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ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

   

O Advogado-Geral do Estado, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, proferiu 

no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 

“Aprovo. Em 21/10/2008” 

 

Procedência: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

Interessados: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

        IGAM - Instituto  Mineiro de Gestão das Águas 

        COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

Número:           14.877  

Data:                 21 de outubro de 2008  

Ementa: 

DIRETRIZES NACIONAIS PARA O 

SANEAMENTO BÁSICO – COMPETÊNCIA – 

UNIÃO - LEI FEDERAL Nº 11.445/2007 – ART. 45, 

§ 2º  - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL -  

LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VEDAÇÃO À 

ALIMENTAÇÃO POR OUTRAS FONTES –– 

INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO 

ART. 225 DA CR/88 - VIOLAÇÃO NÃO 

CARACTERIZADA. 

POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DOS 

RECURSOS HÍDRICOS - LEI FEDERAL Nº 

9.433/97 E LEI ESTADUAL Nº 13.199/99 – 

COMPETÊNCIA PARA OUTORGA DE DIREITO 

DE USO  - INVASÃO DE COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA – NÃO VERIFICAÇÃO. 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

Cuida-se de expediente oriundo da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ofício nº 
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750/Gab./SEMAD/SISEMA, por meio do qual é encaminhado à Advocacia-

Geral do Estado Parecer Técnico-Jurídico nº 175/2007 da Assessoria Jurídica 

SEMAD,  referente à inconstitucionalidade do § 2º do art. 45, da Lei  Federal 

11.445/2007, solicitando as providências cabíveis. 

 

Concluiu-se, no referido Parecer  175/2007,  que o § 2º do art. 45, 

da Lei Federal n. 11.455/2007 é  inconstitucional (1) por invadir esfera de 

competência legislativa do Estado de Minas Gerais, visto que, de acordo com o 

parágrafo único do art. 22,  há possibilidade de lei complementar autorizar os 

Estados a legislarem sobre as águas, também em conformidade com o art. 24 – 

“quando houver correlação com a preservação e proteção do meio ambiente e 

defesa da saúde – de forma suplementar (§ 2º do art. 24)”. E que “no âmbito do 

Estado de Minas Gerais existe Lei Estadual, Lei n. 13.199/99, artigo 42 que 

confere ao Igam –Instituto Mineiro de Gestão de Águas a superintendência para 

concessão de outorga de direito de uso, cujo objetivo é permitir e assegurar a 

TODOS o direito de acesso aos recursos hídricos.” (2) por conflitar com o art. 

225, da Carta Magna de 1988, que reconhece ser a água bem de uso comum do 

povo, revestindo-se das garantias ali insertas. 

 

Considerando a competência da COPASA – Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais para prestação de serviços públicos de  água e 

esgoto, conforme Decreto Estadual nº 45.753/2004, oficiou-se àquela entidade, 

que apresentou a Comunicação Externa nº 23/2008- PRJU, no sentido de não 

vislumbrar inconstitucionalidade no § 2º do art. 45 da Lei Federal nº 

11.445/2007, ao entendimento de que a norma não traz uma proibição genérica 

de uso de fontes alternativas de água, mas apenas da “utilização de uma mesma 

instalação hidráulica para a condução da água advinda da rede pública com 

outras de fontes alternativas”. A edição da norma respeitou os limites da 

competência outorgada pela Carta de 1988, arts. 20, XX, 24, XII,  § 1º e 200, 

IV, tratando-se de regramento geral atinente à saúde pública e ao saneamento 

básico, não havendo, também, invasão de competência legislativa. 

 

Submetida a questão a essa Consultoria Jurídica, passamos a  

examiná-la. 
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PARECER 

 

 

O Parecer  Técnico Jurídico nº 175/2007, da Assessoria Jurídica da 

SEMAD – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, conclui pela inconstitucionalidade da norma do § 2º do art. 45 da 

Lei Federal n. 11.445/2007 por violar princípios e normas relativos ao meio 

ambiente (art. 225) e por considerar que houve invasão de competência 

legislativa do Estado. Já de acordo com os fundamentos postos na Comunicação 

Externa nº 23/2008, da Procuradoria Jurídica da COPASA, fazendo-se uma 

interpretação sistêmica do dispositivo da referida lei federal, afasta-se a 

inconstitucionalidade  da norma. 

 

A nosso ver, com a devida vênia,  parece acertada a conclusão 

exarada na Comunicação Externa nº 23/2008, pelas razões ali expostas e pelas 

que passamos a expor. 

 

1.  A água é considerada um recurso ambiental, nos termos do art. 3º, 

inciso V, da Lei nº 6.938/81. E o conceito de meio ambiente está conjugado com 

aquele de recursos ambientais. Em sendo assim, podemos afirmar que a água é 

um bem de uso comum do povo, eis que integrante da definição de meio 

ambiente do art. 225 da Constituição da República de  1988.  

 

1.1.  Ao assim proclamar o meio ambiente, a Carta Política reconhece 

sua natureza de direito público subjetivo, exigível e exercitável em face do 

próprio Estado, que também tem a missão de protegê-lo. Nesse sentido, 

magistralmente asseverou o Ministro do Supremo Tribunal, Celso de Mello, 

Relator, no julgamento da ADI-MC 3540DF, DJ de 03/02/2006: 

 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de 

um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste 

a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria 

coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das 

presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter 

transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é 
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irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da 

coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito 

ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem 

essencial de uso comum das pessoas em geral.” 

 

2.   Significa dizer que a água é um bem utilizável por todos os 

membros da coletividade, visando a satisfazer suas necessidades, mas de 

maneira racional, observando-se as normas de preservação ambiental. Daí a 

definição de critérios a serem observados na outorga de direitos de uso da água, 

especificados na Lei Federal nº 9.433/97, cujo objetivo é o de assegurar o 

controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso a ela (art. 11) e que deverá proporcionar seu uso múltiplo 

(arts. 1º, IV, e 13, parágrafo único). 

 

2.1.  A União fez editar a citada Lei 9.433/97, valendo-se da 

competência legislativa privativa que o art. 21, XIX, da Constituição da 

República, lhe reserva para instituir o sistema nacional de gerenciamento de 

recursos hídricos e definir os critérios de outorga de direitos de uso. Este é o 

diploma que estabelece as diretrizes para a captação e o uso dos recursos 

hídricos.  

 

3.   Pois bem. O § 2º do art. 45, da Lei 11.445/2007 traz uma restrição  

ao uso da água, mas apenas em relação à alimentação da mesma instalação 

predial ligada à rede pública de abastecimento, porque implicaria na mistura da 

água tratada com a água vinda de fonte alternativa, bem assim no lançamento de 

todo o líquido no esgotamento sanitário. 

 

3.1.  Tal restrição legal, no entanto,  não exclui a competência do Órgão 

Estadual de emitir autorização de uso da água, por meio de outorga, na forma 

determinada na Lei Federal nº. 9.433/97: 

 

“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;” 
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Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

(Redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 

         (...) 

        IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais cujas competências se relacionem com  a gestão de 

recursos hídricos;” 

 

3.2.  Do confronto entre os fundamentos e objetivos enumerados na Lei 

9.433/97 e das prescrições do art. 45, § 2º da Lei 11.445/2007, não se vislumbra 

conflito. Ao contrário, permite-nos identificar uma relação de 

complementaridade. Por meio da Política Nacional de Recursos Hídricos, o 

legislador visa a assegurar a todos o direito de utilização racional desses 

recursos e de forma a manter padrões de qualidade e quantidade, na mesma linha 

adotada pelo Legislador Constituinte.  Ao cuidar do saneamento básico e numa 

perspectiva de saúde pública, ressai da norma a mesma preocupação com a 

qualidade de água que é ofertada por meio do serviço público de abastecimento. 

 

4.  A Lei 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o 

Saneamento Básico e também para a Política Federal de Saneamento Básico 

(art. 1º). As diretrizes destinam-se a orientar normas voltadas para ações do 

saneamento básico. Com efeito, vejamos o teor do art. 45, da Lei 11.445/2007: 

 

“Art. 45.  Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da 

entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente 

urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de 

outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.  

§ 1
o
  Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 

soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação 

final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade 

reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e 

de recursos hídricos. 

§ 2
o
  A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento 

de água não poderá ser também alimentada por outras fontes. 

 

4.1.  Da interpretação do dispositivo, constata-se que o caput determina 

que toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, com vistas à universalização do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9984.htm#art30
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serviço de saneamento, cujo fim último é a preservação da saúde pública, com 

a prevenção de doenças, sem olvidar a questão ambiental, com que se relaciona 

também intimamente.  Se a Constituição da República, no momento da 

repartição de competências, não tivesse se referido ao serviço público de 

saneamento básico, poderíamos considerá-lo incluído  na saúde pública, no que 

tange à captação, tratamento e distribuição de água para o consumo; e na 

preservação do meio ambiente, com relação ao esgotamento sanitário, que 

também não deixa de se relacionar diretamente com saúde pública. 

 

4.2.  Tanto é verdade que a Lei Estadual nº 13.317, de 1999 – Código 

Estadual de Saúde – já previa idêntica disposição quanto à obrigação de conexão 

à rede pública de abastecimento de água: 

 

“Art.    4º   -   Consideram-se   fatores   determinantes    e  condicionantes da 

saúde da população, entre outros, a alimentação, a  moradia, o saneamento, 

o meio ambiente, o trabalho, a renda,  a educação,  o  transporte, o lazer e o 

acesso aos bens  e  serviços essenciais,  bem  como  as ações que se  destinem  

a  garantir  às pessoas  e à coletividade condições de bem-estar físico, mental  

e social. 

(...) 

Art. 45 - A água para consumo humano distribuída pelo sistema público  terá  

sua   qualidade avaliada  pelo  serviço  sanitário, segundo a legislação em  

vigor. 

     §  1º  - Toda construção considerada habitável será ligada  à rede pública 

de abastecimento de água. 

     §  2º  -  Quando não houver rede pública de abastecimento  de água,  o  

órgão prestador do serviço indicará as medidas  técnicas adequadas à solução 

do problema.” (Grifamos) 

 

4.3.  Com efeito, justifica-se a restrição do § 2º, supra, da alimentação 

por outras fontes de água, da mesma instalação hidráulica predial ligada à rede 

pública de abastecimento, ofertada pela companhia de saneamento, visto que é 

dever da prestadora do serviço assegurar a qualidade da água, bem assim o 

tratamento do esgoto, mediante remuneração por tarifa do usuário. 
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5.      Do que foi exposto, podemos inferir que há dois valores em 

confronto: o direito de acesso à água e a necessária tutela desse bem, mediante o 

gerenciamento dos recursos hídricos, e  o dever do Estado de assegurar a Saúde 

Pública, por meio de ações sociais de saneamento básico, com a oferta de água 

de qualidade e do tratamento do esgoto sanitário, mediante o pagamento de 

tarifas. 

 

5.1.  Nesse diapasão, impõe-se observar que, quando um dispositivo de 

lei, a pretexto de assegurar a efetividade da proteção a determinado bem 

jurídico, prescreve vedação que traz, como conseqüência, o esvaziamento do 

direito fundamental, ele pode ser tido como inconstitucional. 

 

5.2.  Entretanto, também é crível afirmar que a restrição legal a direito 

fundamental é possível, desde que observado o princípio da proporcionalidade 

em sua tríplice configuração: adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito. Adequação, no sentido de que a norma restritiva adotada pelo 

legislador se mostre apta a atingir os objetivos pretendidos. Necessidade , que 

deve decorrer da inexistência de nenhum meio menos gravoso  capaz de  se 

revelar igualmente eficaz na consecução de tais objetivos. E proporcionalidade 

em sentido estrito relacionada ao juízo resultante da rigorosa ponderação e do 

possível equilíbrio entre o significado da intervenção e os objetivos perseguidos 

pelo legislador. Quanto mais intensa revelar-se a intervenção num dado direito 

fundamental, maiores hão de se revelar os fundamentos justificadores dessa 

intervenção. 

 

5.3.        No caso, parece-nos que o art. 45 e parágrafos da Lei Federal nº 

11.445/2007 consegue compatibilizar os relevantes bens jurídicos que visa a 

proteger, sem que haja o esvaziamento de nenhum deles. Do exame de todo o 

seu conteúdo, podemos concluir que, observadas as normas editadas pela 

entidade reguladora, inclusive mediante outorga de direito de uso, é possível o 

abastecimento de água por outras fontes e que sejam adotadas soluções 

individuais de destinação final dos esgotos sanitários. 

 

 

5.4. A vedação do § 2º diz respeito à alimentação da mesma instalação 

hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento por fontes diversas. 

Havendo instalações hidráulicas prediais diversas, não há vedação à utilização 
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de fontes alternativas de abastecimento. Assim não fosse, seria dispensável a 

regra de referido parágrafo. 

 

 

6.        Cumpre observar que a limitação trazida pelo § 2º já era prevista no 

Decreto Estadual nº 43.753/2004, que trata da prestação de  serviços  públicos  

de  água  e  esgoto   pela  Companhia  de  Saneamento  de  Minas   Gerais  - 

COPASA- MG,    entidade  da  Administração Indireta  do  Estado de Minas 

Gerais, vinculada  à  Secretaria  de Estado  de Desenvolvimento Regional e 

Política Urbana: 

 

“Art.  29  -  Nos  imóveis  onde haja  instalação  própria  de abastecimento  de  

água  e ligação de água  da  COPASA  MG,  ficam proibidas conexões que 

possibilitem a intercomunicação entre essas instalações. 

(...) 

Art. 43 - Os imóveis situados em logradouros dotados de redes distribuidoras 

de água, operadas pela COPASA MG, deverão ter  suas instalações ligadas 

àquelas.” 

 

7.  Por fim, insta salientar que a vedação não implica subtrair, do 

Órgão responsável pela política dos recursos hídricos no Estado, o IGAM – 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas, na forma do art. 42, inciso I,  da Lei 

Estadual nº 13.199/99, a competência para outorga de direito de uso do recurso 

ambiental em caso concreto, instrumento necessário à efetivação dos objetivos  

das Políticas Nacional e Estadual dos Recursos Hídricos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Ante os fundamentos expendidos, conclui-se que a vedação contida 

no § 2º do art. 45 da Lei Federal nº 11.445/2007 não interfere na competência 

para outorga de direito de uso da água atribuída ao IGAM, posto que a norma  

não obsta a utilização de fontes alternativas de abastecimento, cuja condução 

seja providenciada pelo particular dentro do imóvel servido, após o ponto de 

entrega da água. 
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Destarte, mantém-se preservada a competência de outorga de 

direito de uso de recursos hídricos do Estado,  atribuída ao IGAM-– Instituto 

Mineiro de Gestão Ambiental pela Lei Estadual nº 13.199/99, e a da COPASA, 

na forma do Decreto Estadual nº  43.753/2004, limitada esta  ao  assentamento 

de rede distribuidora de água e  coletora de esgoto, a instalação de equipamento 

e a execução de ligação da água (conexão do ramal predial de água à rede 

pública de distribuição). 

 

  

É o parecer que submetemos à apreciação superior. 

 

Belo Horizonte, em 20 de outubro de 2008. 

 

 

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA 

Procuradora do Estado 

OAB/MG 91.692 – MASP 345.172-1 

 
“APROVADO EM”: 20/10/2008 

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 

Consultor Jurídico Chefe  

Masp 598.222-8 - OAB/MG 62.597 


