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I – INTRODUÇÃO
Trata a presente tese de estudo desenvolvido pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de
Defesa do Meio Ambiente a partir de várias consultas formuladas pelos Promotores de Justiça do Rio Grande do
Norte a respeito do tema, tendo como base um parecer de Dra. Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha, docente do
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Departamento de Arquitetura da UFRN, elaborado
a partir de pedido de perícia da 45ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Natal.
II – CONTEXTUALIZAÇÃO
Aspectos Históricos
A concepção dos direitos humanos, desde a criação das Nações Unidas, vem evoluindo no
estabelecimento de novas relações entre o Estado e os cidadãos, reconhecendo e aprofundando gradativamente
os direitos individuais e sociais. Desde a Cúpula das Cidades - Conferência das Nações Unidas realizada em
Vancouver, Canadá, no ano de 1976, até a Conferência das Cidades, realizada em Istambul, no ano de 1996,
existe a compreensão de que as profundas carências ambientais e assistenciais que afetam os assentamentos
populares, particularmente nos países periféricos, contribuem para a ampliação do quadro de pobreza e
aprofundamento das desigualdades que atingem extensas periferias que se desenvolvem no entorno dos centros
urbanos.
Frente à perspectiva de perpetuação e agravamento dessa situação e dos efeitos nocivos derivados,
identifica-se um esforço das nações no sentido de reafirmação dos direitos humanos, articulados aos direitos
econômicos, culturais, sociais, ambientais e às liberdades fundamentais, expressado por meio de acordos
internacionais. Nesse contexto, o direito à habitação assume uma transversalidade que merece ser
particularmente considerada na leitura da legislação aplicada para a abordagem de conflitos socioambientais.
O acelerado e desordenado processo de urbanização das cidades brasileiras proporcionou a formação de
extensas áreas urbanizadas à margem das normas urbanísticas e carentes de infraestrutura e serviços urbanos,
sobre as quais incidem favelas, cortiços, vilas, loteamentos populares, irregulares e/ou clandestinos, distribuídos
na periferia urbana, nas áreas centrais deterioradas e em áreas distinguidas para proteção ambiental.
Assimilando os postulados pactuados nos acordos internacionais para o enfrentamento dos graves
problemas socioambientais incidentes sobre os extensos territórios da informalidade e ilegalidade urbana, a
Constituição de 1988 estabeleceu os fundamentos da política urbana, articulando um conjunto de princípios e
obrigações que se destinam a reverter o quadro de desigualdades socioambientais, tendo como base a
universalização dos direitos básicos. Os direitos destinados a garantir a cidadania e a qualidade de vida da
população estão vinculados, em grande medida, à promoção de ações inerentes à regularização urbanística e
fundiária e à promoção do saneamento ambiental dos assentamentos precários, tendo em vista a integração social
e territorial de segmentos populacionais, ambiental e socialmente, segregados e excluídos dos benefícios da
cidade.
No sentido de complementar as especificações que tutelam o direito à cidade, o Estatuto da Cidade (Lei
nº 10.257/01), que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição, estabeleceu diretrizes para o cumprimento
da função social da propriedade, forjando instrumentos que proporcionam as condições para a efetivação, por
parte do poder público, do direito ao meio ambiente saudável e à moradia digna, cabendo ao município a
delimitação das zonas especiais de interesse social incidentes em seu território, bem como a formulação e
implementação das várias políticas destinadas à recuperação da qualidade ambiental, regularização urbanística e,
quando pertinente, fundiária dos assentamentos precários.
Fundamentos Normativos
Segundo Saule Júnior (1999, p. 323), a Agenda Habitat foi sistematizada a partir dos compromissos
resultantes das Conferências das Nações Unidas que incluem: a Cúpula das Cidades, realizada em Vancouver,
Canadá, no ano de 1976; a Cúpula do Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro, em 1992; a Conferência dos
Direitos Humanos realizada em Viena, em 1993; a Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento,
em 1994; a Conferência de Copenhague sobre Desenvolvimento Social e de Beijing, sobre as Mulheres, em
1995, e a Conferência do Habitat, realizada em Istambul, em 1996, na qual foi definitivamente reconhecido o
direito à moradia como um direito humano essencial, a ser assegurado, a todos, mediante provisão progressiva de
habitação sadia, segura, protegida, acessível, disponível e suprida pelos serviços e infraestrutura básica, ao
encargo do poder público.

A Agenda Habitat II (Saule Júnior 1999, pp. 321-393), como passou a ser denominado o documento
resultante da Conferência de Istambul, em seu parágrafo 84, especifica que os serviços e a infraestrutura básica
compreendem o fornecimento de água potável, saneamento, gestão do lixo, transporte e comunicação, energia,
serviços de emergência, escolas e segurança pública, explicitando que a responsabilidade primária de gerenciar e
operar os serviços e a infraestrutura básica constitui atribuição dos governos estaduais e locais, com apoio e
suporte dos governos centrais. Nesse sentido, vale pontuar que a Lei nº 11.445/2007, que define as diretrizes
nacionais para o saneamento básico, já inclui o fornecimento de água potável como serviço de saneamento
básico (assim como o esgotamento sanitário, o manejo e destinação final dos resíduos sólidos e manejo e
destinação final das águas pluviais).
No artigo 85, a Agenda Habitat esclarece que, para prover os serviços básicos, os governos devem ter
como medidas: a provisão e manutenção de infraestrutura, incluindo estradas, ruas, parques e espaços públicos; o
adequado suprimento quantitativo e qualitativo de água potável; o adequado saneamento e gestão do lixo; o
transporte público disponível e acessível; a prestação de segurança pública; o escoamento de mercadorias para
venda de produtos básicos e a provisão de serviços sociais, especialmente para comunidades e grupos carentes.
Dentre os mecanismos destinados à provisão universalizada e equitativa dos serviços e infraestrutura, o
parágrafo 86 da Agenda Habitat inclui: capacitar as pessoas que vivem na pobreza e em desvantagem para terem
acesso aos serviços e infraestrutura; apoiar grupos profissionais e acadêmicos para análise das necessidades por
infraestrutura e serviços da comunidade; facilitar a mobilização de fundos, especialmente do setor privado, para
aumento dos investimentos.
Visando à efetivação dos preceitos constitucionais e dos tratados internacionais, dos quais o Brasil é
signatário, nas abordagens que objetivam a promoção de melhorias na qualidade de vida das populações que
vivem em assentamentos, desprovidos de condições consideradas essenciais para assegurar o mínimo de
dignidade, deve-se exigir, do Estado, a adoção de políticas e a promoção de programas voltados à construção de
moradias dignas, supridas pelos serviços e infraestrutura básica, incluindo a garantia de fornecimento de água
potável, saneamento, gestão do lixo, além do transporte e dos equipamentos de saúde, escolas e segurança
pública, cabendo, às autoridades locais, a responsabilidade primária de prover sistemas eficientes de serviços e
infraestrutura básicos e, aos governos centrais, a de disponibilizar o apoio que capacita as esferas locais para o
cumprimento satisfatório de suas obrigações.
Uma das primeiras medidas a ser perseguida para assegurar o direito essencial à moradia consiste no
reconhecimento das áreas afetadas com a carência generalizada de condições dignas de habitação, distinguindoas, no zoneamento urbano, como áreas especiais de interesse social, com vistas a garantir a segurança jurídica,
respaldando a assistência à população moradora dessas áreas com o apoio de instrumentos disponíveis no
Estatuto da Cidade, assimilados nas políticas públicas local, tais como: concessão de direito real de uso,
usucapião urbano, assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos
favorecidos, dentre outros, criando as condições para a concretização do direito à moradia, uma vez que a
efetivação dessas medidas faz parte dos compromissos assumidos, pelo Brasil, na Conferência do Habitat,
tornando-os componentes obrigatórios da Política Nacional de Habitação.
Princípios Constitucionais
A instituição do Estado Democrático Brasileiro garante, em seus fundamentos, a cidadania e a
dignidade da pessoa humana, no art. 1º, incisos II e III, da Constituição, atingíveis mediante o alcance de
objetivos fundamentais, dentre os quais se destacam a justiça social e a erradicação da pobreza, da
marginalização e das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, incisos II e III, da CF).
O acesso aos direitos sociais assegurados pela Carta Constitucional, em seu art. 6º, educação, saúde,
moradia e lazer, presume a disponibilização de um conjunto de equipamentos que formam uma estrutura física
que abrange: escolas, unidades de saúde, residências e equipamentos esportivos e recreativos, dentre outros,
apoiados por serviços e infraestrutura urbana, cujas competências de normatização, provimento e gestão, em
variados níveis, encontram-se distribuídas entre os entes federados.
Dentre as competências comuns à União, estados e municípios, previstas no art. 23, inciso II, da CF,
distinguem-se: cuidar da saúde e assistência pública, proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico; combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.
O texto constitucional atribui ao município, no art. 30, a primazia de legislar sobre assuntos de interesse
local, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, os serviços de atendimento
à saúde da população e promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano, estabelecendo e executando, conforme dispõe a CF em seu art.
182, a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de orientar o desenvolvimento e a expansão urbana e
de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, garantindo o bem- estar de
seus habitantes.

O cumprimento dos direitos sociais também encontra respaldo nas disposições da CF, no art. 194,
abrangendo os princípios da seguridade social, conceituada como um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social, organizadas segundo objetivos que compreendem: a universalidade da cobertura e do
atendimento; a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; a
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; a eqüidade na forma de participação no
custeio.
A relevância das ações e serviços de saúde, enquanto componentes da seguridade social, encontra-se
distinguida, nos arts. 196 e 197 da CF, como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, incluindo-se, dentre as ações sob a
responsabilidade do sistema único de saúde, conforme o art. 200 da CF: executar as ações de vigilância sanitária
e epidemiológica; participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaborar
na proteção do meio ambiente.
Ademais, a CF, em seu art. 225, vincula a sadia qualidade de vida à manutenção de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as gerações presentes e futuras.
A previsão de criação de Zonas Especiais de Interesse Social está presente no art. 4º, inciso V, alínea f,
do Estatuto da Cidade, constituindo, nesse contexto, um instrumento fundamental para a efetivação do direito à
moradia, garantido pelos Planos Diretores, como uma das bases da Política de Habitação Social.
Direito à Cidade
O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº 10.257/01, regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelecendo normas de ordem pública e interesse social que regulam a função social da
propriedade, em prol do interesse coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio
ambiental, tendo como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, garantindo o direito a cidades sustentáveis, à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte, à oferta de equipamentos urbanos e comunitários e de serviços públicos, ao
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.
A referida Lei estabelece, também, em seu art. 2º, o seguinte: a necessidade de condução da expansão
urbana observando os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sob
sua área de influência; a necessidade de observação da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização; a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos
gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de
bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais, e a necessidade de promover a
regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, considerando as
normas ambientais e a situação socioeconômica da população, com vistas à observação da justiça social, na
promoção de ações relacionadas ao processo de urbanização e ao atendimento do interesse social.
A competência da União, com respeito à política urbana, inclui a autonomia para legislar sobre direito
urbanístico, a obrigação de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo a habitação, saneamento
básico e transportes urbanos, a definição de diretrizes relativas à cooperação entre União, estados e municípios, a
elaboração e execução de planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social e a promoção, diretamente ou em conjunto com os estados ou municípios, de programas
destinados à construção de moradias e à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
De acordo com o art. 39 do Estatuto da Cidade, a propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade definidas no plano diretor que deve assegurar a
qualidade de vida e à justiça social na condução do desenvolvimento das atividades econômicas.
Desse modo, compete ao município promover a política urbana, por meio de instrumentos de
planejamento, destinados à definição dos critérios de ordenamento territorial e à definição de políticas
estratégicas para promoção do desenvolvimento local, incluindo a solução dos problemas relacionados aos
assentamentos precários.
Nesse sentido, o Estatuto da Cidade oferece, como especificado em seu art. 4º, um amplo rol de
instrumentos e mecanismos a serem modelados e articulados para atender às necessidades específicas de cada
município, como, por exemplo: a instituição de zonas especiais de interesse social; a concessão de direito real de
uso; a concessão de uso especial para fins de moradia; o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; a
usucapião especial de imóvel urbano; o direito de superfície; o direito de preempção; a outorga onerosa do
direito de construir e de alteração de uso do solo; a regularização fundiária; a assistência técnica e jurídica
gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos; a demarcação urbanística para fins de
regularização fundiária (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009); a legitimação de posse (Incluído pela Lei nº
11.977, de 2009).

Responsabilidade Municipal
O plano diretor constitui o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, de
acordo com o art. 182, §1º, da CF, tendo como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana e como uma das diretrizes estabelecer mecanismos voltados à garantia do direito
a cidades sustentáveis, incluindo o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura
urbana, dentre outros, como define o art. 2º, inciso I, da Lei 10.257/01.
Para viabilizar a efetivação desses direitos, o plano diretor municipal deve estabelecer o zoneamento,
delimitando, dentre outras, as áreas de incidência dos assentamentos de grupos sociais vulneráveis, como zonas
especiais de interesse social, e especificar os instrumentos a serem utilizados para reverter os problemas
socioambientais que os submetem às situações de segregação e exclusão, desenvolvendo políticas destinadas à
regularização urbanística, fundiária e à integração urbanística e recuperação ambiental desses assentamentos.
A partir da instituição do Estatuto da Cidade, a intervenção urbanística do município, para corrigir a
irregularidade e ilegalidade dos amplos territórios urbanizados à margem da Lei, passou a ser tomada como
necessidade prioritária da política urbana, requerendo que, além da iniciativa de identificar e delimitar esses
territórios, seja definido um elenco de programas e investimentos destinados a promover, gradualmente, as
transformações desejadas, mediante a gestão orçamentária participativa, conforme indica o art. 4º, inciso III,
alínea f, da Lei 10.257/01, ratificado pelo art. 44 da mesma Lei.
No sentido de instrumentalizar a operacionalização das iniciativas destinadas à promoção da política
urbana, nos termos estabelecidos na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, foram editadas outras normas
que regem as principais temáticas setoriais do planejamento territorial, dentre as quais se destaca a Lei nº
11.445/2007, que define as diretrizes nacionais para o saneamento básico, definindo como tal, em seu art. 3º, o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas. Nos termos dessa Lei, é de
competência do titular dos serviços públicos de saneamento o planejamento, a regulação, a fiscalização e a
prestação dos serviços de saneamento básico, não podendo ser delegada a primeira competência (artigos 8º e 9º),
sendo o município o titular, por excelência, desses serviços.
Logo, os serviços de esgotamento sanitário são de responsabilidade do município, cabendo a esse ente
público a resolução dos problemas, sobretudo quando incidem sobre áreas de especial interesse social. A
prestação dos serviços, em si, pode ser delegada a terceiro e o apoio institucional e financeiro podem vir do
Estado ou da União, o que, todavia, não exclui a responsabilidade de atuação do ente municipal.
De acordo com Bentes Sobrinha (2008), observando as previsões da Lei nº 11.445/2007, o município
deve ser responsabilizado pelas condições insalubres dos assentamentos que abrigam a população de baixa
renda, obrigando-se a efetuar o planejamento e a efetivar as providências destinadas à mitigação desses passivos
ambientais.
Desse modo, a referida autora considera que, nos assentamentos não supridos por sistemas públicos de
esgotamento sanitário, cabe ao município planejar e tornar efetiva sua instalação, buscando, se necessário, o
apoio do Estado e da União, uma vez que esse passivo ambiental decorre de uma dívida histórica do conjunto da
sociedade para com os grupos sociais mais pobres, não podendo ser admitida, nem perpetuada, sobretudo quando
existe a obrigação constitucional do poder público de cuidar desse tipo de problema.
III – JURISPRUDÊNCIA SOBRE O ASSUNTO
A jurisprudência já se debruçou sobre o tema, porém de maneira genérica, abordando se o Município
poderia ou não ser cobrado judicialmente para implementar serviços de saneamento básico, não adentrando na
seara específica das águas servidas na via pública, que, via de regra, existem onde não há serviço de esgotamento
sanitário (coleta, transporte, tratamento e destinação final).
Sobre o tema da responsabilidade municipal em relação aos serviços de saneamento básico, vale
colacionar as seguintes decisões:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SANEAMENTO BÁSICO. DESÍDIA PÚBLICA E NOTÓRIA. LIMINAR
DEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DESTINADA À
REGULARIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA NO
ÂMBITO LOCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES, POR INVASÃO DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAMENTE
ADMINISTRATIVAS
NO
TRATO
DAS
POLÍTICAS
PÚBLICAS.
INOCORRÊNCIA. LESÃO IN CONCRETO CONFIGURADA. CONTROLE
JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AUTORIZADO, NA HIPÓTESE.
RECURSO PROVIDO.

O controle judicial das políticas públicas é vedado quando o pleito deduzido em
sede de ação civil pública reveste-se de caráter genérico, inespecífico e abstrato.
Quando, porém, da execução de determinada política pública, seja por ação ou
omissão, decorre prejuízo concreto, a interesses individuais homogêneos,
difusos ou coletivos, é possível o controle judicial de tais políticas por meio de
ação coletiva, já que investidos o Judiciário, o Ministério Público e as associações
de representação funcional específica, de caráter constitucional. Nesse caso, não se
cogita de ativismo judicial frente à Administração e ao Legislativo, porquanto foi o
próprio Poder Constituinte originário quem atribuiu ao Judiciário e aos demais
órgãos em questão a titularidade para o manejo de ações específicas para compelir a
Administração inconstitucionalmente omissa a implementar políticas públicas.
Nesse caso, cumpre ao juiz, na condição de guardião das promessas (na expressão
de Garapón), obrigar o Administrador faltoso ou omisso a tornar factível o princípio
vinculante da Supremacia da Constituição. (TJSC, Agravo de instrumento n.
2008.054848-7, de Taió, Rel. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito
Público, julgado em 30-11-2010)" (negritos e grifos acrescidos)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE
FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA SAÚDE PÚBLICA E DO
SANEAMENTO BÁSICO - ARTIGOS 23, INCISO VI e XI, 225, § 1º, DA CRF HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
AO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É de competência do Município a defesa, preservação, restauração e
fiscalização do meio ambiente, como também a prática de atos que resguardem
o meio ambiente e a saúde pública, inclusive no que diz respeito ao saneamento
básico, em atenção ao disposto nos artigos 23, inciso VI e XI, 225, § 1º, da
Constituição Federal.
Constatando-se omissões perpetradas pela Administração Pública, na fiscalização do
meio ambiente e da saúde pública, incumbe ao Poder Judiciário determinar que a
pessoa jurídica de direito público interno, no caso o Município, promova a
implantação das obras necessárias ao saneamento básico. Não é cabível a
condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
Ministério Público, mesmo quando vencedor na ação civil pública. Inteligência do
art. 128, § 5º, II, “a”, da CF. (TJMT, Apelação n. 92279/2008 – Classe CNJ – 198 –
Comarca Capital, Quarta Câmara Cível, Rel. Mariano Alonso Ribeiro Travassos,
julgado em 14-6-2011)" (negritos e grifos acrescidos)
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO NA
TUTELA DO MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO PARA CUMPRIMENTO DE DEVER CONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE
PODERES E À CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL.
No microssistema da tutela ambiental impõe-se, em virtude dos princípios da
precaução e preservação, uma atuação preventiva do Poder Judiciário, de forma a
evitar o dano ao meio ambiente, pois este, depois de ocorrido, é de difícil ou
impossível reparação. Por tal motivo que, nas ações que envolvam o meio-ambiente,
o uso da tutela antecipada se legitima ainda mais. A omissão do Município de Luz
em tratar adequadamente do lançamento de esgotos e derivados, no Córrego do
Açudinho, importa em flagrante violação ao meio ambiente e, por
conseqüência, ao direito fundamental à saúde e ao princípio fundamental da
dignidade da pessoa humana. O meio ambiente, como um bem
extraordinariamente relevante ao ser humano, é tutelado pela Constituição
Federal. Assim, é dever inafastável do Estado empreender todos os esforços
para a sua tutela e preservação, sob pena de violação ao art. 225 da CF. O
Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão constitucional,
deve e pode impor ao Poder Executivo Municipal o cumprimento da disposição
constitucional que garante a preservação do meio ambiente, sob pena de não o
fazê-lo, compactuar com a degradação ambiental e com piora da qualidade de

vida de toda sociedade. A judicialização de política pública, aqui compreendida
como implementação de política pública pelo Poder Judiciário, harmoniza-se com a
Constituição de 1988. A concretização do texto constitucional não é dever apenas do
Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário. É certo que, em regra a
implementação de política pública, é da alçada do Executivo e do Legislativo,
todavia, na hipótese de injustificada omissão, o Judiciário deve e pode agir para
forçar os outros poderes a cumprirem o dever constitucional que lhes é imposto. A
mera alegação de falta de recursos financeiros, destituída de qualquer
comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever constitucional imposto ao
Município de Luz de preservar o meio ambiente. Assim, a este caso não se aplica
à cláusula da Reserva do Possível, seja porque não foi comprovada a incapacidade
econômico-financeira do Município de Luz, seja porque a pretensão social de um
meio ambiente equilibrado, preservado e protegido se afigura razoável, estando,
pois, em plena harmonia com o devido processo legal substancial.” (TJMG AGRAVO Nº 1.0388.04.004682-2/001 – REL. DESª. MARIA ELZA – J.
21/10/2004)” (grifos e negritos acrescidos)
Assim, vê-se que os Tribunais de Justiça de Minas Gerais, de Santa Catarina e de Mato Grosso estão
alinhados no sentido de atribuir ao poder público a responsabilidade de defesa do meio ambiente, inclusive
mediante a prestação de serviços de saneamento básico.
Destoando dessa orientação segue decisão, já reiterada, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA,
DETERMINANDO A CONFECÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO
DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E SUA EXECUÇÃO PELA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORSAN. NÃOCABIMENTO.. INTELIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI FEDERAL Nº
11.445/07 E ARTIGOS 104, 106 E 108 DO DECRETO ESTADUAL Nº
23.430/74. INEXISTÊNCIA DE LEI QUE OBRIGUE O PODER PÚBLICO,
POR SI OU CONCESSIONÁRIA, A CONSTRUIR REDE COLETORA DE
ESGOTO SANITÁRIO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. A rede de esgotos é obra pública indispensável. Sua
implantação, todavia, importa demorados projetos técnicos dada a
complexidade, além de vultosos investimentos. Por isso nenhuma cidade
brasileira dispõe da coleta e do tratamento de esgotos cloacais em todos os
seus logradouros, o que constitui, não há esconder, grave problema de saúde
pública e de degradação ambiental; umas disponibilizam o serviço em maior,
outras em menor extensão; outras tantas nada oferecem. À vista dessa
constatação, ou seja, quando ou enquanto não disponibilizada rede
pública de esgotamento sanitário, se não para prevenir, ao menos reduzir
os danos à saúde e ao meio ambiente, a legislação assim federal como do
Estado do Rio Grande do Sul admitem solução individual e obrigatória,
consistente na instalação do sistema de fossas sépticas e sumidouros. Na
verdade, não há lei que obrigue o poder público, por si ou por
concessionária, a construir rede coletora de esgoto sanitário, ainda que
obra indispensável, como disse acima. É que sua realização exige técnica
aprimorada e recursos públicos a mais das vezes insuficientes. Por isso
fica a depender das disponibilidades orçamentárias e do juízo de
conveniência e oportunidade próprios dos atos de administração. À vista
disso o ordenamento jurídico, dá a solução para evitar ou minimizar os danos
à saúde ou ao meio ambiente - a instalação em cada edificação do sistema de
fossa séptica e sumidouro para colher os efluentes. Apelo provido. Unânime.
(Apelação Cível Nº 70030325963, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em
11/11/2009, publicado no DJE em 01-12-2009)”
Constata-se que a decisão em tela, com análise simplista e isolada, pretende desqualificar, de uma só
vez, todos os argumentos favoráveis à intervenção do Poder Judiciário para controlar as políticas públicas e toda
a discussão quanto à exigência do mínimo existencial. Sobre o controle do Judiciário em relação às políticas

públicas, Ada Pellegrini Grinover escreveu artigo de singular relevância, sobretudo para quem atua na defesa dos
direitos transindividuais, em que concluiu:
“1. o Poder Judiciário pode exercer o controle das políticas públicas para
aferir sua compatibilização com os objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil (art. 3º CF);
2. esse controle não fere o princípio da separação dos Poderes, entendido
como vedação de interferência recíproca no exercício das funções do
Estado;
3. consequentemente, o Judiciário pode intervir nas políticas públicas –
entendidas como programas e ações do Poder Público objetivando
atingir os objetivos fundamentais do Estado – quer para implementá-las,
quer para corrigi-las quando equivocadas;
4. há limites postos à intervenção do Judiciário em políticas públicas.
Tais limites são: i. a restrição à garantia do mínimo existencial; ii. a
razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder
Público e a irrazoabilidade da escolha do agente público; iii. a reserva do
possível;
5. a estrita observância desses limites, assim como o correto entendimento do
que sejam políticas públicas, é necessária e suficiente para coibir os excessos
do Poder Judiciário;
6. para fazer face ao descumprimento da ordem ou decisão judicial pelo
Poder Público, sem embargo da aplicação de astreintes – pouco adequadas
quando se trata da Fazenda Pública –, as sanções mais eficazes são a
responsabilização por improbidade administrativa e a intervenção federal ou
estadual no estado ou município; e, em âmbito mais limitado, a imputação ao
prefeito municipal o crime de responsabilidade;
7. todas as espécies de ações – coletivas, individuais com efeitos coletivos,
ou meramente individuais – são idôneas a provocar o controle e a eventual
intervenção do Judiciário nas políticas públicas.” (GRINOVER, pp. 35-36)
(grifos e negritos acrescidos)
No mesmo texto, quando trata do mínimo existencial, cita a autora em questão Paulo Sérgio Duarte da
Rocha Júnior:
Costuma-se incluir no mínimo existencial, entre outros, o direito à educação
fundamental, o direito à saúde básica, o saneamento básico, a concessão de
assistência social, a tutela do ambiente, o acesso à justiça (ROCHA JUNIOR,
2008, p. 21-24). (GRINOVER, pp. 18)
As conclusões da Professora Ada Pellegrini afasta os argumentos expendidos pelo acórdão do Tribunal
gaúcho.
Ademais, a invocação da Lei nº 11.445/2007 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como base
legal para atribuir à responsabilidade individual a construção de fossas e sumidouros foge completamente à
interpretação teleológica e sistemática ou mesmo à luz da Constituição Federal.
Vejamos. Uma interpretação não sistemática dos artigos 5º e 45 da Lei nº 11.445/2007 poderia conduzir
à interpretação do TJRS sobre o assunto:
“Art. 5o Não constitui serviço público a ação de saneamento executada
por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de
terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de
saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de
resíduos de responsabilidade do gerador.
(....)
Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da
entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente
urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de
outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.
§ 1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão
admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de
afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as

normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis
pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.
§ 2o A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de
água não poderá ser também alimentada por outras fontes.” (negritos
acrescidos).
O fato de a Lei das Diretrizes Nacionais de Saneamento permitir a existência de soluções individuais de
abastecimento de água e destinação final dos esgotos sanitários em absoluto elide a obrigação de o Município
prestar tal serviço. A lei destaca que tais soluções são admitidas na ausência de redes públicas de saneamento
básico e tal ausência não deve ser estimulada por meio de decisões tal qual a comentada mas, sim, refutada
inclusive em sede judicial. Note-se, ainda, que o caput do art. 5º quando prevê que não constitui serviço público
a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de
terceiros para operar os serviços é porque existem casos em que essas ações de saneamento executadas por meio
de soluções individuais são operadas pelo próprio poder público. Essa é uma realidade constatada facilmente no
interior do Estado do Rio Grande do Norte, onde muitos municípios custeiam o esgotamento das fossas sépticas
(solução individual) das residências dos munícipes. A Lei nº 11.445/2007 reconhece essa realidade e afirma
somente não ser serviço público as soluções individuais operadas sem a dependência de terceiros.
IV - APLICAÇÃO NA PRÁTICA
No atual contexto institucional, é imprescindível, para a concepção e aplicação das políticas públicas, a
integração dos conteúdos constitucionais, considerando os fundamentos fixados nos acordos internacionais.
Tratando-se de intervenções que envolvem problemas relacionados à habitação, é importante identificar se a
situação avaliada apresenta alguma relação com a herança histórica que obrigou à segregação e exclusão
socioambiental de vastos segmentos populares, impelindo-os às condições de irregularidade, ilegalidade e
insalubridade urbana sobre a qual se deve intervir.
Nesse sentido, o parecer emitido por Bentes Sobrinha (2008), em face de demanda apresentada pela 45ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Natal, envolvendo problema de lançamento
de água servida em via pública, no Município de Natal, assume uma importância balizar na orientação de casos
semelhantes, uma vez que enfatiza a necessidade imperativa de identificação da relação entre o problema
ambiental e a situação social dos autores responsáveis pela irregularidade/ilegalidade. Ademais, o referido
parecer, apresenta uma orientação metodológica que pode ser observada quando existir a necessidade de adoção
de medidas objetivando a recuperação da qualidade ambiental, vinculando-as à necessidade de respeito aos
direitos humanos e, particularmente, às especificações relativas ao direito à habitação.
Bentes Sobrinha (2008) contextualiza a vulnerabilidade dos grupos sociais nela inseridos como: “a
incapacidade de populações de competirem em bases iguais pelos recursos e oportunidades”, ressaltando que
essa vulnerabilidade é frequentemente causada pela marginalização e exclusão decorrentes dos processos
socioeconômicos e das tomadas de decisões políticas.
O conceito de vulnerabilidade social é balizado, sobretudo, pelas legislações municipais. No município
de Natal, por exemplo, o Plano Diretor determinou que população de interesse social é aquela cuja renda familiar
mensal seja de até 3 salários (art. 6º). Todavia, há outros mecanismos de identificação desse segmento. Se o
plano diretor define áreas de especial interesse social (AEIS – como no art. 7º do Plano Diretor de Natal) ou
zonas de especial interesse social, nas habitações desses locais, a vulnerabilidade social é presumida. Em
políticas públicas de assistência social, os casos mais graves de vulnerabilidade social são assistidos por ações de
programas como o “Bolsa Família”, o “Programa do Leite” (estadual), dentre outros. Via de regra, os agentes
públicos que atuam em programas de “Saúde da Família” e de erradicação do mosquito da dengue, por exemplo,
também podem fornecer subsídios para balizar a aplicação do referido conceito, em cada município específico.
Segundo Bentes Sobrinha (2008), em se tratando de casos que envolvam populações vulneráveis, a
precariedade sanitária dos assentamentos deve ser compreendida como uma dívida do Estado para com esses
grupos sociais, no que tange à efetivação do Direito à Moradia. Portanto, a primeira instância a ser
responsabilizada deve ser o poder público que age irregularmente, quando deixa de promover o planejamento e,
por conseqüência, as ações garantidoras dos direitos humanos fundamentais, dentre as quais a habitação digna e
o meio ambiente saudável. Então, cabe a este ente a responsabilização preliminar pela suposta infração. Caso
contrário, significaria penalizar duas vezes a população vulnerável que vive em assentamentos irregulares e
precários: a primeira ao forçar que o indivíduo vulnerável resolva, de qualquer modo, sem qualquer assistência e
de forma precária, sua urgente necessidade de abrigo e a segunda, por penalizar esse indivíduo, quando deixa de
observar os requisitos legais aplicáveis à construção da moradia digna e que respeite as regras sanitárias.
Quando destaca, em seu parecer, a necessidade de identificar se a ocorrência do lançamento de águas
servidas sobre vias públicas apresenta alguma relação com a inserção do agente em segmento social vulnerável,
Bentes Sobrinha (2008) alerta sobre o fato de que os princípios constitucionais, interpretados com base nas
premissas assumidas nos acordos internacionais, passam a constituir obrigações do poder público, a serem
efetivadas por meio da promoção de políticas públicas voltadas ao resgate da cidadania dos grupos vulneráveis,

ou seja, dos segmentos sociais incapazes de competir, em bases iguais, pelos recursos e oportunidades
decorrentes dos investimentos coletivos que qualificam a cidade formal e legal.
Desse modo, verificando-se a inserção do agente em condição de vulnerabilidade social, existe,
preliminarmente, uma obrigação, por parte do poder público, de promover ações que assegurem o direito à
moradia digna, incluindo nesse escopo o direito ao saneamento ambiental. Doutro lado, isso implica não cobrar
do agente fragilizado a obrigação de promover a medida destinada a cessar a irregularidade destacada, em nível
que supere sua capacidade individual. Nesses casos, o Município deve ser chamado à responsabilidade para que
atue diretamente na solução do problema.
Quando se verifica a necessidade de definir medidas destinadas à solução de problemas que envolvem o
lançamento de águas servidas em vias públicas, devem ser aplicados procedimentos voltados à identificação da
origem do problema, recomendando-se a efetuação de vistoria destinada à verificação do caso particular,
buscando identificar:
1) as características do assentamento no qual incide o imóvel que promove o lançamento de água servida na via;
2) a existência de sistema de coleta de esgoto na área vistoriada;
3) se o lançamento de água servida existe apenas no imóvel vistoriado ou se ocorre em outros imóveis da
vizinhança;
4) a condição social do agente responsável pela irregularidade;
5) a condição de comprometimento do lote com a edificação;
6) se existe condição de solução do problema, mediante a construção de sistema individual de destinação final de
esgoto;
7) se existe necessidade de formulação de um programa destinado ao saneamento básico do assentamento
vistoriado.
Identificada a situação, caso se verifique a capacidade do agente responsável de promover
individualmente as medidas necessárias ao saneamento do problema, devem ser adotadas as medidas específicas
para a solução do problema. Por outro lado, verificando-se que se trata da habitação precária e de agente incluído
em segmento vulnerável, recomenda-se o chamamento dos órgãos públicos responsáveis pelas políticas do
saneamento e da habitação de interesse social, visando, inicialmente, ao estabelecimento de ações paliativas,
dando sequência ao planejamento e efetivação de solução definitiva.
Observa-se que, dependendo da condição social do agente, a medida paliativa pode gerar a necessidade
de construção do sistema individual de destinação das águas servidas e, também, do periódico serviço de
esgotamento da fossa séptica, ambos ao encargo do poder público, podendo se dá por meio de um programa
específico para essa finalidade.
Contudo, se o autor do lançamento das águas servidas na via pública não se enquadra no conceito de
população vulnerável ou de área de especial interesse social, identifica-se que seria dever do proprietário adotar
as medidas para não gerar transtornos e problemas de saúde para a população residente na vizinhança.
Torna-se importante alertar sobre a importância de intervir, com prioridade, sobre situações que
envolvem o lançamento de águas servidas em via pública, uma vez que, independente do caso, tal situação
potencializa vários riscos à saúde pública, incluindo a possibilidade de proliferação de doenças como a dengue
que, na atualidade, apresenta-se uma séria ameaça à saúde da população de várias cidades do Estado. Ademais, o
lançamento de águas servidas em via pública adquire especial gravidade, uma vez que, essas se tornam vetores
para a proliferação de doenças de veiculação hídrica, submetendo as pessoas que transitam nos locais onde são
lançadas e acumuladas.
V – CONCLUSÃO
Desse modo, ante a notícia de águas servidas na via pública, deve o Ministério Público tentar fazer
cessar a irregularidade, diferenciando a situação dos agentes integrantes dos grupos sociais vulneráveis, daqueles
que podem arcar com as soluções individuais do problema. No primeiro caso, o Estado deve ser chamado à
responsabilidade. No segundo, cabe ao agente promotor da irregularidade o ônus da solução. De todo modo, o
lançamento de águas servidas na via pública constitui um problema ambiental que exige prioridade de
intervenção do município, podendo iniciar por medidas destinadas à minimização do problema, tendo-se em
vista a adoção das medidas mitigadoras, a médio e longo prazos, cabendo, a partir da abordagem inicial, o
monitoramento sistemático das ações do planejamento que levam à solução definitiva do problema, fazendo
valer as previsões da ordem urbanística e ambiental vigentes, enquanto indicativo do cumprimento das funções
administrativas do poder público constituído.
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