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RESUMO 

 O presente trabalho objetiva investigar a sustentabilidade urbanístico-

ambiental. Trata-se de um trabalho também de direito constitucional, pois a 

sustentabilidade está diretamente ligada ao direito à vida digna. Trabalha-se com 

teoria do direito, com a finalidade de dar suporte consistente ao trabalho. A 

escolha do tema justifica-se em virtude da controvérsia existente na ciência do 

direito a respeito do papel da sustentabilidade urbanístico ambiental. Articula-se 

a sustentabilidade, como um direito constitucional fundamental. A 

sustentabilidade é fundamento do próprio direito à vida. Trata-se de cláusula 

pétrea, pois preserva o principal direito fundamental: o direito à vida digna. O 

plano diretor tem papel fundamental na efetivação da sustentabilidade das 

cidades. Estuda-se instrumentos de prevenção e precaução para o 

desenvolvimento da sustentabilidade, bem como o papel do Ministério Público, 

como agente fiscalizador. Articula-se ainda com a matéria saneamento básico, 

como instrumento empírico de constatação de problemas, na área da 

sustentabilidade urbanístico-ambiental das cidades. Trata-se de um direito 

constitucional fundamental, digno de concretização e dimensionamento. 

 

Palavras-Chave: Sustentabilidade Urbanístico-Ambiental. Direito 

Constitucional Fundamental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 This paper aims to investigate issues related to urban and environmental 

sustainability.  The research relates to constitutional law once sustainability is 

directly linked to the right to a dignified life. Law theories were emphasized in 

order to give consistent support for the work.  Since there is an existence of 

controversy in the science of law regarding the role of urban environmental 

sustainability, the research justifies itself. Sustainability is as a fundamental 

constitutional law, it is the foundation of the right to life itself. It is also 

understood as an immutable clause once it preserves the main fundamental right: 

the right to dignified life. It is well known that the city’s Master Plan plays a 

fundamental role in promoting sustainability issues. The research dealt with 

prevention and precaution instruments for sustainability development as well as 

investigate the role of the prosecutor as an inspection agent. Thus, basic 

sanitation is dealt with and acknowledged as an empirical problem finding in the 

area of urban and environmental sustainability of cities. This is a fundamental 

constitutional right, worthy of implementation and scaling. 

 

Keywords: Urban and Environmental Sustainability. Constitutional Law. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho trata sobre o tema sustentabilidade urbanístico-

ambiental, com um enfoque notadamente voltado ao direito urbanístico e 

ambiental. Delimitei o tema analisando especificamente a sustentabilidade como 

um direito constitucional fundamental. Trata-se de ressaltar o papel do direito 

fundamental constitucional da sustentabilidade. Constata-se que sem o 

desenvolvimento urbanístico-ambiental sustentável, não se preserva o direito 

fundamental à vida. 

 Verifica-se que o tema é pouco abordado e desenvolvido no Brasil, a não 

ser em capítulos de coletâneas de artigos. Por isso, trata-se de tema instigante, 

que mereceu pesquisa árdua, no sentido de analisar as correntes existentes na 

teoria urbanístico-ambiental. Extrai-se conclusões pessoais sobre o tema, com 

uma abordagem nitidamente baseada no direito constitucional. A natureza 

descritiva deste trabalho é evidente, por ser ainda dissertação de mestrado, o que 

me fez realizar uma pesquisa procurando o máximo de opiniões possíveis sobre 

o tema. O que não me fez abrir mão das conclusões pessoais, diante do 

articulado. 

 Decidi dividir o trabalho em quatro capítulos. Entendo que um trabalho 

acadêmico tem que se restringir ao máximo possível, evitando a dispersão do 

leitor em temas que não interessam à discussão central. O tema central já é 

muito extenso, optando pelo foco total em tal tema. 

 Dessa forma, no primeiro capítulo procurei problematizar e localizar a 

discussão, para que o leitor tenha a opção de se situar no tema e continuar a 

leitura, caso se interesse pelo contexto. Isso, no intuito de trazer o intróito do 

principal a ser discutido no trabalho, como forma de enfatizar a importância do 

tema. Além de ressaltar a visão inovadora de alguns aspectos a serem abordados 

nos capítulos posteriores, deixando claro que o trabalho não se manterá apenas 

na reprodução de conhecimento, sem análises pessoais, pois procurei provocar 

diálogos entre os principais autores sobre o tema, no intuito de avançar na teoria 



urbanístico-ambiental, com minhas reflexões e críticas pessoais. 

 No capítulo dois, destaquei a sustentabilidade urbanístico-ambiental como 

direito constitucional fundamental. Caminha-se pelo direito fundamental à vida 

digna, constatando-se que quando se preserva a sustentabilidade, preserva-se a 

vida digna. Trabalhei também os princípios da prevenção e precaução, como 

alicerces da sustentabilidade, ou seja, como instrumentos de prevenir o dano, 

seja o cientificamente constatado ou não, em virtude do princípio da dúvida em 

favor do meio ambiente. Verificou-se ainda as invasões da economia e política 

no direito urbanístico-ambiental, o que gera danos. Trata-se de uma relação 

patológica entre os sistemas. Articulei a respeito do estudo de impacto ambiental 

e seu respectivo relatório, como instrumentos de prevenção e precaução. Por 

último, o acesso à justiça, como mecanismo de desenvolvimento da 

sustentabilidade. 

 No capítulo três, após ter dado ao leitor uma visão geral sobre o tema, 

analisei o papel do Ministério Público nas agressões ao direito urbanístico-

ambiental. Trabalhei o Ministério Público, como protagonista e fiscal da 

sustentabilidade, como direito constitucional fundamental. Não foram 

esquecidas as dificuldades institucionais do M.P na defesa do tema. Por outro 

lado, apesar das dificuldades, mencionei os instrumentos de atuação ministerial 

na defesa do direito urbanístico-ambiental e da sustentabilidade, tais como: 

inquérito civil público, recomendações, audiências públicas, termo de 

ajustamento de conduta e a ação civil pública, esta como instrumento de acesso 

ao Judiciário. Trabalhei soluções extrajudiciais de conflitos urbanístico-

ambientais, no que pertine à sustentabilidade, bem como a solução judicial, 

através da ação civil publica, quando não possível a solução do conflito 

extrajudicialmente através de termo de ajustamento de conduta. 

 No quarto e último capítulo, trouxe uma análise empírica da questão do 

saneamento básico no Município de Natal. O objetivo foi demonstrar que os 

problemas de saneamento necessitam ser solucionados, para que a 

sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito constitucional fundamental, 



ganhe efetividade. Percebeu-se que a maior parte dos problemas de saúde das 

cidades estão ligadas a problemas de saneamento. Por isso, trabalhei questões 

específicas de Natal, como: ação judicial para garantir a potabilidade da água 

para consumo humano, ação judicial  contra problemas no sistema de 

esgotamento sanitário, ação judicial para tratamento de efluentes e resíduos de 

fossas e, finalmente, ação judicial para combater problemas dos efluentes 

industriais do distrito industrial de Natal. Todos casos judicializados, em busca 

da sustentabilidade urbanístico-ambiental. Por último, trouxe algumas 

estatísticas alarmantes de problemas de saneamento básico no Brasil, ligando à 

questão do direito fundamental à vida digna. 
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CAPÍTULO I 

Problemática e Localização da Discussão 

1.1 O Direito Urbanístico-Ambiental e o Direito Fundamental à Vida 

 
 O direito urbanístico é o conjunto das atividades que regulam o poder 

público, no que diz respeito ao ordenamento dos espaços habitáveis, ou seja, 

regula-se através deste direito as atividades urbanísticas. Já a ciência do direito 

urbanístico visa a sistematizar o conhecimento de tais normas e princípios 

reguladores da atividade urbanística. 1 A regulação dos espaços habitáveis, 

enfim, é importante para se evitar o crescimento desordenado das cidades. A 

ciência do direito urbanístico possibilita uma visão panorâmica das normas que 

regulam as condutas humanas pertinentes às atividades urbanísticas. 

 Vale destacar que a expressão direito urbanístico-ambiental vem ganhando 

destaque na doutrina. Trata-se de expressão consagrada, a qual retrata os pontos 

de contato entre o direito urbanístico e o direito ambiental. 

 A intersecção entre o direito urbanístico e o direito ambiental é Evidente. 

Sempre que se trata do direito urbanístico, aborda-se indiretamente o direito 

ambiental, pois o direito urbanístico sempre se refere ao ambiente de vida. O 

urbanismo é adequado às necessidades do meio ambiente. O meio ambiente 

urbano é o paradigma neste encontro dos dois ramos do direito referidos, 

destacando-se o elemento humano na sua coletividade. A ordenação dos espaços 

em que se desenvolvem as atividades humanas é elemento essencial para 

qualidade do direito urbanístico-ambiental. A relação coletiva do ser humano no 

seu ambiente urbano é o destaque da matéria.2 

 A Professora acima destaca, com detalhes, que não interessa para o direito 

urbanístico-ambiental as relações do ser humano isoladamente. Enfatiza que 

                                            
1 SILVA, 2006: 36-37. 
2 DI SARNO, 2004: 89-94. 
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interessam às relações coletivas, dentro do espaço urbano, com repercussões 

também ambientais, em virtude da qualidade de vida intrínseca ao meio 

ambiente urbano. Portanto, não se pode mais destacar o direito urbanístico de 

suas conseqüências ambientais. 

 Enfatiza-se também a afinidade entre o direito ambiental e urbanístico, pois 

ambos se preocupam com o bem estar das pessoas. Diante disso, a elevação da 

qualidade de vida nas cidades necessita de uma efetiva aplicação das normas 

urbanísticas e ambientais, principalmente diante da ligação dos dois ramos já 

referida. Destacando-se que o direito ambiental cuida do combate à poluição 

atmosférica, sonora, visual, dos recursos hídricos nas cidades; enquanto que o 

direito urbanístico cuida do parcelamento, ocupação e uso do solo urbano. 3 

Enfim, não há como se separar os dois ramos do direito já mencionados, quando 

se trata de concretizar a sustentabilidade. Este conceito merece uma 

concretização urbanístico-ambiental, em virtude da qualidade de vida nas 

cidades merecer dupla proteção. 

 Ainda para destaca a ligação entre o direito urbanístico e ambiental, vale 

lembrar das questões referentes à poluição, decorrentes do desenvolvimento 

tecnológico, como: a poluição sonora, eletromagnética e luminosa. 4Tais 

exemplos demonstram que a qualidade urbanística das cidades é atingida, 

afetando-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado, principalmente diante 

dos efeitos danosos das atividades tecnológicas. Amplia-se assim o conceito de 

meio ambiente equilibrado. 

 Por outro lado, a constitucionalização do direito ambiental tem sua 

relevante importância, principalmente por: estabelece-se um dever genérico de 

não degradar, ou seja, uma explorabilidade limitada, ecologização da função 

social da propriedade, a proteção ambiental como direito fundamental, 

legitimação constitucional da regulamentação do Estado, redução da 

discricionariedade administrativa, ampliação da participação pública, 

proeminências dos princípios e direitos ambientais, segurança normativa, 
                                            
3 FIGUEIREDO, 2004:27-28. 
4 MARQUES, 2008: 215-231. 
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paradigma da constitucionalidade e, finalmente, uma leitura constitucional da 

legislação infraconstitucional.5 

 A força normativa da Constituição, primeiramente, tem relevante valor 

simbólico. Reforça-se a idéia de desenvolvimento sustentável e de 

sustentabilidade urbanístico-ambiental, através do principal diploma normativo.  

 A propriedade, além da sua função social, assume uma função  sócio-

ambiental. A Constituição destaca isso, quando separa uma capítulo próprio para 

reger o meio ambiente. 

 A proteção ambiental, como direito fundamental, eleva o meio ambiente a 

direito humano, dentro do mínimo existencial, sendo, portanto, cláusula pétrea, 

pois diretamente ligado ao direitos fundamentais do indivíduo e da sociedade. O 

reconhecimento da sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito 

fundamental, é um grande passo para concretização das garantias de sua 

proteção. 

 A regulamentação do Estado ganha legitimidade constitucional. O Estado 

quando intervém na ordem econômica, para proteger o meio ambiente, está 

amparado na Constituição, diploma maior. Ganha uma carga de legitimidade, 

principalmente em área que afeta os interesses econômicos, os quais têm muita 

força na sociedade. A própria constituição dá expressamente a possibilidade de 

se limitar uma área de proteção, quando possibilita a intervenção na ordem 

econômica. Logicamente, o princípio da proporcionalidade, principalmente na 

sua vertente da proibição de excessos, além da análise da necessidade e 

adequação da intervenção, fazem-se necessários nesse contexto de limitação de 

direitos individuais. 

 A constitucionalização da proteção ambiental também serve de limites à 

discricionariedade do Estado. Isso em relação aos três poderes. Haverá um 

paradigma, em que a restrição de tal direito fundamental não será possível. 

Evita-se leis infraconstitucionais restritivas, bem como atuação normativa do 

executivo restritiva, como também obriga o Poder Judiciário a proteger o meio 
                                            
5 BENJAMIN, 2007: 68-81. 
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ambiente, em suas decisões, conforme a Constituição. 

 A participação pública, na proteção do direito ambiental 

constitucionalizado, torna-se mais destacada. Como se trata de um direito 

fundamental, a imprensa, a sociedade e o público discutem mais no espaço 

público a idéia de proteção ambiental. Instrumentos de proteção, como as 

audiências públicas, tornam-se  mecanismos de manifestação dos dissensos, em 

relação à matéria. 

 A segurança normativa da constitucionalização do direito ambiental é 

relevante. Primeiro, quando possibilita uma leitura constitucional da legislação 

infraconstitucional por parte dos intérpretes. Segundo, quando possibilita o 

controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, que ofendam os 

princípios e regras constitucionais de proteção ambiental. Difusamente, tal 

controle é feito por todo o poder judiciário. Concentradamente, o STF exerce tal 

mister, quando controla a constitucionalidade da lei em tese. 

 Enfim, o destaque dado pela Constituição brasileira,  na proteção do meio 

ambiente, tem sido sem sombra de dúvidas, um fator de legitimação da 

discussão. Quiça, se não estivesse a matéria constitucionalizada, não tivesse a 

importância hoje alcançada nos debates públicos. Como norma fundamental, a 

Constituição traz as principais preocupações da sociedade. Uma delas é a 

proteção do desenvolvimento urbanístico-ambiental sustentável, fortalecido 

neste trabalho, como um direito humano fundamental. 

 Há, por outro lado, quem sustente a existência de riscos na 

constitucionalização da proteção ambiental. Estes defendem uma Constituição 

com um texto mais vago e ambíguo, com conceitos indeterminados e abertos, 

dificultando a utilização de conceitos constitucionais para fins de degradação. 

Tal tese parte da idéia de que a Constituição não pode ter conceitos ainda em 

formação e não maduros. Além de que engessaria as mudanças, que o próprio 

desenvolvimento tecnológico e social faria.6 

 Tal visão está preocupada com o engessamento das relações em virtude de 
                                            
6 BENJAMIN, 2007: 81-82. 
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um texto mais preciso. Afirma também o risco do próprio texto constitucional 

ser utilizado, como fundamento para degradação ambiental, diante da 

interpretação. Mesmo assim, entendo que a constitucionalização ambiental, tem 

sido no Brasil, um mecanismo de desenvolvimento da sustentabilidade, como 

direito fundamental. Tais riscos levantados são muito abstratos. Além de que 

nossa tradição de Constituição analítica, leva a sociedade a considerar a 

relevância daquilo que está escrito no texto constitucional. 

 É necessário enfatizar que o direito à vida é direito fundamental do cidadão 

brasileiro, nos termos do art. 5 º, caput, da Constituição Federal do Brasil. 

 Tal pressuposto é de fundamental importância para percebermos que a 

sustentabilidade urbanístico-ambiental está diretamente ligada a tal direito, pois 

um crescimento urbano desordenado, o qual comprometa a sadia qualidade de 

vida, interfere diretamente no direito à sadia qualidade de vida. 

 Diante disso, trabalharei o sentido da sustentabilidade urbanístico-

ambiental, como direito fundamental do indivíduo e da coletividade, porque 

reflexamente o direito à vida está em cotejo. 

 Afirma-se que a degradação ambiental é preocupação de todos. A vida 

humana depende da preservação da natureza e de todos os seus elementos. A 

qualidade de vida é direito fundamental da pessoa humana. A projeção do direito 

à vida passa pela manutenção de condições de suporte ambiental. Trata-se de 

uma nova necessidade social. 7 

 Resta claro que o direito à vida não está isolado do meio ambiente. 

Trabalhar o direito à vida, necessariamente, passa pelos cuidados com o que 

circunda a vida. Trata-se de direito fundamental, pois, preservando-se o meio 

ambiente, reflexamente , protege-se a vida. 

 Primeiramente é muito importante observar o tratamento constitucional no 

que diz respeito ao desenvolvimento urbano, e a atuação dos entes federados, 

com enfoque  no papel da União, para delimitar um entendimento a cerca do 

                                            
7 AFONSO DA SILVA, 2007: 58. 
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significado de desenvolvimento urbano.  

  A Constituição, ao tratar das competências dos Entes Federados, 

estabelece uma vinculação entre desenvolvimento urbano e elementos essenciais 

para a vida nas cidades que são habitação, saneamento básico e transportes 

urbanos nos termos do inciso XX do artigo 21. Atribui-se à União, a 

competência para estabelecer diretrizes neste área de atuação do Estado 

brasileiro. 

 Como bem se descreve, a competência é um poder especial para impor, 

restringir e alterar direitos. 8 A Constituição Brasileira é rica na distribuição das 

competências, principalmente diante do pacto federativo, em que há participação 

política dos entes menores na formação da vontade estatal. 

 Afirma Farias que em matéria de competência legislativa, o que prevalece  

é a competência concorrente entre União, Estados, Distrito Federal, cabendo à 

união legislar sobre normas gerais. Cabe aos Estados e Distrito Federal a 

competência para suplementar as normas gerais da União. Havendo dúvidas na 

interpretação, deve-se prestigiar a norma mais restritiva, ou seja, a que proteja 

melhor o direito fundamental à vida. 9 

 Vale ressaltar que se deve aplicar o princípio da dúvida em favor da 

natureza. Esta é a idéia presente em Farias. Resta evidente também que os 

Municípios também têm competência para legislar em matéria de interesse local. 

Tal previsão se encontra na Constituição. O importante da normas gerais da 

União é dar um caráter restritivo na ofensa ao meio ambiente. Apresentam-se 

balizas, em que a legislação local e regional terão limites. 

 Enfatize-se ainda que tal sistema de repartição de competências legislativas 

disciplinadas na Constituição Federal é condizente com a forma federativa de 

Estado. Adota-se no Brasil a Federação, preocupando-se com a autonomia dos 

entes federados. Evita-se que a União centralize tudo, como se fosse um Estado 

unitário. 

                                            
8 DI SARNO, 2006: 62. 
9 FARIAS, 2009: 132-144. 
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 Diante desta vinculação com a Constituição Federal, pode-se segundo 

Saule Junior, adotar-se a compreensão de desenvolvimento urbano conforme o 

Ministério das Cidades em seu Caderno sobre Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, nos seguintes termos:  

 

Podemos definir o desenvolvimento urbano como a melhoria das 
condições materiais e subjetivas de vida nas cidades, com diminuição 
da desigualdade social e garantia de sustentabilidade ambiental, social 
e econômica. Ao lado da dimensão quantitativa da infra-estrutura, dos 
serviços e dos equipamentos urbanos, o desenvolvimento urbano 
envolve também uma ampliação da expressão social, cultural e 
política do indivíduo e da coletividade, em contraponto aos 
preconceitos, a segregação, a discriminação, ao clientelismo e a 
cooptação econômica.10 

 A partir do entendimento deste conceito, verifica-se que o 

desenvolvimento urbano está diretamente ligado ao direito à vida digna, como 

direito fundamental. Daí o conceito de sustentabilidade urbanístico-ambiental, 

como direito fundamental. O elemento vida nas cidades é fator de consideração 

na proteção de tal direito. 

 Enfim, o desenvolvimento urbano é necessário a ordenação e regulação do 

território, a habitação, o transporte urbano e o trânsito, o saneamento ambiental, 

os serviços de infra-estrutura urbana, a política fundiária, destacando-se a 

regulação do uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, dos serviços e 

infra-estrutura urbana, inclusive, financiamento público. 11 Neste trabalho, 

focarei empiricamente na questão do saneamento básico, como forma empírica 

de se trabalhar o conceito de sustentabilidade como direito constitucional. 

 A distribuição de competências materiais na Constituição é fator de 

                                            
10 SAULE JUNIOR, 2007: 98. Definição adotada por Nelson Saule Júnior, extraída do Caderno 
Ministério das Cidades Desenvolvimento Urbano. Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano 1, novembro de 2004, página 8. 
 
 
11 SAULE JÚNIOR, 2007: 98. 
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equilíbrio, resultante do pacto federativo. 12  

 Essa repartição de competências, seja material ou legislativa, preserva o 

pacto federativo e a proteção do direito à vida digna por todos os entes 

federados, através da preservação de uma sustentabilidade urbanístico-ambiental 

ligada diretamente á vida. 

 O parágrafo único do Artigo 23, CF, dispõe da necessidade de uma lei 

complementar para fixar normas para a cooperação entre a União e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Conforme o Artigo 69, 

CF, as leis complementares serão aprovados por maioria absoluta. Enquanto tal 

lei não é editada vale materialmente a predominância do interesse e a 

subsidiariedade, como princípios norteadores, dos conflitos de competência 

material em matéria urbanístico-ambiental. 

 Farias, entende nesse sentido, quando afirma que cabe á união no caso de 

interesses predominantemente nacionais ou regionais, cabendo aos Estados agir 

administrativamente nos interesses predominantemente estadual e 

intermunicipal e aos Municípios nos interesse predominantemente locais. 

Reconhece ainda que o princípio da predominância de interesses não soluciona o 

conflito por completo, diante da relatividade do impacto e do interesse comum 

em agir. 13 

 O referido autor chega a conclusão de que o princípio da predominância do 

interesse não soluciona totalmente o conflito material de competências entre os 

entes federativos.  

 Por isso, com suporte em Krell, entende que o princípio da subsidiariedade 

seria o segundo passo para se solucionar os referidos conflitos. Entendendo que 

o ente menor, no caso o Município, deve agir primeiro, até chegar-se ao ente 

maior a União, em virtude da capilaridade do ente mais próximo. 14 

                                            
12 SAULE JÚNIOR, 2007: 99. 
13 FARIAS, 2009: 148. 
14 KRELL APUD FARIAS, 2009: 149-150. 
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 Portanto, diante da ausência da lei complementar referida, os autores 

trabalham com tais critérios, para solução dos conflitos de competência material 

em matéria urbanísco-ambiental. 

 Na atual constituição federal, artigo 24, inciso I, o constituinte deixou claro 

que em matéria de direito urbanístico, compete a União, Estados e Distrito 

Federal legislar concorrentemente. 

 Em matéria urbanística a Constituição afirma no seu artigo 21, inciso XX, 

que compete à União “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 

inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, bem como, 

conforme art. 21, IX: “elaborar e executar planos nacionais e regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 

 Estatui ainda, em matéria urbanística, o artigo 23 da Constituição Federal, 

nos seguintes termos: 

 

Art.23. É competência comum da União, dos Estados , do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

IX- promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 

 

 Dessarte este artigo trata das competências administrativas, ou seja, do 

poder executivo, comuns entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Portanto, todos os entes federados têm parcela da competência comum, para 

agirem administrativamente, através de atos normativos, no sentido da proteção 

do meio ambiente urbano. 

 No que diz respeito à competência legislativa, o artigo 24, CF, elenca que 

compete concorrentemente à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal 

legislar sobre: 

I-(...) direito urbanístico; 
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VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

 Trata-se da competência legislativa concorrente, segundo a qual a União 

deve estabelecer normas gerais e os Estados e Distrito Federal normas 

específicas sobre as matérias nele elencados. 

 Os Estados Federados também têm suas competências exclusivas, isso 

verifica-se, no artigo 25, §3º, da Constituição.  

 Da mesma forma que os Estados, os Municípios também têm seu campo de 

competência exclusiva. A competência dos municípios sobre a política urbana é 

preponderante em relação a competência da União e dos Estados. Suficiente 

observar com a leitura das competências estabelecidas no artigo 30 e nas normas 

do capítulo da política urbana, artigo 182, que definem o Município como o 

espaço político institucional, para a realização constitucional das normas 

dirigentes da política urbana em especial através do plano diretor. 

 O Município de acordo com o artigo 30, incisos I e II, tem competência 

para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal 

e a estadual no que couber. Além do artigo 30, inciso VIII, de promover o 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

 A importância do Município em matéria urbanístico-ambiental também 

está evidente, conforme o artigo 182 da Constituição, em que a previsão de que 

a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 

habitantes. 

 Aqui novamente, percebe-se a sustentabilidade urbanístico-ambiental, 

como direito. Mais do que isso, temos o direito fundamental á sustentabilidade 

urbanístico ambiental. Quando o artigo 182 prevê o bem estar de todos os seus 

habitantes, tal conceito está diretamente ligado à sadia qualidade de vida. 
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 A importância do plano diretor15 é evidente, na manifesta função sócio-

urbanística da propriedade, com o fundamento constitucional mais uma vez de 

preservar o direito a vida. 

 Portanto, a atribuição dos entes federados é de fundamental importância 

para proteção deste direito: a sustentabilidade urbanístico-ambiental. Seja em 

suas competências administrativas ou legislativas. Os conceitos de direito à vida, 

em um sentido mais amplo, trarei com mais detalhes em capítulo próprio. 

 

1.2 A Importância do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor Para 

Sustentabilidade Urbanístico-Ambiental 

 
  A promulgação da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 

denominada de Estatuto da Cidade, foi um marco extremamente relevante para o 

desenvolvimento urbano sustentável. Tal lei regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, os quais tratam da Política Urbana e estabelece as 

diretrizes gerais para o ordenamento urbano. 

 Destaca-se a importância do estatuto da cidade para retificação da exclusão 

social e demais mazelas urbanas.16 Trata-se de diploma que vem regulamentar o 

tratamento urbano dado pela Constituição. O constituinte percebe que o 

crescimento desordenado das cidades pode gerar problemas coletivos de grande 

proporção. 

 Considera-se uma melhor ordenação do espaço urbano, com perspectivas 

de proteção ambiental. Visa a solucionar questões graves, como: moradia, 

saneamento, além de outras mazelas urbanas, as quais atingem, principalmente à 

população carente. 

 Como cabe ao Município as matérias  de interesse local, a Constituição 

                                            
15 Art. 182, §1 º: “O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana. § 2 º: “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
16 PIRES, 2007: 133. 
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deixou ao Município um papel destacado na questão urbanístico-ambiental, 

principalmente no que diz respeito à sustentabilidade. A população local é que 

enfrenta os problemas urbanísticos, portanto, o Município, diante de nossa 

Federação, ganha um papel constitucional bastante destacado na construção da 

sustentabilidade urbana.  

 O Estatuto da cidade resgatou o interesse do Estado pelas questões 

urbanas. Trata-se de uma complementação constitucional indispensável ao 

escopo constitucional urbanístico-ambiental. 

 A terminologia plano diretor surge com a Constituição Federal de 1988. O 

art. 182 é destaque sobre a matéria. Em decorrência disso, o planejamento 

urbano e o plano diretor tornam-se alicerces indispensáveis à política urbana.17 

A constituição reconhece que crescer sem planejar é algo que não se coaduna 

com os avanços de uma sociedade moderna e complexa. A idéia de 

planejamento urbanístico-ambiental é simplesmente um planejamento do direito 

à vida digna. O Estatuto da Cidade veio para dar uniformidade a um 

planejamento coeso, em virtude das omissões constitucionais.  

 Menciona o art. 182 da Constituição Federal de 1988: “A política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 

habitantes.” A idéia de bem estar de todos os habitantes está aliada à 

sustentabilidade urbana. O plano diretor foi criado constitucionalmente, como o 

instrumento de viabilização de tal mister. A cidade passa a ter uma função 

social, havendo, inclusive, penas para quem não utilizar bem da propriedade 

urbana. 

 Portanto, o desenvolvimento sustentável das cidades passa a ser 

preocupação constitucional. A questão da planificação e do plano diretor torna-

se instrumentos de concretização de tal objetivo. Trata-se da ordenação das 

cidades, com base no plano diretor. 

                                            
17 PIRES, 2007: 135. 
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 Existe crítica relevante sobre a não estipulação constitucional de um 

conteúdo mínimo do planejamento, bem como a ausência de previsão de sanções 

para o caso do planejamento não existir. O estatuto da cidade veio preencher tal 

lacuna.18 

 Como a Constituição não balizou as regras gerais do planejamento, surgiu 

o estatuto da cidade como mecanismo de orientação dos Municípios. Trata-se de 

uma norma federal que dá parâmetros de uniformidade para Federação 

brasileira, a qual é formada de milhares de Municípios. É norma de coesão e 

complemento direto da Constituição, no que diz respeito à questão do 

planejamento urbano sustentável. 

 Trata-se o Estatuto da Cidade de uma norma geral sobre o planejamento 

sustentado das cidades. Serve de parâmetro para as normas locais advindas do 

plano diretor. Respeita-se a Federação, porque não há invasão de competências, 

mas, sim normas gerais, que dão suporte de consistência a um crescimento das 

cidades compatível com um paradigma em comum. Trata-se da construção de 

cidades sustentáveis, por isso a necessidade da norma geral. O Brasil, com seus 

mais de cinco mil Municípios não teria condições de planejar, sem uma norma 

parâmetro. Seria desordenado e assistemático. 

 Com a edição do estatuto da cidade, regras gerais sobre o planejamento das 

cidades surgem. Estipula-se o alcance do plano diretor, quem pode editá-lo, seu 

conteúdo mínimo. Preenche-se omissões no tema plano diretor. Estabelecem-se 

parâmetros para os futuros planos diretores, a partir de uma leitura 

constitucional, quais sejam: exigência de lei para edição do plano diretor, 

conforme a exigência constitucional, contida no art. 182, parágrafo 1º. Uma 

segunda exigência foi que o plano fosse instrumento básico da política de 

desenvolvimento urbano, conforme o art. 182, parágrafo 1º, inclusive, com 

obrigatoriedade de existência de plano diretor para as cidades com mais de vinte 

mil habitantes. Uma terceira exigência constitucional foi a função social da 

propriedade urbana determinada pelo plano diretor. Uma outra exigência foi em 

                                            
18 PIRES, 2007:135-136. 
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relação aos proprietários do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado, sendo o plano diretor a condição para imposições de obrigações a estes 

proprietários.19 

 Trata-se o plano diretor de importante instrumento de ordenação das 

cidades. O planejamento urbano se instrumentaliza pelo plano diretor, no sentido 

do desenvolvimento urbano sustentável. A leitura constitucional leva a tal 

entendimento. A idéia de sustentabilidade urbanístico-ambiental está presente 

em vários dispositivos. Trata-se da defesa da qualidade de vida nos Municípios, 

em vários de seus aspectos. 

 Pires constata que “o plano diretor é o instrumento de planificação urbana 

mais importante em nosso direito, pois ele determinará as exigências de 

ordenação da cidade”.20 Elege, a referida autora, como instrumento mais 

importante de planejamento, principalmente em virtude de sua finalidade, qual 

seja: “assegurar a qualidade de vida, a justiça social e o desenvolvimento das 

atividades econômicas dos cidadãos que habitam a urbe. 21 

 É importante a multidiciplinariedade dos técnicos do planejamento. Pois a 

ordenação sustentável da cidade é algo complexo e multifacetado. A lei do plano 

diretor não é algo simples. Devem estar envolvidos a sociedade e os poderes do 

Estado. Objetiva-se descobrir: a vocação local, o modo que a cidade quer crescer 

e o meio de levar a efetivação da justiça social com vida digna aos habitantes da 

cidade. 22 

 Por isso que o Estatuto da Cidade previu a realização de audiências 

públicas. Tanto para possibilitar a manifestação do dissenso, quando da 

formação do plano diretor, quanto para formar um plano local o mais 

democrático possível. Devendo ser submetido à fiscalização pública. 

 A idéia de publicidade também está no estatuto da cidade, principalmente, 

para que a população tenha informação a respeito do que vai ser discutido na 

                                            
19 PIRES, 2007: 135-136. 
20 PIRES, 2007: 137. 
21 PIRES, 2007: 137. 
22 PIRES, 2007: 137. 
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audiência pública. Bem como publicidade a respeito do que foi deliberado em 

audiência. Trata-se do princípio da informação necessária para reação possível. 

 O plano diretor deve fazer com que a propriedade urbana e a cidade 

cumpram sua função social. Assegura-se assim o atendimento das necessidades 

dos cidadãos, quanto à qualidade de vida, à justiça social e à harmonia entre as 

atividades econômicas e o meio ambiente. Trata-se de promover uma maior 

justiça social urbana. O plano diretor serve de prevenção, através de medidas de 

controle urbanístico. 23 

 Trata-se o plano de instrumento de viabilização da função social da cidade.  

A sustentabilidade urbanístico-ambiental é meta indispensável. Possibilita-se a 

convivência harmônica entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. 

Além de ser o plano uma medida de prevenção, pois trabalha com perspectivas e 

estratégias de desenvolvimento sustentável para cidade. É mecanismo 

viabilizador da sadia qualidade de vida nas cidades. 

 É recomendável que todos os Municípios possuam um plano diretor, 

mesmo quando os índices populacionais não o exijam constitucionalmente. O 

Plano diretor deve se informar por levantamentos, mapeamentos, dados 

estatísticos trazidos pelo poder público municipal, bem como por informações 

de interessados e da sociedade. O estatuto da cidade tem como premissa a 

participação popular, de associações representativas para fiscalizarem os 

projetos municipais de desenvolvimento urbano. 24 

 É importante que o plano será tecnicamente bom, através de um 

planejamento profissional e multidiciplinar. Além disso não se pode abrir mão 

da participação dos interessados e da sociedade. Através da participação social, a 

democracia se exerce no planejamento de uma vida mais digna nas cidades. A  

própria sociedade tem noção de seus problemas urbanístico-ambientais, 

podendo, então, colaborar com a elaboração do plano diretor. Daí a importância 

do instrumento de audiências públicas, para efetivação de tal mister. 

                                            
23 DIAS, 2009: 235. 
24 DIAS, 2009: 236. 
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 Dentre as previsões do Estatuto da Cidade, estabelece-se que no processo 

de elaboração do Plano Diretor e na sua fiscalização, os Poderes Legislativo e 

Executivo Municipais garantirão: 1) a promoção de audiências públicas e 

debates com a participação da população e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade; 2) a publicidade quanto aos documentos e 

informações produzidos; 3) o acesso de qualquer interessado aos documentos e 

informações produzidos25. 26  

 Além das audiência públicas, as quais já enfatizei a importância, vale 

lembrar a importância da publicidade quantos aos documentos e informações 

produzidos. Sem informação pública, não há participação efetiva. Mesmo após a 

audiência pública, faz-se mister a publicação de seus resultados, para que a 

sociedade fiscalize as metas estabelecidas para o plano diretor. É importante dar 

acesso, para que todos possam analisar a sustentabilidade do plano. Dar o acesso 

a todos é mais uma vertente do princípio da publicidade. Não cabem atos 

secretos, quando a questão é vida sadia nas cidades. Quanto maior participação, 

através da informação, mas o plano será democraticamente legítimo. 

 Detalhando o preceito do Estatuto da Cidade, o Ministério das Cidades 

esclareceu o alcance do princípio da publicidade, nos seguintes termos: a) ampla 

comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios de 

comunicação social de massa disponíveis; b) ciência do cronograma e dos locais 

das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas sobre o plano diretor com 

antecedência de no mínimo 15 dias; c) publicação e divulgação dos resultados 

dos debates e das propostas adotadas nas diversas etapas do processo27.  28 

 Enfim, a sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito fundamental, 

é extremamente dependente de um planejamento sério, através de um plano 

diretor, em que cada Município possa seguir as balizas constitucionais e do 

Estatuto da Cidade, para uma vida mais digna. É a publicidade dos atos um 

instrumento de viabilização de tal função. A sociedade precisa ter o direito de 
                                            
25 Lei 10.257/2001, art.40, §4º,I a III. 
26 DIAS, 2009: 237. 
27 Resolução 25/2005, art.40. 
28 DIAS, 2009: 237. 
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acompanhar o planejamento sustentável das cidades. 

 

1.3 A Necessidade de um Estudo Empírico para Extração de Conclusões: A 

Questão do Saneamento Básico 

 
 Como a matéria urbanístico-ambiental é ampla, durante o trabalho, 

recortei, como exemplo empírico, a questão do saneamento básico. 

 Tal estudo de casos, conduzirá para uma conclusão mais responsável, de 

que a sustentabilidade urbanístico-ambiental faz parte do direito constitucional, 

como direito fundamental. Principalmente na existência de um direito 

fundamental à sustentabilidade urbanístico-ambiental. Tratando-se de direito 

fundamental do indivíduo, é também cláusula pétrea, ou seja, não sendo a 

sustentabilidade ambiental passível de reforma, no sentido de sua mitigação. 

 O saneamento básico foi regulamentado pela lei n º 11.445/2007. 

Conforme a Constituição Federal, em seu art. 20, compete a União instituir 

diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive, e especificamente o 

saneamento básico. Diante da previsão constitucional, surgiu a lei acima, que 

disciplinou a matéria. 

 A universalização do serviço público de saneamento tem fundamento 

constitucional, decorrendo da democracia, legalidade, dignidade da pessoa 

humana, moralidade, impessoalidade, eficiência e segurança das relações 

jurídicas. Trata-se da implementação dos direitos dos usuários de serviços 

públicos. 29 

 A questão da universalização do saneamento preserva indiretamente o 

direito à vida. A sustentabilidade urbanístico-ambiental está diretamente ligada a 

um serviço de saneamento bem prestado e universal. Principalmente, porque 

muitos problemas de saúde humana decorrem de um serviço de saneamento mal 

prestado. 

                                            
29 MOTTA, 2009: 237-240. 
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 A lei 11.445/2007 ainda deixou claro a necessidade de integralização do 

serviço, afirmando no art. 2º. , II: “Integralidade, compreendida como o conjunto 

de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 

saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas 

necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados”. 

 Trata-se de destacar a importância do saneamento básico, como política de 

implementação da vida. Universalizar e integralizar o saneamento é propiciar 

um direito fundamental à vida digna, bem como uma sustentabilidade 

urbanístico-ambiental como direito fundamental. 

 O crescimento das cidades, das indústrias e da sociedade de consumo, 

depende diretamente de uma política de saneamento segura. O crescimento 

desordenado ameaça a vida. Por isso a questão do saneamento, como alicerce de 

uma análise empírica. 

 Conforme a lei de saneamento básico, corresponde este, ao conjunto de 

serviços, infra-estrutura e instalações operacionais de: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas. 

 Estes quatro pontos do saneamento básico fazem parte do desenvolvimento 

urbano sustentável. Por isso, utilizarei empiricamente de exemplos, através de 

análises de ações judiciais sobre o tema. A exposição dos problemas de 

saneamento básico em Natal, no Rio Grande do Norte, servirá de amostragem de 

como o direito constitucional à sustentabilidade urbanístico-ambiental está 

afetada constantemente. Sabemos que a implementação do saneamento é 

progressiva no tempo. Ocorre que, trata-se de prioridade absoluta, 

principalmente quando sabemos que a maior parte dos leitos de hospitais são 

ocupados por pessoas, que tiveram problemas no saneamento básico. 

 A escolha do saneamento seu deu, devido a sua importância, pois trata 

desde o abastecimento de água, salutar para vida. Como do esgotamento 

sanitário, o qual acaba por sistemicamente se relacionar com o abastecimento de 

água e vida. Além da limpeza urbana, como elemento de observação importante, 
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diante das fortes chuvas, sendo o movimento de águas pluviais, muitas vezes o 

vetor condutivo de muitas doenças. Demonstrarei, por último, o quadro 

alarmante dos problemas de saneamento no Brasil. Enfim, a vida digna está 

constantemente ameaçada, em virtude de um desenvolvimento urbano não 

sustentável. 

 Trata-se o meio ambiente de patrimônio histórico da humanidade. O 

ambiente ecologicamente equilibrado é essencial aos direitos humanos. Protege 

a vida, saúde, padrão adequado de vida, além do bem estar humano. A 

humanidade tem direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. A 

solidariedade é a base da vida. Existe um patrimônio comum da humanidade, 

uma herança coletiva: o meio ambiente. 30 

 O tratamento da sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito 

humano fundamental, é essencial para destacar a proteção que a Constituição 

deu a meio ambiente. Temos uma herança ambiental deixada por nossos 

antepassados. Temos uma herança a deixar às futuras gerações, um verdadeiro 

patrimônio de sustentáculo da vida. Estamos propriamente no campo do direito 

constitucional à vida. 

 As alterações climáticas, escassez de água, fenômenos de desertificação e 

aquecimento global bem demonstram que a humanidade deve estar preocupada 

com o patrimônio e herança ambiental, os quais serão essenciais para sadia 

qualidade de vida das futuras gerações. 

 Os direitos humanos são interdependentes e indivisíveis. Os direitos 

humanos se relacionam entre si.31 Não se pode pensar em direito a vida, a 

liberdade, a igualdade, dentre outros direitos humanos consagrados 

historicamente, sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 

direito humano fundamental. O direito humano a vida, a liberdade e a igualdade, 

somente se exercem eficazmente, quando dotados de uma vida sustentável, de 

uma liberdade sustentável e de uma igualdade sustentável ambientalmente. A 

                                            
30 CARVALHO, 2009:17-43. 
31 CARVALHO, 2009: 45-52. 
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interdependência dos direitos humanos é evidente, principalmente quando 

estamos no campo do direito constitucional à vida. 

 Este trabalho tem por pressuposto reforçar a sustentabilidade urbanístico- 

ambiental, como um direito á vida, e conseqüentemente como um direito 

fundamental do indivíduo e da coletividade. A constatação de se tratar de um 

direito constitucional  fundamental.   
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CAPÍTULO II 

A SUSTENTABILIDADE URBANÍSTICO-AMBIENTAL  

2.1 A Sustentabilidade Urbanístico-Ambiental e o Direito à Vida 

 
A Constituição Federal de 1988 prevê a norma parâmetro de proteção ao 

direito fundamental á vida. O art 5º. Assim prevê: “Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida...”. 

Tal artigo apenas admite uma única exceção, que é a pena de morte em 

caso de guerra declarada, fora isso o direito à vida e inviolável. 

A sustentabilidade está diretamente ligada ao desenvolvimento 

econômico. Trata-se de um ponto de equilíbrio entre desenvolver e preservar o 

habitat, com respeito à qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 

Não existe desenvolvimento sem sustentabilidade, pois o ganho econômico 

insustentável se direciona para o desequilíbrio ambiental. Enfim, fulminando-se 

as formas de ganhos econômicos futuros. A Constituição de 1998 foi pródiga na 

matéria, trazendo a sustentabilidade, como direito fundamental. 

O conceito de vida em matéria ambiental vem qualificado com o termo 

dignidade, quando o art. 225, caput, afirma: “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Portanto, o 

conceito de sustentabilidade foi constitucionalmente delimitado. 

O constituinte foi sábio, quando integrou no conceito de meio ambiente 

ecologicamente equilibrado a sadia qualidade de vida. Esses dois artigos citados 

analisados em conjunto, com os dispositivos constitucionais que tratam do meio 

ambiente urbano equilibrado, levam-me a conclusão inexorável de que a 

sustentabilidade urbanístico-ambiental é um direito fundamental do indivíduo e 
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da coletividade, caracterizando-se como um direito constitucional fundamental e 

tendo toda a proteção dada pela Constituição ao direito à vida. 

Vale destacar que o Protocolo de Quioto representa um grande avanço em 

termos de concretização do conceito de sustentabilidade. Trata-se de estipulação 

de metas de redução de emissão de CO2. Visa-se a conter as alterações 

climáticas decorrentes das atividades humanas não sustentáveis. Releva os 

aspectos: econômico-financeiro, humano-social e ecológico-ambiental. Tratam-

se de metas para um ambiente mais saudável, firmadas multilateralmente por 

muitos Estados soberanos, apesar de países como os Estados Unidos não 

aderirem a tal intervenção, por interesses meramente egoísticos. 32 

O protocolo de Quioto é uma referência internacional pioneira nas 

questões de sustentabilidade. Sabe-se que, muitas vezes, os países não cumprem 

as metas. Todavia, simbolicamente, é muito forte tal referência, estando os países 

atualmente preocupados com a sustentabilidade, principalmente diante do 

aquecimento global. Tal fenômeno traz novamente a força do Protocolo de 

Quioto. 

Seria um paradoxo considerarmos o direito à vida humana dissociada de 

seu habitat urbanístico-ambiental. Não há vida digna, nem ecologicamente 

equilibrada, sem um meio ambiente urbano sadio e saneado. 

O reconhecimento da sustentabilidade urbanístico-ambiental como direito 

fundamental vai além. Trata-se de um direito humano fundamental. Ou seja, 

refere-se ao mínimo existencial do ser humano, devendo ser tratado como 

prioridade absoluta. 

É cediço que a sadia qualidade de vida depende do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Depende-se de políticas públicas para o 

dimensionamento de tal direito fundamental. 33 No Brasil, infelizmente, as 

políticas públicas têm caminhado a passos curtos, no que diz respeito à 

concretização de um direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

                                            
32 CALSING, 2005: 133-134. 
33 MACHADO, 2007: 118-121. 
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Além de que o sistema econômico, através do seu código ter e não ter visa  

a todo momento ganhos, desconsiderando-se o desenvolvimento sustentável. A 

última reunião feita na Dinamarca, sobre a emissão de gás carbônico, demonstra 

que a humanidade está agredindo o meio ambiente pelo lucro. Esquecendo-se 

que a vida depende de um ambiente equilibrado. O resultado destas convenções 

lavram protocolos de intenções, mas que muitas vezes funcionam 

simbolicamente. Ou seja, talvez o homem tenha que esperar desastres ecológicos 

ainda mais fortes, para que possa recuar na sua conduta atentatória ao meio 

ambiente e conseqüentemente à vida. 

Conforme iremos demonstrar no último capítulo, infelizmente, tal direito 

não vem sendo concretizado na prática, principalmente diante dos altos déficites 

de saneamento básico existentes no Brasil, em suas quatro vertentes.  

As licenças ambientais e EIA-RIMA são instrumentos essenciais de 

proteção das bases do Sisnama. Sem uma aplicação séria de tais instrumentos, 

teremos sempre um qualidade urbanístico-ambiental deficiente. O princípio do 

desenvolvimento humano sustentável deve ser aqui lido como o princípio do 

desenvolvimento urbano sustentável. A lei no. 11.445/2007 necessita ganhar 

plena eficácia, principalmente com a atuação material do executivo em suas 

competências. O poder de polícia urbanístico-ambiental também é elemento 

essencial na concretização dos programas das normas. 

 
2.1.1 Análise Do Direito Fundamental à Vida Digna 

 

 
 No Brasil, em termos de direito amplo à vida digna, tem-se, em regra, 

ignorado-se a função do meio ambiente urbano na preservação da vida, o que é 

no mínimo intrigante, pois como poderia haver vida na terra, sem a preservação 

do habitat natural? Lembrando ainda que somos mais frágeis que os dinossauros 

e estes já se foram sem sequer destruírem o meio ambiente. 

 A Constituição Federal traz regramento sobre a matéria, pois é o 

fundamento do direito à vida, pois as constituições anteriores não eram 

detalhista na matéria. Surge o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado, como um direito fundamental da pessoa humana. O meio ambiente 

eleva-se a nível constitucional. O ponto de referência da proteção do meio 

ambiente é a pessoa humana. O mercado deve guardar sintonia com a utilização 

racional dos recursos naturais. 34 

 Os avanços trazidos pela Constituição Federal de 1988 são inexoráveis.  O 

regramento do art. 225, com seus vastos parágrafos, trouxe uma eminente 

conotação da proteção ambiental-urbanística. A idéia de sustentabilidade 

aparece como um direito fundamental. Nesse trabalho, articula-se a 

sustentabilidade urbanístico ambiental, como um direito constitucional 

fundamental, portanto direito fundamental do cidadão. 

 Assevera-se que não basta a proteção da vida, mas da vida digna, para isso 

o desenvolvimento econômico tem que ser sustentável. Deve haver mecanismos 

que possibilitem isso. Trata-se a sustentabilidade de desenvolvimento 

ecologicamente equilibrado. Concilia-se um aparente antagonismo: necessidade 

de preservação do meio ambiente e necessidade de desenvolvimento sócio-

econômico.35 

 O direito fundamental à vida digna passa por esta conciliação. A questão 

da sustentabilidade necessita ser reconhecida como direito individual e social. 

Trata-se de direito difuso, em que uma camada indeterminada da população é 

atingida, quando se desenvolve economicamente sem equilíbrio. A vida de 

muitas pessoas indeterminadas estão em jogo. Senão a vida diretamente, pelo 

menos a qualidade da vida, a qual repercute no direito à vida. 

 O biodireito, abrangendo, a bioética está em ligação umbilical com o meio 

ambiente, em virtude da necessidade de uma sadia qualidade de vida, sendo 

considerado um direito humano, de índole fundamental e constitucional. 36 

 Antes de aprofundarmos o tema, necessitamos de uma definição mínima do 

conceito de direito constitucional à vida, sendo este na minha ótica o modelo de 

norma jurídica que visa a preservar a vida, através do sistema jurídico, desde a 
                                            
34 SIRVINSKAS, 2008: 152-154. 
35 SIRVINSKAS, 2008: 34-36. 
36 DINIZ, 2006: 704 
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preservação do habitat até a morte natural dos seres vivos, levando em 

consideração as futuras gerações, havendo respaldo constitucional para isso. 

 A sustentabilidade urbanístico-ambiental se amolda perfeitamente à 

definição acima, porque na preservação do habitat urbano, como no exemplo do 

saneamento, que trabalharemos, preserva-se a vida. A preservação do habitat é 

elemento essencial para a preservação do direito à vida. Impossível vida digna 

sem sustentabilidade urbanístico ambiental. Portanto, estamos tratando de um 

direito humano fundamental. 

 Não é objeto do nosso trabalho, detalhar todos os problemas urbanísticos-

ambientais existentes, todavia a título de exemplos menciona-se, neste sentido, 

Diniz37:  

A crescente urbanização, a caça e pesca predatórias, a agressão às 
florestas, com o desmatamento para fins agrícolas, pecuários ou 
industriais, o aumento populacional, a má distribuição de renda, a 
acelerada industrialização, o uso da energia nuclear, a atividade 
indiscriminada de mineração, as recentes conquistas tecnológicas, os 
processos agrobiológicos, o uso de defensivos agrícolas ou de insumos 
químicos para aumentar a colheita, as inovações da engenharia 
genética, o seqüenciamento total de vários genomas, (...) 

 Percebe-se que a humanidade segue para um caminho tortuoso, pois agride 

constantemente a vida, quando destrói o meio ambiente, em virtude das 

vantagens econômicas advindas de tal exploração, ou seja, desconsiderando o 

direito constitucional à vida,  como parte essencial das expectativas normativas 

do povo. 

 No caso do saneamento básico deficitário e problemático, percebe-se que 

industrias se instalam, lixos são acumulados, esgotos não são tratados, dentre 

outros problemas. Diante disso, a vida é agredida, como direito fundamental, 

pois atingida reflexamente. Não cuidar da sustentabilidade urbanístico-

ambiental, gera-se problemas nas vidas de milhões de pessoas. Teremos muitos 

exemplos disto no último capítulo do trabalho. 

 A teoria dos sistemas de Niklas Luhmann possibilita a visualização das 

                                            
37 DINIZ, 2006: 707. 
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invasões da economia no direito urbanístico-ambietal. Percebe que o sistema 

jurídico deve ser diferenciado social e funcionalmente do sistema econômico e 

político, devendo na sua ótica, o sistema jurídico operar autopoieticamente, com 

suas comunicações próprias, somente aceitando informações da política e da 

economia, através de acoplamentos estruturais, autorizados internamente por 

cada subsistema parcial. 38  

 Os sistemas político e econômico têm invadido, sem  regras 

procedimentais claras, a seara do sistema jurídico, especialmente o urbanístico-

ambiental, às vezes, em nome do desenvolvimento, e até mesmo camuflado 

através de princípios ambientais legitimadores.  

 Essa conduta da politização e economização da justiça urbanístico-

ambiental tem desencadeado insegurança jurídica na proteção do meio ambiente 

urbano, e,  portanto da vida, diante da relação de implicação lógica já 

tergiversada, entre habitat  e vida. 

 Ocorre também o totalitarismo científico, em que alguns poucos, que 

dominam a tecnologia, expõem um grande número de pessoas, a riscos e danos, 

com a utilização da ciência mascarada pelo desenvolvimento e bem estar, 

todavia causando males irrecuperáveis à humanidade, de forma prática.39  

 A sustentabilidade urbanístico-ambiental visa justamente a combater este 

avanço imoderado da ciência e da economia, as quais visam a progredir a todo 

custo. Tal direito fundamental, necessita se concretizar, em nome do direito 

constitucional à vida. A concretização da política de saneamento básico, nas 

suas quatro vertentes já descritas é um pilar básico para tal concretização. 

 Burckhardt citado por Hesse defende a força normativa da Constituição, 

fortalecendo o respeito da Constituição como premissa, garantindo a essência do 

Estado Democrático, sendo a interpretação essencial para o desenvolvimento da 

força normativa da Constituição, pela ótima concretização da norma, que não 

pode ser deduzindo apenas com elementos lógicos, pois o Direito e a 

                                            
38 LUHMANN, 2002: 508 
39 GARCIA, 2004: 141-146 
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Constituição se condicionam pela realidade, sendo a concretização o método de 

interpretação adequado, que une a proposição normativa com a realidade, 

todavia sem tornar despiciendo os paradigmas normativos, que não podem ser 

abandonados. Condiciona o autor a Constituição Jurídica à realidade histórica, 

na relação entre ser e dever ser, em resulta a força normativa da Constituição, 

preservando-se a vontade de Constituição, pois nem um poder no mundo pode 

alterar a vontade natural. 40  

 Portanto, a concretização constitucional das diretrizes urbanístico-

ambientais é fator de preservação do direito fundamental à vida digna. A 

sustentabilidade está ligada à proteção constitucional da vida, pois preservando-

se o meio ambiente urbano, preserva-se o homem.  

 Machado41, quando analisa o princípio à sadia qualidade de vida, está 

preocupado, não somente com o momento presente, principalmente em relação 

às doenças, considerando a água, solo, ar, flora, fauna e paisagem como 

elementos de sanidade para vida humana na terra, também para o futuro. 

 Se a preocupação se ativesse ao presente, as futuras gerações estariam 

comprometidas, juntamente com o princípio da solidariedade intergeracional, 

presente expressamente no art. 225 da Constituição Federal, quando exige a 

sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. E quiçá, a geração 

presente também poderá ser atingida pelas ofensas ao meio ambiente urbano, 

pois  estudos comprovam, ao exemplo da morte na vida marinha, ultimamente 

exposta na mídia, que nestes próximos cinqüenta anos muitas agressões à vida 

ocorrerão por conta das ofensivas ao meio ambiente. 

 A questão do risco futuro e do dano ambiental futuro é tratada por Winter 

de Carvalho, quando apresenta a necessidade de juridicização do risco, com o 

direito trabalhando com os conceitos  de investigação, avaliação e gestão. 42 

Nesse sentido, o direito e seus operadores necessitam avançar para o combate 

também do risco futuro, porque, como o risco urbanístico-ambiental envolve 

                                            
40 BURKHARDT APUD HESSE, 1991: 22-27. 
41  MACHADO, 2005: 54. 
42 CARVALHO, 2008: 120. 
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diretamente o direito à vida digna, não pode o direito apenas tutelar os riscos 

presentes. As grandes catástrofes ambientais que não foram precavidas 

demonstram isso.  

 

2.2 O Princípio da Precaução e o Princípio da Prevenção como Alicerces da 

Sustentabilidade Urbanístico-Ambiental  

 

 O princípio da precaução cuida de acautelar as atividades do homem, 

mesmo quando não se tem certeza a respeito de possíveis danos ambientais. 

Funcionando a incerteza científica, como mecanismo de favorecimento ao meio 

ambiente, tendo tal princípio também previsão expressa na Lei dos Crimes 

Ambientais, precisamente no art. 54, parágrafo 3º.43  

 Tal princípio gera a necessidade da aplicação de outro que é do in dúbio 

pro naturae. Quando não se tem certeza, se uma atividade humana é ou não 

danosa ao meio ambiente, o sistema jurídico opta pela não execução da 

atividade, em favor da vida, que não pode ser submetida à incerteza da dúvida. 

Aqui a proteção do risco futuro encontra respaldo constitucional no art. 225. 

 Quando do surgimento do princípio da precaução, notou a comunidade 

urbanístico-ambiental que o princípio da prevenção não era mais suficiente para 

preservação da vida. Em muitos casos, mesmo com os respectivos estudos de 

impacto ambiental, não se chegava a uma certeza, se algumas atividades 

humanas eram ou não danosas ao meio ambiente, em determinados casos e em 

qualquer de suas acepções. 

 A prevenção e precaução são tratadas como um desafio aos riscos 

ambientais. Quando há perigo de dano grave e irreversível, a ausência de certeza 

científica não deve autorizar a dispensabilidade de medidas de precaução. 

Consumado o dano, será de difícil reparação, sendo custoso aguardá-lo. Enfim, 

deve-se valorizar a sustentabilidade, diante de perigos futuros, advindos da 

                                            
43 MARCHESAN; STEIGLEDER E SILVIA CAPPELLI, 2005: 30-33. 
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atividade humana. Tal perigo pode comprometer futuras gerações, diante da 

noção de sustentabilidade.44 

 A grande atitude ambiental da modernidade é a de prevenir. Após o dano 

consolidado, os custos da reparação, muitas vezes, não pode restabelecer o 

estado anterior ao dano. Não se trata de exagero, aplicar a precaução, em relação 

ao dano ainda não comprovado cientificamente, mas que há possibilidades 

concretas. Logicamente que a incerteza tem que ter alguma plausibilidade. Pois 

a precaução uma intervenção na ordem econômica. Necessita, portanto, de 

fundamento constitucional de intervenção. Trata-se de uma área de proteção de 

direitos individuais. 

 A crítica que se faz à precaução, diz respeito, principalmente, à delimitação 

de seu conteúdo. Pois o risco, mesmo desconhecido, deve ser avaliado e não 

ignorado pela ciência.45 Vale ressaltar que o risco desconhecido pode trazer 

sérios prejuízos, quando da concretização do dano. Quando a ciência desconfia 

de determinada atividade, quanto a seu potencial lesivo à vida, deve a proteção 

ambiental viger. Ou seja, a precaução serve como intervenção lícita em direitos 

fundamentais, quando encontra guarida na Constituição. A delimitação do risco, 

para afastá-lo de simples paranóia, necessita de uma fundamentação jurídico-

constitucional. Não é, porque o risco é incerto, que não precisa se fundamentar 

medidas precaucionais. Pois toda intervenção em direitos necessita ser 

fundamentada. Além medidas de investigação necessitam ser realizadas, para se 

avaliar se a precaução é proporcional. Cabe à ciência esclarecer a respeito da 

dúvida do risco. 

 Tem-se defendido, inclusive, a precaução, como um princípio dos direitos 

humanos, diante da sociedade mundial de riscos e da justiça intergeracional. 

Defende-se uma aproximação entre a proteção internacional dos direitos 

humanos e do meio ambiente. O homem moderno hoje não se preocupa mais 

com guerras, como também com os riscos ambientais. Trata-se de princípio que 

foi aplicado pela primeira vez na Alemanha (vorsorgeprinzip), em 1976. Daí 
                                            
44 MORATO LEITE E MELO, 2009: 62-66. 
45 MORATO LEITE E MELO, 2009: 63-66. 
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surge a preocupação dos tratados internacionais e das legislações internas dos 

países.46 

 Trata-se o princípio da precaução, realmente de proteção a direitos 

humanos fundamentais. Uma sociedade mundial, a qual o risco é fator rotineiro, 

necessita de medidas antecipatórias. Não se pode esperar a concretização do 

dano, em virtude de bens de menor valor do que a vida. Trata-se de um direito 

humano fundamental:  a sustentabilidade. Talvez, a questão ambiental hoje 

tenha muito mais espaço na imprensa do que até mesmo as guerras. Realmente a 

humanidade tem percebido que se não houver recuo e precaução nas atividades 

econômicas, fatalmente estaremos destruindo o planeta. 

  Por isso a precaução foi engendrada para proteger o meio ambiente, 

mesmo em caso de dúvida, senão vejamos: “Enquanto a prevenção trabalha com 

o risco certo, a precaução vai além e se preocupa com o risco incerto. Prevenção 

se dá em relação ao perigo concreto, ao passo que a precaução envolve perigo 

abstrato ou potencial”.47 

 Com efeito, as intenções advindas, inclusive, da Rio-92, foram excelentes, 

todavia, na prática, o princípio da precaução também tem servido de mito 

simbólico ao discurso agressor ao meio ambiente. Para essa percepção, basta 

verificar a quantidade de alimentos transgênicos que os humanos e animais estão 

consumindo na sua rotina, em um ciclo, quiçá destrutivo. Porém, na dúvida tem-

se na prática sempre decidido em favor do desenvolvimento econômico. Tem 

servido, o princípio da precaução, como mais uma máscara de um sistema 

jurídico ambiental falido, o qual no caso dos países periféricos não se encontra 

diferenciado funcionalmente da política e economia, como comentaremos em 

outros tópicos. 

 Não há dúvida, que normativamente, a Constituição da República 

Federativa Brasileira adota o princípio da precaução, com a visão que já 

expusemos retro. Inclusive, indo além da prevenção. Para isso basta verificar o 

                                            
46 FROEHLICH E VIEIRA, 2009: 321-357. 
47 MARCHESAN; STEIGLEDER E SILVIA CAPPELLI, 2005: 30 
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dispositivo constitucional que diz que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Por conseguinte, se a Constituição diz que todos 

têm  direito, assegura tal, mesmo quando se há dúvida da potencialidade lesiva 

de uma atividade humana, sendo o princípio do in dubio pro naturae implícito 

nos dispositivos constitucionais que protegem o meio ambiente. 

 O fenômeno da Constitucionalização do direito ambiental é recente, por 

isso a matéria é nuclear no sistema.  A consciência ecológica atingiu respaldos 

constitucionais. Trata-se de um direito fundamental material. Nos mandatos 

constitucionais, a proteção ao meio ambiente tem sido outorgada pelo povo. 48 

 A matéria somente chega nas cartas fundamentais, em virtude do direito à 

vida está reflexamente atingido. Principalmente, diante da sociedade de 

consumo e da grande quantidade de emissão de poluentes, a qual ameaça o 

futuro da humanidade. Surge, portanto, um direito fundamental a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Direito que deve está atento a satisfazer 

as futuras gerações. 

 Ocorre que muitos dispositivos constitucionais no Brasil funcionam 

simbolicamente, senão vejamos o pensamento de Neves: “A legislação 

simbólica é caracterizada por ser normativamente ineficaz, significando isso que 

a relação hipotético-abstrata se-então da norma primária e da norma secundária 

(programação condicional) não se concretiza regularmente”.49 

 Isso tudo está ligado, na minha visão, a falta de diferenciação funcional dos 

subsistemas sociais, dentre eles o jurídico. Servem tais símbolos de 

inefetividade, para que neopositivistas digam o que é o direito até mesmo em 

sentido contrário ao texto normativo, principalmente em matéria ambiental, 

trazendo insegurança jurídica para o habitat e, portanto, para a vida.  

 Claro que o princípio da precaução se insere no contexto do direito 

urbanístico-ambiental à sustentabilidade. Se o homem não evitar condutas 

duvidosas à salubridade do meio ambiente urbanístico, poderá destruir a vida, e, 

                                            
48 ECHEVARRÍA, 2005: 31-45. 
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posteriormente, não poderá alegar a dúvida como dirimente de responsabilidade. 

Não há preservação urbanístico-ambiental sem prevenção e precaução de riscos 

futuros. 

 Para superar-se esta mera simbologia de inefetividade, precisam os países 

periféricos acharem o caminho da diferenciação funcional do sistema jurídico. 

Tal sistema deve manter-se imune às intervenções automáticas da política e  da 

economia, em atenção especial ao direito ambiental e urbanístico, em que as 

ambições político-econômicas têm posto em ameaça a vida neste planeta.  

 A constituição necessita sair da simbologia, também em matéria do direito 

à vida no sentido amplo, para se efetivar, devendo ser e não apenas sendo, 

enfim, desempenhando seu papel jurídico com sua força normativa. 50 

 No mesmo caminho, o desenvolvimento urbano sustentável, vem tendo um 

carga muito simbólica no Brasil, bastante distante daquilo que analisei a respeito 

dos princípios da prevenção e precaução na sua forma ideal de prevenção dos 

riscos futuros, sejam certos ou incertos. 

 A Constituição Federal Brasileira a partir do artigo 225 prevê vários 

mecanismos de preservação do meio ambiente, determinando medidas 

preventivas e repressivas. Todavia, mesmo após a Constituição de 1988, com as 

leis que regulamentaram a matéria, ainda temos um grande percurso de 

destruição da vida. Verificaremos isso no quarto capítulo, quando trouxermos os 

casos concretos para análise. 

 Deve a proteção do meio ambiente integrar o processo de 

desenvolvimento. Tal princípio foi focado como o de número quatro na Rio 92. 

Enfim, o processo de desenvolvimento não pode ignorar a preservação do meio 

ambiente. Fazendo parte desse contexto produção e consumo sustentável, 

respaldados na solidariedade intergeracional.51  

 A sustentabilidade urbanístico-ambiental está neste contexto. 

Desenvolvimento sem sustentabilidade é ameaça concreta a vida no planeta. 

                                            
50 HESSE, 1991: 15. 
51 MARCHESAN; STEIGLEDER E SILVIA CAPPELLI, 2005: 35 
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Recentemente, o ambientalista Adolfo Pérez Esquivel afirmou na revista veja: 

“A definição de transgressão aos direitos humanos não se limita mais ao que 

fizeram as ditaduras, seqüestro, desaparecimento e torturas. Hoje, os direito 

humanos incluem direitos econômicos, sociais e ambientais.”52 

 O referido ativista ambiental sugere que os crimes ambientais sejam 

julgados pela corte internacional de Haia, como crimes contra a humanidade. 

Realmente tem razão o referido ambientalista, porque a conduta lesiva ao meio 

ambiente urbano mata milhares de pessoas. Devendo ser tão grave quanto um 

seqüestro ou terrorismo. Pois, na busca da riqueza, agride-se o ser humano. 

Havendo, no mínimo, dolo eventual na conduta.  

 Ocorre que o sistema econômico vem sempre alegando que a suspensão e 

interdição de algumas atividades, podem gerar desemprego, fome e retrocesso. 

Esquecem estes “desenvolvimentistas”, que sem a preservação do meio 

ambiente como habitat, sequer se assegura a vida, muito menos emprego ou 

qualquer outra derivação. 

 Na realidade, percebe-se que a ganância pelo poder econômico vem 

ignorando muitos problemas no Brasil, inclusive, e, principalmente, em matéria 

urbanístico-ambiental. Decorre isso de uma falta total de estrutura de 

fiscalização dos órgãos urbanísticos-ambientais e de uma legislação macia, que 

permite até transações penais, em casos de degradação do meio ambiente. Pois, 

com a Lei dos Juizados Especiais Federais, aumentaram-se os tipos penais 

passíveis das benesses da Lei 9099-95, incluindo muitos crimes ambientais 

nesse contexto e estimulando o descumprimento da lei por empresas poderosas 

economicamente. Essas, que têm respaldo para indenizar, nas poucas vezes que 

são acionadas. Compensando o crime para esses setores, que já dispõe, na sua 

contabilidade, de conta para indenizar prejuízos ambientais, os quais são 

irreparáveis no aspecto natural e fenomênico do dano. 

 Ainda sobre o discurso simbólico da legislação, discorre-se a respeito do 

mito, como discurso legitimador da Constituição, senão vejamos: 

                                            
52 Revista Veja, no. 47, publicada em 25 de novembro de 2009. 
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Entendemos que a legitimidade de uma Constituição se baseie em um 
mito, vale dizer, em uma crença ou em um conjunto de crenças (base 
irracional – a “fé na Constituição”) que propicia(m) o urdimento do 
sistema normativo (base racional), de acordo com um discurso 
competente (ideológico) com a finalidade (telos) de alcançar e manter 

sua funcionalidade (simbólica, dominação, regulação e integração). A 

Constituição, de qualquer modo, é, na síntese feliz de Marilena Chauí, 

“a nova morada de Deus”. 53 

 Ocorre que esse discurso simbólico que vem utilizando a Constituição 

Federal Brasileira, tem propiciado um descrédito no sistema jurídico. Propicia 

aos transgressores do meio ambiente urbanístico um discurso de legitimação, 

que, às vezes, camufla, na prática, os danos ambientais. Tais danos são gerados 

pela atividade econômica sem limites e pelo consumismo exagerado: a 

sociedade de consumo. Dessarte, muitas vezes, o discurso de preservação é 

utilizado para fins de degradação, tendo em vista que os métodos de fiscalização 

ambiental no Brasil estão no jardim da infância de sua estrutura. 

 Não adianta simbolicamente garantir a Constituição todo este arcabouço de 

proteção urbanístico-ambiental, se temos leis flexíveis, poder de polícia 

incipiente e desestruturado; corrupção na base do desenvolvimento urbanístico-

ambiental deste país. 

 Quando a Constituição normatiza o desenvolvimento urbano sustentável, 

está na tentativa de preservar a vida. Entretanto,  a sociedade organizada, o 

poder público e as instituições responsáveis, pouco têm provocado debates que 

gerem mudanças de atitudes. Para isso, entendo de suma importância uma maior 

participação de uma pequena elite cultural desse país e da comunidade 

científica, na busca de novos caminhos, pois, infelizmente o analfabetismo que 

assola este país impede uma participação mais ativa do povo. A população em 

geral sequer tem acesso ao discurso. Precisamos retirar as máscaras das nossas 

ambições individuais, em busca de uma sociedade verdadeiramente solidária em 

favor, principalmente, da vida, com a efetivação do direito positivo e da 
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segurança jurídica, para que no futuro sejamos uma sociedade de intérpretes da 

Constituição, como disse Häberle. 

 A ofensa aos princípios da prevenção e precaução têm também respaldo 

em um poder de polícia administrativo ineficiente. Bem como em um sistema de 

licenciamento urbanístico-ambiental fictício, em que a fraude é a regra. Basta 

fazermos uma pesquisa empírica nas cidades de interior, para percebermos a 

quantidade de empresas que funcionam com licenças vencidas e até mesmo sem 

licenças ambientais. Além da corrupção que é bastante incidente neste setor. 

 A Constituição no Brasil, em matéria urbanístico-ambiental, tem se tornado 

um símbolo de inefetividade, verificada na ausência de um poder de polícia 

ambiental, de interesse e de envolvimento da sociedade organizada. Isto em 

razão da falta de aparelhamento, estrutura, pessoal e um mínimo vital para o 

Estado fiscalizar os danos e promover a educação urbanístico-ambiental. 

 Mesmo pessoas falecendo de câncer pelo depósito de metais pesados em 

rios que abastecem as cidades, nada se tem feito, para aperfeiçoar os órgãos 

ambientais, que não têm como acompanhar sequer uma perícia requisitada pelo 

Ministério Público, em alguns casos. 

 A sociedade desempregada alega que o fechamento de algumas atividades 

gera desemprego; o Estado diz que não tem como sanear, por falta de 

orçamento, nem tratar as correntes de água poluídas, enfim, a situação é caótica, 

e sem sobra de dúvidas o Brasil vem contribuindo para destruição da vida na 

terra. 

 Por isso que penso que o afrouxamento do positivismo no Brasil, com 

técnicas de realismo, enfraquecem ainda mais o sistema constitucional, pois 

deixa livre a decisão, em contrapartida aos direitos democráticos do povo, tão 

duramente conquistados. Sendo o caminho da diferenciação dos subsistemas 

sociais, a chave para um caminho longo de mudanças de paradigmas, ou seja, o 

texto normativo tem que ser aplicado aos infratores, ao invés desse moralismo, 

que somente desencadeia insegurança jurídica. Além de reformas legislativas 

que punam com veemência os crimes ambientais, pois o valor em jogo é a vida. 
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Não apenas uma vida, como em um homicídio simples, mas bilhões de vidas 

humanas.  

 A Obrigação de se evitar e prevenir o dano ambiental, através da 

preservação do meio ambiente, encontra respaldo na Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente, que tratou o tema em seu artigo 4º, I e VI: 

“Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 

da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

(...) 

VI – à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 

utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 

manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;” 

 

 O Princípio 15 da Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(ECO-92) faz menção expressa ao princípio da precaução:  

“De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 

houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 

cientifica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.” 

 Para Marcelo Abelha Rodrigues, o princípio da precaução não se confunde 

com o princípio da prevenção, uma vez que “enquanto a prevenção relaciona-se 

com a adoção de medidas que corrijam ou evitem danos previsíveis, a precaução 

também age prevenindo, mas antes disso, evita-se o próprio risco ainda 

imprevisto”. Ainda conforme o autor, o princípio da precaução tem uma 

“política diversa da prevenção, porque privilegia a intenção de não se correr 

riscos, até porque a precaução é tomada mesmo sem saber se existem os 
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riscos54.”  

 Segundo José Rubens Morato Leite, 55 citado por Marcos Jorge Catalan, a 

precaução “exige uma atuação racional, para com os bens ambientais e com a 

mais cuidadosa apreensão dos recursos naturais, que vai além de simples 

medidas para afastar o perigo.” 

  Sob este prisma, temos que a precaução previne muito mais que a mera 

prevenção, pois trabalha com o risco incerto. Proíbe as condutas duvidosas em 

face do meio ambiente, com base no princípio da dúvida em favor da natureza. 

O risco da prevenção é aquele já delimitado pela ciência. 

 Quanto ao princípio da Prevenção, vale destacar primeiramente o seu 

significado. Em português, a palavra “prevenir” significa “agir 

antecipadamente”. Têm o mesmo sentido, “prevenir” em espanhol, “prévenir” 

em francês e “prevenire” em italiano, todas provenientes do latim praevenire. 56 

 Os princípios da prevenção e precaução estão previstos implicitamente, no 

caput do artigo 225 da Constituição Federal, em decorrência da imposição, ao 

Poder Público e à coletividade, do dever de defender e preservar o meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. Quando se textualiza a 

preservação para as futuras gerações, clara está a presença da prevenção e 

precaução na Constituição Brasileira. 

  É um dever de todos a preservação do meio ambiente urbano. Mais além, 

“a efetiva prevenção do dano deve-se também ao papel exercido pelo Estado na 

punição correta do poluidor, pois, dessa forma, ela passa a ser um estimulante 

negativo contra a prática de agressões ao meio ambiente.” 57 

 Conforme já citamos, na entrevista, de ambientalista famoso na revista 

                                            
54 RODRIGUES,  : 150-151.  
55 LEITE, José Rubens Morato, “Dano Ambiental: do indivíduo ao coletivo extrapatrimonial”, 
São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 48, citado in CATALAN, Marcos Jorge, “Fontes 
Principiológicas do Direito Ambiental”, in Revista de Direito Ambiental nº 38, ob. Cit., p. 163 
 
56 MACHADO, 2007: 82. 
 
57 FIORILLO, 2006: 37. 
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veja, infelizmente as punições em matéria urbanístico-ambiental não têm 

correspondido à segurança da vida. Tanto que o referido ambientalista, sugere a 

criminalização do crimes ambientais, como crimes contra a humanidade. Essa é 

uma solução que certamente tomaremos. Infelizmente, talvez surgirá apenas no 

limite, quando grandes catástrofes se tornarem sistêmicas. Ou seja, quando o 

homem realmente tiver medo de sua própria vida. 

 No entendimento de Paulo Affonso Leme Machado, a prevenção só é 

possível se houver conhecimento a respeito do que se pretende prevenir, ou seja, 

deve ser realizada uma pesquisa para se obter a informação necessária acerca da 

prevenção. 

 Um instrumento também importante de viabilização da precaução e 

prevenção é  a educação ambiental. 

 Trabalha-se a educação ambiental, como instrumento para o 

desenvolvimento sustentável. Contata-se a negligência do ser humano com o 

meio  ambiente. A ética ambiental é um ponto de partida para mudanças de 

comportamento. O desperdício de água é um exemplo  da falta de ética com o 

meio ambiente e com as demais gerações, o que gera escassez do recurso. Nesta 

conjuntura, pode-se resgatar, através da educação ambiental, valores de proteção 

ambiental, principalmente, reconhecendo-se o homem como parte do meio. 

Trata-se da preservação da própria existência. A educação ambiental trabalha a 

ética ambiental na relação entre os seres e ambiente. Deve-se implementar de 

forma curricular e prática. Trata-se da preservação da vida. 58 

 O objetivo da educação ambiental deve ser claro, no sentido da preservação 

da própria vida humana. Não de deve trabalhar a educação ambiental, como algo 

distante da realidade, mas com uma prática do dia a dia. A mudança dos 

currículos escolares é importante para a consolidação deste relevante 

instrumento de prevenção e precaução ambiental.  

 Ainda, em pequenos atos, percebe-se que o ser humano não está educado 

ambientalmente. Quando, por exemplo joga lixo pelas janelas dos carros, nas 
                                            
58 GALLI, 2008: 34-50. 
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praias e no seus dia a dia, em plena rua ou ambientes públicos. Trata-se de 

assumir um papel de protagonista na sustentabilidade ambiental. Todos somos 

responsáveis por esta missão difícil, mas possível. 

 Outro fator a ser considerado é que, muitas vezes, o ser humano olha para 

o outro, como o único culpado pela degradação ambiental. Enquanto que não se 

educa pessoalmente para novas condutas eticamente ecológica, tais como: usar 

menos água, poluir menos, usar produtos recicláveis, comer menos carne 

vermelha, dentre tantos outros mecanismos, que reduzem a degradação. 

 Espera-se que o Ministério da Educação tenha uma política forte de 

educação ambiental. Trata-se de um mecanismo de precaução ambiental dos 

mais importantes. Trabalha-se com crianças, jovens e adultos. Ver, na prática, os 

atos de degradação ambiental, é uma forma de aproximar a criança e o jovem da 

realidade, para que não olhe para o meio ambiente, como algo mitológico. 

 Tal responsabilidade de educar ambientalmente está prevista na 

Constituição Federal, quando o poder público ficou responsável “por promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente”. Há, inclusive, a lei 9795/99, que 

regulamente a matéria. Abaixo dois artigos importantes: 

 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.  

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.  

 

 Ressalte-se que tal lei é de suma importância, principalmente quando 
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destaca, que o processo educacional não formal, também deve ter como 

paradigma a educação ambiental. 

 Portanto, somente com os alicerces efetivos da prevenção e precaução que 

poderemos atingir uma sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito 

fundamental concretizado. 

 

2.3 Corrupção Sistêmica no Direito Urbanístico-Ambiental: Uma Agressão 

à Sustentabilidade Urbanístico-Ambiental 

 

 O positivismo no Brasil e em outros países periféricos sofre 

constantemente atentados destrutivos, através de doutrinas que se intitulam 

neopositivistas. Defendem estas, uma maior influência da realidade e da moral 

no sistema jurídico, o que na prática vem desencadeando uma insegurança 

jurídica tremenda neste país. 

 Se sequer as leis no Brasil são cumpridas com efetividade, imagine-se 

deixar ao livre alvedrio do Judiciário ou de qualquer outro poder a influência dos 

sistemas político e econômico no Direito. 

 Para Luhmann os sistemas econômico e político apenas podem influenciar 

o sistema jurídico, através de acoplamentos estruturais59 autorizados 

internamente pelos subsistemas independentes da sociedade, que operam 

autopoieticamente60. Ocorre que nos países periféricos isso não vem ocorrendo, 

pois a política e outros subsistemas, como o econômico, vêm constantemente 

invadindo o sistema jurídico e ofendendo as expectativas normativas da 

sociedade, gerando insegurança jurídica e politização da justiça. 

 O subsistema econômico é um grande agressor do subsistema jurídico 

urbanístico ambiental. Com o subterfúgio do desenvolvimento, a economia tenta 

viabilizar seu código: ter e não ter, a todo custo. A comunicação da economia, 

                                            
59 Trata-se o acoplamento de uma espécie de ponte de comunicação autorizada e regrada. 
60 O direito por exemplo funciona autopoieticamente quando gera comunicação jurídica através 
de comunicação jurídica, com seu código próprio, ou seja: O lícito e o ilícito. 
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invadindo o direito, sem uma regra de comunicação torna o sistema jurídico 

frágil. O direito fundamental à sustentabilidade urbanístico-ambiental fica a 

mercê das ingerências econômicas. Compromete-se a vida digna. 

 Registre-se que, através da tópica, concretização, argumentação, retórica e 

outros métodos supostamente modernos, atingem-se resultados contrários ao 

texto normativo, ferindo a função do direito engendrada por Luhmann, no livro: 

O direito da Sociedade. Ou seja, a função de generalização congruente de 

expectativas normativas. 

 Quando se fala em generalização de expectativas normativas, percebe-se 

que o direito urbanístico-ambiental veio para generalizar, como direito, as 

expectativas sociais a respeito do desenvolvimento sustentado. A sociedade 

chegou a conclusão de que o desenvolvimento sem sustentabilidade ameaça a 

própria existência. Por isso, condutas foram tipificadas penalmente, fundou-se a 

responsabilidade objetiva no direito ambiental e tantos outros instrumentos 

legais de proteção da vida. Tais instrumentos não devem ser invadidos pela 

economia, sem regramentos. A invasão assistemática gera corrosão do sistema 

jurídico e caos social. 

 Inclusive, em matéria urbanístico-ambiental, em que a vida está 

constantemente ameaçada, pela não efetividade dos dispositivos constitucionais 

que dão guarida ao meio ambiente urbano. 

 Por isso que segundo, Os países periféricos têm obstáculos à auto-

referência dos subsistemas sociais, inclusive, menciona que ao contrário dos 

países desenvolvidos, nos periféricos existe uma alopoiese social do direito. Ao 

invés do código lícito, ilícito, incidem outros códigos, pertencentes a outros 

subsistemas. Conclui que não estão definidas, no Brasil, as fronteiras da 

juridicidade, como ocorre nos países desenvolvidos, onde  os subsistemas 

sociais estão bem diferenciados funcionalmente.61 

 Para traduzirmos melhor as idéias do grande filósofo do direito, supra 

citado, basta mencionar o exemplo de que no Brasil , quando se vai denunciar 
                                            
61 NEVES, 2006: 236-244 



42 
 

algum crime em matéria urbanístico-ambiental, sequer a sociedade sabe a quem 

reclamar. Se reclama, receia se vai sofrer alguma retaliação econômica ou 

política da sociedade. Portanto, vivemos em uma constante insegurança, em que 

a economia e a política invadem o direito constantemente e sem regras definidas. 

Estão os códigos corrompidos, na linguagem Luhmanniana. Mais do que isso, os 

subsistemas não estão diferenciados funcionalmente, inclusive, o jurídico, 

conforme o pensamento de Neves,  para a sociedade do Brasil e de outros países 

periféricos. 

 Para mudar esse quadro, inclusive, em matéria urbanístico-ambiental, que é 

alvo de muitas disputas políticas, econômicas e jurídicas, tais subsistemas da 

sociedade necessitam se diferenciar funcionalmente. Para que o direito possa 

assegurar as expectativas normativas da população. Principalmente, nesse caso 

da preservação da vida, não se deve permitir a politização ou economização do 

Direito Urbanístico-Ambiental. Mesmo que sob as máscaras de um suposto 

neopositivismo, que destrói os acoplamentos estruturais e corrompe os códigos 

próprios de cada subsistema social. O direito acaba cedendo à força da política e 

economia, o que é péssimo para proteção ao direito fundamental à vida. 

 Precisa-se afastar das idéias tópicas de Viehweg, que influenciam outras 

correntes realistas e enfraquece a segurança jurídica, principalmente de países 

periféricos. Vejamos o pensamento tópico-problemático do referido autor: 

 

Não só há topoi que são universalmente aplicáveis – dos quais tratam 
Aristóteles, Cícero e seus sucessores – como também há outros que 
são aplicáveis apenas a um determinado ramo. Os primeiros são 
aplicáveis a todos os problemas apenas pensáveis e representam 
generalizações muito amplas, enquanto que os segundos servem 
somente para um determinado círculo de problemas. 

 Tal pensamento tópico tem gerado no Brasil um fenômeno denominado 

neo-constitucionalismo. Inclusive, alguns autores entendem-se modernos em 

assim se denominarem. Todavia, demonstramos neste trabalho, que os métodos 

realistas, isto é, que consideram os casos concretos na aplicação da norma, às 
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vezes, até mesmo com interpretações contrárias ao texto normativo, têm causado 

um colapso funcional do sistema jurídico brasileiro, especialmente nas normas 

urbanístico-ambientais, as quais estão constantemente agredidas, em nome de 

um desenvolvimento não sustentável. 

Lógico que outras idéias têm respaldo, mas precisam ser pesquisadas 

profundamente antes de aplicadas a um país como o Brasil. Häberle, por 

exemplo, é um escultor de novas possibilidades, manifestando assim: “A 

interpretação constitucional é, em realidade, mais um elemento da sociedade 

aberta. Todas as potências públicas, participantes materiais do processo social, 

estão nela envolvidas, sendo ela, a um só tempo, elemento resultante da 

sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte desta sociedade...” 62 

Todavia, entendo que para chegar a este nível Häberliano de superação 

das ambigüidades normativas, necessita o Brasil aprender a cumprir a regra 

jurídica, para depois abrir espaço para novos intérpretes. É uma evolução que 

ainda não alcançamos, enfim, sendo a moralidade aberta, uma ameaça à 

destruição da segurança jurídica no momento em que vivemos. 

 Temos as idéias de Bobbio para uma unidade do sistema jurídico, no 

capítulo dois, em observações condensadas que fizemos abaixo:63 

 

a) Conforme se vai subindo na hierarquia das fontes, as normas tornam-se cada 

vez menos numerosas e mais genéricas; descendo, tornam-se numerosas e mais 

específicas; 

b) O poder originário, ou seja, o fundamento último de justificação do 

ordenamento, que funda a unidade do ordenamento, enfim, a fonte das fontes; 

c) A norma fundamental é o critério supremo que permite estabelecer se uma 

norma pertence a um ordenamento, enfim, é o fundamento de validade de todas 

as normas do sistema. Unidade e fundamento de validade. Sendo um pressuposto 

do ordenamento, exercendo a mesma função de um postulado em um sistema 

científico, sendo essas proposições primitivas das quais se deduzem outras, mas 

                                            
62 HÄBERLE, 1997: 13. 
63 BOBBIO, 2006. 
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que por sua vez não são dedutíveis. Sendo a norma fundamental uma convenção. 

Devem se responder as objeções dizendo que a norma fundamental não tem 

fundamento, pois se tivesse não seria mais fundamental, havendo uma superior 

da qual ela dependeria. Para saber o fundamento do fundamento seria necessário 

sair do sistema, entrando-se na secular discussão do fundamento do poder. Se 

vem de Deus, da lei natural (revelada ao homem através da razão) ou convenção 

originária (contrato social). Todas essas desloca o problema da existência de um 

ordenamento para sua justificação. 

  Enfim, Bobbio, adotando algumas idéias Kelsenianas, prioriza a unidade 

do ordenamento jurídico. Concepção positivista também aplicável aos países 

periféricos, os quais necessitam de proteções mais firmes ao direito urbanístico-

ambiental. Não há maturidade cultural para critérios moralistas abertos em um 

país em que a economia e a política tudo podem, pelo menos doravante. 

 A sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito fundamental, 

necessita de uma segurança jurídica na concretização das respectivas normas de 

proteção. Abrir a interpretação a morais individuais, fragiliza, ainda mais, a 

proteção de tal direito. 

Logicamente dentro da moldura Kelseniana não existe interpretação exata, 

todavia o texto normativo tem que servir no mínimo de paradigma, evitando-se 

uma interpretação totalmente estranha ao texto. 

Defende-se também a dignidade da legislação como uma conquista, pelo 

respeito à legislação, como um dever derivado da cooperação e coordenação nas 

peculiaridades da modernidade, pelo estímulo da reunião democrática respeitosa, 

em virtude das diferenças de opinião sobre o bem comum.64
  

A legislação é sempre um ponto de partida. Temos que ter cuidado com as 

justiças voluntaristas. Isso ocorre que quando cada um quer fazer o seu ideal de 

justiça em detrimento do sistema. Não se desconsidera aqui que muitas vezes a 

legislação é ambígua e contraditória, tendo a atividade do intérprete importância 

na construção da norma de decisão. Todavia, precisamos ter cuidado com o 

abandono total da lei, em virtude da impossibilidade de um critério de justiça 

                                            
64 WALDRON, 2003: 190-192 
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universal. O estado democrático de direito tem que se aperfeiçoar. 

 Quando define interpretação, refere-se a atitude de penetrar nos 

pensamentos de outras pessoas, a fim de compreendê-los, enfim, enxerga a 

necessidade de um certo grau de discricionariedade no ato, não somente na 

interpretação da lei, como em todos os produtos da civilização humana. Afirma 

que não há texto, seja musical, poético ou legislativo, que não dê espaço às 

variações criativas da interpretação, aplicando-se também em relação aos 

precedentes, em virtude do fenômeno da linguagem. 65  

 Todavia, as discricionariedades deixadas pela lei não podem gerar o seu 

total abandono. A preservação da segurança jurídica é alicerce da sociedade. 

Sabe-se que a linguagem tem seus problemas, tendo o escritor italiano certa 

razão quando afirma a respeito da criatividade na interpretação. Ocorre que tal 

criatividade não deve servir de ideologia para se abandonar o sistema em nome 

de uma justiça individual. Trata-se de encontrar o ponto de equilíbrio nesta 

seara. 

 Logicamente que o sistema jurídico urbanístico-ambiental também passará 

por estas dificuldades ao ser interpretado. Vale lembrar que todo o sistema esta 

amparado na idéia de sustentabilidade, devendo o intérprete ter sempre esta 

baliza na matéria referida. 

 Kelsen também constata a ausência de uma única resposta interpretativa 

correta, pois a jurisdição tem poder discricionário, nas várias interpretações 

igualmente possíveis deixadas pela norma abstrata e suas aberturas, deixando-se 

tal tarefa ao legislador e a jurisdição. 66O que não faz de Kelsen um autor 

decisionista, como dizem alguns, pois na minha opinião apenas ele alerta para as 

discricionariedades deixadas pelo próprio sistema jurídico ao invés de emcobri-

las com artifícios retóricos, não defendendo Kelsen a decisão aberta, com 

qualquer conteúdo. 

 

                                            
65 CAPPELLETTI, 1993: 21-23 
66 KELSEN, 2003: 167-168 
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2.4 O Estudo de Impacto Ambiental (E.I.A) e o Relatório de Impacto 

Ambiental (R.I.M.A), como Mecanismos Efetivos de Prevenção e Precaução 

da Vida 

 

 Já discorri a respeito das diferenças entre precaução e prevenção. 

Alcançamos que a precaução é mais ampla, inclusive, trabalhando com o risco 

futuro e incerto. 

 A Constituição Federal exige para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, o prestigiado 

estudo prévio de impacto ambiental, exigindo também publicidade. 

 Trata-se de um instrumento de proteção, previsto no art. 9º, III, da lei 

6938/81. Portanto, a proteção do meio ambiente através deste instrumento tem 

respaldo constitucional e legal. 

 A questão tormentosa é esclarecer o que é significativo impacto, que dá 

ensejo ao E.I.A. 

 A competência do Conama para regular o E.I.A está prevista na lei retro 

citada, em seu art. 8º, I.67 Trata-se do estabelecimento de normas para regular as 

atividades potencialmente poluidores, bem como seu licenciamento. 

 Lembre-se ainda que na França o E.I.A é questão relevante e urgente. A 

ausência de tal estudo leva a suspensão da decisão administrativa atacada, não 

tendo o juiz discricionariedade para decidir em sentido oposto. 68 Trata-se de 

medida indispensável, como instrumento de proteção do Sisnama. Dispensar o 

referido instrumento, quando a obra tiver significativo impacto ambiental é dar 

uma decisão não sustentável em termos urbanísticos. 

 Tal instrumento é mecanismo de efetivação dos princípios da prevenção 

em precaução. Com o estudo, pode se avaliar tecnicamente o potencial lesivo da 

                                            
67 MACHADO, 2007: 222. 
68 MACHADO, 2007: 226. 



47 
 

obra. Planeja-se, desta forma, um crescimento econômico e urbanístico 

sustentável.  

 Na resolução 1/86 do Conama existe uma presunção absoluta de algumas 

atividades potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental. 

Todavia, a lista não é exaustiva. Cabe ao órgão licenciador da obra detectar 

outras obras impactantes e condicionar o licenciamento ao procedimento do 

E.I.A.  

 Aqui cabe ressaltar que se trata de uma intervenção estatal na ordem 

econômica. Cabe também analisar se a intervenção estatal tem um propósito 

constitucional. 

 Nesse sentido, alguns autores abrem mão da ponderação de valores e 

optam pela análise apenas da necessidade e adequação da medida interventiva. 69 

 No nosso caso, temos uma área de proteção constitucional: a 

sustentabilidade urbanístico-ambiental. Por outro lado, temo o direito a livre 

concorrência e a livre iniciativa. Portanto, se haverá um mecanismo de 

intervenção em tal direito econômico (E.IA), deve tal intervenção ter um 

propósito também constitucional. Ressalte-se que a proporcionalidade vem 

justamente para limitar o Estado, quando este interfere em direitos 

fundamentais.  

 O propósito constitucional é claro no caso. Trata-se de uma intervenção 

que tem o propósito constitucional de proteção da sustentabilidade urbanístico-

ambiental. A própria Constituição previu o E.I.A para obras de significativo 

impacto ambiental.  

 Logicamente que em obras de baixo impacto o E.I.A seria uma intervenção 

desproporcional. Todavia, na dúvida sobre a significativade do impacto, deve-se 

optar pelo princípio da precaução, realizando-se o estudo. No caso concreto, 

apura-se a necessidade e adequação da medida. Caso, não necessário o E.I.A, 

outras medidas mais simplificadas podem ser utilizadas. 

                                            
69 DIMOULIS E MARTINS, 2007: 233-260. 
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 É relevante no estudo avaliar os efeitos sinergéticos de uma área.70Trata-se 

da interação de fatores, os quais independemente podem não causar significativo 

impacto. Todavia, quando somados a outros fatores paralelos, podem resultar em 

grande impacto. Enfim, a análise global da área de impacto é indispensável na 

realização do E.I.A e na prevenção do dano. 

 É importante a definição dos limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente atingida pelo impacto. Trata-se da área de influência do projeto. A 

bacia hidrográfica foi a referência geográfica eleita pelo Conama em resolução 

já citada. Trata-se da bacia geográfica na qual se localizará o projeto. 71 

 Em relação ao R.I.M.A, ele sucede o E.IA. através do relatório de impacto 

ambiental, as conclusões do E.I.A, as quais são bastante técnicas, traduzem-se 

em linguagem mais acessível ao povo, através do Relatório de impacto 

ambiental. A publicidade é indispensável para participação social. A realização 

de audiência pública é outro instrumento necessário para apresentação do E.I.A-

RIMA. Trata-se de uma espaço público de manifestação. Em que a sociedade 

pode colaborar com a proteção do meio ambiente.  

 A utilização de tais instrumentos é instrumento indispensável de 

consolidação de uma sustentabilidade urbanístico-ambiental. Dispensar tal 

procedimento quando cabível pode caracterizar falta grave dos servidores do 

órgão licenciador.  

 A aplicação do princípio da publicidade constitucional é indispensável para 

o sucesso da prevenção. Logicamente, que, como se trata de uma intervenção 

estatal, pode ser necessário algum sigilo na publicidade dos segredos de marca. 

Lembremos, na linha de Dimoulis e Martins, que toda intervenção estatal em 

direitos fundamentais, tem que ser adequada e necessária. Tem que haver um 

propósito constitucional para intervenção. Entretanto, a regra é a publicidade 

total dos instrumentos E.I.A-RIMA. A população precisa ter acesso ao estudo, 

para que possa exercer seu papel na proteção da sustentabilidade urbanístico-

                                            
70 MACHADO, 2007: 234. 
71 MACHADO, 2007: 229. 
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ambiental. 

 

2.5 A Sustentabilidade Urbanístico-Ambiental Através do Acesso à Justiça 

 

 Na esfera do moderno Direito Constitucional está consolidada a 

noção de que o acesso à Justiça pelo cidadão se constitui um direito fundamental 

a ser protegido pelo Estado. Tanto é verdade que a Lei Maior consagrou 

expressamente o acesso à Justiça, ao dispor que "a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, inc. XXXV) e que "O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos" (art. 5º, inc. LXXIV). 

Nesse sentido, Alexandre de Moraes (2000, p. 293) leciona que: 

 

A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios 
constitucionais, tais como, igualdade, devido processo legal, ampla 
defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem 
assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes não haveria 
condições de aplicação imparcial e equânime de justiça. Trata-se, pois, 
de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que 
comprovar que sua situação econômica não lhe permite pagar os 
honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu 
próprio sustento ou de sua família. 
 
 

Com relação ao inciso XXXV, do art. 5º, que trata da apreciação de 

ameaça ou lesão a direito pelo Poder Judiciário, convém salientar que o princípio 

da legalidade, basilar na existência do Estado de Direito, impõe que o Estado, na 

forma do Poder Judiciário, intervenha no exercício da jurisdição, aplicando o 

direito ao caso concreto. 

Como no art. 225 da Constituição Federal impôs-se o dever de tutela 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado também à coletividade, lógico, 

que o acesso à justiça é tema ligado à sustentabilidade. 
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Como grande parte da coletividade é pobre na forma da lei, a 

Defensoria Pública se torna um instrumento indispensável de acesso à justiça. 

Senão a participação da coletividade seria meramente simbólica. 

Principalmente agora, que, desde 2007, a Defensoria Pública ganhou 

legitimidade para propor ação civil pública e respectiva cautelar. Tal previsão se 

encontra no art. 5º., II, da lei 7347/85. Tal modificação se deu em virtude da lei 

11.448/2007. 

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 

(CONAMP) Ajuizou a ADIN 3943, no intuito da declaração de 

inconstitucionalidade da mudança, que possibilita à Defensoria ajuizar as ações 

civis públicas dos necessitados. Por entenderem estar adentrando nas atribuições 

constitucionais do Ministério Público. 

Entendo que a postura da associação é meramente corporativa. A 

própria lei de ação civil pública prevê vários outros legitimados. Além de que na 

tutela coletiva, um órgão a mais vem a somar. Principalmente na área da 

sustentabilidade urbanístico-ambiental, em que a Defensoria pode ser um canal 

com a coletividade pobre, no sentido da proteção do bem coletivo. 

Salienta que o Judiciário, desde que haja plausibilidade da ameaça de 

direito, é obrigado a efetivar o pedido de prestação judicial requerido pela parte 

de forma regular, tendo em vista que a indeclinibilidade da prestação judicial 

constitui princípio básico que rege a jurisdição.72 

Nessa linha de raciocínio, a Defensoria vem ser mais uma legitimado 

a somar na proteçao da tutela coletiva. Principalment, porque cabe à coletividade 

sua tutela. Como dispomos de um alto grau de pobreza, faz-se mister que a 

Defensori se some ao Ministério Público na tutela específica da sustentabilidade 

urbanístico-ambiental. 

O art. 5º, inc. LXXIV, o qual trata da assistência jurídica integral e 

gratuita, estabelece o dever do Estado em viabilizar o acesso à justiça aos que 
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comprovarem insuficiência de recursos, inclusive pagamento de advogado, no 

caso de inexistência de órgão estatal de assistência jurídica. 

 Atualmente se percebe uma constante preocupação do universo 

jurídico com o direito do cidadão de buscar, no âmbito do Poder Judiciário, a 

solução para a entrega rápida da prestação jurisdicional, hoje erigida, em nosso 

ordenamento legal, como direito substancial de natureza individual ou coletivo.  

A eficácia da prestação jurisdicional, ao lado da rapidez, tem sido, também, uma 

garantia do cidadão que se consagra como de natureza elevada no corpo de 

qualquer Carta Magna. 73 

Sendo a jurisdição um direito de todos e dever do Estado garanti-la 

por meio de seus órgãos competentes, o fato de ter sido erigida a direito 

fundamental, acarreta ao Poder Público a sua responsabilidade integral no caso 

de omissão ou prestação insuficiente do objeto da prestação, causando danos ao 

jurisdicionado. Nesse sentido à tutela deficiente ao meio ambiente e urbanismo, 

legitima ainda mais a Defensoria, como responsável por esta proteção. A reação 

do Ministério Público a ampliação da legitimidade é corporativa e injustificada. 

Uma instituição, como a Defensoria, é representante inexorável da coletividade 

pobre, a qual tem direito de ser representada por tal instituição. Não há 

inconstitucionalidade, pois o Ministério Público já não tinha a legitimidade 

exclusiva. 

Cappelletti & Garth (1988, p. 31-32) mencionam que os países 

ocidentais vêm se esforçando no sentido de facilitar o acesso à Justiça, assim 

como tem procurado estimular esse acesso, proporcionando, principalmente, 

serviços jurídicos para os necessitados que: 

 

Na maior parte das modernas sociedades, o auxílio de um advogado é 
essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais 
complexas e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar  uma 
causa. Os métodos para proporcionar a assistência judiciária àqueles 
que não a podem custear são, por isso mesmo, vitais. 
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Não é permitido ao Estado criar óbice ao acesso do cidadão ao Poder 

Judiciário; ao contrário, deve, isto sim, facilitar o exercício do direito do cidadão 

que recorre ao órgão julgador, que é considerado, atualmente, como a última 

trincheira a ser ocupada para que se possa, com o uso dos instrumentos que a 

compõe, solucionar os ataques aos direitos individuais e coletivos. 

Por isso, o STF tem que reconhecer a inconstitucionalidade da referida 

adin, pois o acesso à justiça não pode ser mitigado, por uma simples posição 

corporativa. A Defensoria Pública se encotra em ascensão, sendo princípio 

básico do acesso à justiça. Por isso, deve ter legitimidade na proteção dos bens 

coletivos, como no caso da sustentabilidade urbanístico-ambiental. 

Assinala ainda que os fluidos do ideal de valorizar a cidadania de 

todos os povos, levaram a Convenção Européia para Proteção dos Direitos 

Humanos e Liberdades Fundamentais a reconhecer, de modo explícito, no texto 

do art. 6º, § 1º que a Justiça que não cumpre suas funções dentro de um prazo 

razoável é, para muitas pessoas, uma justiça inacessível.74 

Humberto Dalla Berardina de menciona que o acesso à justiça é um 

assunto que traz em seu bojo grande complexidade, visto que depende, para a sua 

efetivação, de uma nova mentalidade, a fim de que se assegure o acesso à ordem 

jurídica justa. Nesse sentido, o autor invoca a lição de Kazuo Watanabe, que 

analisa: 

A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos 
acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se 
trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição 
estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. Uma 
empreitada assim ambiciosa requer, antes de mais nada, uma nova 
postura mental. Deve-se pensar na ordem jurídica e nas respectivas 
instituições, pela perspectiva do consumidor, ou seja, do destinatário 
das norma jurídicas, que é o povo, de sorte que o problema do acesso 
à Justiça traz à tona não apenas um programa de reforma como 
também um método de pensamento [...]. (WATANABE, Kazuo. 
Acesso à Justiça e Sociedade Moderna, in Participação e Processo, 
Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1988, p. 128, apud PINHO, 
2002). 
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Para que o processo seja instrumento de realização efetiva dos direitos 

individuais e coletivos, sendo, em última análise, um instrumento político de 

participação social, há necessidade de promover a educação e a disseminação da 

informação a todas as camadas da população, para que seja despertada a 

consciência do que vem a ser a cidadania e da importância de seu exercício. 

Além de que a Defensoria Pública é um instrumento indispensável para o 

desenvolvimento desta cidadania. O Congresso, quando legitimou a Defensoria 

para ajuizar ação civil pública, acertou. A cidadania se exerce também pelo 

acesso à justiça. Não pode a Defensoria ficar de fora, por ser função essencial à 

justiça e por ter atribuição constitucional de defender os interesse dos 

necessitados. Não tendo a Constituição limitado suas atribuições à defesa de 

interesses individuais. Por isso, reitero que entendo ser constitucional sua 

legitimidade nas tutelas coletivas. 

O direito à informação faz parte do contexto, da garantia de uma 

legitimidade adequada e da gratuidade da justiça para os necessitados, enfim, 

com a viabilização da Defensoria Pública, pode-se atingir tal desiderato, 

possibilitando acesso à Justiça para os necessitados, bem como mais informação 

para coletividade. Assim a coletividade estará devidamente representada. 

A dificuldade no custeio das despesas necessárias ao litígio, segundo 

José Renato Nalini (s.d.), sempre foi considerada em todos os estudos sobre o 

acesso aos tribunais. A primeira onda nas soluções práticas para os problemas de 

acesso à Justiça, segundo Cappelletti, era justamente a assistência judiciária para 

os pobres.  

Reconhece-se que o acesso à Justiça é um dos valores fundamentais 

da própria democracia, constata que a possibilidade de acesso à Justiça não é 

efetivamente igual para todos, tendo em vista as gritantes desigualdades 
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econômicas, sociais, culturais, regionais, etárias, mentais, portanto, somente com 

a Defensoria Pública poderemos minimizar tais disparidades.75 

A grande quantidade de atribuições do Ministério Público, muitas 

vezes, diminui sua efetividade. Portanto, a legitimidade da defensoria na tutela da 

sustentabilidade urbanístico-ambiental é fator agregador. Além de viabilizar uma 

maior efetividade da tutela coletiva. 

Note-se que a Constituição Federal impõe a todos o compromisso de 

erradicar a pobreza e a miséria, como forma de reconstruir caminhos para o 

verdadeiro crescimento do país, assegurando a todos, condições mínimas de 

saúde, educação, moradia e lazer e sadia qualidade de vida, dentre outros 

aspectos. De tal dever não se exclui o Poder Judiciário, todavia sem a Defensoria 

Pública, como fazer valer tais direitos para aqueles que não têm dinheiro para sua 

própria subsistência? Imagine-se para pagar os honorários de um Advogado, para 

ajuizar uma ação popular. Pois se o cidadão pode ajuizar ação popular, através de 

Advogado para proteger o meio ambiente e a coletividade, por que não poderia 

através da Defensoria Pública, como legitimada a ajuizar ação civil pública. 

Trata-se da mesma razão de direito. 

Nesse sentido, entende-se que, num Estado como o Brasil, em que a 

pobreza impera, o juiz precisa refletir continuamente se ele está sendo fator de 

resgate de seus semelhantes ou instrumento de mais intensamente afligir o aflito. 

É de extrema urgência a criação de meios que proporcionam melhor 

qualidade de vida e redistribuição de renda, como forma de amenizar as 

condições miseráveis que vivem a maior parte da população brasileira. Por 

conseguinte, não se justifica as condutas omissivas, por parte dos Governadores, 

em não viabilizar uma Defensoria Pública forte, técnica, competente e 

abrangente, pois é Direito Constitucional Fundamental dos Cidadãos. Além de 

que, tentar retirar sua legitimidade no ajuizamento de ações civis públicas é 

mesquinho, por parte do Ministério Público, não tendo respaldo no  estado 

democrático de direito. 

                                            
75 MAZZILLI, 2002. 
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Não têm mais razão de existir aquelas declarações de pobreza feitas 

pelas Delegacias de Polícia, tendo em vista que cabe ao julgador no caso 

concreto, avaliar se a declaração de pobreza por parte das partes tem ou não 

fundamento. Neste segundo caso, poderá resultar em um processo-crime por 

falsidade, caso alguém se declare pobre sem sê-lo. Em um país de miseráveis 

como o nosso, o julgador deverá sempre avaliar a condição das partes. 

José Renato Nalini assinala que a lentidão da entrega da prestação 

jurisdicional não é privilégio do Judiciário brasileiro; contudo, há que se 

reconhecer que a demora da Justiça também é uma forma de injustiça.  

O art. 133 do Código de Processo Civil dispõe sobre algumas 

possibilidades de responsabilização desse atraso. Além da desídia, o atraso 

excessivo pode gerar prejuízo à parte e esse é perfeitamente ressarcível. 

Nesse sentido, propõe-se um re-estudo da garantia constitucional do 

acesso à justiça, a partir de quatro grandes princípios, que são a acessibilidade, a 

operosidade, a utilidade e a proporcionalidade, conforme mostrado a seguir:76 

a) a acessibilidade refere-se à existência de sujeitos de direito, capazes 

de estar em juízo, sem obstáculos de qualquer natureza, utilizando 

adequadamente o instrumental jurídico, e possibilitando a efetivação de direitos 

individuais e coletivos; 

b) Operosidade, que significa que todos os envolvidos na atividade 

judicial devem atuar de forma a obter o máximo de sua produção, para que se 

atinja o efetivo acesso à justiça; agindo subjetivamente com ética, e 

objetivamente agindo através da utilização correta dos meios processuais, 

priorizando sempre a busca da verdade real e a índole conciliatória. 

c) Utilidade, que consiste em assegurar ao vencedor tudo aquilo a que 

ele tem direito a receber, da forma mais rápida e proveitosa, garantindo-se, 

contudo, o menor sacrifício para o vencido. Isto é instrumentalizado através dos 

seguintes fatores: a) superação da dicotomia segurança versus celeridade, que 

                                            
76 CARNEIRO APUD PINHO, 2002: 55. 
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deve ser aquilatado caso a caso, no curso do feito; b) utilização das espécies de 

tutela de urgência; c) concretização da execução específica como regra, 

adotando-se a genérica apenas excepcionalmente; d) fungibilidade da execução, 

especificamente no campo dos direitos do consumidor (art. 6º, inciso V do 

C.D.C.), propondo o autor, o aumento da incidência dessa regra para outros 

campos do direito; e) alcance subjetivo da coisa julgada, sobretudo nas ações 

coletivas; e f) limitação da incidência das nulidades, como corolário do princípio 

da instrumentalidade do processo. 

d) Princípio da proporcionalidade, que se traduz pela escolha a ser 

feita pelo julgador quando existem dois interesses em conflito. Deve ele se 

orientar por privilegiar aquele mais valioso, ou seja, o que satisfaz um maior 

número de pessoas. 

Todavia, em relação a este último item, há autores que abrem mão da 

ponderação, em virtude do seu alto grau de subjetividade.  

Todas essas  concepções devem ser adotadas pelo Poder Judiciário. 

Há algum tempo atrás, revolucionou-se o direito processual com o seu 

postulado da instrumentalidade do processo. Seguindo essa linha, faz-se 

necessário um novo avanço, no sentido de promover a despatrimonialização do 

direito processual, até mesmo para manter esse sentido de instrumentalidade 

atualizado.77 O papel da Defensoria Pública é muito relevante, pois válvula de 

efetivação do acesso à justiça. 

Observa-se que isto implica, diretamente, na adoção de uma 

mentalidade que privilegie o caráter indisponível dos direitos tutelados por meio 

da ação coletiva, dada a sua clara extensão social. Assim, mais que a existência 

de um direito civil constitucionalizado, há que haver também um direito 

processual civil efetivamente dotado de carga constitucional, sobretudo em sede 

de jurisdição coletiva.78 

                                            
77 DINAMARCO, 1986. 
78 PINHO, 2002. 



57 
 

O papel da Defensoria Pública na tutela dos interesses coletivos é uma 

ponte entre a coletividade, maioria pobre, e o acesso à justiça. 

Vale ressaltar também que a criação de varas especializadas de 

assistência gratuita causa muito mais lentidão do que celeridade para os 

assistidos pela Defensoria. Se o pobre tiver apenas acesso às referidas, o número 

de processos aumentaria vertiginosamente, tendo em vista que a grande maioria 

dos processos diz respeito a partes pobres. Isso gera para os ricos varas com 

poucos processos, portanto pode se gerar até inconstitucionalidades caso se 

configure o aludido acima. Estar-se-ia ferindo a isonomia no acesso à justiça, 

com preconceitos mascarados por uma especialização desproporcional. 

Portanto, mesmo que hajam tais varas especializadas, as demais 

também devem receber processos da justiça gratuita, sob pena de flagrante 

inconstitucionalidade. Fato este já alegado em Sergipe pelo Defensor Público 

Paulo Márcio de Nápolis, que conseguiu a declaração de inconstitucionalidade 

incidente, em processo que corria em vara não especializada, em que o Juiz se 

negava a receber processos da Justiça gratuita, tendo o Tribunal acolhido os 

fundamentos do brilhante jurista. 
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CAPÍTULO III 

A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS AGRESSÕES À 

SUSTENTABILIDADE URBANÍSTICO-AMBIENTAL 

 

3.1 A Importância do Ministério Público para o Direito Urbanístico-

Ambiental 

 

 As atribuições do Ministério Público Brasileiro têm respaldo 

constitucional. O destaque dado pelo constituinte brasileiro à referida instituição 

demonstra sua dimensão no cenário nacional. Torna-se imprescindível abordar o 

papel desta instituição na defesa da sustentabilidade urbanístico-ambiental, 

principalmente, porque o constituinte elegeu o parquet, como defensor da 

coletividade. A concretização do direito constitucional fundamental à 

sustentabilidade depende de um Ministério Público combativo e impulsionador 

das demandas coletivas. 

 O art. 127 da C.F/88 prevê o seguinte: “O Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.” 

 Com este dispositivo paradigmático, o constituinte deixou claro que o 

Ministério Público é defensor dos direitos coletivos. 

 Demonstra-se, com propriedade, que cidadania e dignidade da pessoa 

humana passam necessariamente pelos interesses difusos. Tais direitos se 

referem a uma grande quantidade de pessoas. A Professora enfatiza a 

importância dos interesses difusos tutelados pela ordem Constitucional. 79 No 

caso, a sustentabilidade urbanístico-ambiental é interesse difuso tutelado pela 

                                            
79 YOSHIDA, 2006: 6-7. 
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Constituição. Merece total atenção, em prestígio à dignidade da pessoa humana, 

em virtude do direito fundamental à vida digna. 

 O interesse coletivo na defesa da sustentabilidade urbanístico-ambiental é 

evidente. Comprometido o meio ambiente urbano. A vida estaria em completa 

ameaça. Cabe, portanto ao Ministério Público interpor as medidas judiciais e 

atuar extrajudicialmente na defesa da sustentabilidade urbanístico-ambiental. 

Trata-se de direito humano fundamental, como já demonstramos, dando-se 

guarida ao direito à vida digna. 

 Considera-se o termo sustentabilidade melhor do que desenvolvimento 

sustentável, por ser a sustentabilidade um atributo, devendo-se respeito no que 

diz respeito aos atributos da natureza. 80 Portanto, cabe ao Ministério Público 

proteger a sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito fundamental. 

Não se trata de um procedimento distante, mas da defesa intermitente da 

sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. 

 Essa atuação judicial e extrajudicial do Ministério Público, também está 

prevista na Constituição Federal. Quando, por exemplo, no art. 129, afirma: 

“São funções institucionais do Ministério Público: I –Promover a ação penal 

pública...”. Aqui o Ministério Público é responsável por denunciar os crimes 

urbanístico-ambientais. Afirma ainda no “Inciso III – Promover o inquérito civil 

e ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.  

 Nesse último inciso citado, resta clara a atuação extrajudicial e judicial do 

Ministério Público, tanto na defesa do interesse coletivo, a exemplo do meio 

ambiente, como de outros interesses difusos e coletivos. Nessa última previsão 

amolda-se a defesa da sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito 

fundamental constitucional. 

 Extrajudicialmente, em matéria urbanístico-ambiental, o Ministério 

Público pode expedir notificações, requisitar informações e documentos para 

instruir seus procedimentos e inquéritos civis. ] 
                                            
80 MILARÉ, 2009: 70. 
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 Ou seja, O Ministério Público através de um procedimento administrativo 

cível, denominado inquérito civil ou peças de informação, pode apurar e 

investigar determinado dano urbanístico-ambiental. Não somente o dano, mas 

um possível dano, diante do risco futuro, já abordado neste trabalho. 

 Após as investigações extrajudiciais, caso o M.P entenda haver o ilícito 

poderá atuar judicialmente, ajuizando a ação civil pública. Como também, caso 

entenda não ter havido o ilícito, poderá arquivar o referido procedimento. 

 A atuação do Ministério Público será detalhada pelos instrumentos de sua 

atuação, com mais detalhes, em tópicos subseqüentes.  

 Aqui vale ressaltar, que o M.P tem importantes instrumentos judiciais e 

extrajudiciais de atuação na defesa da sustentabilidade urbanístico-ambiental. 

Cabe à referida instituição focar mais no aspecto urbanístico, aperfeiçoando-se 

nesta atuação, que protege diretamente o direito à vida. Sendo um direito mais 

que coletivo, como também universal. 

 Lembra bem Yoshida que as cidades são bens jurídicos ambientais de 

natureza difusa. Tratando-se de bem de uso comum do povo para o 

desenvolvimento de sua sadia qualidade de vida. Constata que é um bem 

ambiental difuso e síntese do meio ambiente natural, cultural, artificial e 

laboral.81 Como bem difuso, é atribuição do Ministério Público zelar por tal bem 

de uso comum do povo, tanto no seu aspecto natural, como cultural, artificial e 

laboral, pois essas quatro vertentes estão diretamente ligadas à sustentabilidade 

urbanístico-ambiental nas cidades. 

 Traremos, na parte empírica do último capítulo, atuações do Ministério 

público do Rio Grande do Norte, na área urbanística, especificamente de 

saneamento básico, para destacar a importância desta atuação de modo integrado 

e a nível nacional. A proteção da vida e da sustentabilidade urbanístico-

ambiental é mister de todos. 

 

                                            
81 YOSHIDA, 2009: 74-77. 
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3.1.1 As Dificuldades do Ministério Público na Defesa do Direito 

Urbanístico-Ambiental 

 

 Tantos são os princípios e as normas simbólicas esculpidas na Constituição 

Federal Brasileira. Contudo,  a fraqueza do positivismo no Brasil, somente tende 

a trazer concepções moralistas, que dão topicamente um alto grau de 

subjetividade ao intérprete e estudioso do direito. Desencadeiam uma 

insegurança jurídica, principalmente em países periféricos como o Brasil, que 

não consegue, simplesmente, cumprir as normas, muito menos localizar uma 

moral válida. 

 A influência da moral na aplicação do  direito gera subjetivismo e 

insegurança. A moral deve permanecer circunscrita à genética da norma, quando 

da elaboração da norma pelo poder competente, principalmente no Brasil, onde a 

tópica e moral é utilizada para agredir direitos. 82 O poder econômico, muitas 

vezes alega critérios de abertos de justiça, para impedir que as regras do 

Sisnama vigorem. A alegação do desenvolvimento e do emprego, muitas vezes, 

servem de argumento de justiça de empresários. Contudo, o valor vital da 

sustentabilidade urbanístico-ambiental não pode ceder a tais pressões. Por isso 

que a regra jurídica necessita de cumprimento. 

 Diante desse positivismo “moralista” ou  neoconstitucionalista ou pós-

positivista, na interpretação do direito, enfraquece-se a ordem jurídica no Brasil. 

Possibilita-se interpretações em matéria urbanístico-ambiental, as quais não se 

coadunam com o sistema jurídico brasileiro, gerando corrupção de códigos, 

conforme as concepções de sistema. 

 Em decorrência disso, o sistema político e econômico, com a sede 

desenvolvimentista não sustentável, corrompe os códigos do sistema jurídico 

urbanístico-ambiental. 

  Nesse contexto, o Ministério Público se encontra distante de suas 

                                            
82 DIMOULIS, 2006:145. 
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atribuições constitucionais, diante da simbologia normativa existente em nosso 

direito. Principalmente em matéria urbanístico-ambiental, em que se arrisca a 

vida, em prol do desenvolvimento a todo custo. Conta-se, muitas vezes, com 

interpretações pós-positivistas, as quais apenas enfraquecem o sistema 

urbanístico-ambiental brasileiro. Quando, por exemplo, afasta-se da 

interpretação de dispositivos literais, que protegem a vida, com base em uma 

moral nefasta, que não poderia ser admitida na interpretação. Principalmente, 

nos países periféricos, onde a norma é difícil de cumprir, imagine deixar ao 

alvedrio subjetivo do intérprete a aplicação de uma moral? 

 Tais influências subjetivas da moral no direito, também se fazem presentes 

na teoria da argumentação jurídica de Alexy. O referido autor apregoa através de 

regras, a execução de um discurso racional, como teoria da fundamentação 

jurídica. 83Postura que também gera insegurança jurídica, pois definir o que é 

racional termina nas mãos do intérprete. Abre-se mais uma vez as portas do 

sistema jurídico. A segurança jurídica se torna refém de posições individuais de 

intérpretes. Isso para a sustentabilidade urbanístico-ambiental é perigoso. 

  Insiste-se na necessidade da separação dos sistemas jurídico e político, 

para se evitar o Juiz político, ou seja, aquele que contesta a lei e se intromete em 

funções que não são suas.84 Enfim, no que pertine a nossa abordagem, evita-se o 

enfraquecimento do direito à vida, quando se evita as intervenções do sistema 

político no jurídico na sustentabilidade urbanístico-ambiental, a não ser através 

dos acoplamentos estruturais próprios85, como já expusemos retro, e através da 

genética da norma. 

 É melhor seguirmos a estrutura normativa escalonada da ordem jurídica 

prevista por Kelsen, do que submeter o direito as inseguranças jurídicas da 

tópica. Vejamos as idéias do autor de Viena: 

(...) a particularidade que possui o Direito de regular a sua própria 
criação. Isso pode operar-se de forma a que uma norma apenas 

                                            
83 ALEXY, 2005. 
84 CAMPILONGO, 2002: 57 
85 Acoplamento, como uma ponte que permite uma comunicação regrada, por exemplo entre os 
subsistemas político, jurídico e econômico. 
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determine o processo por que outra norma é produzida. Mas também é 
possível que seja determinado ainda – em certa medida – o conteúdo 
da norma a produzir. Como, dado o caráter dinâmico do direito, uma 
norma somente é válida porque e na medida em que foi produzida por 
uma determinada maneira, isto é, pela maneira determinada por uma 
outra norma, esta outra norma representa o fundamento imediato de 
validade daquela. (KELSEN, 2000: 246) 

 Trata-se de raciocínio similar ao de Luhmann, quando diz que 

comunicação jurídica deve gerar comunicação jurídica, através de comunicação 

jurídica. Ou seja, preserva-se os códigos pertinentes a cada sistema e a 

conseqüentemente a segurança jurídica do meio ambiente urbano e em 

conseqüência a vida. Não há vida digna sem sustentabilidade urbanístico-

ambiental. Trata-se de constitucional fundamental. 

 É importante que o Brasil volte a estudar o positivismo em sua forma  

separada da moral, pois na Europa os estudos são avançados neste sentido. Na 

medida em que garantem uma maior segurança jurídica, necessitando os 

estudiosos neste país, compreender com maior propriedade o que é o 

positivismo.  

 

3.2 Os Instrumentos de Atuação Ministerial na Defesa do Direito 

Urbanístico-Ambiental 

 

 O Ministério Público surge na Constituição como função essencial à 

justiça. A Constituição Federal de 1988 não subornou a referida instituição a 

qualquer dos poderes. Além de que a Constituição foi extremamente pródiga 

com o Ministério Público. Conferindo-lhe bastante poder, bem como uma 

imensa gama de atribuições na proteção dos interesses coletivos e individuais 

indisponíveis. 

 A sociedade passou a ter seu “Advogado”, no sentido de que qualquer do 

povo pode ter acesso aos representantes de tal instituição, quando queiram trazer 

denúncias de danos coletivos ou individuais indisponíveis. Isso não quer dizer 
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que o Brasil já atingiu uma maturidade democrática, pois já fizemos neste 

trabalho, crítica pertinente ao simbolismo dos códigos. 

 A sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito fundamental e 

constitucional, deve ser preocupação constante do Ministério Público. A 

Proteção do meio ambiente e da qualidade de vida nas cidades estão ligadas 

diretamente ao direito a vida. O maio dos direitos individuais e também coletivo. 

 O Ministério Público moderno deve está focado na ordem econômica e no 

desenvolvimento sustentável. Acompanhar licenças urbanístico-ambientais, 

exigir EIA-RIMA para atividades de relevante impacto ambiental, fiscalizar, se 

o crescimento econômico está em consonância com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como direito intergeracional. 

 A saída do representante do Ministério Público do seu gabinete, com 

inspeções em empreendimentos de risco é um novo perfil da instituição. Não se 

pode ter sensibilidade ao dano urnbanístico-ambiental sem vê-lo. Por isso, que 

cada vez mais, percebemos o surgimento de membros atuantes nesse sentido. 

Ocorre que ainda existem membros de gabinete, que não transitam na sociedade. 

Estes precisam see aperfeiçoados para o novo perfil do Ministério Público: a 

defesa dos interesses coletivos, principalmente da vida. 

  

3.2.1 O Inquérito Civil Público 

 

 Trata-se  o inquérito civil de instrumento de investigação exclusivo do 

Ministério Público. Portanto, os outros legitimados a ajuizar a ação civil pública 

não podem investigar com este instrumento, todavia não estão impedidos de 

coletar prova de outra forma.86 

 Resta claro que a ação civil pública poderá ser interposta por outros 

legitimados. A lei no. 7347/85 prevê expressamente a possibilidade de 

ajuizamento por outros legitimados. No entanto, O inquérito civil é instrumento 
                                            
86 MACHADO, 2007:371. 
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projetado para utilização exclusiva do Ministério Público. 

 É instrumento inquisitorial, trata-se de um procedimento investigativo. È 

unilateral e facultativo. Quem preside é o Ministério Público. Apura-se danos 

coletivos a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Destina-se a 

formar a convicção do Ministério Público, para que ajuíze ou não a ação civil 

pública. Não se submete ao contraditório e ampla defesa, por ser inquisitivo e 

apenas investigativo. 87 

 É investigativo, pois disposto a colher provas e apurar fatos para o 

ajuizamento de ações não temerárias. O Ministério Público, como guardião do 

interesse público dispõe deste instrumento para apurar os danos coletivos. Não 

seria razoável submeter o inquérito civil público ao crivo do contraditório. Isso 

inviabilizaria as investigações. A pessoa investigada sequer ainda é parte. Trata-

se de fase extrajudicial. O contraditório fica porstergado. 

 O inquérito civil público é o procedimento administrativo que possibilita a 

atuação extrajudicial do membro do Ministério Público. Com o referido caderno, 

o representante do M.P pode notificar pessoas, requisitar documentos, exercendo 

as atribuições investigativas cíveis.  

 Este momento é de fundamental importância, pois com uma investigação 

séria, pode-se evitar ações civis públicas temerárias. Com a finalização das 

investigações pode o membro do Ministério Público promover o arquivamento, 

caso não comprovada a autoria ou ilícito. Esta decisão pode ser revista por um 

conselho do Ministério Público. 

 Constitui crime o retardamento ou a omissão de dados técnicos 

indispensáveis à propositura da ação civil pública, sendo tal crime punido com 

pena de um a três anos  e multa. Esta Previsão está contida no art. 10 da lei 

7347/85. Esta tipificação penal, garante que as determinações do representante 

do Ministério Público não são pedidos, mas, sim, ordens, que necessitam ser 

obedecidas, sob pena de crime. Além de que, a ausência em audiência 

ministerial pode resultar em condução coercitiva do faltoso. 
                                            
87 MILARÉ, 2009: 1018-1020. 
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 O instrumento do inquérito civil público representa o mecanismo de 

avanço da instituição ministerial, a qual vem expandindo suas atuações, 

principalmente para a proteção coletiva. A Constituição Brasileira deu nova 

roupagem ao M.P. A atuação do Promotor de Justiça acusador já não é o que 

destaca a instituição do Ministério Público. Sua credibilidade vem aumentando 

por suas atuações coletivas, seja na área do consumidor, meio ambiente, 

urbanismo, improbidade, dentre outras atuação também importante. 

 Para proteção da sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito 

fundamental, tal instrumento é extremamente relevante. Com uma investigação 

séria, pode-se prevenir, precaver e combater danos ambientais. Logicamente, 

que a precaução é mais relevante, devendo o membro do Ministério Público 

acompanhar se o desenvolvimento urbano das cidades está sendo feito de forma 

sustentável. Acompanhar também se tal direito fundamental à vida digna, como 

já explicamos, de forma reflexa, está sendo atingido. Para isso, o 

acompanhamento das licenças, a fiscalização da realização do EIA-RIMA, 

dentre outras medidas, são imprescindíveis para precaução e prevenção do dano. 

  

3.2.2 As Recomendações 

  

 As recomendações ministeriais são previstas na lei orgânica do Ministério 

Público. Podem ser endereçadas aos entes públicos e as suas descentralizações  e 

desconcentrações. Apesar de não ter natureza jurídica de sentença, coloca o 

recomendado na posição de ciência absoluta de sua ilicitude, como no exemplo 

de uma obra ilícita. As recomendações podem ser expedidas, por exemplo, para 

realização de EIA-RIMA, para impedir licenças, enquanto fatos supostamente 

ilícito é apurado em inquérito civil público.88 

 A recomendação é um poderoso instrumento de atuação dos representantes 

do Ministério Público. Primeiro, pelo respeito que o poder público tem com a 
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referida instituição. Segundo, porque recomendado pelo Ministério Público, não 

pode o poder público alegar após a ignorância da ilicitude. 

 A recomendação, muitas vezes, evita um tormentoso processo judicial. 

Pois se acatada pelo órgão público, quando não configura uma ilicitude mais 

grave, pode haver a composição de uma lide ainda não ajuizada.  

 Hodiernamente, no âmbito do Ministério Público dos Estados, tem-se 

publicado as recomendações no diário oficial. O que prestigia o princípio da 

publicidade previsto na Constituição Federal. 

 A recalcitrância à recomendação, pode gerar a abertura de inquérito civil 

público, como também ajuizamento de ação civil  pública. Ressalte-se que pode 

haver recomendações no bojo do próprio inquérito civil público. Não há uma 

limitação constitucional ou legal a tal conduta. 

 A finalidade da recomendação é estimular os órgãos públicos e privados a 

cumprir as regras jurídicas, tanto aconselhando, como advertindo. Trata-se de 

uma lembrança da ordem jurídica. Assemelha-se a uma notificação extrajudicial. 

É importante a busca do cumprimento das medidas recomendadas, muito mais 

do que qualquer caráter intimidatório.89 

 Não se deve utilizar a recomendação como uma ameaça. Deve se usar com 

parcimônia, estabelecendo-se prazos razoáveis para seu cumprimento. 

Logicamente, se houver espaço para essa espécie de resolução extrajudicial de 

conflitos. Se o dano ferir direitos indisponíveis, talvez uma parte da demanda 

seja inegociável, em nome do interesse público. Mas, quanto ao ressarcimento 

poderá haver transação. Quando a recomendação não for atendida, o membro do 

Ministério Público tem que ter o cuidade de verificar se o inquérito civil público 

já tem elementos para o ajuizamento de ação civil pública. Assim, evita-se ações 

temerárias. Caso o procedimento investigativo esteja maduro, será caso de 

ajuizamento, em caso contrário, é prudente a continuidade das investigações. 

 Geralmente, a recomendação é efetivada dentro de um inquérito civil, 
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devendo atender ao princípio da publicidade. Deve conter: a indicação dos seus 

fundamentos e das medidas que deverão ser adotadas, o prazo para o seu 

cumprimento, a requisição ao destinatário de sua divulgação adequada e 

imediata e resposta escrita. Caso atendida a recomendação, a promoção de 

arquivamento do inquérito civil será submetida à homologação do Conselho 

Superior do Ministério Público. Caso não atendida a recomendação, caberá ao 

representante do Ministério Público interpor a ação civil pública, caso cabível. 90 

 A indicação dos fundamentos e das medidas a serem adotadas é 

fundamental. Não se poder recomendar aquilo que ordenamento jurídico não 

obriga. Vale lembrar aqui o dispositivo constitucional que afirma não ser 

ninguém obrigado a fazer aquilo que não é determinado por lei. As medidas a 

serem tomadas é questão lógica. Pois se indica a irregularidade, a recomendação 

necessita informar ao seu destinatário, quais as medidas para saná-las ou mitigá-

las. O prazo, quando não estipulado por lei deve ser razoável, dependendo do 

caso concreto. Por exemplo, não é possível despoluir um rio em uma semana. O 

prazo tem que ter consonância com a disponibilidade financeira do Estado para 

as políticas públicas. É importante que o destinatário divulgue o teor da 

recomendação a todos aqueles que direta ou indiretamente participarão do 

concerto ou mitigação da irregularidade. A resposta escrita é o mínimo que se 

espera do recomendado, para o Ministério Público saber se esse está ou não 

tomando as medidas para cumprir a recomendação. 

 Na seara urbanístico-ambiental, no que diz respeito à sustentabilidade, 

como direito fundamental, a recomendação pode ser utilizada como instrumento 

de prevenção e precaução de danos urbanístico-ambientais, em uma atuação 

voltada a proteção dos interesses coletivos. 
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3.2.3 A Audiência Pública 

 

 Trata-se de um instrumento posto à disposição do Ministério Público, o 

qual possibilita uma maior participação da sociedade na proteção dos interesses 

coletivos. 

 Vem sendo utilizada de maneira progressiva pela administração pública e 

pelo poder público para auscultar os sentimentos e desejos da comunidade 

afetada por determinada decisão coletiva. Tratam-se de problemas que 

interessam à cidadania. É prevista na lei orgânica nacional do ministério público. 

Os ministérios públicos têm regulado através de resolução seus procedimentos. 

Tendo em vista a omissão na legislação federal 8625/93. 91  

 A sociedade, como protagonista na defesa dos interesses coletivos, tem na 

audiência pública um instrumento de participação e expressão de sentimentos. 

Colabora diretamente nas decisões políticas que afetam a sociedade. É uma 

forma de exercício direto da cidadania. Tanto como o plebiscito, o referendo e a 

iniciativa popular, a audiência pública é o palco da cidadania nas questões 

coletivas. A lei orgânica federal, que rege o Ministério Público no Brasil, previu 

o instituto. Todavia, omitiu-se na regulamentação de seu rito. Os conselhos 

superiores dos ministérios públicos têm regulado a matéria. É questão espinhosa 

saber se tais regulamentações são constitucionais. Trata-se de rito 

procedimental, o qual deveria ser regulado por lei. Por isso, alguns Promotores 

de Justiça não seguem o rito estipulado normativamente por estes conselhos, por 

entenderem não ser lei em sentido estrito. Ocorre que os conselhos estão 

suprindo as omissões legislativas. Isso garante maior uniformidade no rito, 

enquanto não se legisla sobre a matéria. Além de que se protege os direitos 

individuais de possíveis investigados. 

 As audiências públicas colhem provas, dados, informações e 

esclarecimentos sobre lesões ou potenciais lesões aos interesses tutelados pelo 

Ministério público. Trata-se de fórum para soluções construtivas da comunidade 
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e sociedade. No seu procedimento, deve-se conter: a data, horário e o local da 

reunião, o objetivo, a disciplina e a agenda da audiência. O diário oficial é 

instrumento de publicidade de tal rito. Vale ressaltar que o resultado da 

audiência pública não vincula a atuação do Ministério Público. 92 

 Quando se refere a fórum de construção de soluções coletivas, percebe-se a 

manifesta função democrática da audiência pública. Quando colhe dissensos, em 

busca de uma solução mais democrática, dentro de um procedimento 

consensual. As questões de publicidade de data, hora, local da reunião, objetivo 

e disciplina é muito importante para que a sociedade possa ter a informação do 

evento, para que possa participar. A disciplina do reunião, com o tempo que as 

autoridades e a sociedade terá para se pronunciar, possibilita uma participação 

programada do cidadão. O Ministério Público, como órgão independente, não 

está logicamente vinculado ao decidido na audiência pública ou ao conteúdo da 

ata. Todavia, o Ministério Público não deve desprezar o discutido em um 

ambiente democrático e plural. Não pode, no entanto, abrir mão de normas 

cogentes, em virtude da maioria na audiência se pronunciar a favor do 

descumprimento de regras cogentes. Este espaço não deve ser sucedâneo do 

Congresso Nacional, nem substitutivo de decisões políticas privativas de algum 

órgão. 

 Por exemplo, um problema urbanístico-ambiental de saneamento pode ser 

discutido, ouvindo-se peritos, empresas, sociedade. Evidencia-se um  verdadeiro 

espaço público de fiscalização coletiva da sociedade. É um instrumento claro de 

democracia participativa. 

 As questões de sustentabilidade urbanístico-ambiental podem ser 

discutidas pela sociedade, trazendo-se novos elementos da realidade para 

análise, bem como manifestações técnicas sobre a viabilidade de determinado 

empreendimento. 

 As audiências públicas têm se tornado uma prática corriqueira dentro do 

Ministério Público, em que o representante, com atribuições, convoca a 
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audiência e a preside. Lavrando tudo em ata e publicando, para que toda a 

sociedade possa tomar conhecimento do que foi discutido. 

 A defesa da sustentabilidade urbanístico ambiental, como direito 

fundamental e humano, ganha com tal instrumento. Pode ser designada durante a 

instrução do inquérito civil, como mais um elemento de formação. Não há 

vedação legal ou constitucional para a realização de audiência pública, quando 

não há inquérito civil instaurado. Todavia, alguns Ministérios Públicos tentam 

regulamentar o rito da Audiência pública, através de resoluções. Aqui é 

importante analisar a constitucionalidade de tais resoluções, que não têm 

natureza de lei, mas de ato normativo. Principalmente, a respeito de sua 

constitucionalidade, quando restringe o objeto da audiência. 

 

3.2.4 O Termo de Ajustamento de Conduta 

 

 O compromisso de ajustamento de conduta é previsto no art. 5º, §6º, da lei 

no. 7347/85. A previsão é no seguinte sentido: “Os órgãos públicos legitimados 

poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial”.  

 O Ministério Público, quando firmar o termo de ajustamento de conduta, 

tem que ficar atento que tal compromisso deve se restringir às exigências legais 

e suas restrições. Não é permitido, por exemplo, o Promotor de Justiça  

transacionar a respeito de condutas vedadas por lei. O interesse público é 

indisponível. Se por exemplo a lei restringe a fruticultura a determinada 

distância dos rios, não pode o M.P transacionar em limite inferior ao legal, com 

a desculpa de que não está sendo radical. Não é permitido transacionar com 

interesse público. 

 Lembra Machado, que a partir da publicação da lei 10650/2003, a 
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publicação no diário oficial se tornou obrigatória, da integra do termo.93 A 

publicidade do compromisso, principalmente nas questões urbanístico- 

ambientais,  disponibiliza para sociedade e imprensa, informações cruciais sobre 

o direito fundamental à vida. A sustentabilidade precisa ser acompanhada. Nada 

melhor do que  a publicação no diário oficial, para fazer valer o princípio da 

publicidade constitucional.  

 Entendo que mesmo antes desta lei, já era obrigatória a publicidade do 

TAC, diante da previsão expressa da Constituição. Somente com a publicidade, 

pode a população reagir a um desenvolvimento urbano não sustentável. 

 Destacam-se os avanços legislativos na proteção dos interesses difusos e 

coletivos. O instrumento da ação civil pública, com um inquérito civil presidido 

pelo Ministério Público, na fase investigativa. O compromisso de ajustamento 

de conduta surge neste contexto, possibilitando aos co-legitimados tutelarem o 

meio ambiente, sem ter que levar a questão ao Judiciário. Trata-se de 

instrumento de pleno acesso à justiça. Trata-se de título executivo extrajudicial, 

conforme o CPC. 94 

 É de extrema importância o TAC, pois através de um ajustamento de 

conduta, em que se veda transação sobre direitos indisponíveis, chega-se a um 

título executivo, sem sequer ter se ajuizado uma ação judicial. A efetividade da 

justiça impera. O descumprimento do termo pode gerar ação de execução, 

partindo-se para uma fase posterior de efetivação de direito. Evita-se um 

processo de conhecimento longo, quando há interesses por parte do 

compromitente e compromissário na viabilização do termo. 

 É mais um dos títulos executivos extrajudiciais endossados pelo código de 

processo civil. Demonstra-se que a sentença judicial não é mais o único meio de 

tutelar a coletividade. O acordo firmado tem valor de sentença, podendo ser 

executado no juízo cível competente. Dessarte, a proteção do bem coletivo é 

mais eficaz. Enfatize-se que não se pode transacionar contra o interesse público, 
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pois o compromisso de ajustamento é de conduta legal e não ilegal. 

 Nada impede o compromisso de ajustamento de conduta parcial. Na parte 

que houver consenso, celebra-se o termo, ficando o restante para apuração em 

inquérito civil ou até mesmo para ajuizamento de ação civil pública. A matéria, 

inclusive, já foi sumulada pelo Conselho Superior do Ministério Público do 

Estado de São Paulo. A súmula vinte do referido conselho pacificou a matéria 

no sentido da possibilidade do compromisso parcial.95 

 Lógico que o compromisso parcial não pode abrir mão do interesse 

público. Não pode também desconsidera as normas cogentes, as quais preservam 

o interesse público. O que o Conselho Superior do Ministério Público decidiu 

acertadamente é que a parte do compromisso incontroversa e que preserva o 

interesse público deve ser efetivada. O controverso fica para discussão em sede 

investigativa ou até mesmo em ação judicial, a qual pretenda a complementação 

do integral ressarcimento. 

 

3.2.5 A Ação Civil Pública 

 

 A lei 7347/85 regulamentou a ação civil pública. A referida ação foi 

recepcionada pela Constituição Federal. A legitimação para tal ação não é 

exclusiva do Ministério Público.  

 Têm também legitimidade, conforme o art. 5º. da referida lei, além do 

Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito 

Federal, Municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de 

economia mista e associações constituídas há pelo menos um ano e que tenha 

nas suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, 

à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. 

 Existem três vias de proteção desses interesses coletivos: através de 
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obrigação de fazer, obrigação de não fazer e condenação em dinheiro. A 

propositura da ação de forma ampla e coordenada ampliam a presença social do 

Poder Judiciário.96 

 No campo urbanístico-ambiental, principalmente na defesa da 

sustentabilidade, como direito fundamental, a recuperação dos bens coletivos 

danificados, quando possível, é muito mais importante para defesa dos direitos 

coletivos. A condenação em dinheiro serve de ressarcimento, inclusive, havendo 

fundo97 específico para recuperação dos bens lesados. Ocorre que a restituição 

ao estado anterior, através de obrigação de fazer ou não fazer, assumem uma 

relevância fundamental na proteção urbanístico-ambiental. Aqui ações 

preventivas também são importantes, evitando-se o dano, antes de sua 

concretização. 

 A atuação do Ministério Público nesta ação coletiva foi constitucionalizada 

em 1988, reforçando o que a legislação infraconstitucional vinha prevendo desde 

1981. Mesmo quando não atua como parte, deve atuar como fiscal da lei, 

quando outro legitimidado ajuizar a ação. 98 

 Aqui, na defesa da sustentabilidade urbanístico-ambiental, como direito 

fundamental, tem o Ministério Público um instrumento processual indispensável 

à proteção da vida. Como vimos no inquérito civil, após uma investigação, o 

M.P terá melhores elementos para ajuizar a ação civil ou até mesmo arquivar o 

procedimento. Apesar de não ser obrigatória a instauração de inquérito civil, 

pois a ação civil pública pode ser ajuizada com outros documento e 

independentemente de inquérito. No entanto, é de bom alvitre instaurar o 

procedimento, quando não houver prova suficiente para o ajuizamento da ação 

de plano. 
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CAPÍTULO IV 

UMA ANÁLISE URBANÍSTICO-AMBIENTAL EMPÍRICA NA 

ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO: NATAL-RN 

  

4.1 A Importância do Saneamento Básico, como Paradigma Empírico, na 

Seara Urbanístico-Ambiental: Questões Judicializadas 

 

 Durante todo o trabalho, estou defendendo que a sustentabilidade 

urbanístico-ambiental é direito constitucional fundamental, decorrente do direito 

à vida digna. 

 A Professora Consuelo Yoshida constata que é um problema sério a falta 

de um planejamento urbanístico-ambiental sério e efetivo. Isso compromete as 

condições de moradia, trabalho e saneamento básico nas cidades. Considera 

problemas que têm origem nos primórdios da sociedade urbana. Menciona ainda 

que as cidades são partes do meio ambiente global, sendo elementos de 

desenvolvimento da sadia qualidade de vida. 99 

 A questão do planejamento é essencial. Já desenvolvi tal tópico quando me 

referi ao estatuto da cidade e aos planos diretores. Importante a constatação da 

Professora Consuelo Yoshida, quando percebe que as cidades fazem parte do 

meio ambiente. Sem uma cidade bem planejada, portanto, não se pode falar em 

sadia qualidade de vida nas cidades. 

 Neste capítulo, trarei casos práticos de problemas urbanístico-ambientais. 

Escolhi a questão do saneamento básico, por ser umas das questões mais 

importantes da política urbanístico-ambiental. Infelizmente, a questão do 

saneamento básico não vem tendo a devida atenção dos poderes constituídos. 

Trata-se de uma matriz de doenças. 
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 A própria Constituição Federal, no art. 21, XX prevê: “Compete à união: 

instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos;”. Em seguida veio a lei 11.445/2007 e 

estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

 Os quatro pilares do saneamento são: abastecimento de água potável, 

constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais 

e respectivos instrumentos de medição. Esgotamento sanitário: constituído pelas 

atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. Limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 

públicas. E, finalmente, Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: conjunto 

de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de 

águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção  para o amortecimento de 

vazões e cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 

áreas urbanas. 100 

 A transcrição acima do que é saneamento básico demonstra a importância 

do saneamento para a sustentabilidade urbanístico-ambiental. Seja no 

abastecimento de água, seja no esgotamento sanitário, seja na limpeza urbana e 

também na drenagem de águas pluviais.  

 O abastecimento de água é fonte de vida. Dotar a população de uma água 

de qualidade é investir em saúde e em vida digna. 

 No que diz respeito ao esgotamento sanitário, é importante destacar que o 

tratamento do esgoto, antes de ser jogado nas correntes de água é fator 

indispensável para sustentabilidade. O despejo de resíduos sem tratamento, pode 

contaminar o abastecimento de água e trazer sérios problemas de saúde para 
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população. Trata-se de direito difuso, que precisa ter concretude. 

 Fiz o recorte na referida lei, como exemplo prático, em virtude de seu 

desconhecimento no Brasil. Trata-se de uma lei que precisa ser melhor 

divulgada, para que os operadores do direito possam fazer concretizar o 

saneamento básico.  

 Há quem diga que não há orçamento para cumprir todo o desiderato da lei, 

principalmente quando aquele se refere a universalização do atendimento. 

Ocorre que se trata de prioridade absoluta. No orçamento participativo, a 

sociedade deve cobrar a universalização do saneamento, como forma de 

implementar o direito fundamental à saúde e à vida digna. 

 Ressalta Yoshida que a concepção de desenvolvimento humano, 

desenvolvida pelo ONU, é mais completa que as tradicionais vertentes do 

desenvolvimento sustentável. Articula que o desenvolvimento humano 

compreende crescimento econômico, benefícios das pessoas, informações e 

crescimento econômico ligado à defesa das oportunidades das futuras gerações. 

Não há desenvolvimento humano sem o pressuposto da sustentabilidade. 

Trabalha também a visão holística do meio ambiente, considerando os meios 

físicos, bióticos e antrópicos. Considerando que tal sistema como um todo faz 

parte do equilíbrio ambiental. 101 

 O raciocínio da Professora é relevante, pois coloca o ser humano, como 

centro das atenções, no que pertine a sustentabilidade. Devendo o crescimento 

econômico ser sustentável e efetivamente em benefício das pessoas. Pois 

crescimento econômico insustentável não beneficia o direito à vida digna, como 

já propugnei neste trabalho. A sustentabilidade deve estar direcionada também 

às futuras gerações, em um sentido de desenvolvimento humano com respeito a 

solidariedade intergeracional. A visão holística é uma visão de conjunto, a qual 

considera as várias vertentes que interferem na sustentabilidade urbanístico-

ambiental. 

 Escolhi o problema do saneamento básico, principalmente, em virtude de 
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mais da metade dos leitos de hospitais do mundo estarem ocupados por pessoas, 

que tiveram problemas nesta área. A atuação do Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte vem sendo exemplar nesta área. Por isso a importância da 

publicação desta atuação. Isso nos dará base empírica para percebermos que a 

sustentabilidade urbanístico-ambiental é um direito constitucional fundamental. 

Trata-se da proteção do bem maior da humanidade: a vida. 

 

4.1.1 Ação Judicial para Garantir a Potabilidade da Água para Consumo 

Humano na Cidade de Natal-RN 

 

 Em 2007, o Ministério Público do RN ajuizou ação civil pública contra a 

Caern. Trata-se a ré de companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte. 

A água em Natal estava com o teor de 30% de Nitrato. Ou seja, três vezes mais 

do que o recomendável pelos órgãos de saúde. Na investigação, constatou-se a 

ligação do nitrato excessivo, com o câncer gástrico. Dos cento e trinta e quatro 

poços em atividade, sessenta e nove apresentaram contaminação por nitrato.102 

 Este caso prático demonstra, como a sustentabilidade urbanístico-

ambiental é importante, através do saneamento, para manutenção da sadia 

qualidade de vida. Trata-se de um dano difuso, que atinge milhares de pessoas 

expostas ao câncer.  

 Verifica-se ainda que o princípio da precaução não se antecipou ao dano 

ambiental referido. Havendo falhas nos órgão de fiscalização ambiental, bem 

como um prejuízo imenso para sociedade, que ficou exposta aos altos índices de 

nitrato. 

 O M.P fez os seguintes pedidos em sede de ação civil pública: um prazo de 

nove meses para que a Caern adotasse providências emergenciais para eliminar a 

contaminação excessiva de nitrato na água; o remanejamento de recursos 

orçamentários na ordem de quatro milhões e trezentos mil reais, destinados à 
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solução da contaminação do nitrato; após o prazo concedido novas análises do 

teor de nitrato; Análise do teor de Nitrato pela UFRN; obrigação de fazer 

imposta a Carn, no sentido de expor na conta de água o aviso, com a expressão 

de aguar fora dos padrões de potabilidade, dentre outros pedidos, constante do 

processo. 103 

 A presente ação ainda não transitou em julgado, mas já trouxe muitos 

resultados positivos, pois o judiciário concedeu tutela antecipada, concedendo 

remanejamento orçamentário em face da Caern para solução do problema, 

concedeu também a obrigação de fazer requerida, constante no aviso de não 

potabilidade da água. Tal aviso, conforme a decisão, deveria constar da conta de 

água, dando publicidade aos consumidores do problema do nitrato excessivo na 

água, além de imposição de multa diária.  

 Ressalte-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 

manteve a decisão, rejeitando o recurso de apelação da Caern. Houve ainda 

determinação de redução da tarifa. Houve uma dilação de prazo para o 

cumprimento da redução do nitrato, mas se diminuiu o valor da tarifa. 

 Este caso foi de fundamental importância. Ainda estamos consumindo 

nitrato a 30%, em níveis acima do permitido. Todavia, existe um processo em 

que toda a sociedade está alerta. Fatalmente teremos boas notícias sobre o caso.  

 Ocorre que o dano ambiental ainda está atingindo milhares de pessoas. 

Infelizmente, nesses momentos, percebemos que princípios, como o da 

prevenção e precaução não incidem concretamente, como deveriam. O 

Judiciário poderia ter dado um prazo mais exíguo para a retificação de tais 

índices. Afinal de contas a qualidade de vida está ameaçada. 

 Daí a importância da atuação do Ministério Público na sustentabilidade 

urbanístico-ambiental. Com esta ação, a Promotoria ambiental, usando do 

princípio da prevenção, tenta salvar a vida de milhares de pessoas. Daí, porque a 

sustentabilidade é direito fundamental. 

                                            
103 Trata-se do processo 001.07.200202-7 (1ª. Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal) 
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 Não se trata mais aqui da prevenção pura e simples que se antecipa ao  

dano. Trata-se da necessidade de restabelecer os índices anteriores de nitrato, 

antes do problema. Aqui, temos prevenção no sentido de evitar um dano maior, 

já que o dano já se concretizou. Por não haver um certeza científica absoluta 

sobre a prejudicialidade do nitrato em excesso, deve incidir também o princípio 

da precaução. 

 Apesar das medidas judiciais tomadas, ainda causa perplexidade este tipo 

de dano. Trata-se de um dano em massa, em que em uma sociedade moderna, já 

deveria existir mecanismos mais eficazes de solução do problema. Fica evidente 

que a proteção da vida, ainda permanece submetida aos interesses econômicos. 

As empresas que fornecem água teriam que solucionar um problema desta 

natureza rapidamente, pois se atende ao consumidor, tem que ter competência 

para reverter este tipo de danos. 

 

4.1.2 Ação Judicial no Caso do Sistema de Esgotamento Sanitário das 

Praias de Pium, Cotovelo e Pirangi no Rio Grande do Norte 

 

 Outro caso importante, agora na segunda vertente do saneamento, foi uma 

ação em problema de esgotamento sanitário. Trata-se de caso em praias de 

veraneio do Rio Grande do Norte. As praias de Pium, cotovelo e Pirangi. A 

Caern, mais uma vez, tentou fazer um sistema de esgotamento sanitário, todavia 

passando por cima dos estudos técnicos. A ação foi contra órgão ambiental 

estadual licenciador e contra Caern, no sentido da suspensão da licença 

ambiental. O Judiciário concedeu liminarmente o pedido. O Tribunal, nesse 

caso, reformou a decisão do primeiro grau em parte, permitindo a continuação 

das obras, mas fez uma série de exigências técnicas à empresa concessionária. 
104 

 O presente caso é curioso, pois como se trata de sistema de esgotamento 

                                            
104 DIAS, 2009: 180-182. 
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sanitário providenciado pelo Estado e sua concessionária. Teoricamente estaria a 

empresa executando o saneamento em uma de suas modalidades. Enfim, o 

serviço de saneamento também tem que estar atento ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como direito fundamental. 

 Ocorre que a própria obra de saneamento também precisa ter 

sustentabilidade urbanístico-ambiental. O dinheiro público envolvido na obra é 

mais um fator de que a própria obra de saneamento precisa ser eficaz e não 

poluente. A própria obra de saneamento tem que passar pelo procedimento do 

EIA-RIMA. Evita-se que a obra de saneamento seja mais um impacto ambiental 

no sistema. Fazendo o estudo de impacto ambiental de forma séria, mesmo nos 

casos de construção de sistema de esgotamento sanitário, evita-se um impacto 

ambiental. Bem como, evita-se o desperdício de dinheiro público em uma obra, 

que ao contrário de sanear, está causando mais poluição. Por isso a necessidade 

da prevenção e precaução, através de licenciamento de tratamento de esgoto. 

Não é porque a obra é de esgotamento que não pode causar impacto. 

 Essas atuações da Promotoria Ambiental, 105no Rio Grande do Norte, 

demonstram que o Ministério Público moderno tem um papel fundamental na 

defesa dos interesses coletivos. No caso o direito fundamental à sustentabilidade 

urbanístico-ambiental. Evitou-se no caso acima, que o próprio Estado fosse um 

agente de impacto ambiental, quando o Judiciário submeteu a Caern às perícias 

técnicas e aos estudos pertinentes de legalidade da obra de saneamento. 

 Nesses casos, o princípio da prevenção deve agir, através dos órgãos 

ambientais licenciadores. Não se pode esperar o dano ambiental por parte de 

obras da Caern, para que somente após se obste a obra. Prejuízos financeiro 

podem surgir desta conduta. Por isso, os órgão de licença têm que estar atentos, 

desde a primeira licença, se a obra mitigará impactos ambientais ou se será mais 

um fator de impacto. 

 

 
                                            
105 Processo 145.07.002669-0 
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4.1.3 Ação Judicial para Impor Tratamento de Efluentes e Resíduos de 

Fossas 

 

 Um outro caso importante, foi uma ação proposta pelo Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Norte em face do Município de Natal e contra a 

Caern, companhia de água e esgoto. O pedido principal é instalação de uma 

estação de tratamento dos efluentes e resíduos de limpa-fossa. Pois, como muita 

gente não é atendida pelo sistema de esgotamento sanitário, acabam os resíduos 

das fossas indo para os recursos hídricos e mananciais. Empresas clandestinas 

apenas transferem o problema. 106 

 Mesmo as empresas oficiais de recolhimento atuavam em dissonância com 

a legislação ambiental.  

 A carência do esgotamento sanitário, que não abrange toda a rede, gera 

uma grande quantidade de fossas. Daí a necessidade do tratamento deste 

material antes de seu despejo nos mananciais. 

 A questão das fossas já é problema antigo. Isso demonstra o descaso do 

poder público e da sociedade com o meio ambiente. O Estado necessita tomar 

medidas enérgicas, no sentido de tratar estas fossas, antes de serem seus 

produtos despejados nos mananciais. Quando percebemos a grande quantidade 

de fossas ainda existentes, parece evidente quanto dano ainda causam. O Poder 

Judiciário necessita dar maior atenção ao julgamento célere destas ações 

coletivas, como prioridade, para que o dano ambiental coletivo seja 

desestimulado. A impunidade ambiental é um fator de perpetuação do problema. 

 Este é um problema grave de sustentabilidade urbanístico-ambiental. A 

vida humana está em constante ameaça com o tratamento indevido deste 

material e muitas vezes pelo despejo em natura destes resíduos, por empresas 

clandestinas. As fossas sépticas necessitam de um constante acompanhamento, 

para que não sejam despejadas nos abastecimentos de água. 

                                            
106 DIAS, 2009: 336-337. Trata-se de referência ao processo 001.07.224208-7, o qual tramita 
na 3ª. Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN. 
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4.1.4 Ação Judicial no Problema dos Efluentes Industriais do Distrito 

Industrial de Natal 

 

 Foi detectada, em investigação do Ministério Público, que as industrias do 

distrito industrial de Natal não tinham tratamento de efluentes industriais, 

lançando seu material para rede operada pela companhia de águas e esgotos do 

Rio Grande do Norte. A Caern também não tratava este material, lançando os 

esgotos em natura no Rio Golandim. O rio foi considerado morto. Neste caso 

houve termo de ajustamento de conduta com as indústrias e a Caern. A agência 

reguladora de saneamento básico de Natal atuou como interveniente, com 

obrigação de fiscalizar os compromissos assumidos no TAC. 107 

 A questão urbanístico-ambiental é grave no caso. Resíduos tóxico 

despejados em natura em Rio, que abastece a cidade. Trata-se de uma violência 

contra o direito a vida e contra a sustentabilidade. 

 No TAC acordou-se o seguinte: obrigação de implementação do projeto do 

sistema de tratamento de efluentes localizado no distrito industrial de Natal. 

Dever de abstenção de lançamentos de qualquer efluente no riacho Golandim. 

Seguir condicionantes do IDEMA, no caso o órgão licenciador estadual. 

 Vale ressaltar que houve descumprimentos dos prazos do termo de 

ajustamento de conduta. Diante disso, a Promotora ajuizou ação de execução do 

TAC, como título executivo, na 1ª. vara cível da comarca de Natal. 108 

 Outra questão a ser analisada aqui é se o TAC poderia abdicar de se punir o 

dano já causado. Pois, por muito tempo, aqueles resíduos industriais já estavam 

sendo jogados no rio. Em relação a este fato, não se pode transacionar com o ato 

ilícito. Deve-se punir civil, administrativa e penalmente os responsáveis, pelo 

dano já causado. O termo de ajustamento de conduta não pode servir de perdão 

                                            
107 DIAS, 2009: 329-331. 
108 Trata-se do processo 001.07.229875-9, que tramita na 1ª. vara cível da comarca de Natal. 
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para atos desta gravidade. Assim ocorrendo, estimula-se o poluidor a poluir para 

depois reparar. A função repressiva do direito penal ambiental deve incidir 

também. Muitos termos de ajustamento de conduta abrem mão do interesse 

público. Lembremos que o ajustamento de conduta é aos termos legais, não 

servido de anistia para os crimes e danos já perpetrados contra  o meio ambiente 

urbano. 

 Trata-se de problema urbanístico grave, o qual compromete a saúde 

humana. Mais uma vez, percebe-se a imprescindibilidade  da atuação do 

Ministério Público na defesa da sustentabilidade urbanístico-ambiental. Danos 

dessa natureza trazem problemas de saúde em massa, em virtude da 

potencialidade lesiva dos resíduos industriais, despejados em rio que abastece  a 

cidade. 

 

4.2 Algumas Estatísticas do Saneamento no Brasil  

 

 Dados do Banco Mundial109 mostram que mais de 2,2 milhões de pessoas 

morrem todos os anos, e metade dos leitos hospitalares em todo o mundo está 

ocupada por pacientes com doenças causadas pela escassez dos recursos de 

saneamento. 

 Estudos de entidades de saneamento básico revelam que para cada R$ 1 

investido no setor a contrapartida é de uma economia de outros R$ 5 em saúde.  

 Além disso, temos os seguintes dados do Banco Mundial: 

 

- 10% dos brasileiros não contam com abastecimento de água pela rede       

 pública; 

      -  8% da água que é distribuída não tem tratamento; 

-  50% dos esgotos domiciliares não são coletados; 

-  Apenas 20% do esgoto produzido é tratado antes de ser devolvido ao   

  meio ambiente;  

                                            
109 Dados constantes do site do Banco Mundial: www.bancomundial.org.br. 
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-  Dos 260 litros captados por habitante/dia, apenas 160 litros chegam ao   

  consumidor. Mais de 40% da água é perdida ou desperdiçada;  

 

 Exemplificando, no setor de abastecimento de água, João Pessoa conta 

com 99% da população atendida com água de boa qualidade sem interrupção, ao 

contrário do Recife, onde os racionamentos são constantes. 

 No setor de esgotamento sanitário, hoje em João Pessoa, 52% da população 

é atendida com rede coletora e tratamento de esgotos; as obras em andamento 

deverão elevar este percentual para 82% no período de mais um ano.  

 Comparada à cidade do Recife, com apenas 18% da população atendida e à 

cidade do Natal com apenas 25%, João Pessoa se destaca ficando próxima à 

atingir as metas de universalização do acesso, pretendida na lei.  
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CONCLUSÃO 

 Apresentarei algumas conclusões do trabalho, entretanto procurarei ser 

sintético, porque um trabalho acadêmico pode gerar tantas conclusões quantos 

forem os leitores, mas enumerei abaixo as essenciais, senão vejamos: 

 

 a) A sustentabilidade urbanístico-ambiental faz parte da idéia de 

desenvolvimento sustentável existente na Constituição Federal de 1988. 

 b) Trata-se a sustentabilidade urbanístico-ambiental de direito 

constitucional fundamental, pois prevista na norma constitucional com o escopo 

de preservar a vida. 

 c)  Refere-se ainda mais a um direito constitucional fundamental, pois 

preservada a sustentabilidade, preserva-se a vida digna. Não há vida digna sem 

sustentabilidade urbanístico-ambiental das cidades. Trata-se, portanto, a 

sustentabilidade urbanístico ambiental de um direito fundamental do ser 

humano, intrinsecamente ligado com o direito fundamental à vida. 

 d) O Estatuto da cidade é um diploma normativo paradigmático, para que 

os Municípios implementem a sustentabilidade urbanístico-ambiental, como 

direito fundamental. 

 e) O plano diretor possibilita em cada Município o regramento peculiar e 

detalhado para o desenvolvimento de cidades sustentáveis. Complementa o 

estatuto da cidade de forma local, preenchendo lacunas e planejando o 

desenvolvimento sustentável de cada Município. 

 f) Os princípios da prevenção e precaução são dois alicerces básicos para a 

sustentabilidade urbanístico-ambiental das cidades, como instrumentos de 

prevenção do dano e de planejamento sustentável das cidades. 

 g) A política e a economia com seus códigos fortes têm corrompido os 

sistemas, invadindo o direito urbanístico-ambiental e a sustentabilidade, em 

nome do crescimento econômico imprudente. O direito urbanístico-ambiental 
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necessita ter seu código lícito e ilícito preservado. 

 h) O estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório são 

mecanismos de prevenção e precaução da sustentabilidade urbanístico-

ambiental, como direito fundamental. Através do estudo e do seu relatório, 

evita-se impactos nas cidades, os quais prejudiquem a sustentabilidade. 

 i) O acesso à justiça deve servir como mecanismo de prevenção e coerção 

em face de atividades insustentáveis, em termos urbanístico-ambientais.  

 j) O Ministério Público, através do inquérito civil público, das 

recomendações, audiências públicas, termos de ajustamento de condutas e ações 

civis públicas, funciona como protagonista na defesa da sustentabilidade 

urbanístico-ambiental, como direito constitucional fundamental do indivíduo. 

 k) A concretização da lei de saneamento básico no Brasil é fator 

indispensável para a efetividade da sustentabilidade urbanístico-ambiental. Os 

problemas de saneamento básico, em suas quatro vertentes são os maiores 

responsáveis pelos problemas de saúde. Não há sustentabilidade urbanístico-

ambiental sem saneamento efetivo. 
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