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RESUMO 

 

VALENTE, Sergio Ruy David Polimeno. Políticas públicas e a visão jurídico-

institucional: o caso do saneamento básico no Brasil. 2018. 149 p. Mestrado – Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

Este trabalho objetiva investigar e mapear as características e defeitos do arranjo jurídico-

institucional da política nacional de saneamento básico, evidenciando a relação entre a 

política e o direito. Objetiva, ainda, o desenvolvimento teórico do tema, com o 

aprimoramento de uma metodologia de análise que possa ser aplicada a qualquer política 

pública. Considerando o caráter interdisciplinar da matéria, parte-se da base teórica de 

ciência política, na linha do neoinstitucionalismo histórico, e incorpora-se o ferramental 

jurídico à análise, com vistas a alargar as possibilidades de aplicação. A identificação de 

oportunidades de veto juridicamente qualificadas, nos diversos processos que compõem a 

política de saneamento, indica haver disfunções no arranjo que contribuem para o aumento 

da assimetria de poder entre atores e o reforço da dependência de trajetória. Esses defeitos 

têm componentes tanto jurídicos quanto políticos e colaboraram para a manutenção do 

modelo setorial criado na década de 1970, baseado em companhias estaduais de 

saneamento. O exame crítico da política sugere que isso se deve a uma série de fatores, 

entre eles: incertezas sobre a titularidade do serviço, incertezas sobre indenizações ao fim 

dos contratos, dispensa de licitação para contratação de empresas estatais, sobreposição de 

papéis, projeções irreais de investimento, ausência de uma estrutura de financiamento que 

altere a dinâmica de subsídios cruzados e a falta de efetividade de algumas regras, como a 

obrigatoriedade de edição dos planos municipais. Tais fatores induzem a manutenção do 

status quo de baixa cobertura dos serviços, especialmente coleta e tratamento de esgoto, 

que ostentam os piores índices. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico. Direito e Políticas Públicas. Neoinstitucionalismo 

Histórico. Oportunidades de veto. Dependência de trajetória. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

VALENTE, Sergio Ruy David Polimeno. Public policies and the legal-institutional 

view: the case of basic sanitation in Brazil. 2018. 149 p. Master – Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This paper aims to investigate and map the characteristics and flaws of the legal-

institutional arrangement of the national policy on basic sanitation, highlighting the 

relationship between politics and law. It also aims at the theoretical development of the 

subject, with the improvement of an analysis method that can be applied to any public 

policy. Considering the interdisciplinary nature of the subject, there is a political science 

approach - a historical neo-institutionalism background– aligned with a legal standpoint in 

order to make a more comprehensive analysis, with the purpose of extending its 

possibilities of use. The identification of legally qualified veto points in the various 

processes that comprise the sanitation policy indicates that there are dysfunctions in the 

way things are organized, which contribute to the increase of power imbalance between 

actors and the reinforcement of path dependency These flaws have both legal and political 

components, and have helped maintain the sector model created in the 1970s, based on 

state-owned sanitation companies. A thorough examination of the policy suggests that this 

comes as a result of various factors, including: uncertainties about service ownership, 

uncertainties about indemnities at the end of contracts, waiver of bidding for state-owned 

companies, overlapping of roles, unrealistic investment projections, absence of a financing 

structure that changes the dynamics of cross–subsidies, and the lack of effectiveness of 

some rules, such as the obligation to edit municipal plans. These factors induce the 

maintenance of the status quo of low coverage of services, especially the collection and 

treatment of sewage, which end up with the worst coverage rates. 

 

Keywords: Basic Sanitation. Law and Public Policies. Historical Neo-institutionalism. 

Veto points. Path dependency.  
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INTRODUÇÃO 

 

A temática de políticas públicas, no âmbito acadêmico, é explorada atualmente sob 

as mais variadas perspectivas, a depender do campo científico no qual se insere a pesquisa. 

Uma mesma política pública, concretamente considerada, pode ser objeto de estudos de 

economistas, administradores, engenheiros, cientistas políticos, ambientalistas, juristas, 

entre outros. No que tange especificamente ao Direito, as possibilidades de contribuição 

para o melhor entendimento de uma questão específica sobre o tema são infindáveis e de 

especial relevância, já que é característica comum a todas as políticas públicas, 

independentemente do campo de intervenção, a sua estruturação por elementos caros à 

ciência jurídica, notadamente os textos normativos, dos mais variados níveis, fontes e 

finalidades. Nesse sentido, uma contribuição importante que os estudos jurídicos em 

políticas públicas – e, talvez, somente eles – podem trazer é a análise técnica do arcabouço 

normativo que conforma as políticas, por meio do qual o Estado comunica, aos diversos 

atores envolvidos e à sociedade como um todo, o conteúdo e o sentido de suas ações, 

diretrizes e objetivos, bem como os incentivos e desincentivos a comportamentos.  

Contudo, para que essa análise possa alcançar resultados concretos de identificar 

problemas e abrir caminho para abordagens prospectivas de busca e criação de soluções, 

não pode se limitar pura e simplesmente ao estudo dogmático das normas pertinentes a um 

determinado campo para sua melhor interpretação, extração de sentido e aclaramento. As 

abordagens eminentemente dogmáticas – cujo valor não se despreza, muito pelo contrário 

– possuem objetivos diversos daquele que aqui se pretende atingir.  

Os mais variados ramos didaticamente autônomos do Direito, como o Direito 

Administrativo, Direito Constitucional, Direito Econômico, entre outros, se ocupam de 

problemas jurídicos diversos, a eles relacionados, os quais, não têm necessariamente como 

preocupação a efetividade de um determinado arranjo, a explicação das razões pelas quais 

os efeitos político-jurídicos dos textos normativos se dão desta ou daquela maneira e o 

porquê de determinada política atingir resultados diversos daqueles socialmente desejados 

ou planejados. A abordagem de Direito e Políticas Públicas, por outro lado, tem esses 

elementos como objetos importantes de investigação. A preocupação com o regime de 

efeitos e com o fenômeno governamental a aproxima das visões tradicionalmente afeitas a 

outros campos de estudo, em especial a ciência política. Por esse motivo, diversas 
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categorias de análise dessa área podem ser consideradas úteis à melhor compreensão dos 

problemas e pontos de partida para o alargamento do objeto estudado.  

Contudo, a abordagem de Direito e Políticas Públicas se diferencia cientificamente 

das demais na medida em que se utiliza de todo o ferramental proporcionado pela 

dogmática jurídica para compreender os problemas relativos à ação governamental, 

evidenciando a relação entre política e direito. Nessa linha, o principal referencial e ponto 

de partida desta dissertação é a obra Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas 

Públicas, de Maria Paula Dallari Bucci
1
, que estabelece as linhas teóricas principais e a 

sistematização da abordagem em Direito e Políticas Públicas, com o intuito de 

compreender o fenômeno governamental com base em categorias próprias do direito e 

contribuir para o desenvolvimento de fórmulas de estruturação e organização do Poder 

Público capazes de melhorar a sua intervenção. 

Dito isso, o presente trabalho é uma proposta de aplicação dessa abordagem teórica, 

com foco na visão jurídico-institucional, para a análise concreta de uma política pública 

determinada. Para tanto, foi escolhido o setor de saneamento básico, em razão de sua 

importância socioeconômica, sua relevância para a efetivação de direitos fundamentais 

como saúde, desenvolvimento e meio ambiente equilibrado, bem como afinidade pessoal e 

profissional do autor com o tema. Saneamento básico, para os fins deste trabalho, refere-se 

ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, excluindo-se a limpeza urbana e 

o manejo de resíduos sólidos. 

A principal característica dessa dissertação é justamente essa investida, qual seja, o 

tratamento teórico do tema, com seu desenvolvimento, e o desafio de sua aplicação para 

alcançar resultados práticos, em especial a melhor compreensão das características 

jurídico-institucionais da política nacional de saneamento básico, seus efeitos e como se 

apresenta, no setor, a relação entre política e direito, que se afigura como móvel da ação 

governamental. Parte-se, para tanto, de categorias próprias das análises de politicas 

públicas em ciência política, utilizando-se adicionalmente do instrumental próprio da 

dogmática jurídica, qualificando a visão institucional com o elemento jurídico. 

O trabalho pode ser dividido em duas partes distintas, uma teórica e outra aplicada. 

A primeira, formada pelos capítulos 1 e 2, introduz e explica, do ponto de vista teórico, as 

categorias principais que servirão como pressupostos e ferramentas de análise, procurando, 

ainda, esclarecer os aspectos metodológicos da dissertação, a delimitação de seu objeto, 

                                                           
1
 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 
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expor o problema a ser investigado e a hipótese de pesquisa. Inicialmente, procura-se 

justificar a escolha da política de saneamento como objeto de estudo, sua relevância 

econômica e social, e os objetivos específicos do trabalho. Em seguida, discorre-se sobre 

dois tipos distintos de visões jurídicas, quais sejam, a formalista e a funcionalista, 

indicando a qual delas pertence o presente estudo e as razões para tanto. Passa-se, então, a 

abordar em maiores detalhes sobre do que se trata a visão jurídico-institucional e, além 

disso, qual o papel da dogmática jurídica no caso em tela e sua relação com as demais 

categorias de análise advindas da ciência política, apontadas como úteis aos objetivos 

pretendidos.  

Ao longo da parte teórica, é dado destaque especial para algumas categorias 

especialmente significativas, como o conceito de arranjo jurídico-institucional, o quadro de 

referência em políticas públicas e as noções de oportunidade de veto e dependência de 

trajetória, as quais terão utilidade recorrente quando da análise aplicada. Procura-se, com 

isso, situar o leitor sobre os conceitos a serem empregados na análise da política pública 

em concreto, a fim de facilitar sua compreensão. 

A segunda parte do trabalho, formada pelos capítulos 3 e 4, consiste em uma 

análise aplicada. Em primeiro lugar, trata da trajetória do setor de saneamento no Brasil, 

não de forma a se pretender uma análise histórica integral, mas evidenciando os pontos 

mais importantes para o entendimento da situação atual, os fatores de dependência de 

trajetória influenciadores do cenário contemporâneo e do atual desenho jurídico-

institucional. Em seguida, é feita uma leitura extensiva e descritiva do principal marco 

normativo vigente do setor de saneamento, a Lei 11.445/07, que estabelece as diretrizes 

nacionais do setor e é a base principal do arranjo jurídico-institucional. É apresentado 

também um quadro geral de interesses e atores e o quadro de referência, com os 

componentes adicionais do arranjo jurídico-institucional.  

Passa-se, então, a tratar da política de saneamento com base em três dos seus 

processos juridicamente estruturados. Na análise do processo legislativo, busca-se 

evidenciar as disputas e as diferentes visões políticas após a promulgação da Constituição 

de 1988 e como elas influenciaram na tramitação das diversas propostas de normatização 

do setor e na conformação jurídica do atual marco normativo vigente. Na análise do 

processo judicial, procura-se relacionar as disputas evidenciadas anteriormente com a 

dinâmica judicial, destacando como o Judiciário se tornou arena sucessiva ao Legislativo, 

muito em razão do desfecho insuficiente da formação da política naquela seara. Já no 

processo governamental, buscou-se analisar criticamente os efeitos político-jurídicos do 
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arranjo institucional resultado das disputas na ação governamental propriamente dita, com 

a identificação de defeitos no arranjo institucional e suas manifestações jurídicas, a criarem 

oportunidades de veto privilegiadas para determinados atores e, consequentemente, 

distorcendo seus objetivos originais. 

Ao longo da análise aplicada, são mencionados, a título ilustrativo, alguns casos 

concretos, como processos judiciais específicos, licitações, experiências de exploração de 

serviços, etc. A menção a tais casos é realizada sempre de forma tópica, sem a pretensão de 

expor um quadro completo ou estatisticamente significativo de análise, mas sim com o 

intuito de evidenciar o apontamento de determinadas relações de causa e consequência 

relativamente ao arranjo institucional. 

Espera-se que, com essa dissertação, seja possível o entendimento de algumas 

categorias teóricas da linha de pesquisa explorada, bem como a sua efetiva utilização 

prática para identificação de problemas – ou gargalos – jurídico-institucionais reais do 

setor de saneamento básico no Brasil. Deseja-se com isso, também, contribuir para o 

desenvolvimento de um método de análise de políticas públicas aplicável concretamente a 

quaisquer outros setores objetos de intervenção por meio de políticas públicas. 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta dissertação foi investigar e mapear as características e defeitos do 

desenho jurídico-institucional da política nacional de saneamento básico, evidenciando a 

relação entre a política e o direito e identificando os componentes relacionados com essas 

esferas e suas conexões. 

Para isso, foi necessário abordar, nos primeiros dois capítulos, os aspectos teóricos 

do tema, apresentando a metodologia e principais categorias a serem utilizadas na análise 

aplicada. Considerando o caráter interdisciplinar do tema políticas públicas, bem como a 

preocupação com seu regime de efeitos político-jurídicos, partiu-se da base teórica do 

neoinstitucionalismo histórico, cara à ciência política, para permitir o alargamento de sua 

aplicação analítica pela incorporação do ferramental dogmático-jurídico característico dos 

ramos didaticamente autônomos do direito.  

Como pressuposto de análise, consoante a linha neoinstitucionalista histórica, 

considerou-se que as políticas públicas, por meio de suas instituições, conformam as 

condutas dos atores e distribuem desigualmente o poder, além de serem significativamente 

dependentes de sua trajetória institucional. O esforço investigativo, no caso em tela, 

concentrou-se no plano mesoinstitucional das políticas públicas, com foco na noção de 

arranjo jurídico-institucional, conceito que foi utilizado ao longo de todo o texto e que, por 

isso, demandou tratamento prévio. 

Outra categoria de destaque ao longo da dissertação foi a de oportunidades de veto, 

quais sejam, instâncias ou conformações institucionais que atribuem a determinados atores, 

de modo privilegiado, a possibilidade de influir derradeiramente sobre os destinos de uma 

política ou proposição.  

O conceito de política pública como programa de ação governamental composto 

por processos juridicamente regulados também foi pressuposto essencial do trabalho. A 

noção de processos em políticas públicas, com sua diversidade, permitiu identificar 

possibilidades de aplicação de metodologias caras à ciência política de forma mais precisa 

em esferas além do processo legislativo ou eleitoral, como o processo judicial e o processo 

governamental. A identificação de oportunidades de veto, aliada à “caixa de ferramentas” 

proporcionada pela dogmática jurídica, se mostrou útil para delinear as disfunções jurídico-

institucionais do setor de saneamento, além de suas manifestações nas diversas esferas de 

processualidade.  
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No capítulo 3, procurou-se prover as bases analíticas da política de saneamento a 

possibilitar, posteriormente, o exame crítico por meio da utilização das categorias teóricas 

previamente expostas. Situou-se materialmente a temática no campo do serviço público, e 

destacou-se seu caráter redistributivo. Em seguida, foi feita uma descrição essencial tanto 

do ambiente jurídico-institucional e dos interesses gerais que orbitam o setor quanto do 

arranjo jurídico-institucional da política. Foi realizada uma leitura dos principais pontos do 

marco instituidor, a Lei Federal 11.445/07, bem como citados outros elementos do arranjo 

institucional componentes do quadro de referência.  

A trajetória condicionante do setor de saneamento foi exposta a fim de subsidiar as 

reflexões feitas. Descreveu-se a evolução do setor, especialmente o modelo do PLANASA 

na década de 70, no qual a estrutura de prestação concentrada nas companhias estaduais de 

saneamento se estabeleceu, assim como os motivos da decadência do modelo, relacionados 

com a transformação do ambiente institucional e o colapso das estruturas de 

financiamento. 

No quarto e último capítulo, procurou-se trazer luz às disfunções no arranjo 

jurídico-institucional da política de saneamento, intensificando seu exame crítico, bem 

como qualificar juridicamente as oportunidade de veto, quando possível, na medida em que 

foram identificadas.  

Com a análise do processo legislativo pós-PLANASA, pôde-se identificar como as 

diversas visões e interesses (estadualistas, municipalistas, privatistas e publicistas) 

influíram sobre a construção do marco normativo, o qual se alongou por muitos anos até 

que se chegasse a um termo final com a Lei 11.445/07. No processo legislativo das 

diversas proposições, houve desde veto presidencial integral a um projeto de viés estatista 

aprovado no Congresso, até organização de setores da sociedade civil para barrar a 

aprovação de projeto de viés eminentemente privatista. O resultado final foi um marco 

normativo com algumas incongruências e omissões que contribuíram, juridicamente, para 

o acirramento de disputas no âmbito judicial e governamental, deslocando-as de sua seara 

natural. 

Ao tratar do processo judicial, demonstrou-se como a omissão legislativa contribuiu 

para um cenário de embate judicial de interesses que criou insegurança jurídica, além de 

propiciar oportunidades de veto a determinados atores, com destaque às companhias 

estaduais, favorecendo as situações fáticas já consolidadas. 

Finalmente, na última parte do capítulo 4, foi dado destaque maior a algumas das 

principais disfunções do arranjo jurídico-institucional da política de saneamento.  



139 

 

Discorreu-se sobre o impacto que a indefinição sobre indenizações de bens 

reversíveis trouxe à ação governamental, discussão cuja existência, por si só, já surtiu 

distorções e privilégios às companhias estaduais no processo governamental. Foi apontada 

também a conjunção entre o instituto do contrato de programa em conjunto com a dispensa 

de licitação para sua celebração, como oportunidade de veto juridicamente qualificada a 

obstar uma melhor participação privada por meio de concessões municipais de prestação 

dos serviços. 

Criticaram-se as disposições do PLANSAB sobre projeções econômicas e previsão 

de investimento, mostrando que o estabelecimento de cenários irreais para as capacidades 

estatais caracterizavam a inadequação da opção ideológica pelo modelo eminentemente 

estatal de prestação de serviços. Adicionalmente, a menção às obras paralisadas do PAC 1 

e 2 contribuiu para ilustrar o raciocínio de que o modelo puramente estatal pode não ser o 

mais indicado a superar os desafios de universalização. 

Sobre o problema do financiamento, ressaltou-se como um defeito de 

institucionalização oriundo do processo legislativo, com a descaracterização da proposta 

original de criação de um fundo centralizado com governança democrática e transparente, 

contribuiu para o fortalecimento ainda maior dos interesses das companhias estaduais, para 

as quais a dinâmica dos subsídios cruzados, menos transparente, é vantajosa.  

Acerca da regulação do setor, foi demonstrado como, na prática, a concentração de 

papéis de regulador, prestador, planejador e acionista controlador no âmbito de um mesmo 

ente federativo, ainda que se tratem de papéis formalmente distintos e independentes, pode, 

potencialmente, representar defeito do arranjo jurídico-institucional. 

E, finalmente, mencionou-se a falta de efetividade normativa quanto ao 

cumprimento de prazos para a elaboração de planos municipais de saneamento básico, o 

que certamente tem impacto negativo sobre os resultados concretos da política pública. 

Como conclusão geral do trabalho, remontando ao problema de pesquisa e à 

hipótese proposta, há claras evidências de que os resultados insatisfatórios observados no 

setor de saneamento básico no Brasil se devem a fatores jurídico-institucionais, como os 

acima expostos. Almeja-se ter contribuído, de alguma forma, para a continuidade do 

desenvolvimento de um método de análise de políticas públicas no qual a relação entre os 

elementos jurídico e político é a peça central, e o mapeamento de defeitos ou gargalos é o 

objetivo. Espera-se, também, ter colaborado com as reflexões específicas sobre os 

problemas e desafios setoriais do saneamento básico no Brasil.   
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