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EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR RELATOR FÁBIO EDUARDO MARQUES DA 7ª 

TURMA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 

 

Processo nº: 0704053-21.2017.8.07.0000 

Agravante: PAULO SÉRGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES 

Agravado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, CONSELHO SECCIONAL 

DO DISTRITO FEDERAL - OAB/DF, pessoa jurídica que presta serviço público independente, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 00368019/0001-95, com sede na SEPN 516, Bloco “B”, Brasília-DF, 

CEP 70770-525, neste ato representado por seu Presidente, Juliano Costa Couto, advogado, 

casado, inscrito na OAB/DF sob o n.º 13.802, no uso de suas atribuições constitucionais legais, 

com base nos artigos 44, 54, inciso XIV c.c artigo 57, todos do Estatuto da Advocacia e da OAB 

– Lei n.º 8.906/94, e demais normas legais pertinentes, vêm, à presença de Vossa Excelência, 

oferecer 

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Interposto por PAULO SÉRGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES, já qualificado, em face da 

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública, nos autos do 

processo nº 0700619-67.2017.8.07.0018, conforme as razões que passa a arguir.   

Brasília, 10 de abril de 2017. 

 
 

JULIANO COSTA COUTO 
Presidente da OAB/DF 

OAB/DF 13.802 
 

CARLOS JULIANO R. NARDES 
Presidente da Comissão de Direito Ambiental 

e Regularização Fundiária da OAB/DF  
OAB/DF nº 44.104 

 

GLAUCO ALVES E SANTOS  
Presidente da Comissão de Assuntos 

Regulatórios da OAB/DF 
OAB/DF 20.188 

 
YURI SCHMITKE A. BELCHIOR TISI 

Membro da Comissão de Assuntos 
Regulatórios da OAB/DF 

OAB/DF 36.160 

LUIZ GUSTAVO B. CUGLER CAMARGO 
Membro da Comissão de Assuntos 

Regulatórios da OAB/DF 
OAB/DF 46.617 

 
RAQUEL FONSECA DA COSTA 

OAB/DF 23.480 
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
 

 

RAZÕES RECURSAIS 

 

 

Colenda Turma, 

 

Nobre Relator, 

 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

 Tendo em vista que ainda não houve decisão determinando que a Agravada se 

manifestasse, as presentes contrarrazões ao Agravo de Instrumento são tempestivas, 

porquanto interpostas antes do prazo, com fulcro no art. 218, § 4º, do CPC. 

 

2. DAS PRELIMINARES 

 

2.1. Da Inexistência de Conexão e Prevenção 

 

 O Agravante alega a existência de conexão com os Agravos de Instrumentos AGI nº 

2016.00.2.047601-3 e AgR 0702951-95.2016.8.07.0000, em trâmite na 5ª Turma Cível, de 

relatoria do Des. Silva Lemos, em face da suposta conexão em razão do objeto envolver a 

aplicação da Resolução nº 17/2016-ADASA e a crise hídrica, fundamentado na suposta 

coincidência de pedido e causa de pedir, ou seja, a ilegalidade da tarifa de contingência, com 

fulcro nos arts. 55, 58 e 286, inciso I, do CPC. 

 

 Segundo o art. 55 do CPC, existe conexão “[...] quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir”, ou quando “gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” 

 

 Na Ação Civil Pública interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, autos do 

processo nº 2016.01.1.118603-7, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, 

foi declinado o seguinte pedido liminar de antecipação de tutela: 
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 Em face disso, foi proferida a seguinte decisão liminar pelo Juízo da 3ª Vara Federal do 

Distrito Federal: 

 

Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO a medida liminar para 
SUSPENDER a cobrança da Tarifa de Contingência prevista na Resolução nº 
17 de 07 de outubro de 2016 - ADASA. 

 

 A despeito do Des. Marco Antonio da Silva Lemos, nos autos do Agravo Regimental em 

Agravo de Instrumento nº 0702951-95.2016.8.07.0000, ter suspendido liminarmente a liminar 

supracitada, o Juízo da 3ª Vara Federal do Distrito Federal julgou procedente a Ação Civil 

Pública, nos seguintes termos: 

 

Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos 
delineados na inicial, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 
para DECLARAR a nulidade da cobrança da Tarifa de Contingência prevista na 
Resolução nº 17 de 07 de outubro de 2016 - ADASA. 

 

 Sendo assim, houve a decretação de nulidade da tarifa de contingência prevista nos 

termos da Resolução nº 17/2016 da ADASA, objeto este que não foi vergastado nos autos 

deste processo, cuja pretensão limita-se a impor à ADASA que crie bônus e metas de redução 

do consumo para os consumidores, o que certamente não guarda nenhuma relação com a 

decretação de nulidade da tarifa de contingência. 

 

 Por sua vez, na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Pública do Distrito Federal, 

processo nº 2016.01.1.108154-7, também em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito 

Federal, foram declinados os seguintes pedidos liminares:  
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 O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública deferiu a liminar supracitada nos seguintes 

termos: 

 

I) VEDAR (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) a CAESB cobrar a denominada 
Tarifa de Contingência em nível superior a 20% (vinte por cento) para a classe 
de consumidores residenciais normais e 10%(dez por cento) para a classe de 
consumidores residenciais populares; 

 

 Ainda que referida liminar tenha sido suspensa pelo Des. Marco Antonio da Silva 

Lemos, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2016 00 2 047601-3, o feito foi julgado 

procedente pelo Juízo Fazendário, nos seguintes termos: 

 

Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos 
delineados na inicial, para VEDAR (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) a CAESB 
cobrar a denominada Tarifa de Contingência em nível superior a 20% (vinte por 
cento) para a classe de consumidores residenciais normais e 10%(dez por cento) 
para a classe de consumidores residenciais populares. 

 

É inegável que também se tratam de pedidos também distintos, que tem por escopo 

anular e modificar os percentuais cobrados na tarifa de contingência dos consumidores, sob a 

ótica estrita do direito do consumidor, o que não é objeto da presente ação, que tem por escopo 

o direito regulatório. 

 

Por outro lado, a presente Ação Civil Pública tem causa de pedir diametralmente oposta, 

cujo pedido restringe-se, entre outros, em garantir a criação de bônus com valores mais 

relevantes e o estabelecimento de metas para todos os consumidores, conforme pode-se 

perceber no inteiro teor da decisão agravada, abaixo transcrita: 
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Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO PARCIALMENTE o 
pleito de tutela antecipada de urgência buscado pela OAB/DF para 
DETERMINAR a ADASA, no prazo de 60 (sessenta) dias:  
i) o estabelecimento de metas para todos os consumidores;  
ii) a publicação dos novos investimentos emergenciais ou estruturantes, 
com prazo para cumprimento, e cronograma para redução de prazos das 
obras previstas ou em andamento;  
iii) a criação de bônus com valores mais relevantes que os previstos na Lei 
Distrital no 4.341/2009 e na Resolução ADASA no 6/2010, condicionadas ao 
cumprimento das metas estabelecidas;  
iv) a instituição de prazo objetivo, ainda que fundado em dados 
paramétricos, para encerramento das medidas restritivas do uso de água; 
e  
v) a criação de um Plano de Gestão Hídrica e Metas de Eficiência Hídricas, 
para indicar obras e medidas prioritárias, inclusive novas tecnologias, para 
redução do desperdício de água, proibir a lavagem de calçadas com água 
tratada ou potável e fornecida por meio da rede da CAESB e estabelecer 
regramento e medidas para fomento ao reuso de água para aplicações não 
potáveis, oriundas do polimento do efluente final do tratamento de esgoto, 
de recuperação de água de chuvas, da drenagem de recintos subterrâneos 
e de rebaixamento de lençol freático.  

 

 Nenhum dos itens supracitados, objetos do presente recurso, foram objeto daquelas 

Ações Civis Públicas, pois todos os pedidos aqui declinados têm relação direta de causalidade 

com ilegalidades por atos comissivos e omissivos, não havendo, em um ponto sequer, invasão 

quanto à discricionariedade técnica da Agência Reguladora, o que, desde já, afasta conexão 

ou prevenção.  

 

Importante destacar que, embora requerido na petição inicial que a ADASA fosse 

compelida “(ii) a aplicação de tarifas de contingência sem distinção de classe ou de volume, 

estratificadas por faixas percentuais de excedente;”, este pedido foi indeferido ao argumento 

de que “[...] a tutela de urgência é passível de concessão APENAS EM PARTE, pois o eg. 

TJDFT não permitiu que se determinasse a aplicação de tarifas de contingência sem distinção 

de classe ou de volume, estratificadas por faixas percentuais de excedente.” (Decisão 

Agravada, fl. 10). 

 

 Inexiste, portanto, risco de decisões conflitantes entre si, pois, no tocante à questão 

processual, insta destacar que aquelas Ações Civis Públicas já foram sentenciadas, cuja 

competência deste e. TJDFT para apreciar aqueles recursos perdeu seu objeto1, o que elimina 

a possibilidade de haver decisão conflitante. Caso seja negado o pedido liminar e mantida a 

                                                 
1 Vide Acórdão n. 389677, 20070020014511AGI, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 6ª Turma 

Cível, Data de Julgamento: 05/08/2009, Publicado no DJE: 18/11/2009. Pág.: 144. 
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decisão agravada, que é o que se espera de Vossas Excelências, certamente também não 

haverá decisões conflitantes, porquanto tratam-se de pedidos e causa de pedir totalmente 

distintos.  

 

 Ademais, eventual pretensão de vincular o estabelecimento de metas à tarifa de 

contingência acabaria por submeter à tutela jurisdicional matéria que não consta da decisão 

recorrida, tampouco foi requerida pela OAB, extrapolando, portanto, o objeto possível de 

submissão à via recursal e invadindo campo de competência hoje submetido à 

discricionariedade técnica da ADASA. 

 

Nestes termos, pugna para que seja afastada a alegação de prevenção e conexão, 

porquanto não preenchidos os requisitos previstos no arts. 55 e § 3º, 58 e 286, inciso I, do CPC. 

 

2.2. Da Ilegitimidade e Má-Fé Processual do Agravante 

 

  O Agravante, Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles, Diretor Presidente da ADASA, 

não figura como parte no processo de origem, tendo sido sucumbente apenas no tocante à 

responsabilidade pessoal e solidária no caso de descumprimento da decisão agravada, nos 

seguintes termos: 

 
Em sede de tutela específica, fixo multa diária pecuniária de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), no caso de descumprimento da medida liminar ora 
concedida.  
Intimem-se pessoalmente os Senhores PRESIDENTE DA ADASA e 
PRESIDENTE DA CAESB, e ou quem suas vezes fizer, seja seu substituto legal, 
ou na pessoa de seus assessores ou ainda, servidores autorizados, para ciência 
e cumprimento desta decisão, sob pena de responsabilidade pessoal e solidária 
relativamente à multa estipulada, sem prejuízo de outras sanções cíveis e 
criminais, inclusive substitutivas da declaração de vontade, bem como responder 
por ato de improbidade administrativa (art. 77, IV e §§ 1º, 2 º, 4 º, 5 º e 6 º; art. 
139, III, IV e VIII; arts. 378 e 379, III; art. 481; arts. 497 a 501; arts. 536 a 538; 
art. 774, todos do NCPC; art. 330 do Código Penal; art. 11, II da LIA; e art. 83 
§1º, I, da Lei n º 11.697/08).  

 

 Alega o Agravante que é a Diretoria Colegiada que detém competência para cumprir a 

decisão judicial, não podendo o seu Diretor Presidente dar cumprimento na obrigação de fazer 

e responder pessoalmente pelo caso de não cumprimento.  
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 Diversamente do que alega o Agravante, o Diretor Presidente da ADASA detém 

competência ampla e irrestrita para cumprir a decisão agravada, na medida em que, segundo 

o art. 7º do Regimento Interno da ADASA, lhe compete: 

 
I - exercer a representação da ADASA para todos os fins legais;  
IV - decidir, ad referendum da Diretoria Colegiada, as questões 
manifestamente urgentes;  

 
 Segundo o art. 96 do Regimento Interno da ADASA, as decisões da Diretoria da ADASA 

devem ser precedidas da realização de uma Audiência Pública. Assim, para o cumprimento da 

decisão agravada, é necessário que a ADASA instaure uma ou mais Audiências Públicas, 

conforme seu critério, com vistas a cumprir a decisão judicial.  

 

Tendo em vista que o Presidente Diretor da ADASA tem competência para editar norma 

regulatória de caráter urgente e/ou instaurar Audiência Pública, na qualidade de representante 

legal para todos os fins (art. 7º, inciso I) e pela prerrogativa de decidir questões manifestamente 

urgentes ad referendum da Diretoria Colegiada, ou seja, sem a intervenção prévia da Diretoria 

Colegiada, resta indubitável que o Agravante detém competência para cumprir a decisão 

agravada, até porque são comandos genéricos e abstratos, que não invadem a 

discricionariedade técnica da Agência, permitindo, nesse sentido, que seus subordinados 

possam imediatamente iniciar a produção de uma norma regulatória que possa doravante 

reparar as ilegalidades discutidas na ação originária.  

 

Todavia, o Agravante, à toda vista, tem praticado atos para impedir que a ADASA se 

defensa em juízo através de Agravo de Instrumento, tendo optado por agir, em tese, de forma 

ilegal, interpondo recurso em nome próprio e valendo-se dos procuradores da ADASA. E pior, 

o Agravante sequer editou norma regulatória ou instaurou Audiência Pública para cumprir a 

decisão agravada, o que demonstra que o Juízo a quo estava certo quando tomou medidas 

para garantir a eficácia da ordem judicial.   

 

Causa estranheza, no mínimo, que, sendo intimado pessoalmente da decisão agravada 

em 15/03/2017, cuja decisão ainda não foi impugnada em recurso ou cumprida pela ADASA, o 

seu Diretor Presidente apresente, em 05/04/2017 (21 dias após), recurso como terceiro 

interessado, alegando (i) não responder pessoalmente pelos atos omissivos e comissivos da 

Diretoria e (ii) haver receio de dano irreparável ou de difícil reparação.  
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Não se espera, tampouco é objeto da decisão agravada, que a ADASA consiga debelar 

a crise e encerrar o racionamento no prazo de 60 (sessenta) dias, apenas com o cumprimento 

de decisão judicial. Os objetos dos itens “ii” e “v” da decisão agravada podem demandar mais 

tempo para conclusão, mas que ao menos dê início e, de imediato, proceda ao aperfeiçoamento 

da regulação posta estabelecendo metas de redução de consumo e institua um Plano de 

Contingência. E que instaure Audiência Pública para estudar ao seu tempo as demais questões.  

 

Por outro lado, o Agravante é parte ilegítima para impugnar o mérito da decisão 

agravada, porquanto parte supostamente sucumbente somente no tocante à multa pecuniária, 

haja vista que é a ADASA quem deve vir à Juízo, caso queira, recorrer do mérito da decisão 

ora agravada.  

 

Assim, apenas à título de argumentação (ad argumentantum), passa-se a expor as 

questões fáticas e jurídicas relacionadas às determinações judiciais direcionadas à ADASA, 

conforme consta da decisão agravada.  

 

2.3. Da Inexistência de Tutela Satisfativa nos Termos da Decisão Agravada  

 

 Alega o Agravante que a decisão agravada compreende todo o objeto da ação 

originária, de modo que caracterizar-se-ia como liminar satisfativa, o que seria vedado pelo art. 

1.059 do CPC e art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. 

 

 Tais argumentos não procedem, haja vista que o art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.437/92, prevê 

que “o disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação 

civil pública.” Tendo em vista tratar-se de liminar deferida no bojo de Ação Civil Pública, não 

há que se falar na aplicabilidade de tais dispositivos. 

 

 Ademais, sequer houve exaurimento do pedido liminar, haja vista que a decisão 

agravada foi deferida parcialmente, de modo que os demais pedidos que não foram 

deferidos liminarmente serão apreciados ao final da ação, não havendo, nesse sentido, 

a satisfação plena dos pedidos da ação.  

 

 Na petição inicial da Ação Civil Pública foi pedido liminarmente que a ADASA fosse 

compelida “(ii) a aplicação de tarifas de contingência sem distinção de classe ou de volume, 

estratificadas por faixas percentuais de excedente;”, pedido este que foi indeferido ao 
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argumento de que “[...] a tutela de urgência é passível de concessão APENAS EM PARTE, pois 

o eg. TJDFT não permitiu que se determinasse a aplicação de tarifas de contingência sem 

distinção de classe ou de volume, estratificadas por faixas percentuais de excedente.” (Decisão 

Agravada, fl. 10). 

 

 Ademais, foi requerido liminarmente que: “c. Seja vedado à ADASA a imposição da 

tarifa de contingência, ao rodízio do fornecimento de água e à paralização parcial do sistema 

de abastecimento (as duas últimas previstas na Resolução ADASA no 20/2016), na hipótese 

de inobservância do disposto no item “a”, em até trinta dias da ciência de seu deferimento 

liminar.”, pedido este que também foi indeferido.  

 

 Sendo assim, resta improcedente a alegação do Agravante de que a decisão agravada 

viola o disposto no art. 1.059 do CPC e art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, porquanto a decisão 

agravada não exauriu todos os pedidos de mérito pleiteados no bojo da Ação Civil Pública.  

 

3. DA SÍNTESE DOS FATOS 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

e recomendou abstenção do uso de água para lavagem de veículos, lavagem de garagens e 

calçadas, lavagem de fachadas prediais, irrigação paisagística e manutenção de piscinas. 

 

Em 22 de setembro de 2016, a ADASA publicou no Diário Oficial do Distrito Federal a 

Resolução no 16, de 21 de setembro de 2016, que declara estado de restrição de uso dos 

recursos hídricos e o regime de restrição do abastecimento de água potável nas regiões 

administrativas atendidas pelos sistemas isolados operados pela CAESB. Esta Resolução foi 

posteriormente revogada pela Resolução no 22/2016. 

 

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. 

 

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. 

 

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

Audiência Pública. 

 

Em 10 de outubro de 2016, a ADASA publicou no Diário Oficial do Distrito Federal a 

Resolução no 17, ESTABELECENDO A TARIFA DE CONTINGÊNCIA para os serviços públicos de 

abastecimento de água do Distrito Federal, prestados pela CAESB. 

 

Em 31 de outubro de 2016, a ADASA publicou no Diário Oficial do Distrito Federal a 

Resolução no 19, recomendando restrição da lavagem de para-brisas, restrição de irrigação 

paisagística, utilização de lavadoras de baixa vazão e instalação de sistemas e equipamentos 

exclusivos para captação, tratamento e armazenamento da água, visando ao seu reúso em 
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atividades que admitam o uso de água de qualidade não potável. Nota-se a FLEXIBILIZAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES RESTRITIVAS contidas na Resolução no 15/2016 PARA FINS DE LAVAGENS DE 

VEÍCULOS. 

 

Em 7 de novembro de 2016, foi editada a Resolução no 20, declarando o estado de 

restrição dos recursos hídricos e ESTABELECENDO O REGIME DE RACIONAMENTO DO SERVIÇO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA nas localidades atendidas pelos reservatórios do Descoberto e Santa 

Maria. Com isso, ficou a CAESB autorizada a promover as ações de racionamento seguintes: 

(i) redução na pressão na rede de distribuição de água; (ii) rodízio do fornecimento de água 

entre localidades de um mesmo sistema de abastecimento; (iii) paralização parcial do sistema 

de abastecimento com vistas à redução da oferta de água; e (iv) incrementar medidas de 

incentivo à redução de consumo, especialmente campanhas para estímulo à economia de 

água. 

 

Em 9 de março de 2017, foi emitido2 o RELATÓRIO SÍNTESE DAS PLENÁRIAS DO CONSELHO 

DE RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL SOBRE A CRISE HÍDRICA NO DF, firmado pelo 

Presidente do Conselho de Recursos Hídricos e Secretário de Estado do Meio Ambiente do 

Distrito Federal, Sr. André Rodolfo de Lima. 

 

Em 13 de março de 2017, no âmbito da Ação Civil Pública 0700619-67.2017.8.07.0018 

em curso na 3º Vara da Fazenda Pública do DF, foi deferido parcialmente o pleito de tutela 

antecipada de urgência. 

 

Em 14 de março de 2017, foi realizada Audiência Pública sobre a Crise Hídrica no 

Distrito Federal na sede do Ministério Público do DF. 

 

Em 5 de abril de 2017, o Sr. PAULO SÉRGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES, Diretor 

Presidente da ADASA, interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo MM 

Juiz de Direito da Terceira Vara de Fazenda Pública, que deferiu tutela de urgência requerida 

pela Ordem dos Advogados do Brasil - DF, em ação civil pública promovida contra a ADASA e 

na qual foi incluída a CAESB no polo passivo. 

 

                                                 
2 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/Relatorio_Sintese_Crise_Hidrica_CRH.pdf> 
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Em 4 de abril de 20173, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

(MPDFT) encaminhou ao Poder Executivo documento4 com as contribuições da instituição para 

o enfrentamento da crise hídrica. São 64 itens, que incluem sugestões formuladas durante a 

audiência pública organizada pelo MPDFT e dados compilados pelos promotores de Justiça 

responsáveis pelo acompanhamento da crise. Assinam o documento o procurador-geral de 

Justiça, Leonardo Bessa, a procuradora distrital dos Direitos do Cidadão, Maria Rosynete Lima, 

e promotores de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, da Ordem Urbanística e do Consumidor. 

Entre as medidas sugeridas estão (...) a criação de metas de redução do consumo; a 

definição de critérios para o uso de água da chuva e o reúso de água cinza (água utilizada 

em processos residenciais, como lavagem de roupas) (...). Também foram contemplados temas 

como a economia de água no setor público; a implantação de medidas para diminuir a 

perda de água no sistema de distribuição da Caesb; (...). 

 

Em 7 de abril de 2017, a ADASA publicou no Diário Oficial do Distrito Federal a 

Resolução no 6 (05/04/2017), estabelecendo os PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ACESSO 

AOS RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONTINGÊNCIA para os serviços públicos de 

abastecimento de água do Distrito Federal, prestados pela CAESB, em virtude de situação 

crítica de escassez hídrica recomendando. 

 

Essa, Excelências, é a síntese dos fatos. 

 

4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
4.1. Da Inexistência de Violação do Princípio da Separação de Poderes 

 

Inicialmente, é inegável a crise de abastecimento de água atualmente vivenciada pelo 

Distrito Federal. Outrossim, é importante destacar que não se trata de uma circunstância 

episódica, imprevisível e imprevista, como alardeiam algumas autoridades que, ao invés de 

empreender esforços para simplesmente cumprir com suas obrigações, contribuíram por longo 

período, por ação ou omissão, para a obtenção do resultado crítico hoje experimentado pela 

população que reside no Distrito Federal. 

 

                                                 
3 <http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9164-mpdft-entrega-ao-
gdf-contribuicoes-para-o-enfrentamento-da-crise-hidrica> 
4 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/noticias/abril_2017/crise_hidrica_contribuicoes_MPDFT.pdf> 
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Nesse diapasão, o presente feito ter por objetivo compelir a ADASA a adequar as 

medidas de contingência por ela regulamentadas, a fim de torna-las conformes às melhores 

práticas regulatórias voltadas ao incentivo da redução de consumo. 

 

O enfrentamento da escassez hídrica, uma vez que se tornou inafastável, deve ser 

levado a termo com seriedade e profissionalismo, minimizando o injusto impacto na população 

do Distrito Federal, notadamente os menos favorecidos. 

 

Nesse sentido, a ADASA deixou de apontar, mediante critérios objetivos e estudos 

técnicos, os custos e prazos para conclusão das obras estruturantes, tão necessárias 

para aumentar a captação de recursos hídricos e diminuir as perdas na distribuição de 

água no Distrito Federal, ao arrepio de sua competência prevista no art. 8º, inciso XI, da 

Lei Distrital nº 4.285/2008, motivo pelo qual carece de legalidade, transparência e idoneidade 

o ato regulatório vigente da ADASA. 

 

Até a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, 

vigorava uma tarifa de contingência que possui natureza arrecadatória de recursos, sem que 

seja estabelecido onde e quando serão empregados pela CAESB. Outrossim, há dúvida 

razoável quanto à realização dos investimentos necessários, tempestivos e aptos a propiciar a 

prestação de um serviço público adequado de fornecimento de água no Distrito Federal, outra 

ilegalidade evidenciada na presente ação. 

 

Se, por absurda hipótese, a CAESB não pleiteasse a utilização dos recursos da tarifa 

de contingência em nenhuma obra, poderia, supomos, em tese, empregar temporariamente 

tais recursos segundo a conveniência de seu acionista majoritário, o Governo do Distrito 

Federal – com desvio de finalidade – enquanto a ADASA não der uma destinação certa aos 

recursos para enfrentar efetivamente a crise hídrica. Nesse cenário hipotético, também, 

poderia a ADASA não estabelecer condição para o término da imposição das medidas 

restritivas, perpetuando o emprego temporário desse recurso em fins não relacionados 

à crise hídrica. 

 

 A instituição de metas para o consumo e incremento no bônus na tarifa de contingência 

tem como escopo emitir sinal econômico efetivo ao consumidor e atender ao princípio 

constitucional da prestação de serviço público adequado (art. 175, parágrafo único, inciso 
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IV, da CFRB/88 c/c art. 6o e § 1o, da Lei no 8.987/95)5, situação essa que clama a 

interferência do Poder Judiciário no ato administrativo, com vistas a reparar as 

ilegalidades ora apontadas. 

 

O Agravante aduz a inexistência de desvio de finalidade, uma vez que, estabelecida a 

tarifa de contingência, “o incentivo à moderação do consumo nada mais é do que a gestão da 

demanda”. Ocorre que a Lei no 11.445/2007 faculta a adoção da tarifa de contingência “com 

objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da 

prestação do serviço  E  a gestão da demanda”. 

 

Eventual desvio de finalidade estaria caracterizado se: (i) não houver aplicação ágil 

desses recursos em obras emergenciais e estruturantes; (ii) inexistir metas de redução 

do consumo; e (iii) não houver parâmetros que, uma vez atingidos, determinem o término 

das medidas restritivas, subvertendo a tarifa de contingência em mera receita 

extraordinária e sem contrapartidas. Evitar que tais ilegalidades ocorram é exatamente 

um dos objetivos da presente ação. 

 

Deixar a cargo da concessionária a avaliação de quais obras devem ser feitas, a que 

custo e prazo, sob o manto da irrestrita discricionariedade, viola expressamente o que dispõe 

a Lei Distrital no 4.285/2008, in verbis: 

 

Art. 7º Compete à ADASA: [...] 
III – expedir normas, resoluções, instruções, portarias, firmar termos de 
ajustamento de conduta, por iniciativa própria ou quando instada por conflito de 
interesses; 
IV – expedir os atos regulatórios da legislação superior relacionada às suas 
áreas de competência; [...] 
VII – promover a qualidade e a eficiência dos serviços, bem como estimular 
a expansão dos respectivos sistemas, visando ao atendimento das 
necessidades atuais e emergentes e à universalização dos serviços aos 
usuários ou consumidores; 
VIII – estabelecer os padrões de qualidade para a prestação dos serviços 
regulados, observado o disposto nas normas legais e regulamentares 
pertinentes; [...] 

                                                 
5 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
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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: 
I – disciplinar, em caráter normativo, a implementação, operacionalização, 
controle e avaliação dos instrumentos da política de recursos hídricos; [...] 
IX – realizar e promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação 
de recursos financeiros do Distrito Federal em obras e serviços de 
regularização de cursos de água e de controle de poluição hídrica, em 
consonância com o estabelecido nos planos distritais de recursos hídricos e 
naqueles das respectivas bacias hidrográficas; 
Art. 9º Além das atribuições gerais estabelecidas nesta Lei, compete à 
ADASA [...] : 
§ 2º Além do que dispõe o art. 7º, III, das atribuições gerais desta Lei, a ADASA 
especificamente editará também normas relativas às dimensões técnica, 
econômica e social de prestação dos serviços de saneamento básico, incluindo 
o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos e 
de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, que abrangerão pelo menos 
os seguintes aspectos: 
X – planos de contingências e medidas de contingências, ouvidos os órgãos 
competentes. [Negrito e Grifo] 

 

Não é demais ressaltar que, enquanto a população será submetida a tarifa de 

contingência e rodízio, a CAESB ainda ostenta uma tenebrosa trajetória6 de perdas7. 

 

                                                 
6 <http://www.cidades.gov.br/serieHistorica> 
7 <http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/manuais/ae/diagnosticos/Diagnostico_AE2014.zip> 
(...) o índice de perdas de faturamento (IN013) corresponde à comparação entre o volume de água 
disponibilizado para distribuição e o volume faturado. Já o índice de perdas na distribuição faz a comparação 
entre o volume de água disponibilizado para distribuição e o volume consumido. Para este último, o SNIS 
calcula o indicador segundo três escalas diferentes: em percentual (IN049) – Índice de perdas na distribuição 
(...). 
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Conforme visto, todas as pretensões deduzidas na Ação Civil Pública, que culminaram 

com a decisão agravada, estão intimamente relacionadas com ilegalidades, de modo que é 

possível o controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade, 

conforme o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: 

 
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito 
Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos 
administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. 
Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. 
Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto 
à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para 
investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do 
conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o 
certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. 
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 
(ARE 655080 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
julgado em 21/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-
2012 PUBLIC 04-09-2012)  

  

 Ademais, segundo Marçal Justen Filho, o “vocábulo lei é utilizado 

constitucionalmente para indicar diversas espécies de atos estatais, tal como se vê no 

elenco contido no art. 59 da CF/88. Rigorosamente, a expressão lei indica um gênero que 

abrange a Constituição (e suas emendas), as leis complementares, as leis ordinárias, as leis 

delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e, mesmo, as resoluções.”8 

 

 Nestes termos, não há que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, 

já que é possível o controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidades, 

na espécie, Resoluções da ADASA que padecem de uma série de ilegalidades, que, somados 

a outras omissões, caracterizam atos ilícitos e irresponsabilidade da Agência no enfrentamento 

da crise hídrica, na forma como passa a expor mais detalhadamente.  

 

4.2. Das Causas da Restrição Hídrica no Distrito Federal 

 

Para além das (verídicas) alegações que relacionam a crise às ocupações irregulares, 

ao desmatamento e às captações clandestinas, sobremaneira decorrentes da omissão de entes 

e órgãos da Administração Distrital, são fartas também as comprovações que foi a ADASA 

incapaz de cumprir com sua missão institucional basilar, planejando e determinando a 

                                                 
8 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 6ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 192 
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execução das medidas emergenciais necessárias à expansão da oferta e à racionalização do 

consumo para evitar, ao menos, o cenário de déficit no abastecimento de água. 

 

Mais que isso, os baixos índices de precipitação não eram imprevistos nem 

imprevisíveis, tendo inclusive já ocorrido em outros períodos. Não foi dada atenção nem a 

celeridade necessária às medidas de curto e médio prazo senão quando a crise efetivamente 

bateu à porta dos cidadãos brasilienses. 

 

Em 24 de fevereiro de 2017, foi instaurada a Representação no 4/2017-DA pelo 

Ministério Público de Contas do DF, propondo ao Plenário do Tribunal de Contas do DF que 

tome conhecimento da representação e que autorize os procedimentos fiscalizatórios 

necessários para apurar responsabilidades de entes e órgãos distritais e seus dirigentes em 

razão da crise hídrica que atinge a população do DF. 

 

Daquela Representação, oportuno colacionar (grifo nosso): 

 

Todavia, a despeito dos diversos alertas de descompasso entre produção de 
água e consumo emitidos pelo TCDF (Processos 36514/2009 e 3759/15 e 
respectivas manifestações da Unidade Técnica), CAESB (em diversas 
manifestações dirigidas ao Tribunal: PT09, p. 07, do Processo 36514/09; Carta 
15.582/2011 – PR, e-doc CDBA13B1; Carta 26086/2014- PRA, e-doc 
0B7A5E8D) e até pelo Tribunal de Contas da União (TC-017.318/2001-5 do 
Tribunal de Contas da União, que culminou com a Decisão nº 566/2002-
Plenário), a ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 
do Distrito Federal – em relatório, datado de 10 de março de 2011, constante 
do Processo 36514/2009 (PT-15-1), consignou o seguinte: 

“Os estudos realizados sinalizam que as bacias hidrográficas do DF e 
Entorno imediato, apresentam índices razoáveis de disponibilidade hídrica 
mesmo aqueles associados à indicadores de valores mínimos, que 
revelam que o DF pode dispor de água para o abastecimento até 2030 
a 2040. Embora haja restrições de natureza diversas ao acesso a esta 
água, não há motivo, entretanto, no aspecto de disponibilidade hídrica, 
para qualquer postura alarmista, desde que a CAESB, venha a aumentar 
gradativa e tempestivamente, sua capacidade de produção de água 
conforme alternativas mais viáveis previstas no Plano Diretor de Águas e 
Esgotos (PLD-2000) e respectiva revisão." 

Adiante, em outubro de 2013, pela Decisão nº 5073/2013, o Tribunal determinou 
que a agência respondesse duas indagações: a) a capacidade de produção de 
água é suficiente para garantir o abastecimento público atual e futuro do DF?; 
b) a quantidade de água demandada alcançou a capacidade de produção de 
água no DF e o DF corre o risco de desabastecimento caso alternativas de 
produção não sejam implementa das em curto e médio prazo? 
Em resposta, mediante o Ofício nº 115/2011 - PRE / ADASA, datado de 7 de 
fevereiro de 2014 (e-doc e-DOC 5C2017FF), pouco mais de três anos atrás, 
portanto, o Diretor Presidente Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides, discorreu o 
que segue: 
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“Frise-se que, ao contrário do receio explicitado quando do início do 
processo, há mais de quatro anos, não se verificou falta de abastecimento 
entre a demanda e a produção de água, ou indisponibilidade de recurso 
hídrico. As previsões feitas e acompanhadas por nossos especialistas em 
recursos hídricos e saneamento, bem como por consultores da área têm 
demonstrado não haver este desbalanceamento. 
Registre-se, ainda, a inexistência de previsão de médio e longo prazo, 
baseada no Planejamento da Expansão do Sistema Produtor de Água, 
elaborado pela CAESB, ou mesmo no Plano de Gerenciamento Integrado 
de Recursos Hídricos do Distrito Federa-  PGIRH , revisado pela  ADASA, 
e aprovado  no  Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, de 
que haverá desbalanceamento no atendimento de água à população 
do Distrito  Federal,  ou  mesmo,  indisponibilidade  de  recurso 
hídrico na quantidade necessária para atender a população do DF." 

Ou seja, há pouco tempo, no ano de 2014, a A DASA asseverou textual mente, 
após questionamento objetivo do Tribunal, inexistir previsão de 
desabastecimento em médio e longo prazo, para, três anos depois, apontar que 
a situação hídrica é gravíssima. 
(...) 
Nesse mesmo sentido, no âmbito do Processo 3759/15, que avaliou as ações 
empreendidas para incentivar o uso racional, minimizar o desperdício e garantir 
o abastecimento futuro de água no Distrito Federal, a CAESB apontou que o 
crescimento econômico mais lento, eficácia de campanhas de esclarecimento da 
população e melhor controle de perdas permitiram postergar a necessidade 
de ampliação do sistema produtor de água. 
(...) 
A concessão de outorgas é instrumento de gestão hídrica, traduzindo-se num 
importante mecanismo de controle do uso da água. Ocasional captação acima 
do que seria recomendado de determinada fonte hídrica, seja ela autorizada ou 
não, pode, sem dúvida, contribuir para a escassez de uso da água. 
De outro lado, a não cobrança pela utilização desse recurso também é nociva ao 
interesse público. A esse respeito, no âmbito do Parecer, exarado nos autos do 
Processo 3764/04, manifestei-me sobre a necessidade da cobrança pelo uso da 
água (...) 

 

Diante dos fatos consignados pelo Ministério Público de Contas do DF em sua 

Representação junto ao Tribunal, há, no mínimo, fortes e graves indícios de ações e omissões 

pelos quais o Regulador contribuiu de modo decisivo para a emergência da situação atual. 

 

O Engenheiro Sergio Koide, professor associado da UNB junto ao Departamento de 

Engenharia Civil e Ambiental, por ocasião da Audiência Pública realizada pelo MPDFT, 

apresentou9 novos elementos que corroboram a longevidade das causas que nos levam ao 

racionamento: 

 
A projeção da demanda realizada pelo Plano Diretor de Água e Esgotos do 
Distrito Federal da Caesb (PLD-2000), concluído em 2003, já indicava risco de 

                                                 
9 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/Disponibilidade_hidrica_MPDFT_Sergio_Koide.pdf> 
fls. 7 e 8. 
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demanda superior à disponibilidade dos mananciais a partir de 2005, nos 
dias de maior consumo. 

 
Final da década de 1990 – Decisão política – Sistema Corumbá IV 
(ISTO É, 2005, inauguração da barragem de Corumbá IV) 
“Água para cem anos 
Barragem de Corumbá IV acaba com o risco do desabastecimento, gera energia 
elétrica, cria empregos e um novo pólo turístico no eixo Brasília-Goiânia” 
Problemas: 
Cota 250m abaixo e grande distância = água cara 
Empreendimento envolvendo 2 empresas de saneamento e 2 unidades da 
Federação 

 

Na mesma Audiência Pública realizada pelo MPDFT, a Defesa Civil do Distrito Federal 

apresentou10 dados (apontando a CAESB como fonte) que comprovam o aumento da 

captação e a redução da afluência no descoberto, estabelecendo nítida trajetória de 

convergência: 

                                                 
10 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/apresentacao_crise_hidrica_DEFESA_CIVIL.ppt> 
fls. 6. 

EVOLUÇÃO DA CAPTAÇÃO DO DESCOBERTO 
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O Plano Integrado de Enfrentamento à Crise Hídrica11 do Governo de Brasília, por seu 

turno, apresenta também dois gráficos. No primeiro, sinalizamos as últimas três décadas, a fim 

de facilitar a percepção da redução da incidência de chuvas anuais superiores à média 

histórica na Bacia do Alto Descoberto. No segundo, comprova-se o aumento da captação 

e a redução da afluência no descoberto. 

 

 

                                                 
11 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/PLANO-INTEGRADO-DE-ENFRENTAMENTO-
CRISE-HIDRICA_21-2-2017.pdf> fls. 12 e 13. 

Pluviometria Bacia do Alto Descoberto (Estações: ETA RD, ETA Brazlândia e Descoberto Barragem) 

(Estações: ETA RD, ETA Brazlândia e Descoberto Barragem) 
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A CAESB, ainda na Audiência Pública realizada pelo MPDFT, reapresentou12 o gráfico 

anterior (Plano Integrado de Enfrentamento à Crise Hídrica) com a análise seguinte. Importante 

notar que, embora haja divergência entre esses valores e aqueles apresentados pela Defesa 

Civil (cuja fonte citada foi a própria CAESB), a tendência de convergência entre oferta e 

demanda é assemelhada.  

 

Segundo o Engenheiro Henrique Marinho Leite Chaves, professor associado da UNB 

junto ao Departamento de Engenharia Florestal, que também se manifestou13 naquela 

Audiência Pública, as projeções foram as seguintes: 

 

  

                                                 
12 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/Apresentacao_crise_hidrica_Caesb_14-3-
2017_MPDFT.pdf> fls. 4. 
13 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/Aspectos_Licoes_Crise_Hidrica_DF_Henriqu 
e_Marinho_Leite_Chaves.pdf> fls. 4 a 7. 
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Destarte, conforme fartas comprovações relacionadas, diversos entes e órgãos da 

Administração Distrital não cumpriram com sua missão institucional, pois os baixos índices de 

precipitação não eram imprevistos nem imprevisíveis, não tendo sido dada a devida atenção 

nem a celeridade necessária às medidas de curto e médio prazo, senão quando a crise 

efetivamente bateu à porta dos cidadãos brasilienses. 

 

Posto isso, passemos ao mérito das medidas determinadas à ADASA pelo juízo a quo, 

quando do deferimento parcial do pleito de tutela antecipada de urgência formulado pela OAB-

DF. 

 

4.3. Das Determinações Deferidas em Sede de Tutela de Urgência 

 

Em 13 de março de 2017, foi determinado que, no prazo de 60 (sessenta dias), a 

ADASA: 

i) estabeleça metas para todos os consumidores; 

ii) publique novos investimentos emergenciais ou estruturantes, com prazo 

para cumprimento, e cronograma para redução de prazos das obras 

previstas ou em andamento; 

iii) crie bônus com valores mais relevantes que os previstos na Lei Distrital nº 

4.341/2009 e na Resolução ADASA nº 6/2010, condicionadas ao 

cumprimento das metas estabelecidas; 

iv) institua prazo objetivo, ainda que fundado em dados paramétricos, para 

encerramento das medidas restritivas do uso de água; e 
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v) crie um Plano de Gestão Hídrica e Metas de Eficiência Hídricas, para 

indicar obras e medidas prioritárias, inclusive novas tecnologias, para 

redução do desperdício de água, proibir a lavagem de calçadas com água 

tratada ou potável e fornecida por meio da rede da CAESB e estabelecer 

regramento e medidas para fomento ao reuso de água para aplicações não 

potáveis, oriundas do polimento do efluente final do tratamento de esgoto, 

de recuperação de água de chuvas, da drenagem de recintos subterrâneos 

e de rebaixamento de lençol freático. 

 

Para fins de aplicação da melhor didática, abordaremos tais determinações segundo os 

seguintes tópicos: 

 Da relevância do Sinal Econômico 

 Da Infraestrutura 

 Definição de Prazo para Encerramento 

 

4.3.1. Da relevância do Sinal Econômico 

Tutelas Específicas: 

 estabelecimento de metas para todos os consumidores; e 

 criação de bônus com valores mais relevantes que os previstos na Lei Distrital 

nº 4.341/2009 e na Resolução ADASA nº 6/2010, condicionadas ao cumprimento 

das metas estabelecidas. 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a estratégia tarifária adotada pelo ADASA é 

sabidamente dissonante das melhores práticas regulatórias voltadas a incentivar a redução do 

consumo, notadamente quando a demanda é inelástica. Aliás, a própria Nota Técnica no 

032/201614 – SEF/ADASA, de 05/10/2016, faz o seguinte esclarecimento (fls. 24): 

 

96. Existem diversas incertezas quanto ao alcance dos resultados esperados de 
redução de consumo, dentre elas: 
a) Elasticidade preço-demanda: conforme diversos artigos científicos, a 
elasticidade preço-demanda dos serviços de abastecimento de água é inferior a 
1, o que demonstra um bem normal de demanda inelástica. Desta maneira, 
embora aumentos neste preço reduzam as quantidades demandadas, o 
fazem numa proporção menor que a variação no preço. 
(grifos nossos) 

 

                                                 
14 Instituiu a Tarifa de Contingência. 
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Apesar da inelasticidade, a relevância de se prover um sinal econômico adequado ao 

consumidor pode ser demonstrada por uma experiência apresentada15 pelo engenheiro Sergio 

Koide, professor associado da UNB junto ao Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 

por ocasião da Audiência Pública realizada pelo MPDFT. Trata-se da evolução do consumo de 

água na Universidade de Brasília: 

 

 

A opção implementada pela ADASA a fim de que os consumidores reduzam seu 

consumo assim pode ser sintetizada: 

 
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.  

b) Na Resolução no 17, de 7 de outubro de 2016, com a tarifa de 
contingência (sobretarifação) nos seguintes percentuais: 

                                                 
15 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/Disponibilidade_hidrica_MPDFT_Sergio_Koide.pdf> 
fls. 15. 
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c) Na Resolução no 20, de 7 de novembro de 2016, autorizando a redução 

de pressão na rede de distribuição, o rodízio do fornecimento de água e 
a paralização parcial do abastecimento. 

 
No caso do bônus-desconto, instituído pela Lei Distrital no 4.341, de 22 de junho de 

2009, o incentivo à redução do consumo não foi concebido para um cenário de restrição hídrica, 

portanto nasceu totalmente desvinculado de metas a serem economizadas. Esse ponto é 

relevante, na medida em que é a gravidade da conjuntura que determina quão relevante deve 

ser o incentivo. 

 

Em condições normais, um retorno de 20% sobre o montante economizado de um bem 

como a água, cuja demanda é inelástica, já não se mostra significativo. Todavia, em razão da 

regulamentação trazida pelo Decreto Distrital no 30.681, de 12 de agosto de 2009, 

posteriormente consubstanciado na Resolução no 6/2010, ele se tornou praticamente 

desprezível. 

 

Primeiramente, porque eventual economia realizada no ano (A), em relação ao ano 

anterior (A-1), será paga apenas no ano seguinte (A+1) em até 12 (doze) parcelas mensais 

sucessivas, a partir do mês de março. Depois, porque a economia será apurada pela redução 

do volume faturado, que nunca é inferior a 10 m3. Nesse diapasão, importante destacar o 

comando legal cujo teor ousaram o Decreto e a Resolução ADASA em descumprir: 

 

A economia será calculada tomando por base o consumo de água registrado 
no mesmo mês do ano anterior. 

 

Sobre a tarifa de contingência, foi estabelecida pela ADASA, sem qualquer 

comprovação técnica, que a tarifa (água) residencial normal sofreria um acréscimo de 40% 

(quarenta por cento) e a tarifa (água) comercial, industrial e pública sofreria um acréscimo de 

20% (vinte por cento). 

 

Tem-se notícia da alegação de que os percentuais menores aplicáveis aos 

consumidores Comerciais, Industriais e Públicos se devem em razão de suas tarifas já serem 

maiores. Contudo, se as tarifas de determinadas classes de consumo são maiores que outras, 

não parece haver justificação técnica para que justamente no momento de um racionamento o 

sinal econômico (tarifa de contingência) seja estabelecido com distinções. A esse respeito, a 
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própria CAESB, quando da Audiência Pública realizada pela ADASA16, propôs a adoção de um 

percentual único de Tarifa de Contingência para todas as categorias. 

 

De todo modo, é imperioso que as medidas tomadas pela ADASA venham a ser 

eficientes, de modo a atender a Política Nacional de Recursos Hídricos, previsto no art. 1o, 

inciso III, da Lei no 9.433/97, preservando o consumo humano:  

 
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; 

 

Sobre isso, é também tecnicamente questionável a não incidência da tarifa de 

contingência à faixa de consumo de até 10 metros cúbicos (10 mil litros), uma vez que é 

desconhecido pela ADASA e pela CAESB quantos indivíduos residem em cada unidade 

consumidora. Famílias mais numerosas seriam mais penalizadas, configurando claramente um 

tratamento não isonômico. 

 

Conforme se extrai da Nota Técnica no 032/201617 – SEF/ADASA, de 05/10/2016, “Para 

definição deste valor de isenção foi considerada a recomendação da Organização Mundial de 

Saúde – OMS de 110 litros/habitante/dia. Esse consumo representa 3,3 m3/mês. 

Considerando-se que uma família média brasileira possui 3,3 habitantes/domicílios 

permanentes, obtém-se um consumo mensal de aproximadamente 10 m3”. Apesar disso, 

certamente é muito melhor prover um sinal econômico para a redução de consumo que 

submeter o consumidor a medidas de restrição física. 

 

A ADASA não estabeleceu limites individuais de consumo, afrontando princípio 

insculpido no 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. 

                                                 
16 Nota Técnica no 032/2016-SEF/ADASA. fls. 38. 
17 Instituiu a Tarifa de Contingência. 
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Parágrafo único. A tarifa de contingência, caso adotada, incidirá, 
preferencialmente, sobre os consumidores que ultrapassarem os limites 
definidos no racionamento.  (negrito nosso) 

 

Qualquer medida (tarifária) restritiva do consumo de água que se pretenda 

minimamente eficaz precisa estar fundada no estabelecimento de metas18. Do contrário, 

padece de desvio de finalidade, uma vez que se presta tão somente a gerar uma receita 

tarifária extraordinária ineficaz e, na medida em que não impuser prazo para obras 

emergenciais, também será sem contrapartidas. 

 

Se a majoração tarifária uniforme (mais generosa com indústria, comércio e poder 

público e isenção geral até 10m3 ou 10.000 litros) fosse suficiente para induzir redução no 

consumo, os aumentos já autorizados pela ADASA anteriormente à tarifa de contingência já 

teriam servido a esse fim: 

 
RESOLUÇÃO Nº 05 DE 28 DE ABRIL DE 2016 
Homologa os resultados finais da 2ª Revisão Periódica das tarifas (...) 
Reposicionamento Tarifário no percentual de 7,98% (...) 
RESOLUÇÃO Nº 05, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 
Homologa a Revisão Tarifária Extraordinária (...) 
ficam reajustadas em 2,67% (...) 

 

O estabelecimento de metas, seu controle e as notificações aos consumidores, que 

impõem complexidade operacional e custos, deixaram de ser implementadas. Entretanto, sem 

o estabelecimento de metas, a população não terá ciência da métrica utilizada para obter a 

segurança no abastecimento, o que compromete os objetivos essenciais da preservação desse 

serviço público. 

 

Supondo o intuito da ADASA de comprovar suas alegações, surpreendeu-nos a juntada 

aos autos da Ação Civil Pública dos “Relatórios de Faturamento de Água” da CAESB, 

compreendendo o período de agosto a dezembro de 2016. Tais dados nos permitiram 

importantes análises19 que ora reproduzimos. 

 

                                                 
18 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”. 
19 Como o faturamento mínimo é de 10 m3, as análises internalizam imprecisões próprias das medições 
inferiores a esse limite. O efeito esperado é incremental na faixa de consumo 1a10 m3. 
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Houve queda de volume faturado (consumo) residencial normal e comercial (julho 

a dezembro de 2016) de 6,87% e 5,83% respectivamente. A queda geral foi de 7,26%. A 

indústria foi a única que teve queda expressiva, de 36,61%, muito possivelmente em razão 

da conjuntura macroeconômica nacional. As amostras do Poder Público e do Residencial 

Popular não permitem mesma avaliação, pois são influenciadas por sazonalidade e possível 

medida de regularização. Observando-se de outra maneira: 

 

Em termos volume médio mensal faturado per capita, as conclusões podem ser obtidas 

mais facilmente se empilharmos as médias per capita para todo um semestre: 
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O volume per capita semestral total, considerando todas as categorias, é superior ao 

do Residencial Normal e ao Residencial Popular. A média é “puxada para cima” essencialmente 

pelo Comercial e pelo Poder Público. A categoria Comercial, embora tenha média de consumo 

individual cerca de apenas 2 vezes o Residencial Normal, é significativamente numerosa. O 

Poder Público, por seu turno, tem correspondência individual a cerca de 11 vezes o 

Comercial ou 25 vezes o Residencial Normal. O Industrial e o Residencial Popular são 

irrelevantes em termos de volume, proporcionalmente aos demais. 

 

 
Esses dados reforçam a convicção da OAB que há medidas regulatórias de incentivo 

tarifário (econômico) que precisam ser urgentemente implementadas, se não em substituição 

ao rodízio que a essa altura parece ter se tornado inevitável, mas para auxiliar na redução 

voluntária do consumo. 

 

Quanto mais se economiza voluntariamente, menos é necessário economizar 

física e compulsoriamente. O rodízio, embora seja medida tecnicamente aplicável, é 

medida de última ordem, pois: 

 

i) não é seletivo, penalizando tanto quem economiza quanto quem 

não. E nessa medida, como não há metas estabelecidas para 

redução de consumo que visem coibir os desperdícios, o 

sentimento de desigualdade que emerge resulta em incentivo ao 

incremento do consumo (tragédia dos comuns); 

ii) incentiva novos meios de reservação improvisados de água, com 

repercussões negativas para a saúde públ ica; e 

COMPARAÇÃO PER CAPITA 

1

11

1

2

10

PODER PÚBLICO    X         COMERCIAL         

1

25

1

2

24

PODER PÚBLICO    X       RESIDENCIAL
NORMAL
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iii) causa transtornos operacionais (vide gráficos20 a seguir), aumento 

de perdas técnicas (vazamentos) e possibilidade de contaminação 

da água, em razão de o sistema não ser projetado para suportar  as 

grandes variações de pressão a que passa ser submetido 

reiteradamente (fratura e fissura de materiais). 

 

 

Assim, deixar de impor metas de redução do consumo ao Poder Público, por exemplo, 

significa deliberadamente optar por buscar essa economia asseverando as restrições físicas 

impostas ao restante da população mediante rodízio. Poderão dizer, contudo, que o Governo 

do Distrito Federal expediu o Decreto no 37.644, em 20 de setembro de 2016, instituindo a 

política de redução de consumo de água pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

do Distrito Federal. 

 

No entanto, destacamos que o mesmo decreto incumbiu a CAESB de publicar 

mensalmente na rede mundial de computadores o consumo individualizado de água pelos 

órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, com o intuito de 

permitir o controle pelos órgãos públicos responsáveis e pela sociedade. 

 

Apesar disso, tais informações não estão disponibilizadas. Tanto pior foi constatar que, 

em matéria21 jornalística que denunciava o aumento de consumo de água no edifício sede da 

CAESB entre dezembro e janeiro de 2017, foi informado que a própria CAESB não media seu 

consumo até agosto de 2016. Assim, a redução de consumo determinada pelo Governo não 

tem como ser exigida sequer da própria concessionária. Imagina-se dos demais. 

 

                                                 
20 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/Apresentacao_crise_hidrica_Caesb_14-3-
2017_MPDFT.pdf> fls. 16. 
21 <http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/caesb-aumentou-consumo-de-agua-durante-racionamento-no-
df.ghtml> 
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De outro modo, certamente também não será do Plano Integrado de Enfrentamento à 

Crise Hídrica22 que virá a solução. 

 

É provável que impere a crença de que a Esplanada não possa parar e que o trecho é 

pequeno23 ou que em tempo de racionamento no DF prédios públicos possam aumentar 

consumo de água24. De outro modo, a OAB-DF cerrará fileiras ao lado daqueles que pensam 

de modo diverso, que almejam que a todos sejam impostos metas e tarifas de contingência tão 

significativas quanto sejam os excedentes, sem distinção de categoria (residencial, comercial, 

poder público etc) ou faixa de consumo (incluindo até 10m3). E bônus relevantes aos que as 

cumpram. 

 

Ratificando cabalmente que a regulamentação da ADASA não está aderente às 

melhores práticas regulatórias voltadas ao incentivo da redução de consumo, colaciona-se 

quadro comparativo: 

 

SABESP25 
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.198-5, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 

 Cria e instala a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, do Conselho de Governo, estabelece 
diretrizes para programas de enfrentamento da CRISE DE ENERGIA ELÉTRICA e dá outras providências. 

 

Para contribuir para a 
redução da vazão de 
retirada do Sistema 
Cantareira, o 
Programa de Incentivo 
à Redução de 
Consumo (Programa 
Bônus) foi criado para 
incentivar a população 

 Art. 8o  Os órgãos competentes, nos processos de autorização ou de licença dos empreendimentos 
necessários ao incremento da oferta de energia elétrica do País, atenderão ao princípio da celeridade. 
§ 1o  Os empreendimentos referidos no caput compreendem, dentre outros: 
I - linhas de transmissão de energia; 
II - gasodutos e oleodutos; 
III - usinas termoelétricas; 
IV - usinas hidroelétricas; 
V - geração de energia elétrica por fontes alternativas; e 
VI - importação de energia. 

                                                 
22 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/PLANO-INTEGRADO-DE-ENFRENTAMENTO-
CRISE-HIDRICA_21-2-2017.pdf> fls. 79. 
23 <http://blogs.correiobraziliense.com.br/consumidor/esplanada-esta-fora-do-racionamento> 
24 <http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/em-tempo-de-racionamento-no-df-predios-publicos-aumentam-
consumo-de-agua.ghtml> 
25 <http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/crisehidrica/chess_crise_hidrica.pdf> fls.15. 
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SABESP25 
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.198-5, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 

 Cria e instala a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, do Conselho de Governo, estabelece 
diretrizes para programas de enfrentamento da CRISE DE ENERGIA ELÉTRICA e dá outras providências. 

 

a mudar costumes e 
rotinas dentro do 
imóvel, adotando 
ações para reduzir o 
consumo de água. A 
implantação do 
programa foi aprovada 
pela agência 
reguladora ARSESP, 
através da Deliberação 
nº 469/2014. A regra 
de concessão do 
incentivo é a seguinte:  
 
 
PROGRAMA DE 
INCENTIVO À 
REDUÇÃO DE 
CONSUMO DE ÁGUA 
Para todos os 
clientes, 
indistintamente, 
dentro das áreas de 
abrangência do 
programa, haverá 
como meta reduzir em 
20% o consumo de 
água em relação à 
média de consumo 
dos meses de 
fevereiro/2013 a 
janeiro/2014; 
A meta estabelecida 
constará na conta do 
cliente; 
O cliente que atingir a 
sua meta terá uma 
bonificação de 30% 
nos valores cobrados 
de água e esgoto, 
mesmo que esteja 
dentro da faixa de 
consumo mínimo (até 
10 m³). 
(Texto extraído da 
Deliberação ARSESP 
nº 469/2014) 
 
 
O programa se iniciou 
em 1º de fevereiro de 
2014, na região do 
Sistema Cantareira, e 
avançou para os 
demais sistemas, 
considerando a lógica 
de avanço de 
transferências entre 

(...) 
Art. 13.  O Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica compreende, sem prejuízo 
do disposto no art. 5o, os regimes especiais de tarifação, os limites de uso e fornecimento de energia 
elétrica e as medidas para redução de seu consumo descritas neste Capítulo. 
(...) 
Art. 14.  Os consumidores residenciais deverão observar meta de consumo de energia elétrica 
correspondente a: 
I - cem por cento da média do consumo mensal verificado nos meses de maio, junho e julho de 2000, para 
aqueles cuja média de consumo mensal seja inferior ou igual a 100 kWh; e 
II - oitenta por cento da média do consumo mensal verificado nos meses de maio, junho e julho de 2000, para 
aqueles cuja média de consumo mensal seja superior a 100 kWh, garantida, em qualquer caso, a meta mensal 
mínima de 100 kWh. 
(...) 
§ 2o  Os consumidores que descumprirem a respectiva meta mensal fixada na forma do caput ficarão sujeitos 
a suspensão do fornecimento de energia elétrica. 
§ 3o  O disposto no § 2o não se aplica aos consumidores que, no mesmo período, apresentarem consumo 
mensal inferior ou igual a 100 kWh. 
§ 4o  A suspensão de fornecimento de energia elétrica a que se refere o § 2o observará as seguintes regras: 
I - a meta fixada na forma de Resolução da GCE será observada a partir da leitura do consumo realizada em 
junho de 2001; 
II - será o consumidor advertido, por escrito, quando da primeira inobservância da meta fixada na forma 
do caput; 
III - reiterada a inobservância da meta, far-se-á, após quarenta e oito horas da entrega da conta que 
caracterizar o descumprimento da meta e contiver o aviso respectivo, a suspensão do fornecimento de energia 
elétrica, que terá a duração: 
a) máxima de três dias, quando da primeira suspensão do fornecimento; e 
b) mínima de quatro dias a máxima de seis dias, nas suspensões subseqüentes. 
§ 5o  A GCE poderá estabelecer prazo e procedimentos diversos dos previstos nos §§ 1o, 2o e 4o deste artigo. 
Art. 15.  Aplicam-se aos consumidores residenciais, a partir de 4 de junho de 2001, as seguintes tarifas: 
I - para a parcela do consumo mensal inferior ou igual a 200 kWh, a tarifa estabelecida em Resolução da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; 
II - para a parcela do consumo mensal superior a 200 kWh e inferior ou igual a 500 kWh, a tarifa estabelecida 
em Resolução da ANEEL acrescida de cinqüenta por cento do respectivo valor; 
III - para a parcela do consumo mensal superior a 500 kWh, a tarifa estabelecida em Resolução da ANEEL 
acrescida de duzentos por cento do respectivo valor. 
§ 1o  Aos consumidores residenciais cujo consumo mensal seja inferior à respectiva meta conceder-se-
á bônus individual (Bn) calculado da seguinte forma: 
I - para o consumo mensal igual ou inferior a 100 kWh, Bn=2(Tn-Tc), onde: 
a) Tn corresponde ao valor, calculado sobre a tarifa normal, da respectiva meta de consumo, excluídos 
impostos, taxas e outros ônus ou cobranças incluídas na conta; e 
b) Tc corresponde ao valor tarifado do efetivo consumo do beneficiário, excluídos impostos, taxas e outros ônus 
ou cobranças incluídas na conta; 
II - para o consumo mensal superior a 100 kWh, Bn será igual ao menor valor entre aquele determinado pela 
alínea "c" deste inciso e o produto de CR por V, sendo: 
a) CR=s/S, onde s é a diferença entre a meta fixada na forma do art. 14 e o efetivo consumo mensal do 
beneficiário, e S é o valor agregado destas diferenças para todos os beneficiários; 
b) V igual à soma dos valores faturados em decorrência da aplicação dos percentuais de que tratam os incisos 
II e III do caput deste artigo e destinados ao pagamento de bônus, deduzidos os recursos destinados a pagar 
os bônus dos consumidores de que trata o inciso I deste parágrafo; 
c) o valor máximo do bônus por kWh inferior ou igual à metade do valor do bônus por kWh recebido pelos 
consumidores de que trata o inciso I deste parágrafo. 
§ 2o  O valor do bônus calculado na forma do § 1o não excederá ao da respectiva conta mensal do beneficiário. 
§ 3o  A GCE poderá alterar as tarifas, os níveis e limites de consumo e a forma do cálculo do bônus de que trata 
este artigo. 
§ 4o  Os percentuais de aumento das tarifas a que se referem os incisos II e III do caput não se aplicarão 
aos consumidores que observarem as respectivas metas de consumo definidas na forma do art. 14. 
§ 5o  Caberá às concessionárias distribuidoras, segundo diretrizes a serem estabelecidas pela GCE, decidir 
sobre os casos de consumidores residenciais sujeitos a situações excepcionais. 
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SABESP25 
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.198-5, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 

 Cria e instala a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, do Conselho de Governo, estabelece 
diretrizes para programas de enfrentamento da CRISE DE ENERGIA ELÉTRICA e dá outras providências. 

 

sistemas. Juntamente 
com o programa foi 
desencadeada uma 
série de campanhas de 
conscientização para a 
população, com ampla 
divulgação, incluindo 
desde anúncios de 
televisão a visitas 
porta-a-porta, para 
distribuição de folhetos 
e cursos sobre uso 
racional de água. 
Após um ano de 
vigência do 
Programa de Bônus, 
identificou-se que 
uma parcela da 
população manteve o 
consumo de água 
acima da média 
estabelecida, mesmo 
com toda a campanha 
de conscientização 
existente. Para inibir 
este consumo foi 
criada a tarifa de 
contingência que é 
cobrada dos clientes 
cujo consumo 
mensal ultrapasse a 
média apurada no 
período de fevereiro/13 
a janeiro/14. A tarifa 
de contingência é 
aplicada inclusive 
para clientes com 
contrato de Demanda 
Firme, em sua 
maioria indústria e 
comércio. A tarifa de 
contingência é de 40% 
sobre o valor da tarifa 
de água para quem 
exceder em até 20% a 
média do consumo ou 
100% sobre o valor 
da tarifa de água para 
quem ultrapassar 
20% da média. 

Art. 16.  Os consumidores comerciais, industriais, do setor de serviços e outras atividades enquadrados 
no grupo B constante do inciso XXIII do art. 2o da Resolução ANEEL no 456, de 2000, deverão observar meta 
de consumo de energia elétrica correspondente a oitenta por cento da média do consumo mensal verificado 
nos meses de maio, junho e julho de 2000. 
§ 1o  Caso o consumo mensal seja inferior à meta fixada na forma do caput, o saldo em kWh, a critério do 
consumidor, será acumulado para eventual uso futuro ou a distribuidora poderá adquirir a parcela inferior à meta, 
através de mecanismo de leilões na forma a ser regulamentada pela GCE. 
§ 2o  Caso o consumo mensal seja superior à meta fixada na forma do caput, a parcela do consumo mensal 
excedente será adquirida junto às concessionárias distribuidoras ao preço praticado no MAE ou compensada 
com eventual saldo acumulado na forma do § 1o. 
§ 3o  Os consumidores que descumprirem a respectiva meta fixada na forma do caput ficarão sujeitos a 
suspensão do fornecimento de energia elétrica, caso inviabilizada a compensação prevista no § 2o. 
§ 4o  A suspensão de fornecimento de energia elétrica a que se refere o § 3o terá como critério de aplicação 
de um dia para cada três por cento de ultrapassagem da meta. 
§ 5o  A GCE poderá alterar os critérios e parâmetros fixados neste artigo em razão de eventual modificação da 
situação hidrológica ou de outras circunstâncias relevantes. 
Art. 17.  Os consumidores comerciais, industriais e do setor de serviços e outras atividades enquadrados 
no grupo A constante do inciso XXII do art. 2o da Resolução ANEEL no 456, de 2000, deverão observar metas 
de consumo de energia elétrica correspondentes a percentuais compreendidos entre setenta e cinco e oitenta 
e cinco por cento da média do consumo mensal verificado nos meses de maio, junho e julho de 2000, na forma 
estabelecida pela GCE, que disporá inclusive sobre as hipóteses de regime especial de tarifação e de suspensão 
e interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrentes do descumprimento das respectivas metas. 
Art. 18.  Os consumidores rurais deverão observar meta de consumo de energia elétrica correspondente a 
noventa por cento da média do consumo mensal verificado nos meses de maio, junho e julho de 2000. 
§ 1o  Os consumidores que descumprirem a respectiva meta fixada na forma do caput ficarão sujeitos a 
suspensão do fornecimento de energia elétrica. 
§ 2o  À suspensão de fornecimento de energia elétrica a que se refere o § 1o será aplicado o critério de um dia 
para cada seis por cento de ultrapassagem da meta. 
Art. 19.  Para os consumidores não mencionados nos artigos anteriores, a GCE fixará as respectivas metas de 
redução de consumo ou fornecimento de energia elétrica, até o limite de trinta e cinco por cento da média do 
consumo mensal verificado nos meses de maio, junho e julho de 2000, observado o disposto no § 4o do art. 14. 
Art. 20.  Os valores faturados em decorrência da aplicação dos percentuais de que tratam os incisos II e 
III do caput do art. 15, deduzidos, se incidentes, os tributos e taxas, serão destinados a: 
I - constituir provisão de dois por cento desses valores, para a cobertura dos custos adicionais das 
concessionárias distribuidoras com a execução das resoluções da GCE; 
II - remunerar o bônus previsto no § 1o do art. 15. 
§ 1o  As concessionárias contabilizarão em conta especial os débitos ou créditos, os valores definidos 
no caput assim como os custos decorrentes da aplicação das medidas definidas pela GCE, na forma a ser 
definida pela ANEEL. 
§ 2o  O saldo da conta especial será compensado integralmente nas tarifas, na forma a ser definida pela ANEEL. 
Art. 21.  Para os consumidores não-residenciais classificados no grupo B, a suspensão do fornecimento de 
energia  elétrica observará as seguintes regras: 
I - a meta fixada na forma de Resolução da GCE será observada a partir da leitura do consumo realizada em 
junho de 2001; 
II - somente após 30 de junho de 2001, far-se-á a suspensão do fornecimento de energia elétrica por 
inobservância da respectiva meta de consumo mensal. 
Parágrafo único. A GCE poderá estabelecer prazos e procedimentos para a execução do disposto neste artigo. 
Art. 22.  Para os consumidores classificados no grupo A cuja demanda contratada seja superior a 2,5 MW, a 
suspensão do fornecimento de energia elétrica observará as seguintes regras: 
(...) 
Art. 23.  Para os consumidores classificados no grupo A cuja demanda contratada seja igual ou inferior a 2,5 
MW, a suspensão do fornecimento de energia elétrica observará as seguintes regras: 
(...) 
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A própria Nota Técnica nº 32-2016-SEF-ADASA também faz referência a tais medidas 

e, inclusive, acrescenta que, no Ceará, também foram estabelecidas metas e sobre-tarifação 

por descumprimento, na esteira do que estabelece a Lei Federal no 11.445/2007.  

A CAESB, por ocasião da Audiência Pública realizada pelo MPDFT, apresentou26 os 

resultados iniciais alcançados com o rodízio: 

 

Importante notar que a redução representada no Descoberto não pode ser creditada 

majoritariamente ao início do rodízio. Nessa esteira, novamente nos socorreremos27 dos 

“Relatórios de Faturamento de Água” da CAESB, compreendendo o período de agosto a 

dezembro de 2016, graciosamente juntados pela ADASA aos autos da Ação Civil Pública. 

 

                                                 
26 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/Apresentacao_crise_hidrica_Caesb_14-3-
2017_MPDFT.pdf> fls. 8 e 9. 
27 Como o faturamento mínimo é de 10 m3, as análises internalizam imprecisões próprias das medições 
inferiores a esse limite. O efeito esperado é incremental na faixa de consumo 1a10 m3. 
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A população do Distrito Federal diuturnamente demonstra alto grau de conscientização. 

É exatamente isso o que os dados acima parecem revelar. A redução voluntária de consumo 

das unidades residenciais normais foi responsável pela substancial economia apurada de 

setembro a dezembro de 2016, o que também se refletiu no reenquadramento por faixas de 

consumo. Houve uma redução consistente em todas as faixas de maior consumo (11a15, 

16a25, 26a35, 36a50, 51a70, 71a100 e MaiorQue101), com o correspondente incremento na 

faixa “1a10”. 

 

É necessário que todos tenhamos clareza acerca das metas a serem perseguidas, com 

uma adequada sinalização tarifária, a fim de garantir o máximo engajamento. Quanto mais se 

economiza voluntariamente, menos é necessário economizar física e compulsoriamente. O 

rodízio, como dito alhures, embora seja medida tecnicamente aplicável, não é seletivo. Penaliza 

tanto quem economiza quanto quem não. 

 

Adicionalmente, os reservatórios permanecem com níveis muito baixos (vide gráficos28 

a seguir), o período de estiagem está prestes a se iniciar e, se o racionamento econômico não 

for realizado corretamente, aumentam as chances de o rodízio ser realizado com interrupções 

de maior duração e até de um possível colapso do desabastecimento. 

                                                 
28 <http://www.adasa.df.gov.br/images/storage/plano_de_racionamento/NT48_PGO_ComunicacaoPlano 
RacionamentoSiste ma_RDE-31-03-17-EnvioAdasa.pdf> 
<http://www.adasa.df.gov.br/images/storage/plano_de_racionamento/NT49_PGO_ComunicacaoPlanoRacion
amentoSistema_TSM-31-03-17-EnvioAdasa.pdf> 
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Com a possível prolongação dos períodos de interrupção, nem mesmo quem hoje 

dispõe de caixas d’água com capacidade de reservação suficiente para passar incólume ao 

rodízio, não mais passará. 

 

Para que compreendamos o “comportamento esperado” subsequente, colacionamos 

trecho de matéria jornalística29 em que a ADASA, falando sobre irregularidades na captação de 

água por caminhões-pipa, alegou ter “conhecimento das irregularidades, porém, afirmou que 

não há como colocar um fiscal por ponto de captação, todos os dias”. 

 

Considerando que a Resolução ADASA 13/2014 estabelece os critérios para outorga 

de caminhões-pipa e aduz que fiscalização e penalização são realizadas pela ADASA, que a 

Resolução ADASA 18/2016 restringe o horário de captação por caminhões-pipa, bem como 

que a própria ADASA afirma não possuir capacidade de fiscalização, resta evidente que é 

justamente a captação irregular por caminhões-pipa será a alternativa buscada para amenizar 

os efeitos do rodízio quando vier a ser intensificado. 

 

Por tudo isso, se a ADASA deliberadamente opta por não fazer um racionamento 

econômico eficiente, sabe que o rodízio será intensificado durante o período de estiagem sem 

ter condições de controlar a captação irregular por caminhões-pipa. A única conclusão possível 

é que pretende patrocinar um racionamento de água para a população carente. 

 

É justamente a população desvalida do Distrito Federal que é mais vulnerável ao 

rodízio, muitas vezes sem caixas d’água30 para suportá-lo em sua configuração atual sem sofrer 

desabastecimento, quiçá se for intensificado. Menos ainda teriam condições financeiras de 

adquirir água captada por caminhões-pipa. 

 

O comércio, por seu turno, ao invés da previsibilidade proporcionada pelo 

estabelecimento de metas para redução do consumo (que já causa prejuízo) em um 

racionamento econômico, acaba também por ser sujeitado exclusivamente ao racionamento 

                                                 
29 <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2016/10/20/interna_cidadesdf,553973/adasa-
autoriza-captacao-de-agua-em-11-pontos-do-df-com-criterios-rigo.shtml> 
30 Toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo 
médio diário. Vide Decreto Distrital 5.555/1980 (art. 37), Lei Distrital 2.105/1998 (arts. 78 e 135), NBR 
5626/1998 ABNT (Item 5.2.5.1) e Resolução ADASA 14/2011 (arts. 48, 50 e 51). 
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físico sem nunca saber em que momento será restabelecido o fornecimento de água, que todos 

sabemos que chega a 2 ou até 3 dias. 

 

Nesse cenário, conjugando déficit e imprevisibilidade (mitigáveis), informam31 a 

ABRASEL32 e o SINDHOBAR33 que caminhões pipa com 10 mil litros de água, outrora vendidos 

por R$ 150, são hoje negociados por valores entre R$ 600 e R$ 800. Tal circunstância apenas 

corrobora o que sustenta a OAB, com o aumento das captações irregulares. 

 

Assim, em vista do evidente cenário de sub oferta hídrica, a OAB-DF não pode 

coadunar com tais pretensões da ADASA em manter as coisas como elas estão, notadamente 

em detrimento da parcela mais desfavorecida da população. 

 

4.3.2 Da Infraestrutura 

Tutelas Específicas: 

 publicação dos novos investimentos emergenciais ou estruturantes, com prazo para 

cumprimento, e cronograma para redução de prazos das obras previstas ou em 

andamento; e 

 criação de um Plano de Gestão Hídrica e Metas de Eficiência Hídricas, para indicar 

obras e medidas prioritárias, inclusive novas tecnologias, para redução do 

desperdício de água, proibir a lavagem de calçadas com água tratada ou potável e 

fornecida por meio da rede da CAESB e estabelecer regramento e medidas para 

fomento ao reuso de água para aplicações não potáveis, oriundas do polimento do 

efluente final do tratamento de esgoto, de recuperação de água de chuvas, da 

drenagem de recintos subterrâneos e de rebaixamento de lençol freático. 

 

Inicialmente, temos que a competência para legislar sobre águas é privativa da União, 

na forma do que prevê o art. 22, inciso IV, da Constituição Federal de 198834. 

 

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”. 

                                                 
31 Ofício 010/2017, de 30 de março de 2017. 
32 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. 
33 Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal. 
34 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
    IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
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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)35, a gestão e responsabilidade para execução dos 

ditames constantes em lei federal. 

 

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

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico: 

 
Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 
plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo: 
IV - ações para emergências e contingências; 
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. (negritos nossos) 

 

Pelo disposto, entende-se que compete ao ente regulador, quando adota mecanismos 

tarifários de contingência com o objetivo de cobrir custos adicionais, impor ao concessionário 

metas e prazos para superação da crise. 

 

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: 

 
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 

                                                 
35 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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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: [...] 
§ 2o  Além do que dispõe o art. 7o, III, das atribuições gerais desta Lei, a ADASA 
especificamente editará também normas relativas às dimensões técnica, 
econômica e social de prestação dos serviços de saneamento básico, 
incluindo o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
urbanos e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, que abrangerão 
pelo menos os seguintes aspectos: 
X - planos de contingências e medidas de contingências, ouvidos os 
órgãos competentes. (negritos nossos) 

 

Nessa esteira, importante destacar manifestação consignada pelo Ministério Público do 

Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública: 

 
A bem da verdade, tal Plano de Contingência já deveria existir e não ser 
criado em meio à crise. No entanto, além de não se ter notícia de Plano de 
Contingência algum que pudesse prevenir ou minimizar os efeitos da seca no 
Distrito Federal, a essa altura da crise já instalada, continuamos sem um plano 
coordenado para enfrentá-la. E esse plano deve ser apresentado pela 
ADASA, inclusive para nortear o uso dos recursos arrecadados com a 
incidência da tarifa de contingência. 
(negritos nossos) 
 

A prestação de serviços públicos por concessionários36 é regida pela Lei no 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, que, ao estabelecer que toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, define serviço adequado 

como aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas (art. 

6o).  

 

Neste ínterim, a ADASA, no exercício de suas competências legais, já deveria ter 

especificado em ato administrativo próprio (sem prejuízo até de ter sido proposto pelo 

concessionário) novas metas a serem atingidas pela CAESB, com prazos para (i) redução de 

perdas de água na distribuição, (ii) reformas emergenciais no sistema de distribuição de água, 

(iii) substituição de captadores, (iv) controle de furto e vasão, entre outros mecanismos 

tecnológicos que se traduzem em atualidade e eficiência no serviço prestado. 

 

Ademais, a argumentação do Agravante de que a criação de um Plano de Gestão 

Hídrica e Metas de Eficiência Hídrica envolve diversos atores e demanda tempo é totalmente 

                                                 
36 <https://www.caesb.df.gov.br/images/arquivos_pdf/contratos/Contrato%20de%20Concess%C3%A3o.pdf> 
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falaciosa, porquanto já existem estudos e instrumentos que norteiam a criação e 

implementação de medidas imediatas para o enfrentamento da crise hídrica, restando apenas 

a disciplina normativa, cujo aperfeiçoamento e efetivo cumprimento poderão ser implementados 

a posteriori.  

 

Outrossim, fixar ou, conforme o caso, reduzir prazos para as obras estruturantes em 

andamento, eventualmente paradas ou ainda não iniciadas. Quanto e onde a receita oriunda 

da tarifa de contingência foi empregada, seja em obra ou em bônus. 

 

Inadmissível é observar a conduta da ADASA que, quanto a esses pontos, tem pautado 

seus atos pela absoluta “informalidade”, e com ela coadunar. Tal postura suscita dúvidas se, 

ao invés de o Regulador estar comprometido com os resultados, esteja mais preocupado em 

embaraçar eventuais medidas de responsabilização por futuro descumprimento. 

 

A população já não está sendo abastecida em sua plenitude, constituindo prestação 

inadequada de serviço público. A ADASA não só deve proceder conforme acima disposto, como 

também ser absolutamente transparente com a população e divulgar o andamento de todas 

essas atividades. 

 

É importante destacar, por oportuno, que a divulgação de informações pela imprensa 

ou de documentos tal como o “Plano Integrado de Enfrentamento à Crise Hídrica”, que não 

observa requisitos próprios dos atos emanados pelo Poder Público, não serve a demonstrar o 

cumprimento dos mandamentos legais. Ainda mais se eventualmente tão genérico e 

desprovido de mecanismos de controle quanto aquele, em que a maior parte das ações 

previstas mais se assemelham a uma obra de ficção reproduzida em planilha. 

 

A OAB-DF conclama a ADASA a empregar seus recursos materiais e humanos onde é 

essencial e urgente no momento, em favor da população do Distrito Federal. Ao invés de 

perpetuar esse litígio na vã tentativa de se ver desincumbida de suas obrigações legais, 

empenhe-se em acelerar a implementação, ainda que gradativamente, de medidas 

importantíssimas que já vigoram, em regime ordinário, em outras localidades. 

 

a) Lei nº 16.172, de 17 de abril de 2015: Proíbe a lavagem de calçadas com água 
tratada ou potável e fornecida por meio da rede da SABESP que abastece o 
Município de São Paulo, e dá outras providências; e 

b) Lei nº 16.174, de 22 de abril de 2015: Estabelece regramento e medidas para 
fomento ao reuso de água para aplicações não potáveis, oriundas do polimento 
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do efluente final do tratamento de esgoto, de recuperação de água de chuvas, 

da drenagem de recintos subterrâneos e de rebaixamento de lençol freático. 
 

A ADASA possui competência para disciplinar questões técnicas, tarifárias e de 

saneamento, na forma do que prevê o supracitado art. 7o, incisos III, IV, VII, IX, X e art. 9o da 

Lei Distrital nº 4.285, de 26/12/2008, não havendo qualquer ilegalidade caso quisesse a ADASA 

se apropriar da experiência daquelas normas para implantar no Distrito Federal. 

 

Embora tenha o Agravante alegado perplexidade pelo fato de, em seu entendimento, 

ter o juízo a quo comparado ao caso medidas tomadas pelo “Poder Legislativo do Estado de 

São Paulo” para tentar caracterizar omissão da ADASA, manifesta também a OAB sua 

perplexidade com o equívoco do Agravante. Primeiramente porque não foi isso que o 

i. Magistrado consignou em sua decisão, mas também e, principalmente, porque são leis 

municipais. 

 

Não obstante, a recalcitrância da ADASA, bem exemplificada neste ato por seu Diretor 

Presidente, se manifesta até quando se está a tratar do “reuso da água”, contrariando inclusive 

o famigerado e apócrifo Plano Integrado de Enfrentamento à Crise Hídrica. 

 

 

 

Adicionalmente, destacamos já existirem algumas medidas37 (de amplitude restrita) no 

âmbito do Distrito Federal para o fomento do reuso da água. O que se espera, contudo, é que 

a ADASA seja protagonista no exercício de suas competências legais. 

 

 

                                                 
37 Lei 3.812/2006, Lei 4.181/2008 e Lei 4.671/2011. 
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4.3.3 Definição de Prazo para Encerramento 

Tutela Específica: 

 instituição de prazo objetivo, ainda que fundado em dados paramétricos, para 

encerramento das medidas restritivas do uso de água. 

 

Conforme aduzido alhures, preconiza a legislação federal e distrital que seja 

estabelecido pela ADASA um planejamento de contingência que compreenda medidas voltadas 

à superação da crise hídrica. 

 

Com efeito, um plano de contingência com finalidade tão relevante tem por inerente a 

fixação de prazos, inclusive como pressuposto de sua própria eficácia. Nesse sentido, a própria 

CAESB, quando da Audiência Pública realizada pela ADASA38, sugeriu a criação de um prazo 

mínimo e máximo de vigência para a tarifa de contingência, ou seja, para o fim das medidas de 

restrição hídrica. 

 

A Ordem jamais pleiteou para si ou para o Poder Judiciário a prerrogativa de 

estabelecer “o prazo” para o fim do racionamento, mas requereu a imposição à ADASA que o 

indicasse, ainda que fundado em dados paramétricos. Para tanto, por exemplo, poderia 

relacionar as obras prioritárias, volumes a serem captados e datas para entrega, conjugados 

ao atingimento de determinados níveis dos reservatórios. Estimando-se índices pluviométricos, 

é possível firmar, admitindo margem de erro, prazos mínimo e máximo para término do 

racionamento. 

 

O que não seria admissível é perpetuar indefinidamente as medidas restritivas ao 

consumo de água e a tarifa de contingência sem estabelecer critérios objetivos e transparentes 

para a população. Isso significa, na prática, que a tarifa de contingência não pode ser 

transformada em uma tarifa permanente, impondo à população seu pagamento por longos anos 

sem que haja a constatação de uma crise hídrica e a necessária contraprestação de tais 

recursos. 

 

Por oportuno, importante ressaltar que, ao se deixar claro quanto efetivamente é 

necessário economizar (metas), o custo de eventuais consumos excedentes (tarifa de 

contingência) e o horizonte de tempo em que serão impostas as restrições (prazo, abordado 

                                                 
38 Nota Técnica no 032/2016-SEF/ADASA. fls. 38. 
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neste tópico), toda a população terá segurança para investir em soluções e empreendimentos 

voltados à redução de consumo e eficientização de processos. 

 

Tendo em vista que, segundo informa o Plano Integrado de Enfrentamento à Crise 

Hídrica39, de 12 a 15 de setembro de 2017, Brasília sediará eventos para os quais são 

esperadas aproximadamente 5 mil pessoas, tem-se a impressão que talvez nenhum dos 

pleitos da Ordem aduzidos nesse processo faça sentido para a ADASA, como possivelmente 

também não se sensibilize com o sofrimento da população. 

 

Ainda mais preocupação nos traz a previsão de realização, de 18 a 23 de março de 

2018, do 8o Fórum Mundial da Água em Brasília, em que são esperados 30 mil participantes 

de todas as partes do mundo. 

 

4.4. Recomendações do MPDFT e do Conselho de Recursos Hídricos do DF 

 

Por fim, é importante saudar e ressaltar duas nobres iniciativas tomadas por entes 

estatais do Distrito Federal que, ao somarem propostas destinadas à superação definitiva da 

crise hídrica, acabam também por corroborar os singelos pedidos constantes da decisão 

agravada. 

 

Em 4 de abril de 201740, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

encaminhou ao Poder Executivo documento41 com as contribuições da instituição para o 

enfrentamento da crise hídrica. São 64 itens, que incluem sugestões formuladas durante a 

audiência pública organizada pelo MPDFT e dados compilados pelos promotores de Justiça 

responsáveis pelo acompanhamento da crise. 

 

Entre elas, destacamos: 

 
1. Ampliação do racionamento de água nas áreas abastecidas pelos Sistemas 
Descoberto e Santa Maria – Torto, como medida preventiva, em face do risco de 
colapso do reservatório do Descoberto caso as obras de captação do Bananal e 
do Lago Paranoá (emergencial) não fiquem prontas até setembro de 2017, em 
tempo de aumentar a oferta de água; 

                                                 
39 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/eventos/crisehidrica/PLANO-INTEGRADO-DE-ENFRENTAMENTO-
CRISE-HIDRICA_21-2-2017.pdf> fls. 6. 
40 <http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9164-mpdft-entrega-
ao-gdf-contribuicoes-para-o-enfrentamento-da-crise-hidrica> 
41 <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/noticias/abril_2017/crise_hidrica_contribuicoes_MPDFT.pdf> 
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2. Divulgação, pela ADASA, dos estudos e simulações que vêm sendo 
promovidos para levantar os cenários possíveis caso tais obras não fiquem 
prontas entre setembro e dezembro de 2017, no intuito de alertar a população 
quanto à gravidade da situação e a necessidade de um racionamento mais 
severo; 
3. Determinação, pela ADASA, de que a concessionária estabeleça metas de 
redução de consumo de água a serem atingidas pelos consumidores, de acordo 
com a média de consumo, adequando a cobrança da tarifa de contingência e o 
pagamento do bônus referente à economia de água, ao princípio do protetor-
recebedor, passando a premiar quem as atinja (isenção e/ou recebimento de 
bônus) e a onerar mais severamente (com índices percentuais ou multa) aqueles 
que extrapolarem níveis previamente estabelecidos como máximos, consoante 
o princípio do poluidor/usuário-pagador; 
4. Elaboração, pela ADASA, do Plano de Contingência previsto na Lei Distrital 
nº 4.285/2008, art. 8º, inciso VII, c/c o art. 9º, § 2º, X; 
5. Efetivação, pela ADASA, da cobrança pelo uso de água bruta, um dos 
instrumentos da política de Recursos Hídricos, destinado a incentivar a 
racionalização do uso da água, previsto tanto na Lei 9.433, de 08 de janeiro de 
1997) quanto na Lei Distrital nº 2.725, de 13 de junho de 2001, que institui a 
Política de Recursos Hídricos e cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos do Distrito Federal, cujos recursos já poderiam, há mais de uma década, 
estar sendo utilizados em projetos que beneficiassem a proteção dos recursos 
hídricos; 
6. Revisão, pela ADASA, dos critérios de outorga estabelecidos pela Resolução 
350/2006, com base em estudos recentes, que indiquem qual parcela outorgável 
não compromete a vazão afluente que chega aos reservatórios do Descoberto e 
de Santa Maria, que vem diminuindo, bem como levando em conta que a água 
é essencial à sustentação da vida e à manutenção dos ecossistemas e não 
apenas um bem econômico; 
9. Intensificação da atuação fiscalizatória da ADASA para regularizar ou 
desconstituir as captações de água não outorgadas, evitar a constituição de 
novas sem outorga e controlar a quantidade de água efetivamente retirada pelo 
usuário, que inclua a exigência de hidrometração dos poços já perfurados, e o 
controle da quantidade de água efetivamente captada pela agricultura; 
14. Publicação, pela ADASA, de todos os dados hidrológicos do Distrito Federal 
no Sistema Hidroweb/ANA, que incluam vazões captadas e remanescentes, 
volumes atuais e garantia de abastecimento, haja vista o disposto na Lei 
12.527/2011 e na Lei Distrital 4.990/2012; 
16. Criação, pela ADASA, de um programa que vise à economia de água pelas 
instituições públicas distritais, setor que, segundo dados da CAESB, no ano de 
2016, foi responsável pelo consumo de 11,40% da água ofertada pelo sistema 
Santa Maria-Torto, a exemplo do Programa Pura, de São Paulo, que resultou em 
cerca de 50% de economia de água pelo setor público, o que, ademais, incentiva, 
pelo exemplo, a economia de água pela população; 
19. Fortalecimento das relações institucionais com o Estado de Goiás e o 
Governo Federal, visando à entrada em funcionamento do sistema de captação 
de Corumbá IV; 
20. Definição de marco legal que estabeleça o uso de água da chuva em novas 
edificações e preveja incentivos fiscais a quem o adotar em edificações antigas; 
21. Definição de marco legal que estabeleça o reuso de água cinza em novas 
edificações e preveja incentivos fiscais a quem o adotar nas edificações antigas; 
22. Definição de marco legal que preveja o uso ou infiltração das águas da 
drenagem pluvial urbana; 

Num. 1410962 - Pág. 45Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - 10/04/2017 11:47:37
https://pjeinternet2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17041011295910800000001391399
Número do documento: 17041011295910800000001391399



 

 

 

 

 

 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

____________________________________________________________________________ 
SEPN 516, Bloco B, Lote 07 – Ed. Maurício Correa – Asa Norte 

CEP 70770-522 – Brasília/DF   (61) 3036-7000   www.oabdf.org.br 
46 

 

 

23. Inclusão de normas específicas sobre o uso de tecnologias poupadoras de 
água na legislação que disciplina o licenciamento de obras, empreendimentos e 
atividades econômicas ou sem fins lucrativos; 
25. Agilização, pela CAESB, de medidas que visem à diminuição dos índices de 
perda de água em seus sistemas, que remontam a 35%, nas quais se inclua 
tanto o combate ao furto, quanto a elaboração de um plano de manutenção 
preventiva de suas redes de distribuição de água para evitar as perdas causadas 
pelo desgaste de instalações antigas e a substituição, no médio prazo, das redes 
de abastecimento que registrem maior incidência de perda de água durante o 
transporte; 
26. Automação, pela CAESB, dos sistemas de distribuição de água; 
27. Agilização, pela CAESB, do tempo de resposta aos chamados relativos a 
vazamentos, para que os reparos ocorram em até 24 horas; 
28. Criação, pela CAESB, de aplicativo que informe à população onde será o 
racionamento de água a cada semana; 
29. Publicação, pela CAESB, de dados hidrológicos (Q & P), indisponíveis desde 
2006 (Hidroweb/ANA), cujo compartilhamento é necessário para pesquisas 
acadêmicas e verificação pela população consumidora, haja vista o disposto na 
Lei 12.527/2011 e na Lei Distrital 4.990/2012; 

 

Há ainda recomendações formuladas no âmbito das plenárias do Conselho de 

Recursos Hídricos do Distrito Federal sobre a Crise Hídrica no DF, dando origem a um Relatório 

Síntese42 do qual colacionamos o seguinte:  

 
A ausência de estímulos econômicos e base normativa para o uso de novas 
tecnologias indutoras de economia e de reuso de água cinza, captação e uso de 
águas pluviais, e outras tecnologias, também foram bastante cobradas no CRH.  
Desde agosto do ano passado, quando os níveis dos reservatórios (Descoberto 
e Santa Maria) começaram a cair mais criticamente, este conselho vem 
realizando reuniões de avaliação, debatendo o tema e encaminhando 
recomendações aos órgãos públicos e gestores das águas no DF. 
(...) 
- Demanda à Caesb para aumentar investimento na redução de perdas (física e 
por furto) de água no sistema. Foi encaminhado requerimento aprovado pelo 
CRH à ADASA, em dezembro de 2016, para que esta exija da Caesb a 
apresentação de um plano estratégico com prazos, custos e fontes, 
estabelecendo metas e meios para superar a crise atual. 
- Recomendação à Adasa para alterar o critério da taxa de contingência pelo 
racionamento para implantar maior progressividade na tarifa de contingência43.  

                                                 
42 Relatório síntese, de autoria do Presidente do CRH-DF, Secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, 
André Lima, foi finalizado em 09 de março de 2017 e encaminhado aos membros do Conselho e ao 
Governador em 10/03. Tem por finalidade reunir em um único documento as análises, informações e 
propostas feitas ao longo de sete meses de debates em reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias do 
CRH entre 2016 e 2017. Este relatório foi elaborado com base nas anotações pessoais do Presidente do 
CRH e do exame detalhado de todas as ATAs das referidas reuniões. 
43 Na visão de alguns conselheiros, inclusive do presidente do CRH, os maiores consumidores (que 
consomem em quantidade muito superior à média Brasiliense que já é alta) deveriam pagar ainda mais 
(proporcionalmente) do que os que consomem pouco mais do que os 10mil l/mês. Também foi feita proposta 
no sentido de majorar o bônus aos consumidores que economizarem mais do que a média. Foi consenso nos 
debates no CRH de que a tarifa de contingência atualmente imposta não é eficaz para os grandes 
consumidores residenciais de com melhores condições econômicas de Brasília. 
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- Demanda por total transparência e debate público para a destinação e o uso 
dos recursos da taxa de contingência 
- Apoio à proposta de parceria da ADASA e do ICMBio com a Polícia Militar 
Ambiental, que possui um efetivo de 500 policiais, para fiscalização do uso 
irregular ou ilegal de água (ausência ou desrespeito às outorgas, abertura e 
operação de poços clandestinos, caminhões pipa irregulares, inclusive e, 
sobretudo nos finais de semana) nas áreas de proteção de mananciais e nas 
APAs do Descoberto e do Planalto Central. 
- Promoção através de investimentos robustos com recursos de fundos públicos 
(Funam, FDR, Fundurb, FAP, FCO e outros fundos) de incentivos econômicos 
para novas tecnologias de (re)uso de água. Proposta de que seja viabilizada a 
regulamentação, pela Adasa e Caesb, para viabilizar reuso de água (cinzas, de 
águas negras, de reuso de águas pluviais) nas edificações, e novas tecnologias 
menos intensivas em consumo de água em prédios e nas atividades industriais, 
residenciais e comerciais. 

 

5. DOS PEDIDOS  

 

 Diante do exposto, é o bastante para requerer: 

 

a) seja negado pedido de distribuição por conexão e prevenção, porquanto não 

preenchidos os requisitos previstos no arts. 55 e § 3º, 58 e 286, inciso I, do CPC; 

b) seja negado o pedido liminar para manter a decisão agravada, ou, se for o caso, que 

se limite apenas à responsabilidade pessoal e solidária do Agravante no tocante à multa 

pecuniária; 

c) Seja negado provimento ao Agravo de Instrumento e mantida incólume a decisão 

agravada. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Brasília, 10 de abril de 2017. 

 
 

JULIANO COSTA COUTO 
Presidente da OAB/DF 

OAB/DF 13.802 
 

CARLOS JULIANO R. NARDES 
Presidente da Comissão de Direito 

Ambiental e Regularização Fundiária da 
OAB/DF 44.104 

 

GLAUCO ALVES E SANTOS  
Presidente da Comissão de Assuntos 

Regulatórios da OAB/DF 
OAB/DF 20.188 

YURI SCHMITKE A. BELCHIOR TISI 
Membro da Comissão de Assuntos 

Regulatórios da OAB/DF 
OAB/DF 36.160 

LUIZ GUSTAVO B. CUGLER CAMARGO 
Membro da Comissão de Assuntos 

Regulatórios da OAB/DF 
OAB/DF 46.617 
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6. DOCUMENTOS SUPERVENIENTES 

 
 Regimento Interno da ADASA 
 Representação 4/2017-DA do Ministério Público de Contas do Distrito Federal 
 Decreto Distrital 30.681 de 12/08/2009 
 Dados extraídos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
 Ofício 010/2017 – SINDHOBAR e ABRASEL 
 Contribuições do MPDFT para o enfrentamento da crise hídrica no DF 
 Relatório Síntese das Plenárias do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal 

sobre a Crise Hídrica no DF 
 Resolução ADASA 14 de 27/10/2011 
 NBR 5626/1998 
 Lei Distrital 2.105 de 08/10/1998 
 Decreto Distrital 5.555 de 31/10/1980 
 Resolução ADASA 6 de 05/04/2017 
 NOTA TÉCNICA 48 - PGO de 31/03/2017 
 NOTA TÉCNICA 49 - PGO de 31/03/2017 
 Plano Integrado de Enfrentamento à Crise Hídrica 
 Matéria jornalística: Adasa autoriza captação de água em 11 pontos do DF, com critérios 

rigorosos 
 Matéria jornalística: Em tempo de racionamento no DF, prédios públicos aumentam 

consumo de água 
 Matéria jornalística: Esplanada dos Ministérios está fora do racionamento de água 
 Matéria jornalística: Caesb aumentou consumo de água durante racionamento no DF 
 Apresentacao_crise_hidrica_DEFESA_CIVIL 
 Aspectos e Lições da Crise Hídrica do DF: Henrique Marinho Leite Chaves 
 Disponibilidade Hídrica: Sergio Koide 
 Plano de rodízio do fornecimento de água e os resultados alcançados - CAESB 
 Audiência Pública sobre a Crise Hídrica no DF: Programação MPDFT 
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