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PARECER JURÍDICO-REGULATÓRIO

RESOLUÇÃO ADASA1 No 17/2016 – TARIFA DE
CONTINGÊNCIA – RACIONAMENTO ECONÔMICO E INCREMENTO DE RECEITA – ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA CAESB2 – ADASA – MEDIDAS RECOMENDADAS NÃO EFETIVAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, METAS INDIVIDUAIS,
IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E OBRAS
EMERGENCIAIS.

I.
1.

DOS FATOS3
Em 16 de agosto de 2016, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a

Resolução ADASA no 13, de 15 de agosto de 2016, que estabelece os volumes de referência e as
ações de contenção em situações críticas de escassez hídrica nos reservatórios do Descoberto e
de Santa Maria, visando assegurar os usos prioritários dos recursos hídricos.
2.

Em 17 de agosto de 2016, a Superintendência de Recursos Hídricos - SRH

encaminhou à Superintendência de Estudos Econômicos e Fiscalização Financeira - SEF o Memorando no 247/2016-SRH/ADASA, contendo contribuições da primeira sessão da Audiência
Pública no 5/2016, sobre a Resolução de Escassez Hídrica nos Reservatórios do DF, relativas à
Tarifa de Contingência.
(1)

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.
(3)
Fonte: Nota Técnica no 031/2016-SEF/ADASA. Processo no 0197-001345/2016.
(2)
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3.

Em 5 de setembro de 2016, a CAESB encaminhou à SEF a Carta

no 27.740/2016-PRM/CAESB, apresentando um estudo e sugestão de aplicação de Mecanismo
Tarifário de Contingência.
4.

Em 6 de setembro de 2016, a SEF enviou à CAESB o Ofício no 17/2016-

SEF/ADASA solicitando informações sobre os investimentos realizados nos últimos cinco anos e
os previstos para os próximos cinco anos em combate a perdas e aumento da oferta de água.
5.

Em 19 de setembro de 2016, a CAESB enviou à SEF a Carta no 29.763/2016-

PRM informando os investimentos realizados e previstos conforme solicitado no Ofício
no 017/2016-SEF/ADASA.
6.

Em 19 de setembro de 2016, a ADASA publicou no Diário Oficial do Distrito

Federal a Resolução no 15, de 16 de setembro de 2016, que declara a situação crítica de escassez
hídrica.
7.

Em 26 de setembro de 2016, o Serviço Jurídico da ADASA emitiu o Parecer

no 134/2016 concluindo pela legalidade dos termos da Consulta e Audiência Pública, conforme
solicitado pela SEF no Despacho no 068/2016-SEF.
8.

Em 26 de setembro de 2016, a SEF emitiu a Nota Técnica no 031/2016-

SEF/ADASA, encaminhando à Diretoria Colegiada da ADASA proposta de Tarifa de Contingência para ser submetida ao processo de Audiência e Consulta Pública.
9.

Em 27 de setembro de 2016, a Diretoria Colegiada da ADASA aprovou a reali-

zação de Audiência Pública.
10.

Nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2016, foram publicados no Diário Oficial

do Distrito Federal os avisos para a Audiência Pública no 007/2016-ADASA. O aviso da audiência pública também foi publicado no Jornal Correio Brasiliense, nos dias 28, 29 e 30 de setembro
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de 2016, 1o e 2 de outubro de 2016. Também foi disponibilizado no sítio eletrônico da ADASA e
nas mídias sociais desta agência.
11.

Também foi realizada ampla divulgação da audiência em rádios, televisão e

internet, além das campanhas para redução do consumo e uso racional da água, conforme reportagens disponíveis nas fls. 57 a 178 do processo no 0197.001408/2016.
12.

Em 30 de setembro de 2016, a CAESB encaminhou sua manifestação formal,

apresentando suas contribuições à Minuta de Resolução.
13.

Em 3 de outubro de 2016, foi realizada Audiência Pública na sede da ADASA,

com a participação de diversos setores da sociedade, dentre eles o Ministério Público, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária ABES, prefeitos de quadras, representantes de diversas outras associações, sindicatos, IBAMA,
Câmara Legislativa do Distrito Federal, servidores da CAESB, ADASA e usuários dos serviços
de abastecimento de água.
14.

Em 3 de outubro de 2016, foi realizada a Audiência Pública Presencial

no 7/2016-ADASA.
15.

Em 10 de outubro de 2016, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal

a Resolução ADASA no 17, estabelecendo a Tarifa de Contingência para os serviços públicos de
abastecimento de água do Distrito Federal, prestados pela CAESB.
16.

É o relatório.
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II.

DA ANÁLISE
2.1 DA COMPETÊNCIA DA ADASA E DO RACIONAMENTO

17.

A competência para legislar sobre águas é privativa da União, na forma do

que prevê o art. 22, inciso IV, da Constituição Federal de 19884.
18.

A Constituição Federal de 1988 também prevê, em seu art. 26, inciso I, que

são 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”.
19.

Disso dessume-se que compete ao Congresso Nacional legislar sobre águas e

aos Estados e ao Distrito Federal – este em face da competência reservada aos Estados e Municípios (art. 32, § 1o, da CFRB/88)5, a gestão e responsabilidade para execução dos ditames constantes em lei federal.
20.

Com base em tais competências, editou-se a Lei Federal no 11.445/2007,

que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e assim define em seu art. 46:
Art. 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos
hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir
custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda. [negrito]

21.

Pelo disposto, entende-se que compete: (i) à autoridade gestora de recursos

hídricos declarar a adoção de racionamento em situação crítica de escassez de água; e (ii) ao ente
regulador adotar mecanismos tarifários de contingência, com o objetivo de cobrir custos adicio(4)

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
(5)
Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos
com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1o Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.
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nais decorrentes, garantindo assim o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da
demanda.
22.

Para melhor ilustrar a divisão de competências, colacionamos os quadros a

seguir:

Quadro 16

(6)

Meio ambiente urbano: desafio e soluções / organização Christianne Bernardo, David Zee. 1. Ed. Rio de Janeiro:
Letra Capital, 2014. p. 42.
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Quadro 27

23.

No âmbito do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital no 4.285/2008, optou-

se por atribuir ao mesmo ente distrital (ADASA) tanto a competência para a gestão dos recursos
hídricos, quanto para sua regulação. Nesse sentido, a instituição do racionamento de água está
prevista pelos arts. 8o e 9o da referida lei:

( 7 )

CARVALHO, Vinícius Marques de. O Direito do Saneamento Básico - Coleção Direito Econômico e
Desenvolvimento - Volume 1. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 138.
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Art. 8o Além das atribuições gerais estabelecidas nesta Lei, compete à Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal –
ADASA, especificamente no que diz respeito a recursos hídricos de domínio
do Distrito Federal: [...]
VII - planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os
efeitos das secas e inundações, em articulação com os órgãos de defesa
civil e com a Agência Nacional de Águas – ANA;
VIII - declarar corpos de água do Distrito Federal em regime de racionamento preventivo e aplicar as medidas necessárias para assegurar seus
usos prioritários, em articulação com a ANA, ouvidos os comitês de bacias hidrográficas distritais;
Art. 9o Além das atribuições gerais estabelecidas nesta Lei, compete à
ADASA, especificamente no que respeita a saneamento básico no âmbito do
Distrito Federal: [...]
X - planos de contingências e medidas de contingências, ouvidos os órgãos
competentes. [negrito]

24.

Ocorre, contudo, que a delegação de competência para declarar regime de raci-

onamento não foi instituída de forma incondicionada.
25.

Não obstante tudo disposto, não se tem notícia que a ADASA tenha articulado

com a Agência Nacional de Águas - ANA ou ouvido os comitês das bacias hidrográficas distritais a fim de declarar corpos de água do Distrito Federal em regime de racionamento preventivo,
o que, aliás, também não o fez para então instituir tarifa de contingência.
2.2 DO (DE)MÉRITO DAS MEDIDAS
26.

Sinteticamente, pretende a ADASA que os consumidores reduzam seu consu-

mo com fulcro:
a) Na Resolução no 6, de 5 de julho de 2010, que estabelece procedimentos para a concessão
do bônus-desconto de incentivo à redução do consumo de água no Distrito Federal. Lembra-se que a própria norma estabelece que “o valor (em R$) do bônus-desconto é concedido na conta de água do titular, em no máximo 12 (doze) parcelas mensais, sucessivas, a
partir do mês de março do ano seguinte ao ano do período de apuração;
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b) Na Resolução no 17, de 7 de outubro de 2016, com a sobretarifação nos seguintes percentuais:

Quadro 3

27.

Apesar de a própria ADASA afirmar que o estabelecimento da tarifa de contin-

gência dever observar os usos prioritários, a mesma estabelece, sem qualquer comprovação técnica ou respaldo jurídico, que a tarifa residencial normal sofrerá um acréscimo de 40% (quareta
por cento) e a tarifa comercial, industrial e pública de apenas 20% (vinte por cento), violando
expressamente um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, previsto no
art. 1o, inciso III, da Lei no 9.433/97, a seguir aduzido:
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
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;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso
múltiplo das águas;
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V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com
a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.
[negrito]

28.

A ADASA não estabeleceu limites individuais de consumo para então fixar a

aplicação de tarifas de contingência, afrontando o parágrafo único do art. 21 da Lei Federal
no 11.445/2007, in verbis:
Art. 21. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos
hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade
gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos
tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais
decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a
gestão da demanda.
Parágrafo único. A tarifa de contingência, caso adotada, incidirá, preferencialmente, sobre os consumidores que ultrapassarem os limites
definidos no racionamento. [negrito]

29.

A propósito da ausência de metas individuais8, qual a correlação esperada com

as metas globais? Qual a expectativa de prazo para aplicação da tarifa de contingência?
30.

A Resolução ADASA no 17 estabelece que:
Art. 8o A tarifa de contingência entrará em vigor após o reservatório
do Descoberto ou de Santa Maria atingir 25% (vinte e cinco por
cento) ou menos do volume útil.
Parágrafo único. A tarifa de contingência surtirá seus efeitos enquanto
vigente a declaração de situação crítica de escassez hídrica.

( 8 )

Consta da Nota Técnica no 031/2016-SEF/ADASA a mera expectativa de redução do consumo em que “para
manter o mesmo valor de conta, o usuário deverá reduzir, entre 12% (doze por cento) e 15% (quinze por cento)
do consumo atual”.
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31.

De outro lado, tinha-se que:
Resolução ADASA no 13/2016
Art. 2o ...
III - Situação crítica de escassez hídrica: situação em que o volume de
pelo menos um dos reservatórios atinge o nível de 40% do seu volume
útil, durante o qual serão tomadas medidas mais efetivas para a redução
do consumo de água;
VI - Estado de restrição de uso: situação crítica de escassez hídrica,
caracterizada quando o volume útil dos reservatórios estiver igual ou
inferior a 20% (vinte por cento), sendo necessária a adoção de regime de
racionamento;
A Resolução ADASA no 15/2016 Declara a Situação Crítica de Escassez
Hídrica nos Reservatórios do Descoberto e de Santa Maria.

32.

Então a tarifa de contingência deve iniciar quando o reservatório do Descober-

to ou de Santa Maria atingir 25% (quando o estado de restrição de uso deveria se dar quando o
volume útil dos reservatórios estiver igual ou inferior a 20%) e cessará quando o volume de pelo
menos um dos reservatórios atinge o nível de 40%? Ou será que esses 40% não correspondem ao
término, tal como o início que possui dois marcos quantitativos distintos?
33.

De outro lado, sequer foram explicitadas as obras emergenciais em que a recei-

ta adicional extraordinária auferida pela CAESB será aplicada. Indaga-se como se estabeleceu
uma tarifa de contingência, nos termos do citado art. 21 da Lei no 11.445/2007, para cobrir custos adicionais, sem mencionar quais seriam as obras e quais os custos para tanto, deixando a cargo da CAESB decidir discricionariamente quais os investimentos que melhor lhe aproverem, em
detrimento do interesse público em garantir o abastecimento eficiente de água para o Distrito
Federal.
34.

Outro ponto, no mínimo questionável, é crer que o estabelecimento da Tarifa

de Contingência (em 40% para o residencial normal e em 20% para os demais usos), concomitante ao bônus-desconto instituído pela Lei Distrital no 4.341/2009 e regulamentado desde 2010
pela Resolução ADASA no 6, PODERIA incentivar a redução do consumo.
____________________________________________________________________________________________________________________

1o VIA

Este Parecer Jurídico, em conformidade com o art. 5o do Regimento Interno da Comissão de Assuntos
Regulatórios, serve ao auxílio e assessoramento da Diretoria e do Conselho Seccional.

Página 10 de 14

O RD EM DO S AD VO G ADO S DO B R A SI L
CO N S E LH O S EC C IO N A L DO D I S TR ITO F ED ER A L
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS

35.

Se o bônus-desconto, regulamentado desde 2010, não foi capaz de impedir a

situação de escassez atual, em razão da sua demonstrada ineficiência, como, pois, uma majoração tarifária uniforme para classes de consumo determinadas poderia apresentar resultados, se a
própria Nota Técnica da ADASA menciona estudo que qualifica a demanda pelo uso da água
como inelástica?9. Neste caso, relembre-se que compete ao ente regulador adotar mecanismos
tarifários de continência com o objetivo de gestão da demanda de consumo da água, na forma do
que prevê o art. 21 da Lei no 11.445/2007.
36.

Também não se encontrou, entre todo o material produzido pela ADASA, qual-

quer estudo ou apontamento acerca das perdas técnicas na rede de distribuição de água, usualmente superior a 30% (trinta por cento), ou medidas efetivas para sua redução. Igualmente, nada
se fala acerca do tratamento de esgoto, com vistas ao reúso da água.

(9 )

Elasticidade é o tamanho do impacto que a alteração em uma variável (ex: preço) exerce sobre outra variável
(ex: demanda). FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Elasticidade_(economia); Acesso em: 11.10.2016.
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III.

CONCLUSÃO
Consoante detida análise na seção 2.1 deste Parecer, a competência atribuída à

37.

ADASA para declarar a adoção de racionamento em situação crítica de escassez de água é condicionada à articulação com a Agência Nacional de Águas - ANA e à audiência dos comitês de bacias hidrográficas distritais.
38.

Embora não tenha formalmente decretado racionamento, sem o que não pode-

ria ter adotado mecanismos tarifários de contingência, como efetivamente fez, não foi encontrada
comprovação de atendimento aos condicionantes acima aduzidos.
Outrossim, não foram estabelecidos limites de consumo individual para que

39.

fossem fixadas tarifas de contingência, figurando-se ilegal. De outro lado, não está clara qual é a
expectativa de prazo para aplicação da tarifa de contingência.
A Resolução ADASA no 17/2016 estabelece que a tarifa de contingência deve

40.

iniciar quando o reservatório do Descoberto ou de Santa Maria atingir 25% (enquanto a Resolução ADASA no 13/2016 diz que o estado de restrição de uso deveria se dar quando o volume útil
dos reservatórios estiver igual ou inferior a 20%) e cessará quando o volume de pelo menos um
dos reservatórios atinge o nível de 40%. Mas afinal será que esses 40% corresponderiam efetivamente ao término?
Não foram explicitadas, também, as obras emergenciais em que a receita extra-

41.

ordinária auferida pela CAESB será aplicada. Figura-se impróprio que a ADASA institua tarifa
de contingência e deixe à Concessionária definir a política pública de investimento que melhor
lhe aprouver.
42.

Apesar de a própria ADASA afirmar que o estabelecimento da tarifa de contin-

gência dever observar os usos prioritários, majora a tarifa residencial normal em 40% e em ape-
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nas 20% as classes comercial, a industrial e o público, contrariando lei federal que preconiza
priorização para consumo humano.
43.

A ADASA afirma que o estabelecimento de Tarifa de Contingência (em 40%

para o residencial normal e em 20% para os demais usos10) com aplicação a todos os consumidores indistintamente, sem metas individuais, concomitante ao bônus-desconto regulamentado desde 2010, poderia incentivar a redução do consumo. Contudo, o bônus-desconto foi regulamentado em 2010 e não foi capaz de impedir a situação atual. Afora isso, colaciona estudo que qualifica a demanda pelo uso da água como inelástica, ou seja, pouco sensível ao preço. Não é possível
esperar que a mera majoração tarifária seja capaz de induzir o comportamento esperado.
44.

Não foi possível encontrar nos fundamentos da ADASA qualquer menção a

perdas técnicas na rede de distribuição (usualmente superior a 30%) ou em medidas para sua
redução. Igualmente, nada se fala acerca do tratamento de esgoto ou incentivo ao reuso.
45.

A proposta da ADASA não possui metas nem objetivos claros. Na forma posta,

dá a entender que não identificaram objetivamente todos os problemas, alternativas de solução,
custos correspondentes, metas ou prazos . Sequer está sendo capaz a ADASA de seguir exemplos
recentes bem sucedidos.
46.

Ao fim e ao cabo, a possível inobservância pela ADASA da articulação com a

Agência Nacional de Águas - ANA e à audiência dos comitês de bacias hidrográficas distritais
acaba por ter menor relevância em vista de um possível desabastecimento de água, especialmente pela ineficácia evidente das medidas pretendidas.

( 10 )

Não incidente aos serviços de esgotamento sanitário.
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47.

Em face do exposto, é recomendável que a OAB-DF se coloque a disposição

para auxiliar os dirigentes da ADASA a corrigir as falhas identificadas. Acima de tudo, a sociedade residente no Distrito Federal deve ser preservada de um possível desabastecimento de água
e, para tanto, a OAB-DF não pode ser furtar a envidar todos os seus esforços, inclusive, se for o
caso, mediante a propositura das ações judiciais cabíveis.
48.

Por fim, recomenda-se que possíveis medidas judiciais seja avaliadas oportu-

namente, concomitantemente aos fatos e condutas supervenientes.
Brasília, 13 de outubro de 2016.
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