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DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO PAULO
Rua Teixeira da Silva, 217 - Bairro Paraíso - CEP 04002-030 - São Paulo - SP - www.dpu.gov.br

OFÍCIO - Nº 3547769/2020 - DPU SP/2DRDH SP

São Paulo, 26 de março de 2020.

Aos Excelentíssimos Senhores Prefeitos dos Municípios do Estado de São Paulo

Assunto: Cobrança e manutenção do fornecimento de água durante a Pandemia de COVID-19
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 2020/020-03550

            Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe, como expressão e instrumento do
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, dos necessitados
(art. 5°, LXXIV e art. 134, da Constituição Federal), vem, com fundamento no art. 4°, I, II, VII, X e XI, da
Lei Complementar Federal n° 80/94, expor e requerer o que se segue.

De início, registre-se que a humanidade está em um contexto de crise global, causado
pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus), o qual, infelizmente, tende a se agravar. No Brasil, a
expectativa do Ministério da Saúde é a de que o número de infectados cresça exponencialmente pelo
menos até julho. Nesse sentido, o Senado aprovou e foi decretado estado de calamidade pública no país,
em 20 de março de 2020.

[1]

Ocorre que além da crise no sistema de saúde, a pandemia surte efeitos nefastos na
economia. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o COVID-19 poderá resultar em até 25
milhões de novos desempregados no mundo além de uma diminuição extrema na renda dos trabalhadores,
que pode chegar a US$ 3,4 trilhões até o final do ano, levando 35 milhões de pessoas a situação de
pobreza

[2]
.

Para conter a drástica recessão, essa instituição internacional recomenda aos governantes
que tomem medidas para: i) proteger os trabalhadores; ii) estimular a economia e a manutenção de
empregos; e iii) assegurar emprego e renda. 

As previsões para o Brasil são ainda mais pessimistas considerando o já enorme
contingente de desempregados, que em janeiro atingiu 11,9 milhões de brasileiros. Para o IBGE, por conta
da pandemia, 38 milhões de trabalhadores informais podem ficar sem renda no Brasil.

[3]
 Além disso, o

governo federal permitiu que empresas executem programas de demissão em massa e o corte de jornadas e
salários pela metade.

 Diante desta situação de crise econômica associada à pandemia, grande parte dos
brasileiros enfrentará dificuldades em arcar com suas despesas, que tendem a aumentar com as
recomendações de isolamento preventivo, geradoras de maior tempo de permanência dos diversos
membros do núcleo familiar em casa. Entre as despesas, ressalta-se aqui a de água, serviço público
essencial, especialmente na situação caótica que se configura.

Deve-se considerar ainda que a prática de higiene e lavagem das mãos é
comprovadamente uma das medidas mais eficazes no combate à contaminação do COVID-19, sendo a
principal recomendação da OMS e do Ministério da Saúde. Faz-se fundamental garantir o acesso à água
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para todos os cidadãos, pois, este vírus, diferente de outros, se propaga também por superfícies de contato
tocadas e levadas ao rosto. Dessa forma, a garantia do fornecimento de água é medida imprescindível para
conter a pandemia, além de a água ser um elemento fundamental para a sobrevivência humana e para que
seja assegurada a manutenção de uma vida digna.

Medidas como a proibição do corte de água, bem como a suspensão ou isenção da
cobrança de tarifas relativas ao serviço já foram adotadas em outras nações e, também, internamente,
como anunciado em 19 de março de 2020, pelo governador João Dória, em relação à suspensão da conta
de água da SABESP para famílias de baixa renda.

Também a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou medidas especiais
para lidar com a pandemia, como a suspensão dos cortes no serviço de eletricidade por inadimplência, por
90 dias, para consumidores residenciais e serviços essenciais.

[4]

Fato é que cabe aos municípios a titularidade dos serviços de saneamento básico, por
interpretação pacificada do art. 30, V, da Constituição Federal, a partir da decisão do Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1842/RJ, em 2012. Assim, a Lei
11445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências, e o
Decreto 7.217/2010, que regulamenta esta Lei, quando dispõem sobre o exercício da titularidade desse
serviço, estabelecem a coordenação do abastecimento de água aos cidadãos como responsabilidade
municipal.

Assim, destaca-se o art. 23 do Decreto 7.217/2010:
Art. 23.  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento

básico, devendo, para tanto:
I - elaborar os planos de saneamento básico, observada a cooperação das associações

representativas e da ampla participação da população e de associações representativas de vários segmentos
da sociedade, como previsto no art. 2o, inciso II, da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001;

II - prestar diretamente os serviços ou autorizar a sua delegação;
III - definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os

procedimentos de sua atuação;
IV - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública;
V - fixar os direitos e os deveres dos usuários;
VI - estabelecer mecanismos de participação e controle social; e
VII - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema

Nacional de Informações em Saneamento - SINISA.
§ 1o  O titular poderá, por indicação da entidade reguladora, intervir e retomar a

prestação dos serviços delegados nas hipóteses previstas nas normas legais, regulamentares ou contratuais.
§ 2o  Inclui-se entre os parâmetros mencionados no inciso IV do caput o volume mínimo

per capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais sobre a potabilidade da
água.

§ 3o  Ao Sistema Único de Saúde - SUS, por meio de seus órgãos de direção e de
controle social, compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento
básico, por intermédio dos planos de saneamento básico.

 
Há a notícia de que, diante desse quadro, a Prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso

do Sul, anunciou, em 18 de março de 2020, a proibição da concessionária Águas Guariroba de suspender o
fornecimento de água no município, pelo prazo de 60 dias.[5]

No cenário mais otimista, o Centro de Contingência para o Coronavírus estima que pelo
menos 460 mil pessoas serão infectadas nos próximos meses apenas no Estado de São Paulo. Cifra que
pode chegar a até 4,6 milhões de paulistas caso as medidas preventivas não sejam tomadas.

[6]
 A cidade de

São Paulo/SP permanece sendo a mais afetada, com cerca de 810 casos confirmados e 40 mortes.
[7]
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Diante do exposto, a Defensoria Regional de Direitos Humanos em São Paulo, também
com fundamento no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, RECOMENDA a adoção e coordenação
das seguintes medidas, para todas as concessionárias de água e esgoto, em todos os municípios do estado
de São Paulo:

 

1. PROIBIÇÃO do corte do fornecimento de água de todos os consumidores
residenciais durante os próximos 90 dias, prorrogáveis enquanto durar a situação de calamidade
pública declarada pelo Decreto Legislativo 6/2020 em razão da pandemia do COVID-19;

2. ISENÇÃO das tarifas para as famílias de baixa renda que gozam de benefício de
Tarifa Social ou similar, especialmente para unidades onde residem moradores que pertencem a uma
família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com
renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, ou  que tenham
entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, durante
os próximos 90 dias, prorrogáveis enquanto durar a situação de calamidade pública declarada pelo
Decreto Legislativo 6/2020 em razão da pandemia do COVID-19;

3. para os demais consumidores residenciais, o PARCELAMENTO AUTOMÁTICO
das contas que vierem a vencer em abril, maio e junho de 2020, por até 36 vezes, sem juros e
correção monetária, caso não sejam quitadas na data de vencimento, prorrogáveis enquanto durar a
situação de calamidade pública declarada pelo Decreto Legislativo 6/2020 em razão da pandemia do
COVID-19.

 
            Em razão da urgência que o caso requer, e para que outras medidas sejam

adotadas para a garantia do fornecimento ininterrupto de água nesse cenário caótico, aguarda-se a resposta
em prazo não superior a cinco dias.

            Na oportunidade, apresentamos votos de estima e consideração.

 

JOÃO PAULO DORINI

Defensor Público Federal

Defensor Regional de Direitos Humanos em São Paulo

 

 

VIVIANE CEOLIN DALLASTA DEL GROSSI

Defensora Pública Federal

Defensora Regional de Direitos Humanos em São Paulo

 

 

LARYSSA DE MENEZES SILVA

Estagiária da Defensoria Pública da União
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[1]            https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/20/coronavirus-senado-aprova-decreto-que-
reconhece-estado-de-calamidade-publica.ghtml

[2]              https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/03/18/coronavrus-25-milhes-podem-ficar-sem-
emprego-diz-oit.ghtml

[3]              https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/03/38-milhoes-de-informais-podem-ficar-sem-renda-
com-pandemia-do-coronavirus.shtml

[4]              https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/25/eletricas-acatam-decisao-da-aneel-
ressaltando-importancia-de-pagamento.ghtml

[5]              https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2020/03/18/prefeitura-proibe-corte-de-agua-
por-60-dias-durante-pandemia-do-coronavirus-periodo-pode-ser-prorrogado.ghtml

[6]              https://exame.abril.com.br/brasil/estado-de-sp-projeta-460-mil-infectados-pelo-coronavirus-nos-
proximos-meses/

[7]           https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/24/brasil-tem-46-mortes-e-casos-
2201confirmados-de-covid-19-diz-ministerio-da-saude.ghtml

Documento assinado eletronicamente por João Paulo de Campos Dorini, Defensor(a) Regional de
Direitos Humanos., em 26/03/2020, às 17:47, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Viviane Ceolin Dallasta Del Grossi, Defensor(a)
Público(a) Federal.., em 26/03/2020, às 20:20, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando o código verificador 3547769 e o
código CRC 66AFFA84.
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