
O DIREITO AO SANEAMENTO BÁSICO E AO ACESSO À ÁGUA NA 
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS: O CICLO DE CASOS PARAGUAIOS 
 

Pablo Ronaldo Gadea de Souza 
Doutorando em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa,  

Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense. 
pabloronaldogadeadesouza@hotmail.com  

 
Simpósio: 15 - DIREITOS HUMANOS, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 
 
RESUMO: A Convenção Americana de Direitos Humanos não reconhece expressamente o 
direito ao saneamento básico. Entretanto, observamos ao longo dos últimos anos uma 
interpretação mais ampla do disposto no Pacto de San José da Costa Rica através da 
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que passou a entender o acesso à 
água e ao saneamento básico como direitos fundamentais diretamente ligados ao direito à vida, 
este, por sua vez, disposto no artigo 4º da CADH. Tal entendimento ficou escancarado nas 
sentenças dos Casos do chamado Ciclo Paraguaio de violações aos direitos dos povos indígenas, 
quais sejam: Yakye Axa vs. Paraguai (2005), Sawhoyamaxa vs. Paraguai (2006) e Xákmok 
Kásek vs. Paraguai (2010), três casos em que o Estado paraguaio foi condenado e obrigado a 
garantir a existência digna das referidas comunidades indígenas. Na interpretação, tanto da 
Corte quanto da Comissão, a existência digna é decorrente do direito à vida, e está intimamente 
ligada a elementos fundamentais como o acesso à água potável, ao saneamento básico, à 
alimentação adequada, à saúde e à educação, necessários para que haja o pleno gozo desta. 
Dialoga-se assim com o conceito jurídico de “mínimo existencial”, que, se tratando de povos e 
comunidades indígenas, enquanto sujeitos coletivos de direitos, deve ser estendido ainda para 
o acesso à terra, dada a especial relação existente entre os índios e seus territórios, levando em 
conta ainda as múltiplas dimensões de territorialidades. Nos casos do Ciclo Paraguaio, as três 
comunidades figurantes no polo ativo das demandas encontravam-se em situações de extrema 
pobreza e vulnerabilidade, tendo o seu direito à saúde gravemente comprometido. Em 
decorrência disso, a Corte ordenou que o Estado provesse, de maneira imediata e emergencial, 
a instalação de saneamento básico adequado, o fornecimento de água potável e de uma 
alimentação adequada que fosse suficiente para o consumo dos membros das comunidades, 
além do atendimento físico e psicológico dos mesmos. Assim, o Sistema Interamericano como 
um todo avançou ao fixar a obrigação de reparação integral, delimitando os critérios de 
responsabilidade internacional do Estado diante da violação do direito ao saneamento básico e 
do acesso à água, ainda que não o tenha feito de maneira autônoma, mas como corolário de 
outro direito. Em âmbito universal de proteção aos Direitos Humanos, a Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas reconheceu de maneira formal – através da Resolução 
A/RES/64/292 de 2010 – o direito à água e ao saneamento básico como direitos fundamentais, ao 
passo que em âmbito regional a própria CIDH já abordou o tema indiretamente em diversos 
documentos, como no recente “Relatório sobre a pobreza e Direitos Humanos na América Latina” 
de 2017. Falta na região, no entanto, maior força convencional que obrigue internacional e 
expressamente os Estados a garantir os referidos direitos de maneira autônoma – sem precisar 
recorrer somente à interpretação da Corte e sua jurisprudência, enquanto fonte de Direito 
Internacional a respeito do assunto. Da mesma forma a questão ambiental, intimamente 
relacionada ao direito à água, também sofre com a mesma lacuna na CADH, representando igual 
desafio para o SIPDH. 
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