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RESUMO: O objeto do presente estudo é analisar o Projeto de Emenda à Constituição nº 02 
de 2016, proposta pelo partido REDE, que modifica o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 
para incluir no artigo 6º o saneamento básico como direito social, bem como analisar os 
consequentes efeitos na interpretação jurídica e a comparação com a realidade internacional 
acerca do assunto. A relevância temática está no fato da Constituição brasileira falar de 
dignidade da pessoa humana como um direito fundamental e que não há como conceber um 
mínimo que se possa considerar digno quando não existem condições razoáveis de 
sobrevivência, uma vez que a vida digna, que a Constituição trata, tem um caráter superior a 
mera sobrevivência. Essa situação fática, leva em consideração que o Brasil, de acordo com a 
base de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento constatou que metade da 
população brasileira não tem coleta de esgoto e que aproximadamente 35 milhões de brasileiros 
não recebem água tratada em suas residências, como consequência impera a propagação de 
doenças como febre amarela, hepatite e outras doenças causadas pela falta de saneamento 
básico. Os aspectos práticos, sociais e teóricos atribuem ao estudo grande relevância temática. 
O estudo se dá através de uma análise da literatura associada à temática complementada com 
estudo minucioso no prisma constitucional do Brasil e da análise do Projeto de Emenda que 
altera o dispositivo da Carta Magna. O principal referencial teórico utilizado é o livro 
“Desenvolvimento como Liberdade”, de Amartya Sen. A hipótese do estudo se dá pela análise 
dos impactos e efeitos da implementação da Proposta de Emenda à Constituição nº 02/2016, 
quanto aos seus efeitos positivos acerca da interpretação em conjunto com os demais 
dispositivos constitucionais e da valorização do objeto que trata de um aspecto fundamental da 
dignidade da pessoa humana. O estudo pretende, objetivamente, promover uma interpretação 
constitucional que atribua a relevância que a temática merece. Como resultado parcial, percebe-
se que a Constituição Federal traz uma perspectiva de primazia da dignidade da pessoa humana 
e que aspecto tão relevante na concepção da dignidade não pode restar dúbio ou sem reforço no 
Texto Constitucional adequado em um Estado Democrático de Direito e, desta forma, portanto, 
evitando a perpetuação de violações à essa dignidade no tocante a falta de saneamento básico. 
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