. 29 Nas bacias hidrográficas, onde os
problemas relacionados aos recursos
hídricos assim o justificarem, por decisão do
respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica e
aprovação do Conselho de Recursos
Hídricos, poderá ser criada uma entidade
jurídica, com estrutura administrativa e
financeira própria, denominada Agência de
Bacia.
Art. 30 Aos Órgãos da Administração Direta
ou Indireta do Estado, responsáveis pelo
gerenciamento dos recursos hídricos, no
que se refere aos aspectos de quantidade e
de qualidade, caberá o exercício das .
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atribuições relativas à outorga do direito de
uso e de fiscalização do cumprimento da
legislação de uso, controle, proteção e
conservação de recursos hídricos assim
como o licenciamento de atividades
potencialmente poluidoras e a fiscalização
do cumprimento da legislação de controle
de poluição ambiental. [...]
Art. 31 O Estado incentivará a formação de
consórcios intermunicipais, nas bacias ou
regiões hidrográficas críticas, nas quais o
gerenciamento de recursos hídricos deve
ser feito segundo diretrizes e objetivos
especiais e estabelecerá convênios de
mútua cooperação e assistência com os
mesmos.
Art. 32 O Estado poderá delegar aos
Municípios que se organizarem técnica e
administrativamente, o gerenciamento de
recursos
hídricos
de
interesse
exclusivamente
local,
compreendendo,
dentre outros, os de bacias hidrográficas
que se situem exclusivamente no território
do Município e os aqüíferos subterrâneos
situados em áreas urbanizadas. [...]
Art. 33 O Estado incentivará a organização
e o funcionamento de associações de
usuários como entidades auxiliares no
gerenciamento dos recursos hídricos e na
implantação, operação e manutenção de
obras e serviços, com direitos e obrigações
a serem definidos em regulamento.
Art. 34 Mediante acordos, convênios ou
contratos, os órgãos e entidades integrantes
do SIGRH contarão com o apoio e
cooperação de universidades, instituições
de
ensino
superior
e
entidades
especializadas
em
pesquisa,
desenvolvimento tecnológico públicos e
capacitação de recursos humanos, no
campo dos recursos hídricos .
Quadro 65 - Art. 32 e 33, da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

A Lei nº 9.984, de 17 de julho (BRASIL, 2000c), alterou o artigo 33 da Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997a), pois o inciso IA foi acrescentado e no inciso IV foi dada
nova redação, já que inicialmente, não estava previsto o Distrito Federal.
No tocante a esta matéria, entende-se que o inciso IA deveria ser incluído no
final, ou seja, como inciso VI, pois da forma como foi redigido, leva à falsa
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interpretação de que no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
há uma hierarquia entre os entes participantes. O que só poderia existir se fosse um
Sistema Federal de Recursos Hídricos.
Continua
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Art. 34 O Conselho Nacional de Recursos
Hídricos é composto por:
I - representantes dos Ministérios e
Secretarias da Presidência da República
com atuação no gerenciamento ou no uso
de recursos hídricos;
II - representantes indicados pelos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;
III - representantes dos usuários dos
recursos hídricos;
IV - representantes das organizações civis
de recursos hídricos.
Parágrafo
único.
O
número
de
representantes do Poder Executivo Federal
não poderá exceder à metade mais um do
total dos membros do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos.
Art. 35 Compete ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos:
I - promover a articulação do planejamento
de recursos hídricos com os planejamentos
nacional, regional, estaduais e dos setores
usuários;
II - arbitrar, em última instância
administrativa, os conflitos existentes entre
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;
III - deliberar sobre os projetos de
aproveitamento de recursos hídricos cujas
repercussões extrapolem o âmbito dos
Estados em que serão implantados;
IV - deliberar sobre as questões que lhe
tenham
sido
encaminhadas
pelos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos
ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;
V - analisar propostas de alteração da
legislação pertinente a recursos hídricos e à
Política Nacional de Recursos Hídricos;
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Art. 23 O Conselho Estadual de Recursos
Hídricos,
assegurada
a
participação
paritária dos Municípios em relação ao
Estado, será composto por:
I – Secretários de Estado, ou seus
representantes,
cujas
atividades
se
relacionem com o gerenciamento ou uso
dos recursos hídricos, a proteção do meio
ambiente, o planejamento estratégico e a
gestão financeira do Estado;
II – representantes dos municípios contidos
nas bacias hidrográficas, eleitos entre seus
pares.
§1º O CRH será presidido pelo Secretário
de Estado em cujo âmbito se dá a outorga
do direito de uso dos recursos hídricos,
diretamente ou por meio de entidade a ela
vinculada.
§2º Integrarão o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, na forma como dispuser
o regulamento desta Lei, representantes de
universidades, institutos de ensino superior
e de pesquisa, do Ministério Público e da
sociedade civil organizada.
Art. 25 Competem ao CRH, dentre outras,
as seguintes atribuições:
I – discutir e aprovar propostas de projetos
de Lei referentes ao Plano Estadual de
Recursos Hídricos, assim como as que
devam ser incluídas nos projetos de Lei
sobre o plano plurianual, as diretrizes
orçamentárias e orçamento anual do
Estado;
II – aprovar o relatório sobre a “Situação
dos Recursos Hídricos no Estado de São
Paulo”;
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VI - estabelecer diretrizes complementares
para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos, aplicação de seus
instrumentos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos;
VII - aprovar propostas de instituição dos
Comitês
de
Bacia
Hidrográfica
e
estabelecer critérios gerais para a
elaboração de seus regimentos;
VIII – (VETADO)
IX – acompanhar a execução e aprovar o
Plano Nacional de Recursos Hídricos e
determinar as providências necessárias ao
cumprimento de suas metas; (alterado pela
Lei nº 9.984, de 17/07/00)
X - estabelecer critérios gerais para a
outorga de direitos de uso de recursos
hídricos e para a cobrança por seu uso.
Art. 36 O Conselho Nacional de Recursos
Hídricos será gerido por:
I - um Presidente, que será o Ministro titular
do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
II - um Secretário Executivo, que será o
titular do órgão integrante da estrutura do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, responsável
pela gestão dos recursos hídricos.
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III – exercer funções normativas e
deliberativas
relativas
à
formulação,
implantação e acompanhamento da Política
Estadual de Recursos Hídricos;
IV – vetado;
V – estabelecer critérios e normas relativas
ao rateio, entre os beneficiados, dos custos
das obras de uso múltiplo dos recursos
hídricos ou de interesse comum ou coletivo;
VI – estabelecer diretrizes para a
formulação de programas anuais e
plurianuais de aplicação de recursos do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos –
FEHIDRO;
VII – efetuar o enquadramento de corpos
d’água em classes de uso preponderante,
com base nas propostas dos Comitês de
Bacias
Hidrográficas
–
CBHs,
compatibilizando - as em relação às
repercussões interbacias e arbitrando os
eventuais conflitos decorrentes;
VIII – decidir, originariamente, os conflitos
entre os Comitês de Bacias Hidrográficas,
com recurso ao Chefe do Poder Executivo,
em último grau, conforme dispuser o
regulamento.
Das Disposições Transitórias
Art. 1º O Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CRH, e o Comitê Coordenador
do Plano Estadual de Recursos Hídricos –
CORHI, sucederão aos criados pelo
Decreto nº 27 576, de 11 de novembro de
1987, que deverão ser adaptados a esta
Lei, em até 90 (noventa) dias contados da
sua promulgação, por Decreto do Poder
Executivo. [...]
Quadro 66 - Art. 34, 35 e 36 da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Releva notar que a composição do CNRH e do CRH é diferente. O primeiro
até o presente momento (ano 2010) tem participação majoritária do Poder Executivo
Federal. Nota-se que não trata-se de Poder Público em geral, ou seja, Estadosmembros, Distrito Federal, Municípios e União. Na forma especificada na Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997a) a União (Governo Federal) detém a maioria dos votos. O
que significa dizer que em decisões consideradas relevantes em nível nacional, o
referido ente federativo terá o poder de decisão. Portanto, este colegiado é hoje um
Conselho Federal.
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Devido à disparidade na composição do CNRH considera-se ferido o
princípio democrático que inspirou a Política Nacional de Recursos Hídricos
(BRASIL, 1997a).
Em São Paulo, optou-se pela paridade representativa, ou seja, um terço
para cada segmento (Estado, Municípios e sociedade civil). Ressalte-se que, a
participação igualitária no CRH não é uma garantia contida em lei (SÃO PAULO,
1991e). Foi uma decisão do Poder Executivo paulista que, dentro de sua
competência, disciplinou acerca da referida matéria.
Nota-se que em muitos dispositivos, a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e)
permite que o Poder Executivo atue também por meio de regulamentação. Esta
previsão legal é positiva, porque permite que os técnicos da área, por meio do
Executivo, especifiquem acerca de matérias que não são de interesse do Legislativo.
Ademais, é muito mais fácil alterar decreto ou norma de colegiado, do que modificar
uma lei, que impõe inúmeros trâmites burocráticos.
Observa-se, no quadro 52, que o inciso VIII do artigo 35, da Lei nº 9.433
(BRASIL, 1997a) foi vetado. O texto trazia o seguinte ordenamento:
Art.35 - [...]
VIII - aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e encaminhá-lo
ao Presidente da República, para envio, na forma de projeto de lei,
ao Congresso Nacional;
Razões do veto:
A aprovação dos Planos Nacionais de Recursos Hídricos por lei
implicará a descontinuidade do processo decisório da gestão desses
recursos. Isso comprometeria o setor elétrico, pois, a inclusão ou
exclusão de qualquer aproveitamento poderá obrigar à
reprogramação do todo.
Ademais, a manutenção do inciso VIII, do art. 35, desfiguraria o
espírito do próprio Projeto, pois este prevê, no inciso III do art. 38, a
aprovação dos Planos de Bacia, pelos respectivos Comitês. A
aprovação do Plano Nacional pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, que é abrangida pelo veto, poderá, sem qualquer prejuízo,
constar do regulamento da Lei.
Por sua vez, o Plano Nacional de Recursos Hídricos deverá ser
elaborado em consonância com o PPA - Plano Plurianual, submetido
pelo Executivo ao Congresso Nacional.

Entende-se que a decisão do veto foi acertada. Como prova tem-se o
histórico do Estado de São Paulo. O artigo 18, caput da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO,
1991e) prevê a aprovação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, por meio de lei.
Este tem sido um grande entrave, pois para aprovação de uma lei, existem trâmites
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burocráticos e políticos, próprios da Casa Legislativa. E um Plano desta natureza
não pode ficar limitado aos prazos e tratativas dos parlamentares. É uma questão
técnica, de interesse do Poder Executivo.
Por isso, até o presente momento, apenas um plano foi aprovado em no
referido Estado, por meio da Lei nº 9.034, de 27 de dezembro (SÃO PAULO, 1994c),
relativo ao período de 1994-1995.
Destaca-se que observando-se os demais mandamentos legais, os planos,
no Estado, vêm sendo executados e aperfeiçoados, respeitando-se os prazos
estabelecidos em lei. Apenas não são aprovados pela Assembléia Legislativa. Pelo
exposto, o referido dispositivo legal paulista tornou-se inexeqüível (SÃO PAULO,
1991e).
Registre-se que a Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000c) alterou o inciso IX do artigo
35 da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a), pois inicialmente não estava previsto que o
CNRH deveria aprovar o referido Plano. Entende-se que a modificação em tela foi
pertinente e o Estado de São Paulo deveria avaliar essa possibilidade, já que o CRH
também delibera acerca dos Planos do Estado.
Continua
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Art. 37 Os Comitês de Bacia Hidrográfica
terão como área de atuação:
I - a totalidade de uma bacia hidrográfica;
II - sub-bacia hidrográfica de tributário do
curso de água principal da bacia, ou de
tributário desse tributário; ou
III - grupo de bacias ou sub-bacias
hidrográficas contíguas.
Parágrafo único. A instituição de Comitês
de Bacia Hidrográfica em rios do domínio
da União será efetivada por ato do
Presidente da República.
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Art. 26 Aos Comitês de Bacias
Hidrográficas,
órgão
consultivos
e
deliberativos de nível regional, competem:
I – aprovar a proposta da bacia hidrográfica,
para integrar o Plano Estadual de Recursos
Hídricos e suas atualizações;
II – aprovar a proposta de programas
anuais e plurianuais de aplicação de
recursos financeiros em serviços e obras de
interesse para o gerenciamento dos
recursos hídricos em particular os referidos
no artigo 4.º desta Lei, quando relacionados
com recursos hídricos;
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Art. 38 Compete aos Comitês de Bacia
Hidrográfica, no âmbito de sua área de
atuação:
I - promover o debate das questões
relacionadas a recursos hídricos e articular
a atuação das entidades intervenientes;
II - arbitrar, em primeira instância
administrativa, os conflitos relacionados aos
recursos hídricos;
III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos
da bacia;
IV - acompanhar a execução do Plano de
Recursos Hídricos da bacia e sugerir as
providências necessárias ao cumprimento
de suas metas;
V - propor ao Conselho Nacional e aos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos
as acumulações, derivações, captações e
lançamentos de pouca expressão, para
efeito de isenção da obrigatoriedade de
outorga de direitos de uso de recursos
hídricos, de acordo com os domínios
destes;
VI - estabelecer os mecanismos de
cobrança pelo uso de recursos hídricos e
sugerir os valores a serem cobrados;
VII – (VETADO)
VIII – (VETADO)
IX - estabelecer critérios e promover o rateio
de custo das obras de uso múltiplo, de
interesse comum ou coletivo.
Parágrafo único. Das decisões dos Comitês
de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao
Conselho Nacional ou aos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo
com sua esfera de competência
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III – aprovar a proposta do plano de
utilização,
conservação,
proteção
e
recuperação dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica, em especial o enquadramento
dos corpos d’água em classes de uso
preponderantes, com o apoio de audiências
públicas;
IV – vetado;
V – promover entendimento, cooperação e
eventual conciliação entre os usuários dos
recursos hídricos;
VI – promover estudos, divulgação e
debates, dos programas prioritários de
serviços e obras a serem realizados no
interesse da coletividade;
VII – apreciar, até 31 de março de cada
ano, relatório sobre “A Situação dos
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica”.
Art. 37 A aplicação de recursos do
FEHIDRO deverá ser orientada pelo Plano
Estadual
de
Recursos
Hídricos,
devidamente compatibilizando com o Plano
Plurianual,
a
Lei
de
Diretrizes
Orçamentárias e com o orçamento anual do
Estado, observando - se: [...]
II – o produto decorrente da cobrança pela
utilização dos recursos hídricos será
aplicado em serviços e obras hidráulicas e
de saneamento, de interesse comum,
previstos no Plano Estadual de Recursos
Hídricos e nos planos estaduais de
saneamento, neles incluídos os planos de
proteção e de controle da poluição das
águas, observando - se: [...]
b) até 50 (cinqüenta) por cento do valor
arrecadado em uma bacia hidrográfica
poderá ser aplicado em outra, desde que
esta aplicação beneficie a bacia onde foi
feita a arrecadação e haja aprovação pelo
Comitê de Bacia Hidrográfica respectivo;
III – os planos e programas aprovados pelos
Comitês de Bacias Hidrográfica – CBHs, a
serem executados com recursos
Quadro 67 - Art. 37 e 38 da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

O parágrafo único do artigo 37 da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) destaca a
forma de instalação em CBHs de rios do domínio da União. E utilizando a regra da
interpretação das leis, conclui-se que o parágrafo está explicando o caput, ou seja,
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esclarece que os Comitês discriminados no caput são os de rios do domínio da
União e devem ser instituídos por Decreto Presidencial.
Verifica-se, outrossim, que o dispositivo (BRASIL, 1997a) não emprega o
termo “comitês de rios do domínio dos Estados”. E a justificativa para isso encontrase na autonomia garantida pela Constituição Federal (BRASIL, 1988b), aos entes
federativos organizarem-se e administrarem seus bens, da forma que entenderem
pertinente.
Nota-se que dois incisos foram vetados no artigo 38 lei comentada (BRASIL,
1997a). E os motivos estão abaixo discriminados:
Art. 38 - [...]
VII - aprovar o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos;
VIII - autorizar a aplicação, fora da respectiva bacia hidrográfica, dos
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos, em montantes que excedam o previsto no § 3° do art. 22
desta Lei;
Razões do veto:
Quanto ao inciso VII, a aplicação dos valores arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos decorrerá da execução do
Plano Nacional e dos Planos de Bacias. Quanto ao inciso VIII, fica
prejudicado pelo veto ao § 3° do art. 22.

Observa-se que a Lei estadual (SÃO PAULO, 1991e) possibilita a aprovação
vetada pela lei federal, conforme pode-se verificar no artigo 37, II, alínea b.
Continua
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Art. 39 Os Comitês de Bacia Hidrográfica
são compostos por representantes:
I - da União;
II - dos Estados e do Distrito Federal cujos
territórios
se
situem,
ainda
que
parcialmente, em suas respectivas áreas de
atuação;
III - dos Municípios situados, no todo ou em
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Art.
24
Os
Comitês
de
Bacias
Hidrográficas, assegurada a participação
paritária dos Municípios em relação ao
Estado serão compostos por:
I – representantes da Secretaria de Estado
ou de órgãos e entidades da administração
direta e indireta, cujas atividades se
relacionem com o gerenciamento ou uso de
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parte, em sua área de atuação;
IV - dos usuários das águas de sua área de
atuação;
V - das entidades civis de recursos hídricos
com atuação comprovada na bacia.
§ 1º O número de representantes de cada
setor mencionado neste artigo, bem como
os critérios para sua indicação, serão
estabelecidos nos regimentos dos comitês,
limitada a representação dos poderes
executivos da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios à metade do total de
membros.
§ 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de
bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços
de gestão compartilhada, a representação
da União deverá incluir um representante
do Ministério das Relações Exteriores.
§ 3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de
bacias cujos territórios abranjam terras
indígenas
devem
ser
incluídos
representantes:
I - da Fundação Nacional do Índio - FUNAI,
como parte da representação da União;
II - das comunidades indígenas ali
residentes ou com interesses na bacia.
§ 4º A participação da União nos Comitês
de Bacia Hidrográfica com área de atuação
restrita a bacias de rios sob domínio
estadual, dar-se-á na forma estabelecida
nos respectivos regimentos.
Art. 40 Os Comitês de Bacia Hidrográfica
serão dirigidos por um Presidente e um
Secretário, eleitos dentre seus membros.
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recursos hídricos, proteção ao meio
ambiente, planejamento estratégico e
gestão financeira do Estado, com atuação
na bacia hidrográfica correspondente;
II – representantes dos municípios contidos
na bacia hidrográfica correspondente;
III – representantes de entidades da
sociedade civil, sediadas na bacia
hidrográfica, respeitado o limite máximo de
um terço do número total de votos, por:
a)
universidades, institutos de ensino
superior e entidades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico;
b) usuários das águas, representados por
entidades associativas;
c) associações especializadas em recursos
hídricos, entidades de classe e associações
comunitárias, e outras associações não
governamentais.
§1º Os Comitês de Bacias Hidrográficas
serão presididos por um de seus membros,
eleitos por seus pares.
§2º As reuniões dos Comitês de Bacias
Hidrográficas serão públicas.
§3º Os representantes dos municípios serão
escolhidos em reunião plenária de prefeitos
ou de seus representantes.
§4º Terão direito a voz nas reuniões dos
Comitês
de
Bacias
Hidrográficas
representantes credenciados pelos Poderes
Executivo e Legislativo dos Municípios que
compõem a respectiva bacia hidrográfica.
§5º Os Comitês de Bacias Hidrográficas
poderão criar Câmaras Técnicas, de caráter
consultivo, para o tratamento de questões
específicas
de
interesse
para
o
gerenciamento dos recursos hídricos.
Quadro 68 - Art. 39 e 40, da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Atente-se que o artigo 39 da lei federal (BRASIL, 1997a) menciona “os
Comitês de Bacia Hidrográfica”, não especificando acerca do(s) ente(s) federativo(s)
a que o referido colegiado está vinculado. Por outro lado, utilizando-se a técnica de
interpretação das leis, deve-se ler atentamente os incisos e parágrafos que irão
especificar acerca do caput.
Por isso, saber interpretar a lei é importante ao aplicador da mesma. Os
incisos explicam que os Colegiados citados devem ser compostos pelos
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representantes indicados (I a V). E ao ler todos os incisos conclui-se, de pronto, que
o caput disciplina sobre comitês de rios do domínio da União (BRASIL, 1997a)
Não pode haver outro entendimento. O inciso II é prova disso, visto que,
garante a participação dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem,
ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação. E isso significa que,
está garantida a participação destes entes federativos, em Comitês de rios do
domínio da União. Assim, o caput está relacionado aos colegiados de rios da União
(BRASIL, 1997a).
A Lei Federal (BRASIL, 1997a) não precisou deixar registrado de forma
expressa sobre esta matéria, pois a Constituição Federal (BRASIL, 1988b) já
reserva aos Estados-membros e ao Distrito Federal a autonomia para criar seus
órgãos. E os Comitês de Bacias Hidrográficas estão vinculados aos entes
federativos que os instituírem.
Assim, Comitês de rios do domínio da União organizam-se conforme dispõe
a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
Alerte-se que, se existisse uma lei específica da União para disciplinar sobre
a dominialidade hídrica do referido ente federativo, certamente, a lei trataria destes
colegiados. Assim como fazem os Estados-membros.
Porém, como pode-se observar, a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) é híbrida,
mesclando matérias de interesse exclusivo da União e fixando normas gerais.
Por isso, a composição dos Comitês no Estado, deve seguir, rigorosamente,
ao estipulado pela Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) e respectivos regulamentos.
Aponta-se, ainda, que no parágrafo primeiro do artigo 39, Lei nº 9.433
(BRASIL, 1997a), os Poderes Executivos são considerados como uma única
categoria ou segmento. Entende-se que este dispositivo fere o princípio
constitucional de autonomia dos entes da federação, pois os Poderes em tela
representam entes federativos distintos. E uma lei não poderia considerá-los,
simplesmente, como Poderes Executivos.
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Art. 41 As Agências de Água exercerão a
função de secretaria executiva do
respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica.
Art. 42 As Agências de Água terão a
mesma área de atuação de um ou mais
Comitês de Bacia Hidrográfica.
Parágrafo único. A criação das Agências de
Água será autorizada pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos ou pelos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos
mediante solicitação de um ou mais
Comitês de Bacia Hidrográfica.
Art. 43 A criação de uma Agência de Água
é condicionada ao atendimento dos
seguintes requisitos:
I - prévia existência do respectivo ou
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;
II - viabilidade financeira assegurada pela
cobrança do uso dos recursos hídricos em
sua área de atuação.
Art. 44 Compete às Agências de Água, no
âmbito de sua área de atuação:
I - manter balanço atualizado da
disponibilidade de recursos hídricos em sua
área de atuação;
II - manter o cadastro de usuários de
recursos hídricos;
III - efetuar, mediante delegação do
outorgante, a cobrança pelo uso de
recursos hídricos;
IV - analisar e emitir pareceres sobre os
projetos e obras a serem financiados com
recursos gerados pela cobrança pelo uso de
Recursos Hídricos e encaminhá-los à
instituição financeira responsável pela
administração desses recursos;
V - acompanhar a administração financeira
dos recursos arrecadados com a cobrança
pelo uso de recursos hídricos em sua área
de atuação;
VI - gerir o Sistema de Informações sobre
Recursos Hídricos em sua área de atuação;
VII - celebrar convênios e contratar
financiamentos e serviços para a execução
de suas competências;
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Art. 29 Nas bacias hidrográficas, onde os
problemas relacionados aos recursos
hídricos assim o justificarem, por decisão do
respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica e
aprovação do Conselho de Recursos
Hídricos, poderá ser criada uma entidade
jurídica, com estrutura administrativa e
financeira própria, denominada Agência de
Bacia.
§1º A Agência de Bacia exercerá as
funções de secretaria executiva do Comitê
de Bacia Hidrográfica, e terá as seguintes
atribuições:
I – elaborar periodicamente o plano de
bacia hidrográfica submetendo - o aos
Comitês de Bacia, encaminhando - o
posteriormente ao CORHI, como proposta
para integrar o Plano Estadual de Recursos
Hídricos;
II – elaborar os relatórios anuais sobre a
“Situação dos Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica”, submetendo - o ao Comitê de
Bacia, encaminhando - o posteriormente,
como proposta, ao CORHI;
III – gerenciar os recursos financeiros do
FEHIDRO pertinentes à bacia hidrográfica,
gerados pela cobrança pelo uso da água e
os outros definidos no art, 36, em
conformidade do CRH e ouvido o CORHI;
IV – promover, na bacia hidrográfica, a
articulação entre os componentes do
SIGRH, com os outros sistemas do Estado,
com o setor produtivo e a sociedade civil.
§2º As Agências de Bacias somente serão
criadas a partir do início da cobrança pelo
uso dos recursos hídricos e terão sua
vinculação ao Estado e organização
administrativa, além de sua personalidade
jurídica, disciplinadas na Lei que autorizar
sua criação.
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VIII - elaborar a sua proposta orçamentária
e submetê-la à apreciação do respectivo ou
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;
IX - promover os estudos necessários para
a gestão dos recursos hídricos em sua área
de atuação;
X - elaborar o Plano de Recursos Hídricos
para apreciação do respectivo Comitê de
Bacia Hidrográfica;
XI - propor ao respectivo ou respectivos
Comitês de Bacia Hidrográfica:
a) o enquadramento dos corpos de água
nas classes de uso, para encaminhamento
ao respectivo Conselho Nacional ou
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos,
de acordo com o domínio destes;
b) os valores a serem cobrados pelo uso de
recursos hídricos;
c) o plano de aplicação dos recursos
arrecadados com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos;
d) o rateio de custo das obras de uso
múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
Título IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 51 O Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e os Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos poderão delegar a
organizações sem fins lucrativos
relacionadas no art. 47 desta Lei, por prazo
determinado, o exercício de funções de
competência
das
Agências
de
Água,enquanto esses organismos não
estiverem constituídos. (Nova Redação por
meio da Lei nº 10.881, de 2004)
Art. 53 O Poder Executivo, no prazo de
cento e vinte dias a partir da publicação
desta Lei, encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei dispondo sobre a
criação das Agências de Água
Quadro 69 - Art. 41, 42, 43, 44 e 51 e 53 das Disposições Transitórias, da Lei Federal
(BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

Registre-se que o texto inicial do artigo 51, das Disposições Transitórias, era
o seguinte:
Art. 51 - Os consórcios e associações intermunicipais de bacias
hidrográficas mencionados no art. 47 poderão receber delegação do
Conselho Nacional ou dos Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos, por prazo determinado, para o exercício de funções de
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competência das Agências de Água, enquanto esses organismos
não estiverem constituídos.

Vale ressaltar que a Lei nº 10.020, de 3 de julho (SÃO PAULO, 1998b)
autoriza o Poder Executivo a participar da constituição de Fundações Agências de
Bacias Hidrográficas dirigidas aos corpos de água do domínio do Estado.
LF nº 9.433/97
Art. 45 A Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos será
exercida pelo órgão integrante da estrutura
do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
responsável pela gestão dos recursos
hídricos.
Art. 46 Compete à Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos
I – prestar apoio administrativo, técnico e
financeiro ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos;
II – revogado;
III – instruir os expedientes provenientes
dos Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos e dos Comitês de Bacia
Hidrográfica;
IV – revogado;
V – elaborar seu programa de trabalho e
respectiva proposta orçamentária anual e
submetê-los à aprovação do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos. (artigo e
incisos foram alterados pela Lei nº 9.984, de
17/07/00)
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Art. 23 O Conselho Estadual de Recursos
Hídricos,
assegurada
a
participação
paritária dos Municípios em relação ao
Estado, será composto por:
I – Secretários de Estado, ou seus
representantes,
cujas
atividades
se
relacionem com o gerenciamento ou uso
dos recursos hídricos, a proteção do meio
ambiente, o planejamento estratégico e a
gestão financeira do Estado;
II – representantes dos municípios contidos
nas bacias hidrográficas, eleitos entre seus
pares.
§1º O CRH será presidido pelo Secretário
de Estado em cujo âmbito se dá a outorga
do direito de uso dos recursos hídricos,
diretamente ou por meio de entidade a ela
vinculada.
§2º Integrarão o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, na forma como dispuser
o regulamento desta Lei, representantes de
universidades, institutos de ensino superior
e de pesquisa, do Ministério Público e da
sociedade civil organizada.

Quadro 70 - Art. 45 e 46, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

A redação anterior do artigo 46 da Lei 9.433 (BRASIL, 1997a) era a
seguinte:
Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos:
I - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos;
II - coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos
e encaminhá-lo à aprovação do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos;
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III - instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - coordenar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos;
V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta
orçamentária anual e submetê-los à aprovação do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos.

O parágrafo primeiro, do artigo 23 da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) foi
alterado por meio de Decreto nº 53.806, de 11 de dezembro (SÃO PAULO, 2008h).
Assim, a Presidência do Conselho é exercida, atualmente, pela Secretaria do Meio
Ambiente e não pela Secretaria de Saneamento e Energia, Pasta esta onde está
vinculado o órgão responsável pela outorga de direito de uso dos recursos hídricos.
As funções de Secretaria Executiva do CRH encontram-se, atualmente, com
a Secretaria do Meio Ambiente - Decreto nº 54.653, de 06 de agosto (SÃO PAULO,
2009g e SÃO PAULO, 2009h)
Continua
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Art. 47 São consideradas, para os efeitos
desta Lei, organizações civis de recursos
hídricos:
I - consórcios e associações intermunicipais
de bacias hidrográficas;
II - associações regionais, locais ou
setoriais de usuários de recursos hídricos;
III - organizações técnicas e de ensino e
pesquisa com interesse na área de recursos
hídricos;
IV - organizações não-governamentais com
objetivos de defesa de interesses difusos e
coletivos da sociedade;
V - outras organizações reconhecidas pelo
Conselho Nacional ou pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos.
Art. 48 Para integrar o Sistema Nacional de
Recursos Hídricos, as organizações civis de
recursos hídricos devem ser legalmente
constituídas.
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Art. 23 O Conselho Estadual de Recursos
Hídricos,
assegurada
a
participação
paritária dos Municípios em relação ao
Estado, será composto por: [...]
§2.º – Integrarão o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, na forma como dispuser
o regulamento desta Lei, representantes de
universidades, institutos de ensino superior
e de pesquisa, do Ministério Público e da
sociedade civil organizada.
Art.
24
Os
Comitês
de
Bacias
Hidrográficas, assegurada a participação
paritária dos Municípios em relação ao
Estado serão compostos por: [...]
III – representantes de entidades da
sociedade civil, sediadas na bacia
hidrográfica, respeitado o limite máximo de
um terço do número total de votos, por:
a) universidades, institutos de ensino
superior e entidades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico;
b) usuários das águas, representados por
entidades associativas;
c) associações especializadas em recursos
hídricos, entidades de classe e associações
comunitárias, e outras associações não
governamentais.
Quadro 71 - Art. 47 e 48 da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora
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Entende-se que o artigo 48 da Lei Federal (BRASIL, 1997a) é
desnecessário, pois uma entidade seja qual for que não é legalmente constituída,
não pode ser considerada como pessoa jurídica, porque não existe no mundo do
direito. E, logicamente, não poderá integrar o Sistema Nacional de Recursos
Hídricos.
Com relação à participação da sociedade civil no CRH, atualmente está
regulamentada pelo Decreto nº 54.653, de 06 de agosto (SÃO PAULO, 2009g e
SÃO PAULO, 2009h) que ratificou o ordenamento anterior no tocante à
representação igualitária.
E a Deliberação nº 2 de 25 de novembro de 1993 (SÃO PAULO, 2002a)
normatizou acerca da composição nos CBHs, nos mesmos moldes da estabelecia
no CRH, ou seja, tripartite e igualitária.
Saliente-se que no Estado a Companhia de Saneamento Básico do Estado
(Sabesp), que é uma entidade de economia mista, inclusive com ações na Bolsa de
Valores de Nova York, está incluída no segmento “Estado”.
Continua
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Art. 49 Constitui infração das normas de
utilização de recursos hídricos superficiais
ou subterrâneos:
I - derivar ou utilizar recursos hídricos para
qualquer finalidade, sem a respectiva
outorga de direito de uso;
II - iniciar a implantação ou implantar
empreendimento relacionado com a

LE nº 7.663/91
Art. 11 Constitui infração às normas de
utilização de recursos hídricos superficiais
ou subterrâneos:
I – derivar ou utilizar recursos hídricos para
qualquer finalidade, sem a respectiva
outorga de direito de uso;
II – iniciar a implantação ou implantar
empreendimento relacionado com a
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derivação ou a utilização de recursos
hídricos, superficiais ou subterrâneos, que
implique alterações no regime, quantidade
ou qualidade dos mesmos, sem autorização
dos órgãos ou entidades competentes;
III – (VETADO)
IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou
executar obras ou serviços relacionados
com os mesmos em desacordo com as
condições estabelecidas na outorga;
V - perfurar poços para extração de água
subterrânea ou operá-los sem a devida
autorização;
VI - fraudar as medições dos volumes de
água utilizados ou declarar valores
diferentes dos medidos;
VII - infringir normas estabelecidas no
regulamento desta Lei e nos regulamentos
administrativos, compreendendo instruções
e procedimentos fixados pelos órgãos ou
entidades competentes;
VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora
das autoridades competentes no exercício
de suas funções.
Art. 50 Por infração de qualquer disposição
legal ou regulamentar referentes à
execução de obras e serviços hidráulicos,
derivação ou utilização de recursos hídricos
do domínio ou administração da União, ou
pelo não atendimento das solicitações
feitas, o infrator, a critério da autoridade
competente, ficará sujeito às seguintes
penalidades, independentemente de sua
ordem de enumeração:
I - advertência por escrito, na qual serão
estabelecidos prazos para correção das
irregularidades;
II - multa, simples ou diária, proporcional à
gravidade da infração, de R$ 100,00 (cem
reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III - embargo provisório, por prazo
determinado, para execução de serviços e
obras necessárias ao efetivo cumprimento
das condições de outorga ou para o
cumprimento de normas referentes ao uso,
controle, conservação e proteção dos
recursos hídricos;
IV - embargo definitivo, com revogação da
outorga, se for o caso, para repor
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derivação ou utilização de recursos hídricos,
superficiais ou subterrâneos, que implique
alterações no regime, quantidade e
qualidade dos mesmos, sem autorização
dos órgãos ou entidades competentes;
III – deixar expirar o prazo de validade das
outorgas sem solicitar a devida prorrogação
ou revalidação;
IV – utilizar - se dos recursos hídricos ou
executar obras ou serviços relacionados
com os mesmos em desacordo com as
condições estabelecidas na outorga;
V – executar a perfuração de poços
profundos para a extração de água
subterrânea ou operá-los sem a devida
autorização;
VI – fraudar as medições dos volumes de
água utilizados ou declarar valores
diferentes dos medidos;
VII – infringir normas estabelecidas no
regulamento desta Lei e nos regulamentos
administrativos, compreendendo instruções
e procedimentos fixados pelos órgãos ou
entidades competentes.
Art. 12 Por infração de qualquer disposição
legal ou regulamentar referentes à
execução de obras e serviços hidráulicos,
derivação ou utilização de recursos hídricos
do domínio ou administração do Estado de
São Paulo, ou pelo não atendimento das
solicitações feitas, o infrator, a critério da
autoridade competente, ficará sujeito às
seguintes penalidades, independentemente
da sua ordem de enumeração:
I – advertência por escrito, na qual serão
estabelecidos prazos para correção das
irregularidades;
II – multa, simples ou diária, proporcional à
gravidade da infração, de 100 (cem) a 1000
(mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo, ou qualquer outro
título público que o substituir mediante
conservação de valores;
III – intervenção administrativa, por prazo
determinado, para execução de serviços e
obras necessárias ao efetivo cumprimento
das condições de outorga ou para o
cumprimento de normas referentes ao uso,
controle, conservação e proteção dos
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incontinenti, no seu antigo estado, os
recursos hídricos, leitos e margens, nos
termos dos arts. 58 e 59 do Código de
Águas ou tamponar os poços de extração
de água subterrânea.
§1º Sempre que da infração cometida
resultar prejuízo a serviço público de
abastecimento de água, riscos à saúde ou à
vida, perecimento de bens ou animais, ou
prejuízos de qualquer natureza a terceiros,
a multa a ser aplicada nunca será inferior à
metade do valor máximo cominado em
abstrato.
§2º No caso dos incisos III e IV,
independentemente da pena de multa,
serão cobradas do infrator as despesas em
que incorrer a Administração para tornar
efetivas as medidas previstas nos citados
incisos, na forma dos arts. 36, 53, 56 e 58
do Código de Águas, sem prejuízo de
responder pela indenização dos danos a
que der causa.
§ 3º Da aplicação das sanções previstas
neste título caberá recurso à autoridade
administrativa competente, nos termos do
regulamento.
§ 4º Em caso de reincidência, a multa será
aplicada em dobro.
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recursos hídricos;
IV – embargo definitivo, com revogação da
outorga, se for o caso, para repor
incontinenti, no seu antigo estado, os
recursos hídricos, leitos e margens, nos
termos dos artigos 58 e 59 do Código de
Águas ou tamponar os poços de extração
de água subterrânea.
§1º No caso dos incisos III e IV,
independentemente da pena de multa,
serão cobradas do infrator as despesas em
que incorrer a Administração para tornar
efetivas as medidas previstas nos citados
incisos, na forma dos artigos 36, 53, 56 e 58
do Código de Águas, sem prejuízo de
responder pela indenização dos danos a
que der causa.
§2º Sempre que da infração cometida
resultar prejuízo a serviço público de
abastecimento de água, riscos à saúde ou à
vida, perecimento de bens ou animais, ou
prejuízos de qualquer natureza a terceiros,
a multa a ser aplicada nunca será inferior à
metade do valor máximo cominado em
abstrato.
§3º Das sanções acima caberá recurso à
autoridade administrativa competente, nos
termos do regulamento desta Lei.
§4º Serão fatores atenuantes em qualquer
circunstância, na aplicação de penalidades:
1. a inexistência de má- fé;
2. a caracterização da infração como de
pequena monta e importância secundária.
Art. 13 As infrações às disposições desta
Lei e das normas dela decorrentes serão, a
critério
da
autoridade
impositora,
classificadas
em
leves,
graves
e
gravíssimas, levando em conta:
I – as circunstância atenuantes e
agravantes;
II – os antecedentes do infrator;
§1º As multas simples ou diárias, a critério
da
autoridade
aplicadora,
ficam
estabelecidas dentro das seguintes faixas:
1 – de 100 (cem) a 200 (duzentas) vezes o
valor nominal da UFESP, nas infrações
leves;
2 – de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas)
vezes o mesmo valor, nas infrações graves;
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3 – de 500 (quinhentas) a 1000 (mil) vezes
o mesmo valor, nas infrações gravíssimas.
§2º Em caso de reincidência, a multa será
aplicada pelo valor correspondente ao
dobro da anteriormente imposta.
Quadro 72 - Art. 49 e 50, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
Fonte: elaborado pela autora

O inciso III do artigo 49 da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) trazia o seguinte
texto:
Art. 49 [...]
III - deixar expirar o prazo de validade das outorgas sem solicitar a
devida prorrogação ou revalidação
Razões do veto:
A disposição define uma infração absolutamente injustificável. Como
se sabe, a outorga para utilização de recursos hídricos confere direito
subjetivo, que integra o patrimônio jurídico do concessionário ou
autorizado. É, portanto, passível de renúncia, por seu titular, situação
que estará configurada quando deixar expirar a validade da outorga
sem pleitear, no devido tempo e sob as condições regulamentares ou
contratuais, a revalidação. Ora, quem renuncia a direito subjetivo
disponível não comete infração. Esta poderá caracterizar-se, sim,
quando a utilização dos recursos hídricos persistir, após vencido o
prazo da outorga, sem que tenha sido esta prorrogada ou renovada.

Saliente-se que no Estado de São Paulo as Infrações e Penalidades, estão
incluídas dentre os Instrumentos da Política de Recursos Hídricos (SÃO PAULO,
1991e). E na lei federal (BRASIL, 1997a) não.
As infrações e penalidades estabelecidas nos artigos 49 e 50 da Lei nº 9.433
(BRASIL, 1997a) dizem respeito ao não cumprimento do fixado no artigo 15 do
referido diploma legal.
É importante notar que as infrações e penalidades estão relacionadas ao
Poder Executivo da União. Portanto, os artigos 49 e 50 não disciplinam acerca de
normas gerais, pois não traçam diretrizes. Pelo contrário, os dispositivos são de
natureza específica, ou seja, de interesse exclusivo da União (BRASIL, 1997a).
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Das Disposições Gerais e Transitórias
[...]
Art. 54 O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de
março de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 1º [...]
III - quatro inteiros e quatro décimos por
cento à Secretaria de Recursos Hídricos do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal;
IV - três inteiros e seis décimos por cento
ao Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica - DNAEE, do Ministério de
Minas e Energia;
V - dois por cento ao Ministério da Ciência e
Tecnologia. [...]
§4º A cota destinada à Secretaria de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal será empregada na
implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e
na gestão da rede hidrometeorológica
nacional.
§5º A cota destinada ao DNAEE será
empregada na operação e expansão de sua
rede hidrometeorológica, no estudo dos
recursos
hídricos
e
em
serviços
relacionados ao aproveitamento da energia
hidráulica."
Parágrafo único Os novos percentuais
definidos no caput deste artigo entrarão em
vigor no prazo de cento e oitenta dias
contados a partir da data de publicação
desta Lei.
Art. 55 O Poder Executivo Federal
regulamentará esta Lei no prazo de cento e
oitenta dias, contados da data de sua
publicação.
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Das Disposições Transitórias

[...]
Art. 6º Os Municípios que sofrem restrições
ao seu desenvolvimento em razão da
implantação de áreas de proteção
ambiental, por decreto , até a promulgação
da presente Lei, serão compensados
financeiramente
pelo
Estado,
em
conformidade com Lei específica, desde
que essas áreas tenham como objeto a
proteção de recursos hídricos e sejam
discriminadas no Plano Estadual de
Recursos Hídricos.
Art. 7º Compete ao Departamento de
Águas e Energia Elétrica – DAEE – no
âmbito
do
Sistema
Integrado
de
Gerenciamento de Recursos Hídricos –
SIGRH, exercer as atribuições que lhe

forem conferidas por Lei, especialmente:
I
–
autorizar
a
implantação
de
empreendimento que demandem o uso de
recursos hídricos, em conformidade com o
disposto no art. 9.º desta Lei, sem prejuízo
da licença ambiental;
II – cadastrar os usuários e outorgar o
direito de uso dos recursos hídricos, na
conformidade com o disposto no art. 10 e
aplicar as sanções previstas nos artigos 11
e 12 desta Lei;
III – efetuar a cobrança pelo uso dos
recursos
hídricos,
nas
condições
estabelecidas no inciso I, do art. 13 desta
Lei; (inciso revogado pela Lei nº 12.183, de
29/12/05)
Parágrafo único Na reorganização do
DAEE incluir - se -ão, entre as suas
atribuições, estrutura e organização, as
unidades
técnicas
e
de
serviços
necessários ao exercício das funções de
apoio ao Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CRH e participação no Comitê
Coordenador do Plano Estadual de
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Recursos Hídricos – CORHI nos moldes e
nas condições dispostas nos artigos 5.º e
6.º do Decreto nº 27 576, de 11 de
novembro de 1987.
Art. 8º A implantação da cobrança pelo uso
da água será feita de forma gradativa
atendendo - se, obrigatoriamente, as
seguintes fases:
I – desenvolvimento, a partir de 1991, de
programa de comunicação social sobre a
necessidade econômica, social e ambiental
da utilização racional e proteção da água,
com ênfase para a educação ambiental,
dirigida para o primeiro e segundo ciclos;
II – implantação, em 1992, do sistema
integrado de outorga de direito de uso dos
recursos
hídricos,
devidamente
compatibilizado
com
sistemas
correlacionados, de licenciamento ambiental
e metropolitano;
III – cadastramento dos usuários das águas
e regularização das outorgas de direito de
uso, durante a implantação do primeiro
Plano Estadual de Recursos Hídricos
1992/1995;
IV – articulação com a União e Estados
vizinhos tendo em vista a implantação da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos
nas bacias hidrográficas de rios do domínio
federal, durante o período de 1992/1995;
V – proposição de critérios e normas para a
fixação dos preços públicos, definição de
instrumentos
técnicos
e
jurídicos
necessários à implantação da cobrança
pelo uso da água, no projeto de Lei
referente ao segundo Plano Estadual de
Recursos Hídricos, a ser aprovado em
1995;
VI – Vetado (Artigo e incisos revogados pela
Lei nº 9.034, de 27/12/94).
Quadro 73 - Art. 54 e 55, da Lei Federal (BRASIL, 1997a).
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Apêndice K:
Histórico da Divisão Hidrográfica no Estado de São Paulo e Nacional
Inicia-se tratando da divisão hidrográfica do Estado, pois os estudos no
Estado tiveram início desde 1992.
Conforme consta no Relatório Preliminar da Divisão Hidrográfica do Estado
de São Paulo, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, com coordenação
do Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) – 1992 -, a primeira divisão
hidrográfica do Estado remonta ao Decreto nº 4.388, de 14 de março (SÃO PAULO,
1928), que regulamentou a Lei nº 2.261, de 31 de dezembro (SÃO PAULO, 1927),
quando da reorganização do Serviço Meteorológico tendo em vista a sistematização
das observações hidrometeorológicas. Nesta época, o Estado Paulista foi dividido
em oito zonas hidrográficas.
O Relatório especifica ainda que, nas décadas de 60 e 70, estudos de
planejamento de recursos hídricos realizados pelo Daee consideravam subdivisões
hidrográficas ao longo da bacia do rio Tietê.
A partir de 1972 até 1985, tendo em vista a sistematização das atividades de
cadastramento e outorga de direito de uso dos recursos hídricos, a Diretoria de
Planejamento e Controle do Daee subdividiu as zonas hidrográficas em dezoito,
descritas no relatório de caracterização dos recursos hídricos do Estado de São
Paulo.
Em 1986, por meio do Decreto nº 26.479, de 17 de dezembro (SÃO PAULO,
1986c e SÃO PAULO, 1986d) as atividades do Daee foram descentralizadas por
bacias hidrográficas, com fundamento em proposta de base físico-territorial para o
gerenciamento dos recursos hídricos, considerando-se sete Diretorias de Bacias.
Ao ser criado o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), pelo
Decreto nº 27.576, de 11 de novembro (SÃO PAULO, 1987b e SÃO PAULO, 1987c),
ficou estabelecido que dentre vários objetivos, este colegiado deveria propor formas
de gestão descentralizada dos recursos hídricos, em nível regional e municipal,
adotando-se as bacias hidrográficas como unidades de gestão, de forma
compatibilizada com as divisões político-administrativas (art. 4º, inciso V).
O CRH, dentro de suas competências, instituiu a equipe técnica físicoterritorial, para que fosse estudada e indicada uma divisão hidrográfica a ser
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considerada no gerenciamento dos recursos hídricos. Esta equipe técnica contou
com a coordenação do Instituto Geográfico e Cartográfico da Secretaria de
Economia e Planejamento, onde resultou uma proposta que foi apresentada no
Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos em 1990.
Neste estudo, adotou-se como atributos desejáveis para cada unidade de
gerenciamento de recursos hídricos, de forma a permitir ações regionais integradas,
os seguintes aspectos: área não muito maior que 25 mil km²; conjunto de 50
municípios; distâncias rodoviárias da ordem de 300 Km no máximo e relativa
homogeneidade sócio-econômica.
Para a denominação das unidades foram adotados os seguintes critérios: rio
principal ou dois rios principais; divisão segundo trechos (alto, médio e baixo) e
denominações regionais.
Em síntese, o estudo intitulado “Relatório Preliminar – Divisão Hidrográfica
do Estado de São Paulo”, de 1992, contou com um Grupo Técnico do Plano
Estadual de Recursos Hídricos (GTP), com coordenação do Engenheiro Carneseca,
que iniciou o trabalho, elucidando a questão, da seguinte forma:
É universalmente reconhecido o princípio fundamental de adoção da
bacia hidrográfica como unidade físico-territorial básica para o
planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. Entretanto,
há dificuldade para adoção irrestrita desse princípio pois as divisas
político-administrativas não coincidem com os divisores de águas.
Observa-se ainda que as interrelações políticas, sociais e
econômicas entre as regiões e comunidades não respeitam nem as
divisas nem os divisores. Mesmo no campo restrito dos recursos
hídricos as reversões de água obrigam o seu gerenciamento levando
em conta o conjunto de bacias hidrográficas envolvidas. Por outro
lado, a Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que
estabelece para o Estado de São Paulo as normas de orientação à
Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos determina em seu
Artigo 3º, inciso II, como princípio da Política Estadual, a adoção da
bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e
gerenciamento. Determina, ainda, no Artigo 20 que constará do
Plano Estadual de Recursos Hídricos a Divisão Hidrográfica do
Estado de São Paulo que definirá unidades hidrográficas, com
dimensões e características que permitam e justifiquem o
gerenciamento descentralizado dos recursos hídricos. No parágrafo
único consta que o Plano Estadual de Recursos Hídricos e seus
regulamentos devem propiciar a compatibilização, consolidação e
integração dos planos, programas, normas e procedimentos técnicos
e administrativos a serem formulados ou adotados no processo de
gerenciamento descentralizado dos recursos, segundo as unidades
hidrográficas por ele estabelecidas. Assim, para atender à diretriz
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política de gerenciamento integrado, descentralizado e participativo
dos recursos hídricos, conforme preceitua o artigo 205 da
Constituição do Estado de São Paulo, há necessidade de adoção de
unidades hidrográficas com dimensões e características físicas,
sócio-econômicas e políticas apropriadas. Bacias hidrográficas de
grandes dimensões, contendo número excessivo de municípios, ou
com grande heterogeneidade física e sócio-econômica, dificultam,
sobremaneira, o seguimento dessa diretriz. O Primeiro Plano
Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, publicado
em 1990, teve suas diretrizes gerais aprovadas pelo Decreto nº
32.954, de 7 de fevereiro de 1991.
Assim, houve a divisão hidrográfica do Estado de São Paulo, que conforme
Relatório Preliminar observou os seguintes dados:
Pelo Decreto nº 26.479 de 17 de dezembro de 1986 as atividades do
DAEE foram descentralizadas por bacias hidrográficas, com
fundamento em proposta de base físico-territorial para o
gerenciamento dos recursos hídricos, considerando-se sete
Diretorias de Bacia, com atuação nas seguintes áreas hidrográficas:
Alto Tietê-Baixada Santista, Médio Tietê, Baixo Tietê, PeixeParanapanema, Pardo-Grande, Paraíba-Litoral Norte e Ribeira do
Iguape-Litoral Sul.
Outras entidades e empresas do Estado, como a Cetesb e a Sabesp,
adotam outras divisões hidrográficas, porém não coincidentes entre
si.
Com a criação do Conselho Estadual de Recursos hídricos (CRH),
pelo Decreto nº 27.576, de 11 de novembro de 1987, estabeleceu-se
como um de seus objetivos a proposição de formas de gestão
descentralizada dos recursos hídricos, em nível regional e municipal,
adotando-se as bacias hidrográficas como unidades de gestão, de
forma compatibilizada com as divisões político-administrativas (Artigo
4º, inciso V).

A fim de indicar a divisão hidrográfica a ser considerada no gerenciamento
dos recursos hídricos, o CRH instituiu a Equipe Técnica Físico Territorial (ET-FT),
sob coordenação do Instituto Geográfico e Cartográfico da Secretaria de Economia e
Planejamento, da qual resultou a proposta apresentada no Primeiro Plano Estadual
de Recursos Hídricos - 1990.
O estudo da divisão hidrográfica do Estado de São Paulo tomou
como ponto de partida as dezoito subzonas hidrográficas adotadas
pelo DAEE. Na primeira fase realizou-se a superposição de mapas
temáticos considerando as seguintes características físicas,
estreitamente relacionadas com os recursos hídricos: geomorfologia,
geologia, hidrologia regional e hidrogeologia. [...] Na segunda fase do
trabalho foram considerados os aspectos Políticos e sócioeconômicos, estudando-se, por exemplo, a compatibilização da
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divisão hidrográfica com a divisão regional existente em regiões de
planejamento; o número de municípios com sede em cada unidade;
as áreas de cada unidade e as distâncias rodoviárias; e os aspectos
demográficos e sócio-econômicos. Adotou-se como atributos
desejáveis para cada unidade de gerenciamento de recursos
hídricos, de forma a permitir ações regionais integradas: área não
muito maior que 25 mil km2; conjunto de até 50 municípios;
distâncias rodoviárias da ordem de 300 km no máximo e relativa
homogeneidade sócio-econômica. Para a denominação das
unidades de gerenciamento foram adotados os seguintes critérios: rio
principal ou dois rios principais; divisão segundo trechos (alto, médio
e baixo) e denominações regionais.

Inicialmente o Estado de São Paulo adotou 21 (vinte e uma) unidades de
gerenciamento de recursos hídricos. Posteriormente, houve a revisão da divisão
hidrográfica, passando a 22 (vinte e duas). Para tanto, o estudo considerou:
Mantidos os mesmos critérios que nortearam o estabelecimento
daquela divisão, procedeu-se a uma reavaliação das informações
disponíveis, quer nos aspectos físicos, como nos sócio-econômicos e
político-administrativos.

Além dessas alterações nos limites das UGRHI´s procedeu-se à reavaliação
de suas denominações, mantendo-se, ainda, os critérios anteriores.
À medida que o Plano Estadual de Recursos Hídricos for sendo implantado,
as 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), poderão ser
subdivididas em unidades menores, viabilizando a implantação de planos e
programas sub-regionais. Essa subdivisão estará sempre vinculada ao conceito de
bacia e sub-bacia hidrográficas.
A divisão adotada no referido Relatório deu origem as UGRHIs, que foram
devidamente aprovadas por meio da Lei nº 9.034 de 27 de dezembro (SÃO PAULO,
1994c). Neste sentido, o saudoso Barth (2002), salientou que:
O Estado de São Paulo foi dividido em 22 Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs, pela Lei 9.034/94,
que aprovou o Plano Estadual de Recursos Hídricos para esse
período. Essa divisão hidrográfica levou em conta, inicialmente, os
aspectos físicos, isto é, os divisores hidrográficos, a hidrogeologia, o
clima, os solos, os aspectos ambientais etc., mas, em um segundo
momento, o critério básico foi sociopolítico; desenvolvimento
econômico e social, coesão política, áreas e distâncias máximas para
facilitar essa coesão e outros aspectos. A bacia do rio Piracicaba,
onde já havia forte mobilização social, foi eleita como a primeira
bacia, a qual deveria constituir uma experiência piloto para as
demais. Entretanto, recursos atribuídos às bacias hidrográficas pelo
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Fundo Estadual de Recursos Hídricos apressaram a instalação dos
comitês, fato visto por muitos como negativo, pois a coesão política
para a formação dos comitês foi substituída pelo interesse em obter
recursos desse Fundo. Nesse ínterim, o que de fato ocorreu é que,
entre 1993 e 1997, foram criados vinte comitês, dois deles atuando
em duas unidades hidrográficas de gerenciamento. São fatos
importantes para a criação e consolidação dos comitês: a existência
de unidades descentralizadas das entidades estaduais; a existência
de Consórcios Intermunicipais de Bacias Hidrográficas; a eleição de
prefeitos municipais para integrarem o CRH e a destinação de
recursos do FEHIDRO para as bacias hidrográficas com critérios de
distribuição relacionados com a evolução dos comitês, assegurando
10% para infra-estrutura logística e apoio técnico a esses colegiados.

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs
Estado de São Paulo

Figura 1 - Mapa 1 – Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo
Fonte: GAIA – Base de Dados Geoambientais. IPT-SP. Secretaria da Ciência
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.

Divisão Hidrográfica Nacional
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos em 15 de outubro de 2003
instituiu a divisão hidrográfica nacional, por meio da Resolução nº 32 (BRASIL,
2006c). E em 13 de abril de 2010 criaram-se as Unidades de Gestão de Recursos
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Hídricos de Bacias Hidrográficas de rios do domínio da União – UGRHs - Resolução
nº 109 (BRASIL, 2010a).
A referida norma (BRASIL, 2010a) definiu as UGRHs visando orientar a
implantação de comitês de bacia e a implementação dos instrumentos da Política
Nacional de Recursos Hídricos (art. 1º).
Como pode-se observar, o Estado de São Paulo, novamente, foi referência para a
União.

A seguir estão ilustradas a divisão hidrográfica nacional (mapa), aprovada
pela Resolução nº 32 (BRASIL, 2006c) e as unidades de gestão de recursos hídricos
de rios do domínio da União (mapa), aprovada pela Resolução nº 109 (BRASIL,
2010a).
Divisão Hidrográfica Nacional

Figura 2 - Mapa: 2 – Divisão Hidrográfica Nacional
Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA
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Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de rios do domínio da União

Figura 3 - Mapa: 3 – Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de rios do domínio
da União
Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA
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Em resumo, pode-se observar que a divisão hidrográfica nacional e estadual
(SP) é a seguinte:
NACIONAL
ESTADO DE SÃO PAULO
1. bacias hidrográficas - unidade
1. previsão na CE de gestão
territorial para implementação da PNRH
descentralizada, participativa e integrada
(art. 1º, V, L 9.433/97 e Resolução CNRH
dos recursos hídricos em relação aos
nº 32/03);
demais recursos naturais e às
2. bacia hidrográfica – unidade básica de
peculiaridades da respectiva bacia
hidrográfica (art. 205, VI);
gerenciamento de recursos hídricos –
2. bacias hidrográficas - unidade físico(Resolução CNRH nº 30/02 – codificação
das bacias hidrografias no âmbito
territorial de planejamento e gerenciamento
(art. 3º, II, L 7.663/91)
nacional).
subdivisão territorial visando planejamento hídrico
unidade de gestão de recursos hídricos
unidade de gerenciamento de recursos
de bacias hidrográficas de rios do
hídricos – UGRHI (L 9.034/94)
domínio da União – UGRH (Resolução
CNRH 109/10)
Quadro 74 - comparação entre a divisão hidrográfica nacional e do Estado de São Paulo.
Fonte: elaborado pela autora
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Apêndice L:
Comitês de Bacias Hidrográficas em rios do domínio da União
Em rios do domínio da União, a composição dos comitês deve obedecer ao
especificado na Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a) e na Resolução do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos nº 5, de 2000 (BRASIL, 2008a) e sua alteração.
Como pode-se verificar na Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e) e na citada lei
federal (BRASIL, 1997a) a forma de representatividade em Comitês de Bacias
Hidrográficas em rios do domínio da União e do Estado de São Paulo é diferente.
A União prevê a seguinte composição: Poderes Executivos (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), usuários das águas e entidades civis de recursos
hídricos (BRASIL, 1997a).
O Estado (SÃO PAULO, 1991e) garante a participação tripartite (Estado,
Municípios e sociedade civil). Sendo que a Sabesp, por exemplo, encontra-se
incluída no segmento Estado.
Observa-se que há um diferencial, em especial ao segmento usuários.
Destaca-se, que estes também participam nos comitês paulistas, mas não há um
segmento específico com a referida denominação.
Por outro lado, releva notar que, não há impedimento legal para que os
“usuários de recursos hídricos” sejam enquadrados nos segmentos Estado ou
sociedade civil, conforme a personalidade jurídica da entidade.
E, em atenção à personalidade jurídica, saliente-se que a Lei Federal
(BRASIL, 1997a) veda a participação dos poderes executivos da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios à metade do total de membros do CBH (§ 1º, do artigo
39).
Por isso, deve-se atentar para a personalidade jurídica das entidades que
representam os “usuários das águas”, que em muitos casos, está vinculada aos
entes federativos.
Assim, o presente estudo analisa a representatividade nos Comitês federais,
para verificar se os colegiados estão cumprindo ao estabelecido na referida lei
(BRASIL, 1997a).
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A

seguir,

serão
192

representatividades

discriminados

os

comitês

federais

e

respectivas

(BRASIL, 1997a).

a) Ceivap
O Comitê par Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (Ceivap) foi
instituído por meio do Decreto nº 1.842, de 22 de março (BRASIL, 1996a).
Ceivap
União
03
Estados
09
Municípios
11
Sociedade civil
13
Usuários de recursos hídricos
24
Total
60
Quadro 75 - Representatividade no Ceivap.
Fonte: elaborado pela autora

Destaca-se que o Ceivap é representado pela União, Municípios situados na
área de atuação do Comitê, e é composto também pelos Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. Estes entes federativos são considerados Poder Público.
No regimento interno193 está previsto que o segmento “usuários de recursos
hídricos” tem 06 (seis) vagas reservadas, especificamente, para os representantes
dos usuários de abastecimento urbano e lançamento de efluentes. Assim como para
os da indústria e mineração – 03 (duas) vagas -; da irrigação e uso agropecuário -;
04 (quatro) para o setor de hidroeletricidade e 02 (dois) para as associações de
usuários de recursos hídricos.
Frise-se que as 06 (seis) vagas reservadas à categoria usuários de
abastecimento

urbano,

juridicamente,

devem

ser

compreendidas

como

representação dos respectivos entes federativos.
Assim, a participação do “Poder Público” está ampliada no Ceivap, passando
de 23 (vinte e três) – União, Estados e Municípios -, para 29 (vinte e nove). No
entanto, a somatória dos membros que representam sociedade civil e os usuários no
comitê – 31 (trinta e um) -, enquadra-se no previsto no § 1º, do artigo 39, da Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997a).
192

Informações obtidas no home page da Agência Nacional de Águas (ANA).
Aprovado em 18/12/97 e com alterações em 09/12/99, 21/07/00, 17/12/04, 31/10/07,
03/12/07 (home page ANA).

193
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b) CBH-SF
O Comitê de Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBH-SF)194,
localizado nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Distrito Federal, foi instituído por meio do Decreto de 5 de junho (BRASIL,
2001d).
CBH-SF
União
05
Estados e DF
07
Municípios
08
Usuários das águas
24
Entidades civis de recursos hídricos
16
Povos indígenas
02
Total
62
Quadro 76 - Representatividade no CBH-SF.
Fonte: elaborado pela autora
Regimento interno do CBH-SF, aprovado em 10/04/2007

De acordo com o disciplinado no regimento interno do CBH, os usuários de
águas terão a seguinte participação: 1. 06 (seis) para abastecimento urbano,
inclusive diluição de efluentes urbanos; 2. 05 (cinco) para indústria, captação e
diluição de efluentes industriais e mineração; 3. 06 (seis) para irrigação e uso
agropecuário; 4. 01 (um) para o hidroviário; 5. 04 (quatro) para pesca, turismo e
lazer, 6. 02 (dois) para as concessionárias e autorizadas de geração hidrelétrica.
Nota-se que mesmo com representatividade híbrida no segmento “usuários”
(Poder Público e sociedade civil), a composição do Comitê do rio São Francisco
observa o disposto na Lei Federal (BRASIL, 1997a) e na Resolução CNRH nº 5, de
2000 (BRASIL, 2008a), pois respeita o limite imposto no § 1º, do art. 39 na lei.
c) CBH-Rio Doce
O Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Doce foi instituído por meio do
Decreto de 25 de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002b) e está localizado nos Estados de
Minas Gerais e Espírito Santo.

194

Comitê do Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do rio São
Francisco.
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CBH Rio Doce:
02
06
12
15

União
Estados195
Municípios196
Organizações Civis; Consórcio;
Associação Intermunicipal ou
Associação de Usuários
Usuários das águas
24
Comunidades indígenas
01
Total
60
Quadro 77 - Representatividade no CBH-Rio Doce
Fonte: elaborado pela autora
Regimento interno, aprovado em 23/10/2008

No regimento interno, a representação dos usuários das águas está
subdividida em: 1. 4 (quatro) entidades municipais de abastecimento urbano e
diluição de efluentes urbanos; 2. 2 (duas) entidades estaduais de abastecimento
urbano e diluição de efluentes urbanos; 3. 7 (sete) entidades ou empresas da
indústria e mineração; 4. 6 (seis) irrigação e uso agropecuário; 5. 2 (dois)
associações representantes da irrigação e da agropecuária; e, 6. 3 (três) entidades
ou empresas da hidroeletricidade.
Adverte-se que o segmento “Usuários das Águas” compreende também as
“entidades municipais e estaduais” vinculadas aos referidos entes federativos.
Registre-se que, faz parte do segmento Municípios, no CBH em foco, o
“Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas
Gerais”. No entanto, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril (BRASIL, 2005b),
consórcio público é uma associação pública ou pessoa jurídica de direito privado (§
1º, art. 1º). Portanto, não deveria estar incluído na categoria Municípios. Ademais,
existe um segmento específico para essa categoria, como pode-se observar no
quadro 66.
Considerando-se

que

as

“entidades

municipais

e

estaduais

de

abastecimento urbano”, vinculadas juridicamente aos respectivos entes federativos,
devem atuar em uníssono com estes, conclui-se que, o número total de
representantes da União, dos Estados e dos Municípios197 é de 26 (vinte e seis). E a
dos demais segmentos, 25 (vinte e cinco).
195

Compreende os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo
Dentre os Municípios está incluso o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da
Zona da Mata de Minas Gerais,
197
Registre-se que um dos representantes é um Consórcio, portanto, não deveria estar
incluso no referido segmento.
196
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Portanto, a regra contida na lei federal não é, fielmente, observada no
Comitê em foco, pois de fato, os Poderes Executivos têm representação maior do
que o estabelecido em lei federal (BRASIL, 1997a).
d) CBH-PCJ
O Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(CBH-PCJ), localizado nos Estados de Minas Gerais e São Paulo foi instituído por
meio do Decreto de 20 de maio (BRASIL, 2002e).
CBH-PCJ
União
03
Estados
07
Municípios
10
Usuários de Recursos Hídricos
20
Organizações Civis com atuação na área 10
de recursos hídricos
Total
50
Quadro 78 - Representatividade no CBH-PCJ (Federal).
Fonte: elaborado pela autora

Atente-se que o CBH-PCJ Federal, o CBH-PCJ Estadual (São Paulo) e o
CBH-PJ (Minas Gerais) deliberam conjuntamente, por meio de “integração”
pactuada entre os referidos colegiados, devidamente ratificada pelos entes
federativos interessados.
Maiores informações acerca da integração dos Comitês PCJ pode-se
encontrar no item 7 do presente estudo.
e) CBH-Paranaíba
O Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba (CBH-Paranaíba) foi
instituído por meio do Decreto de 16 de julho (BRASIL, 2002f).
CBH-Paranaíba
União
02
Estados e DF
05
Municípios
07
Usuários das águas
18
Entidades civis de recursos hídricos
13
Total
45
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Quadro 79 - Representatividade no CBH-Paranaíba.
Fonte: elaborado pela autora

O Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba tem como área de atuação
a Bacia Hidrográfica do referido rio, localizada nos Estados de Goiás, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal.
De acordo com o disciplinado no regimento interno do CBH, os usuários de
águas terão a seguinte participação: 4 (quatro) entidades de abastecimento urbano e
lançamento e/ou diluição de efluentes urbanos; 5 (cinco) entidades de irrigação e
uso agropecuário; 3 (três) entidades de indústria e mineração; 3 (três) entidades de
hidroeletricidade; 1 (uma) entidade hidroviário; 2 (duas) entidades pesca, turismo,
lazer e outros usos não consuntivos.
Nota-se que o Poder Público soma 14 (catorze) entidades. Por outro lado,
considerando-se que as entidades de abastecimento urbano e lançamento e/ou
diluição de efluentes urbanos estão direta ou indiretamente vinculadas a entes da
federação, pode-se deduzir que a representação dos poderes executivos passa a
ser de 18 (dezoito) entidades. Portanto, enquadra-se no previsto no § 1º, do art. 39,
da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997a).
f) CBH-Verde Grande
O Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande (CBH-Verde
Grande) foi instituído por meio do Decreto de 3 de dezembro 2003 (BRASIL, 2003).
CBH-Verde Grande
União
02
Estados
06
Municípios e associações de Municípios 06
Usuários das águas
16
Entidades civis de recursos hídricos
10
Total
40
Quadro 80 - Representatividade no CBH-Verde Grande.
Fonte: elaborado pela autora

O CBH-Verde Grande tem área de atuação a totalidade da Bacia
Hidrográfica do rio Verde Grande, afluente do rio São Francisco, e se localiza nos
Estados de Minas Gerais e Bahia.
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O regimento interno aprovado em 25 de março de 2009, em sua
composição, no tocante ao segmento dos usuários das águas, dispõe que a
representação deve ser: 6 (seis) de entidades de abastecimento urbano e
lançamento de efluentes, concessionárias de serviços e sujeitos à outorga de direito
de uso de recursos hídricos; 2 (dois) da indústria e mineração; e 8 (oito) da irrigação
e uso agropecuário.
Releva notar que a representatividade total, está de acordo com o
estabelecido na Lei Federal (BRASIL, 1997a) e na Resolução CNRH nº 5, de 2000
(BRASIL, 2008a), mesmo com a participação de entidades vinculadas ao Poder
Público, no segmento usuários. e Por outro lado, as “associações de Municípios”,
como o próprio nome diz, não têm a mesma personalidade jurídica destes entes
federativos. No entanto, no CBH em tela as referidas associações estão
enquadradas na categoria Municípios.
g) CBH-Piranhas-Açu
O Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu (CBH-Piranhas-Açu) foi
instituído por meio do Decreto Federal de 29 de novembro de 2006 (BRASIL,
2006b).
CBH-Piranhas-Açu
União
02
Estados
06
Municípios
05
Usuários das águas
16
Entidades civis de recursos hídricos
11
Total
40
Quadro 81 - Representatividade no CBH-Piranhas-Açu.
Fonte: elaborado pela autora

O CBH-Piranhas-Açu, tem como área de atuação a Bacia Hidrográfica do rio
Piranhas-Açu, localizada nos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte.
A composição do segmento “usuários de recursos hídricos”, nos termos
estabelecidos no regimento interno (26/06/08) é a seguinte:1. 2 (dois) para
abastecimento urbano e lançamento de efluentes; 2. 3 (três) para indústria e
mineração; 3. 7 (sete) para irrigação e uso agropecuário, 4. 2 (dois) para o setor de
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Aqüicultura; 5. 2 (dois) para os setores de pesca, turismo, lazer e outros usos não
consuntivos.
Portanto, muito embora a participação no segmento usuários, seja híbrida, o
previsto na legislação federal (BRASIL, 1997a e BRASIL, 2008a) foi devidamente
observado.
h) CBH-Grande
Em 2 de agosto de 2010 foi instituído o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio
Grande (CBH-Grande), por meio do Decreto nº 7.254 (BRASIL, 2010c).
O comitê deverá ter representantes da União, dos Estados de Minas Gerais
e São Paulo, dos usuários das águas e da sociedade civil (2º). O referido decreto
estabelece que o regimento interno disporá acerca da composição do CBH, limitada
a participação dos Poderes Executivos da União, dos Estados e dos Municípios à
metade de seus membros (§ 3º, art. 2º). (BRASIL, 2010c)
O Comitê está em fase de implantação e a forma de representação também
está sendo estudada pelos interessados.
Importa saber que no período em que antecedeu a criação do Colegiado,
foram realizadas diversas reuniões entre os entes federativos interessados,
incluindo-se os representantes da sociedade civil e usuários. E a União determinou
que a criação do CBH deveria seguir, rigorosamente, o estipulado na legislação
federal (BRASIL, 1997a e BRASIL, 2008a).
Por isso, até mesmo a denominação do Comitê teve que ser alterada, pois a
proposta inicial era “Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Grande”. O
nome do comitê refletia, exatamente, o interesse das partes (Estados), que era a
integração. Porém, a União, considerou que o vocábulo “integração” não era
pertinente, para um comitê federal.
Entende-se que esta visão distorcida e sem nenhum vínculo à legislação,
acaba por macular até mesmo o sistema federativo brasileiro e dificulta a gestão dos
recursos hídricos no País.
Neste caso, a idéia de integração e articulação, almejada e perseguida pelos
Estados, não foi totalmente aceita pela União, que, infelizmente, por vezes, ignora o
verdadeiro objetivo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
que é a integração e a articulação.
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Observa-se que na justificativa para a criação do Comitê em tela, está
destacada a importância da integração e da articulação. O referido documento foi
encaminhado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e contém questões
relevantes, acerca da gestão hídrica nacional e da mencionada Bacia Hidrográfica.
Por isso, abaixo está reproduzida parte da justificativa198.
Assim, a gestão de recursos hídricos no Brasil e em países
federativos apresenta desafios semelhantes à gestão de bacias de
rios transfronteiriços, compartilhados por mais de um país. Portanto,
para alcançar a correta gestão de recursos hídricos é necessária
uma articulação entre todos os seus entes federados. Ao adotar a
bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e gestão,
a Lei das Águas brasileira intensifica a complexidade do tema gestão
integrada e descentralizada de forma significativa, pois aumenta as
interfaces institucionais, em uma área territorial de planejamento - a
bacia hidrográfica – que normalmente não é coincidente com o limite
administrativo estadual ou municipal. Esse é o caso principalmente
de bacias hidrográficas que envolvem a União e dois ou mais
Estados da Federação. Nessas bacias, com rios do domínio da
União e do domínio dos Estados, se configura um sistema de gestão
em duas esferas de atuação (federal e estadual), que possuem a
mesma missão institucional e são profundamente interdependentes
no seu conteúdo e aplicação. A legislação federal estabelece que a
União deve se articular com os Estados para o gerenciamento dos
recursos hídricos de interesse comum. Da mesma forma, as leis
estaduais estabelecem que os Estados devem se articular com a
União, outros Estados e municípios para o aproveitamento, controle
e monitoramento dos recursos hídricos de interesse comum. Porém,
nenhuma normatização detalha a forma como deve se dar essa
articulação nesse tipo de bacia hidrográfica, seja no tocante aos
instrumentos técnicos de gestão (cadastro, outorga de direito de uso
de recursos hídricos, fiscalização, sistema de informação, plano de
recursos hídricos e cobrança pelo uso da água) ou aos instrumentos
institucionais, modelos de gestão e entidades descentralizadas de
gestão das águas.
Portanto, implementar a gestão integrada de recursos hídricos não é
uma tarefa fácil. Requer a concepção de estratégias operacionais
para tornar possível a aplicação dos princípios, conceitos,
instrumentos técnicos e modelos de gestão instituídos na legislação
vigente - federal e estaduais - superando as incompatibilidades
técnicas e jurídico-administrativas e suprindo as omissões legais,
mediante processos de negociação entre as partes envolvidas, ou
seja, construindo o pacto federativo de gestão das águas.

É com a construção de pactos de gestão que se podem superar as lacunas
existentes na legislação, compatibilizando os critérios de aplicação dos diferentes
198

Justificativa e demais informações fornecidas formalmente, pela Secretaria Executiva do
Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Pardo (CBH-PARDO), Estado de São Paulo.
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instrumentos de gestão, e tornando efetivo o conceito de ser a bacia hidrográfica a
unidade territorial de planejamento e gestão de recursos hídricos. A proposta que
apresentamos, de criação de um comitê de integração da bacia hidrográfica, busca
essencialmente criar condições para a governança dos recursos hídricos, ou seja,
ambientes e mecanismos para atuação harmônica dos segmentos responsáveis
pela gestão das águas, ou seja, dos usuários da água, da sociedade civil e do poder
público que representam a bacia, tendo por base os legítimos anseios da sociedade
local, que embora distribuída por um vasto território, apresenta uma notável
semelhança cultural, sócio-econômica e política.
Sobre a Bacia Hidrográfica consta no documento que:
[...] a Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG) está localizada na
região Sudeste do Brasil, na Região Hidrográfica do Paraná, que em
conjunto com as Regiões Hidrográficas Paraguai e Uruguai, compõe
a Bacia do Prata. Abrange um total de 143.437, 79 Km², dos quais
60,20% encontram-se no Estado de Minas Gerais e 39,80% no
Estado de São Paulo.
Um total de 393 municípios tem área na BHRG, sendo a maioria na
vertente mineira [...].
O rio Grande nasce nas encostas ocidentais, em Bocaina de Minas,
na APA da Serra da Mantiqueira em altitudes da ordem de 1.980 m,
no interior do Estado de Minas Gerais; percorre pouco mais de 1.300
Km antes de se unir ao rio Paranaíba dando origem ao rio Paraná,
aproximadamente na cota de 300 m. Com relação à dominialidade
dos cursos d´água na BHRG, tem-se que 12,37% são do domínio da
União, 36,23% do Estado de São Paulo e 51,40% do Estado mineiro.
Desde sua nascente até a barragem da Usina Luis Carlos Barreto de
Carvalho (Estreito), o rio Grande tem afluentes, tanto da margem
direita quanto da esquerda, predominantemente da vertente

mineira. A partir da barragem do Estreito, os afluentes da
margem direita são predominantemente mineiros e os da
margem esquerda, paulistas.

Na margem direita os principais afluentes são os rios das Mortes,
Jacaré, Santana, Pouso Alegre e Uberaba, na margem esquerda os
rios Capivari, Verde, Sapucaí-Mirim, Sapucaí (mineiro), Pardo,
Sapucaí (paulista), Mogi-Guaçu e Turvo. Além do rio Grande, outros
corpos d’água da Bacia Hidrográfica do Rio Grande são do domínio
da União. [...]
Gestão dos recursos hídricos na BHRG [...]
A Bacia Hidrográfica do Rio Grande está dividida em 14 unidades de
gestão, das quais seis encontram-se em território paulista e são
denominadas “Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos –
UGRHI” -, e oito estão localizadas em Minas Gerais, intituladas como
“Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos –
UPGRH -GD “. [...]
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Assim, na BHRG, os Estados de São Paulo e Minas Gerais, dentro
de suas competências, criaram, nas respectivas áreas de gestão,
Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs, para cuidar dos recursos
hídricos do domínio destes entes federados. Em São Paulo
CBHs:Mantiqueira – UGRHI 1; Pardo – UGRHI 4; Sapucaí
Mirim/Grande – UGRHI 8; Mogi Guaçu – UGRHI 9; Baixo
Pardo/Grande – UGRHI 12; Turvo/Grande UGRHI 15. Em Minas
Gerais CBHs: Alto Grande-GD1, Vertentes do Rio Grande – GD2,
Entorno do Reservatório de Furnas – GD3, Verde – GD-4, MogiGuaçu/Pardo – GD 6, Sapucaí – GD 5, Médio Grande – GD 7, Baixo
Grande GD 8.
Ressalta-se que, os 14 comitês existentes na bacia estão em pleno
funcionamento, com planos de bacias já elaborados ou em
elaboração, todos eles atuando dentro de suas competências, com
apoio dos respectivos órgãos gestores ambientais: em São Paulo,
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE-SP, Companhia

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB-SP, Coordenadoria de
Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo
– CRHi e na vertente mineira, Instituto Mineiro de Gestão das Águas –

IGAM-MG, Fundação Estadual de Meio Ambiente-FEAM-MG,
Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Minas Gerais – SEMAD. [...]
Desta forma, os representantes dos Estados de São Paulo e Minas
Gerais, assim como as categorias elencadas no artigo 9º, da
Resolução em foco, após inúmeras reuniões e diálogos sobre a
melhor forma de concretizar a mencionada “articulação”, que se
desenvolve desde o ano de 2001, conforme histórico anexo,
concluíram que a constituição de um comitê para toda a bacia do rio
Grande teria um papel de suma importância, um verdadeiro
instrumento de integração da gestão, conforme preconizado pela Lei
9.433/97 e também pela legislação específica de cada um dos
Estados, podendo atender aos anseios dos segmentos envolvidos,
além de permitir a interação de diversas outras ações, de interesse
para toda a sociedade da bacia.

Dentre as conclusões apresentadas na justificativa circunstanciada encontrase:
Todos os argumentos e justificativas apresentados pelos 14 Comitês
de Bacia, o diagnóstico consolidado, elaborado pelo IPT, e a
articulação de diferentes setores da sociedade, indicam que: a
criação de um Comitê de Integração para a Bacia Hidrográfica do Rio
Grande (BHRG) é necessária, oportuna e urgente.
Dentre as razões relevantes que justificam a presente proposta
destacam-se:
1. Bacia Hidrográfica de expressiva área territorial, com extensa
variedade de ambientes, grande número de municípios e população
significativa, com marcante presença no cenário econômico do país,
compartilhada por dois dos mais importantes estados brasileiros, ou
seja, São Paulo e Minas Gerais, unidos pelo rio Grande.
2. A Bacia Hidrográfica em questão encerra significativa parte da
capacidade instalada de geração de energia hidrelétrica do Brasil,
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além de estar numa posição geográfica que contribui de forma
expressiva com toda a geração hidrelétrica à jusante, até a Usina de
Itaipu. A gestão integrada, participativa e compartilhada, tendo como
pressuposto o respeito aos usos múltiplos, poderá mais facilmente
ser alcançada por meio da ação de um comitê de integração, que
possa equacionar os conflitos comumente surgidos com a
implantação e operação das unidades geradoras de energia
hidrelétrica.
3. Embora toda a bacia seja coberta por comitês estaduais, o
desenvolvimento e aplicação de vários instrumentos de gestão e de
diversos outros temas de interesse aos recursos hídricos é bastante
assimétrico. Como exemplo, citamos o caso do Estado de São Paulo,
onde a legislação que trata da política de recursos hídricos está em
vigor desde o início da década de 90, como decorrência, todas as
UGRHIs deste Estado possuem seus comitês de bacia hidrográfica
instalados há um bom tempo. Na vertente mineira o processo de
implantação dos comitês de rios afluentes se consolidou em 2008.
Em decorrência dessa diferença de tempos de implantação dos
comitês, as UGRHIs de São Paulo já desenvolveram pelo menos um
diagnóstico completo da situação de recursos hídricos e todas já
possuem planos de bacia. Em Minas, o processo de implementação
desse instrumento é recente, porém, todas as UPGRHs já possuem,
ou estão em processo de elaboração de seus planos de bacia.
Assim é de fundamental importância a harmonização dos
procedimentos e instrumentos de gestão, como a outorga de direito
do uso da água e licenciamento ambiental, os critérios gerais para a
cobrança do uso da água, enquadramento dos corpos d’água, e a
implantação do sistema de informações sobre os recursos hídricos
da bacia. Tal integração de procedimentos poderá ser obtida com a
implantação do comitê de integração, que deverá buscar no futuro
próximo desenvolvimento de um único plano de recursos hídricos
para a bacia do rio Grande, integrando plenamente os diversos
planos de bacia existentes.
4. Destacam-se, outrossim, as inúmeras situações de conflitos
constatados, muitos deles com origem em uma vertente, mas com
potencial de afetar quali e quantitativamente os recursos hídricos da
outra vertente e da Bacia como um todo.
5. A situação dos recursos hídricos na BHRG, integrada com as
demais questões socioeconômicas e ambientais, necessita de uma
ação integrada de todas as forças propulsoras da bacia, de modo a
que se possa estabelecer mecanismos sustentáveis, que evitem ou
solucionem os atuais e futuros conflitos, possibilitando a que todos
tenham acesso a água de qualidade. Por fim, com base na situação
peculiar da bacia do rio Grande, inteiramente coberta pela ação de
comitês estaduais em pleno funcionamento, pela primeira vez
propõe-se a criação de um comitê de bacia, partindo de uma ampla
coalizão dos comitês dos rios afluentes, o que representa uma base
sólida para a gestão dos recursos hídricos, tendo por objetivo
específico construir um colegiado articulador e integrador, somando
esforços e otimizando os recursos disponíveis, e respeitando as
peculiaridades de cada região.
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Nota-se que na proposta em foco estão destacadas questões relevantes na
gestão das águas no país, que são: !. o sistema federativo brasileiro; 2. a gestão das
águas de forma descentralizada e participativa, com inclusão de entes federativos e
dos demais segmentos interessados; 3. que os entes federativos não implantaram
as respectivas Políticas no mesmo período, ocasionando uma diferença no
gerenciamento hídrico, nos diferentes Estados; 4. a adoção da Bacia Hidrográfica
como área de planejamento; 5. a necessidade de uma gestão integrada,
considerando-se aspectos socioeconômicos e ambientais; 6. a importância na
articulação dos entes federativos; 7. a observância da legislação federal e estaduais.
Diante do exposto, fica evidente que a gestão integrada e articulada torna-se
imprescindível, principalmente, em Bacias Hidrográficas como a do rio Grande, onde
a demanda e os aspectos quali-quantitativos são significativos.
Consta, ainda, que o crescimento demográfico demonstra que há
necessidade de um planejamento articulado entre os entes em referência,
envolvendo, principalmente, os Comitês da região.
E, por fim, salienta-se que a coalizão dos comitês da região, na formação do
Colegiado ora comentado é de primordial importância.
Por isso, ficou decidido que a participação no CBH-Grande deverá cumprir a
determinações

pré-estabelecidas,

tais

como,

os

membros

deverão,

obrigatoriamente, fazer parte dos Comitês dos respectivos entes federativos.
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Apêndice M:
Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo
Vale ressaltar que o Estado de São Paulo, instalou até o presente momento
(ano 2010), 21 (vinte e um) Comitês de Bacias Hidrográficas, que atuam em 22
(vinte e duas) Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHIs.
E todos os Comitês, com exceção do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo
Pardo Grande (CBH-BPG)199, têm a composição nos moldes estabelecidos pela Lei
nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991e). Por isso, os referidos colegiados foram criados
visando à administração descentralizada e participativa. E atuam dentro dos limites
territoriais do Estado de São Paulo, deliberando acerca de questões afetas aos rios
do domínio estadual, nos termos disciplinados no Texto Magno (BRASIL, 1988b).
Conforme consignado na publicação do Guia do Sistema Paulista de
Recursos Hídricos (2008, p. 7), os CBHs no Estado são tripartites, mas com número
total de integrantes variável, segundo as características de cada Bacia.
A seguir estão especificadas determinadas características e dados acerca
dos referidos comitês. O quadro 68 foi elaborado seguindo a ordem cronológica de
instalação dos CBHs.
Continua
Comitê

UGRHI

Data de
instalação

1. Piracicaba,
Capivari e
Jundiaí
2. Baixo Tietê

05

18/11/93

19

26/08/94

199

Nº de
Nº
Área201 Populaçã
Repr.
Municípios
o Total202
segmento
200
(Titular)
17
60
14.177,77 4.447.988
km²
15

42

18.621
km²

685.083

Vide estudo de caso do presente trabalho (item 6).
A representatividade nos comitês paulistas é tripartite – Estado, Municípios e sociedade
civil -, e igualitária, ou seja, 1/3 para cada segmento/categoria.
201
IGC – soma total das áreas dos municípios integrantes
202
IBGE/CENSO 2000 – População total dos municípios integrantes
200
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Continuação
Comitê

UGRHI

Data de
instalação

3. Alto Tietê

06

09/11/94

4. Paraiba do
Sul
5. Médio
Paranapanema
6. Sorocaba e
Médio Tietê
7. Tietê /
Jacaré
8. Baixada
Santista

02

25/11/94

17

02/12/94

10

02/08/95

13

10/11/95

07

09/12/95

9. Turvo /
15
Grande
10. Aguapeí e 20 e 21
Peixe
11. Ribeira do
11
Iguape e
Litoral Sul
12. Baixo
12
Pardo / Grande
13. Sapucai
08
Mirim / Grande
14. Alto
14
Paranapanema
15. Mogi09
Guaçu
16. Pardo
04

15/12/95

17. Pontal do
Paranapanema

203

22

19/12/95
13/01/96

Nº de
Nº
Área204 Populaçã
Repr.
Municípios
o Total205
segmento
203
(Titular)
18
36
7.390 km² 17.780.37
6
12
36
14.654
2.904.65
km²
13
46
21.000
806.609
km²
17
34
12.268
1.654.736
km²
12
34
15.808
1.326.145
km²
09 Est.; 09
09
2.373 km² 1.666.453
Mun.; 18
Soc. Civil206
18
66
18.215
1.238.251
km²
14
74
28.684
1.204.941
km²
14
23
17.264
359.861
km²

23/03/96

13207

13

8.332 km²

312.064

29/03/96

11

23

625.581

17/05/96

10

36

04/06/96

14

38

12/06/96

13

27

21/06/96

13

26

10.873
km²
22.550
km²
13.061
km²
10.849
km²
17.159
km²

694.440
1.293.474
1.108.118
534.484

A representatividade nos comitês paulistas é tripartite – Estado, Municípios e sociedade
civil -, e igualitária, ou seja, 1/3 para cada segmento/categoria.
204
IGC – soma total das áreas dos municípios integrantes
205
IBGE/CENSO 2000 – População total dos municípios integrantes
206
Por meio da Deliberação CBH-BS nº 09, de 16/07/98 (estatuto) decidiu-se que a
sociedade civil teria o dobro da representatividade, ou seja, 18 (art. 13). Sendo que os votos
dos representantes deverão ser computados após serem multiplicados por um fator igual a
meio (art. 13, § 2º). Portanto, a representatividade permanece igualitária (SÃO PAULO,
2008f)).
207
Composição do CBH-BPG conforme disciplinado pela Lei nº 7.663 (SÃO PAULO,
1991e).
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Conclusão
Comitê

UGRHI

Data de
instalação

Nº de
Nº
Repr.
Municípios
Segmento
208
(Titular)
13
36

Área209

Populaçã
o Total210

18. Tietê /
16
13/09/96
14.800
845.648
Batalha
km²
19. Litoral
03
02/08/97
12
04
1.977 km² 224.656
Norte
20. São José
18
07/08/97
13
26
6.327 km² 216.860
dos Dourados
21. Serra da
01
29/06/01
07
03
686 km²
60.935
Mantiqueira
Quadro 82 - Principais dados dos Comitês paulistas.
Fonte: Guia do Sistema Paulista de Recursos Hídricos – Governo do Estado de São Paulo –
2008; informações fornecidas pelas Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias
Hidrográficas, acerca das respectivas representatividades para o mandato do biênio
2009/2011

208

A representatividade nos comitês paulistas é tripartite – Estado, Municípios e sociedade
civil -, e igualitária, ou seja, 1/3 para cada segmento/categoria.
209
IGC – soma total das áreas dos municípios integrantes
210
IBGE/CENSO 2000 – População total dos municípios integrantes
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Apêndice N:
O rio Pardo e a Bacia do Baixo Pardo/Grande211
O rio Pardo nasce no município de Itapiúna região centro-sul de Minas
Gerais (Serra do Cervo), passando entre a Serra do Cervo e pelo município de
Poços de Caldas. Daí adentra o estado de São Paulo no município de Caconde,
corta o município de São José do Rio Pardo, e avança rumo noroeste, atravessando
a rica região cafeeira conhecida como Califórnia Paulista. Ali, passa por importantes
municípios, entre eles Mococa, Ribeirão Preto, Sertãozinho e Barretos, até
desembocar no rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.
Seu curso total é de 573 km. O rio Pardo tem grande aproveitamento
hidroelétrico, formando as represas Euclides da Cunha, Limoeiro e Caconde.
É o maior afluente do Rio Grande pela margem esquerda, com o qual conflui
após um curso de cerca de 550 km. A área de drenagem da Bacia hidrográfica do
Rio Pardo é de 35.414 km², sendo 7.030 km² pertencentes à Bacia do Baixo
Pardo/Grande - Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 12 (UGRHI-12).
No trecho compreendido pela UGRHI 12, o rio Pardo percorre cerca de 95
km. A UGRHI 12 está sub-dividida em 10 sub-bacias, elencadas à seguir, contendo
seus principais rios.
a) Sub-bacia 1: Ribeirão do Rosário
Córrego do Diamante, Córrego da Invernada, Córrego da Queixada, Córrego
Grande, Córrego Lagoinha, Ribeirão Espírito Santo, Córrego das Pedras, Ribeirão
do Rosário, Córrego da Matinha, Córrego do Bebedouro, Córrego do Milho Verde,
Córrego do Sucuri, Córrego do Marimbondo, Córrego da Lagoinha, Córrego do
Genro, Córrego do Sucuri, Esgoto do Brejão, Córrego Aterrado, Córrego Santa Cruz,
Córrego Cavado, Córrego Zé Ferreira, Córrego Cajuru, Córrego Santo Inácio,
Córrego do Cruzeiro.

211

Informações cedidas pela Secretaria Executiva do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo
Pardo Grande (CBH-BPG), de São Paulo. Estudo elaborado por TONISSI, F. B.
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b) Sub-bacia 2: Ribeirão Indaiá/Ribeirão do Agudo
Córrego São José, Ribeirão das Três Barras, Ribeirão do Agudo, Córrego do
Brejinho, Córrego da Água Limpa, Córrego do Sertãozinho, Córrego da Aguada,
Córrego da Ponte Funda, Córrego dos Palmitos, Córrego São João, Córrego do
Jaraguá, Córrego da Grota, Córrego das Éguas ou do Barreiro, Córrego São
Jerônimo ou das Paineiras, Córrego do Chapéu, Ribeirão do Indaiá, Córrego do
Toucinho Queimado, Córrego do Acostumado ou da Cabeceira do Toucinho,
Queimado, Córrego do Pulador, Córrego do Meio, Córrego das Tribos, Córrego do
Monjolinho, Córrego do Querosene, Córrego Acaba-Semana, Ribeirão da Ponte
Nova, Córrego da Biquinha, Córrego do André, Córrego do Engenho Novo, Córrego
da Cachoeirinha, Ribeirão Marmelada, Córrego do Sucuri, Córrego da Canoinha.
c) Sub-Bacia 3: Córrego da Sucuri/Ribeirão do Banharão/Ribeirão das Areias
Córrego do Brejão, Ribeirão do Paiol, Córrego do Pantaninho, Córrego do
Guaritá, Córrego do Varjão, Córrego Ibitiúva, Córrego Eurico Rosa, Córrego Boa
Vista, Córrego dos Canudos, Córrego do Brejinho, Córrego da Sucuri, Córrego das
Areias, Córrego Santa Permínia, Córrego Dona Josefina ou do Antônio Ângelo,
Córrego Água Limpa, Córrego dos Macacos, Córrego do Bebedouro, Córrego da
Fazenda de Décio ou do Lambari, Córrego da Barra Feia, Córrego da Boa
Esperança, Ribeirão do Baranhão, Córrego Novo ou Boa Vista, Córrego do Etelvino
ou do Grotão, Córrego do Jardim, Córrego do Matão ou de Antônio Valter, Córrego
Santa Alice.
d) Sub-bacia 4: Córrego da Água Limpa/Córrego do Jacaré/Córrego do Barro
Preto
Córrego do Barro Preto, Córrego Pindorama, Córrego do Meio, Córrego da
Mixórdia, Córrego da Estiva, Ribeirão da Figueira, Córrego do Matão, Córrego Novo,
Córrego do Limoeiro, Córrego do Baguaçu, Córrego do Ambrósio, Córrego da Onça,
Córrego da Mata, Córrego do Brejo do Lobo, Córrego da Palmeira, Córrego da Boa
Esperança, Córrego do Jacaré, Córrego da Contenda, Córrego do Barreiro, Córrego
da Mata, Córrego da Água Limpa ou do Coelho, Córrego do Turvo, Córrego do

382

Pereira, Córrego Nova Itália, Córrego da Balsâmina, Córrego das Vacas, Córrego da
Maria Roberto, Córrego São Tiago ou da Barriga, Córrego São Benedito, Córrego do
Barreirinho, Córrego do Cuiabano.
e) Sub-bacia 5: Ribeirão das Pitangueiras
Ribeirão das Pitangueiras, Córrego da Matinha, Córrego do Campo
Redondo, Córrego do Aleixo, Córrego da Ponte Seca, Córrego Pindorama.
f) Sub-bacia 6: Ribeirão do Turvo/Córrego das Pedras
Ribeirão do Turvo, Córrego da Estiva ou Turvinho, Córrego Quebra-Cuia,
Córrego Santa Paulina, Córrego da Mina, Córrego Tira-Calça ou das Palmeiras,
Córrego do Monjolinho, Córrego do Varjão, Córrego do Jaborandi, Córrego do
Mandaguari, Córrego Seco, Córrego das Pedras, Córrego do Brejo dos Carros.
g) Sub-bacia 7: Ribeirão das Palmeiras
Ribeirão das Palmeiras, Córrego da Consulta, Córrego da Água Limpa,
Córrego da Onça ou das Cabaças, Córrego do Alambari, Córrego do Cocal, Córrego
dos Pires ou do Feijão Queimado, Córrego do Rosário ou dos Medeiros, Córrego do
Taquaral, Córrego dos Bois, Córrego do Miguel Cunha, Ribeirão do Mandembo,
Córrego das Limas, Córrego Fundo, Córrego do Bebedouro ou da Cachoeira,
Córrego do Campo Comprido, Córrego da Caiçara, Córrego do Retiro, Córrego do
Rogério, Córrego da Quiçaça, Córrego Itaporã, Córrego do Retirinho ou do
Matadouro, Córrego do Garrafão.
h) Sub-bacia 8: Rio Velho
Rio Velho, Córrego da Queixada, Córrego da Água Limpa, Córrego Santa
Leopoldina, Córrego Açoita-Cavalo, Córrego São José, Córrego Grande, Córrego da
Cachoeirinha, Córrego da Mata, Córrego da Batata, Córrego da Alegria, Córrego do
Babaçu.
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i) Sub-bacia 9: Córrego das Pedras
Córrego das Pedras ou do Mandi, Córrego do Monte Alegre, Córrego dos
Barretos, Córrego São Domingos, Córrego da Água Vermelha, Córrego do Mangue,
Córrego da Lagoa ou do Bagre.
j) Sub-bacia 10: Ribeirão Santana/Ribeirão das Anhumas/rio das Perdizes e
Outros Afluentes do rio Grande
Córrego do Mundo Novo, Córrego das Congonhas, Ribeirão das Anhumas,
Córrego das Contendas, Córrego do Sobradinho, Córrego do Itambé, Córrego das
Laranjeiras, Córrego do Lajeado, Córrego da Prata, Córrego Lajeado (2), Ribeirão da
Onça, Corguinho, Córrego do Macaco, Córrego Barreiro Grande, Córrego do Buriti,
Córrego da Formiga, Córrego do Paiol, Córrego da Água Fria, Córrego da Bernarda,
Córrego da Mata, Córrego do Retiro, Córrego das Perdizes, Córrego Corredeira,
Córrego da Lagoa, Ribeirão Passa-tempo ou do Tanque, Córrego Três Barras,
Córrego da Aroeira ou do Cafundó, Córrego Santa Enísia, Córrego da Lagoinha,
Córrego do Limoeiro, Córrego da Posse, Córrego Santa Bárbara, Córrego do José
Anacleto, Córrego da Bocaina, Córrego dos Morenos, Ribeirão da Criciuma, Córrego
dos Ingleses, Córrego da Criciuma, Córrego de Francisco Guerra, Córrego do Glória,
Córrego do Matão, Córrego da Sede, Córrego do Saraji, Córrego do Retirinho,
Córrego do Pingador, Córrego do Limão, Córrego das Posses, Córrego das Frieiras,
Córrego do Óleo, Córrego Vertente, Córrego do Talhado, Ribeirão Sant' Ana ou
Ribeirão Santana, Córrego Sadona, Córrego Comprido do Meio, Córrego Rico,
Córrego Barreirinho, Córrego Água Doce, Córrego do Gambá, Córrego do Esgoto,
Córrego Negreiro, Córrego da Vertente, Córrego Manoel Pedro, Córrego Cigarra,
Córrego Baia, Córrego Monte Alegre, Córrego Comprido ou do Meio, Córrego
Lindeiro ou Borá, Córrego Santana, Córrego Boa Vista, Córrego Rico, Córrego
Antonio Bianco, Córrego do Carmo, Córrego da Roça, Córrego da Cisterna, Córrego
da Abóbora, Córrego Sobradinho, Córrego da Grama, Córrego Buraquinho, Córrego
da Escola, Córrego Fundo, Córrego dos Patos, Córrego Barreirinho, Córrego
Rogelim ou Capim Vicente, Córrego da Água Doce.
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A Bacia do Rio Grande
A bacia do rio Grande tem cerca de 145.000 km² de área de drenagem, e
está localizada entre Minas Gerais e São Paulo. É uma sub-bacia da bacia do rio
Paraná, uma das doze regiões hidrográficas do território brasileiro, abrangendo uma
área de 879.860 km².
O rio Grande nasce nas encostas ocidentais da Serra da Mantiqueira, em
Bocaina de Minas (MG), em altitudes de aproximadamente 1.250 m e percorre 1.306
km até o rio Paranaíba, formando então o rio Paraná no extremo noroeste do Estado
de São Paulo e sudoeste do Estado de Minas Gerais.
O rio forma a divisa natural de São Paulo com o estado mineiro, a partir do
município de Claraval, no interior do estado de Minas Gerais. A partir de suas
cabeceiras, o rio percorre cerca de 700 km inteiramente em território mineiro e a
partir da confluência com o rio Canoas, faz fronteira entre São Paulo e Minas Gerais,
por cerca de 600 km; sendo, portanto, um rio federal.
O rio Grande é reconhecido nacionalmente pela sua força responsável pela
geração de 7.640 MW, ou cerca de 13% (treze por cento) do total da bacia do Rio
Paraná, que tem uma capacidade instalada de geração de energia hidrelétrica de
38.660 MW, equivalendo a quase 64% (sessenta e quatro por cento) do total do
país.
Rico em peixes como dourados, surubins e lambaris, além de minérios e
pedras preciosas, o rio é um importante fator de desenvolvimento para o Estado. Em
uma área também marcada pela forte atividade agrícola e pecuária, o turismo é
outra importante fonte de recursos, recebendo turistas de todo o país que buscam
belas paisagens, lagos e escarpas.
Rio Grande e principais afluentes
Os principais afluentes do Rio Grande são os rios Aiuruoca, cuja nascente
fica em Itamonte; rio das Mortes, que nasce entre Barbacena e Senhora dos
Remédios; rio Jacaré, que nasce em São Tiago, na Serra do Galba; rio Sapucaí,
com sua nascente na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, e o rio Pardo, que nasce
em Itapiúna.
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O rio Grande na vertente da UGRHI 12 – Baixo Pardo/Grande
Na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, no trecho onde está localizada a
UGRHI 12, o rio Grande possui uma extensão de cerca de 120 km. Na divisa com a
UGRHI (Sapucaí-Mirim), está localizada a UHE de Porto Colômbia. No outro
extremo, na divisa com a UGRHI (Turvo/Grande), está localizada a UHE de
Marimbondo. Os reservatórios destas usinas são utilizados para diversas atividades
como pesca, irrigação e lazer.
Usina de Marimbondo
A usina hidrelétrica de Marimbondo está localizada no rio Grande, entre as
cidades de Icem (Estado de São Paulo) e Fronteira (Estado de Minas Gerais) e
possui oito unidades geradoras com 180 megawatts cada, gerando um total de
1.440 MW.
A Usina de Marimbondo, que foi inaugurada em 1975, é a segunda maior
potência dentre as usinas de Furnas. O reservatório possui uma área de 438 km2,
com um volume total de mais de 6 bilhões m3. A barragem possui 94m de altura e
mais de 3 km de extensão.

