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MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte – PGMBH 
 

JUÍZO DA __ VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS 
 

Na Pampulha, a paisagem seria modificada pela mão do homem, 
com a introdução de um elemento novo – a água. Esta seria, na 
expressão de Aufrére, a paisagem espiritual. Um cenário escolhido e 
preparado para um conjunto arquitetônico, concebido de acordo com a 
estética moderna. Mas tornava-se imprescindível não negligenciar a 
finalidade, para a qual a obra iria ser executada. Seria imperioso afeiçoar o 
recanto ao seu objetivo: solucionar o problema do fim de semana dos belo-
horizontinos. Esta seria a sua paisagem social, a alteração da natureza, para 
que ela servisse ao propósito de atender à necessidade de recreação da 
coletividade (JUSCELINO KUBITSCHEK). 1 

 
O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ente federativo da República, inscrito no 
CNPJ n. 18.715.383/0001-40, com sede na Avenida Afonso Pena 1.212, vem, pela 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PGMBH, 
com fundamento no artigo 23, incisos III, IV e VI, da Constituição, no artigo 30, inciso 
IX, da Constituição, no artigo 216 da Constituição, no artigo 5º, alínea “c”, da 
Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, adotada 
em Paris em 16 de novembro de 1972 e incorporada no ordenamento interno pelo 
Decreto 80.978/1977, no artigo 17 do Decreto-Lei 25/1937, no artigo 1º, incisos I e 
III, da Lei 7.347/85, ajuizar esta 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de tutela provisória de urgência 
 
em face da COPASA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 

GERAIS, Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNJP 17.281.106/0001-03, com 
endereço na Rua Mar de Espanha, 525, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG;  

 
e, ainda, contra os seguintes entes federativos, que poderão, caso queiram, 

migrar para o polo ativo e reforçar os pedidos do Município de Belo Horizonte: 
 

 
1 KUBISTSCHEK, Juscelino. Meu caminho para Brasília: a escalada política, Rio de Janeiro, Bloch, v.2. 1976, p. 46. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM, inscrito no CNPJ 18.715.508/0001-31, com sede na 
Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Camilo Alves, Contagem, representado pela 
Procuradoria-Geral do Município de Contagem; 
 
ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ n. 18.715.615/0001-60, com sede 
na Cidade Administrativa, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Belo 
Horizonte, representado pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais; 

 
UNIÃO FEDERAL, inscrita no CNPJ n. 26.994.558/0001-23, com endereço na Rua 
Santa Catarina, 480, Lourdes, Belo Horizonte, representada pela Advocacia-Geral da 
União. 

 
1 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 
A competência da Justiça Federal advém de múltiplos fundamentos. 
 
Primeiro, a própria presença da União atrai a hipótese do artigo 109, I, da 

Constituição. A legitimidade da União no caso se justifica porque, sendo a 
representante da República Federativa do Brasil no plano internacional (art. 21, I, da 
Constituição), ela sofrerá as consequências jurídicas por eventual descumprimento 
das obrigações firmadas pelo Estado Federal soberano quanto às recomendações da 
UNESCO para preservação do Conjunto Moderno da Pampulha. Além disso, a 
União promoveu o tombamento do conjunto da Pampulha em 1997 (no1341-T-94), 
o que lhe imputa o dever de contribuir com a preservação do bem, na forma do 
artigo 20 do Decreto-Lei 25/37 2, e legitima a sua presença na ação, seja no polo 
passivo ou no polo ativo. 

 
Segundo, a relação discutida está fundada na relação (análoga a um contrato, 

inclusive com compromissos recíprocos) existente entre a ONU e a República 
Federativa do Brasil desde a candidatura do Complexo Moderno da Pampulha como 
Patrimônio Mundial da Humanidade, o que se encaixa na hipótese do artigo 109, 
III, da Constituição. 

 
2 Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

que poderá inspecioná-los sempre que for julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis 
criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, elevada ao dobro em caso de reincidência. 
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Terceiro, a presente ação está fundada em tratado internacional, qual seja a 

Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, adotada 
em Paris em 16 de novembro de 1972 e incorporada no ordenamento interno pelo 
Decreto 80.978/1977, aplicável ao caso desde o reconhecimento do Complexo 
Moderno da Pampulha como Patrimônio Mundial da Humanidade. 
Especificamente, essa convenção dispõe, em seu artigo 5º, alínea “c”, sobre a adoção 
de medidas judiciais necessárias para a preservação de bens culturais dessa 
magnitude. Portanto, a competência da Justiça Federal se impõe pela regra do artigo 
109, III, da Constituição. 
 
2 – DANOS AO PATRIMÔNIO CULTURAL. A ESPECIAL PROTEÇÃO DA 
LAGOA DA PAMPULHA – PATRIMÔNIO MUNDIAL DA HUMANIDADE 

 
O Conjunto Moderno da Pampulha foi reconhecido pela UNESCO como 

Patrimônio Mundial da Humanidade, reforçando a proteção que já existia em 
decorrência dos tombamentos realizados na esfera federal (1997), estadual (1984) e 
municipal (2003).  

 
O Conjunto Moderno da Pampulha deve ser entendido dentro do conceito de 

“obra de arte total”, conforme se extrai da explicação da Diretoria de Patrimônio 
Cultural e Arquivo Público da Fundação Municipal de Cultura acerca da 
importância do espelho d´água da Lagoa da Pampulha: 

 
A Lagoa da Pampulha e seu espelho d’água são responsáveis por articular 
visualmente os quatro edifícios que compõem o Conjunto Moderno da 
Pampulha. Embora cada edifício seja especial por si, é a reunião deles em 
um conjunto, com a implantação e o tratamento paisagístico 
cuidadosamente planejados, que cria um conjunto coeso, um lugar especial 
na história da historiografia da arquitetura moderna. Neste contexto, é a 
beleza cênica do lago, reconhecidamente apropriada ao uso de lazer e à 
contemplação, e suas riquezas ambientais, que ajudam a conferir a forte 
sensação de unidade que a obra carrega. Em suas águas os edifícios são 
espelhados. São as cores da lagoa que se refletem nos panos de vidro dos 
icônicos edifícios e que servem de natural ornamentação para seus salões. 
É importante destacar que, desde que se vislumbrou em 1996 a inscrição 
do Conjunto na Lista do Patrimônio Mundial, quando ele foi colocado na 
Lista Indicativa Brasileira, uma das questões mais delicadas a serem 
equacionadas era a questão ambiental relacionada à poluição da lagoa. 
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Durante o processo de candidatura, nas missões de assessoramento e de 
avaliação enviadas pela UNESCO, e durante o processo de avaliação do 
dossiê e dos Planos de Gestão e Monitoramento propostos, os 
compromissos relacionados à manutenção da qualidade da água e ao 
retorno da prática de esportes náuticos na lagoa tiveram um peso 
especial. Estes compromissos também têm sido objeto de cuidadoso 
acompanhamento por parte da UNESCO, por meio do Comitê do 
Patrimônio Mundial e seus órgãos consultivos, através dos relatórios de 
monitoramento enviados segundo orientações deste organismo 
internacional. Esta importância pode ser verificada através da leitura das 
recomendações realizadas ao Brasil, Estado Parte que apresenta o 
Conjunto, quando de sua inscrição. Nas recomendações, a questão da 
qualidade da água é tratada diretamente no item “a.v” onde se indica que 
o Estado Parte deve buscar implementar o trabalho estabelecido no Plano 
de Intervenção para melhorar a qualidade da água da lagoa para os 
padrões recreativos, dentro do prazo e como estabelecido. Também, no 
documento de avaliação do primeiro relatório de monitoramento enviado 
em dezembro de 2017, a questão da qualidade da água é novamente 
abordada quando o Comitê do Patrimônio Mundial, no item 6, “observa 
as melhorias na qualidade da água da Lagoa da Pampulha como resultado 
da fase 1 do projeto de remediação, e também solicita que o Estado Parte 
que forneça os detalhes sobre como a qualidade da água será mantida 
além da segunda fase do Projeto, e apresente um cronograma revisado 
para conexão de 98% das saídas a esgoto”. Novamente, na avaliação do 
relatório encaminhado em dezembro de 2019, e recentemente encaminhada 
ao Município, o Comitê destaca a importância da limpeza da lagoa ao 
indicar que reconhece as melhorias na qualidade das águas e pede que 
sejam feitos esforços para se manter este trabalho. É importante lembrar 
que entre os compromissos assumidos na Matriz de Responsabilidades que 
faz parte do Plano de Gestão do Conjunto temos, entre outras ações de 
grande importância, a previsão não só de ações contínuas voltadas à 
manutenção e monitoramento da qualidade da água, como também a 
indicação do retorno da prática de esportes náuticos no lago. O uso 
recreativo do espelho d’água só será possível dentro de uma perspectiva 
segura para os usuários. Ainda que não se opte e/ou estimule a prática de 
esportes que preveja o contato direto com a água, como, por exemplo, a 
natação, também no caso de esportes em que o contato seja secundário e 
ocasional, é necessário que seja alcançado um patamar seguro em relação 
à contaminação da água por poluentes.  Também é importante lembrar 
que as proteções por tombamento nos âmbitos municipal, estadual e 
federal consideram o espelho d’água como parte da área protegida a ser 
preservada. Em especial a proteção por tombamento proposta pelo IEPHA 
em 1984, que destaca em seus documentos de proteção  que “O “Iate (Golfe) 
Clube”(1942), o “Cassino”(1942), o “Baile (Casa do)”(1942) e a “Igreja de 
São Francisco de Assis”(1943) foram todos implantados às margens da 
lagoa, de modo que seus perfis se refletissem na água. O traçado da lagoa, 
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suas águas, suas curvas sinuosas que formam penínsulas e espaços de 
convivências são, portanto, parte deste patrimônio que une a natureza e 
as mãos do homem na conformação de um espaço de excepcional beleza 
no mundo. É com base nas razões apresentadas acima que reafirmamos a 
necessidade de avançar na interceptação dos esgotos que ainda são 
derramados no local. Manter a qualidade da água da lagoa tem impacto 
direto sobre a paisagem, a preservação do Conjunto Moderno da 
Pampulha protegido e a manutenção dos compromissos com a 
comunidade local e internacional que assumimos quando propomos a 
sua proteção.  

 
Diante desse status, o Conjunto Moderno da Pampulha goza de especial 

proteção do ordenamento jurídico. Com efeito, o artigo 17 do Decreto-Lei 25/37 
traz uma proibição de atividades que exponham o bem tombado a risco de 
destruição, demolição ou mutilação. Por sua vez, o artigo 21 do Decreto Lei 25/37 
equipara o dano a bem tombado aos atentados cometidos contra o patrimônio 
nacional. 3 

 
O patrimônio cultural é objeto de ascendente proteção no âmbito do 

constitucionalismo brasileiro. A Constituição Federal de 1988 elevou a proteção do 
patrimônio cultural a um novo patamar ao afirmar em seu artigo 215 que “o Estado 
garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional”. Ao lado de raras exceções como o terrorismo, o racismo, a ação de grupos 
armados contra o Estado Democrático, a Constituição expressamente trouxe um 
mandado de responsabilização para os danos e as ameaças ao patrimônio cultural, 
conforme previsão do artigo 216, § 4º: “os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão 
punidos, na forma da lei”. 

 
Soma-se à força constitucional a obrigação internacional assumida pela 

República Federativa do Brasil ao internalizar, por meio do Decreto 80.978/1977, a 
Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da UNESCO, 
no sentido de “tomar as medidas jurídicas, cientificas, técnicas, administrativas e 
financeiras cabíveis para identificar, proteger, conservar, valorizar e reabilitar o 
patrimônio” (art. 5º, alínea “d”). Foi justamente no âmbito dessa Convenção que o 

 
3 Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia 

autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob 
pena de multa de cinquenta por cento do dano causado. Art. 21. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o art. 
1º desta lei são equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional.  
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Conjunto Moderno da Pampulha foi reconhecido pelo UNESCO como Patrimônio 
Mundial da Humanidade.  

 
Ao submeter voluntariamente a candidatura do bem, que veio 

posteriormente a ser reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade, a 
República Federativa do Brasil assumiu o compromisso de preservá-lo, estando 
reduzida a zero a margem de escolha sobre a preservação desse bem. Portanto, o 
despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha consiste em atentado a um bem cultural 
de especial proteção constitucional e internacional. 
 
3 – DANO AMBIENTAL 
 

Diante do notório e contínuo despejo de esgoto, a Lagoa da Pampulha vive 
um acelerado processo de eutrofização que demanda um complexo projeto de 
recuperação da qualidade da água. 4 Nos últimos anos, estão sendo gastos vultosos 
recursos municipais para o tratamento da qualidade da água, como constam dos 
extratos publicados no DOM 4923 e DOM 5625, referentes aos serviços de 
tratamento das águas da Lagoa da Pampulha: 

 
 

 
4 Enxuga-gelo: despoluição da lagoa da Pampulha tem custo anual de R$ 32 milhões. O Tempo, 2021. Enxuga-Gelo:  

Disponível em https://www.otempo.com.br/cidades/despoluicao-da-lagoa-da-pampulha-tem-custo-anual-de-r-32-
milhoes-1.2513829. 
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De fato, o despejo desordenado de esgoto, inerentemente composto de 
matéria orgânica, acelera o processo de eutrofização do corpo d´água receptor, 
acarretando danos ambientais ao ambiente hídrico da Lagoa da Pampulha. Esse 
processo conduz à redução do nível de oxigênio dissolvido na água, ao aumento da 
turbidez, a odores fétidos originados da matéria orgânica depositada, à drástica 
redução da biodiversidade animal e, ainda, acarreta risco potencial à saúde humana. 
Tudo isso foi exaustivamente demonstrado por diversos relatórios técnicos, que 
instruem esta inicial, relatando os danos decorrentes do despejo de esgoto na Lagoa 
da Pampulha: 

 
Os dados referentes ao período de 2015 obtidos nos afluentes contribuintes 
da Lagoa da Pampulha (Tabela 7), retratam a contribuição dos afluentes 
com altos índices de matéria orgânica e organismos patógenos, com os 
parâmetros coliformes termotolerantes, DBO e fósforo total enquadrados 
Como classe 4 (destacados em vermelho na Tabela 7) de acordo com a 
legislação vigente. São também verificadas baixas concentrações de 
oxigênio, inclusive condições de anoxia (item 6.2 do Relatório Marco Zero); 

 
A lagoa da Pampulha, situada no município de Belo Horizonte MG 
(Coordenadas UTM WGS84 607050; 7804600), um exemplo de ambiente 
aquático que foi altamente contaminado por atividades antrópicas, 
destacando-se entre elas a indevida destinação de resíduo doméstico. O 
aumento da matéria orgânica na lagoa acarretou o processo de 
eutrofização devido à atividade de cianobactérias tóxicas e macrófitas 
aquáticas, além do assoreamento desse reservatório (p. 4 do Relatório 
Descritivo do Canteiro de Obras da Prestação dos Serviços de Recuperação 
da Qualidade da Água da Lagoa da Pampulha); 

 
Apesar das densidades de coliformes termotolerantes apresentaram uma 
redução, este valor não corresponde aos resultados encontrados para DBO 
e fósforo total, visto que para este último mês houve um aumento de 
aproximadamente 80% nas concentrações de DBO e um incremento de até 
56% nas concentrações de fósforo total. Além disso, nitrogênio total e 
amônia também apresentaram incremento na contribuição, o que 
corrobora o aumento no aporte de cargas orgânicas para a Lagoa da 
Pampulha. Com relação às concentrações de fósforo total os córregos 
Ressaca, Olhos d'Água Sarandi foram os que apresentaram maior 
contribuição, sendo registrado um aumento aproximado de 53%, 58% e 
87%, respectivamente nas concentrações de fósforo em comparação aos 
valores registrados durante o monitoramento realizado no mês de junho. 
(...) De acordo com os resultados apresentados, observa-se que os 
problemas e a falta de coleta de esgotos cloacais ainda persistem, 
corroborando a necessidade urgente de correções e a conclusão das obras 
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da COPASA, visto que, estas obras continuam sendo cruciais para 
minimizar os impactos à Lagoa da Pampulha e consequentemente 
variações repentinas de substâncias na qualidade da água (Relatório 5º 
Trimestre de Monitoramento da qualidade da água da Lagoa da Pampulha, 
p. 224); 

 
A área de estudo se localiza na bacia do rio das Velhas, porém, 
especificamente, na sub-bacia do rio Onça no ribeirão Pampulha, no 
município de Belo Horizonte, Minas Gerais. O rio do Onça, afluente da 
margem esquerda do rio das Velhas, localiza-se na porção centro- norte da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte e possui área de 
aproximadamente 212,68 km2. A lagoa da Pampulha está localizada ao 
longo do curso do ribeirão do Onça e foi criada no ano 1936, por meio do 
represamento do ribeirão Pampulha, sendo considerado ponto turístico de 
Belo Horizonte. A bacia do rio das Velhas é considerada a mais poluída do 
estado de Minas Gerais. Esse alto grau de poluição deve-se ao acúmulo 
populacional no entorno dessa bacia de aproximadamente 4,5 milhões de 
pessoas (ALVES e LEAL, 2010). As principais ameaças á ictiofauna da bacia 
do rio das Velhas são provenientes da atividade humana, como introdução 
de espécies exóticas, destruição de mata ciliar, mineração, assoreamento, 
sobrepesca e liberação de esgoto doméstico e industrial (ALVES e LEAL, 
2010). Devido a esse conjunto de ameaças algumas espécies da bacia estão 
listadas como ameaçadas de extinção (DRUMMOND et al., 2005).  
 
(...) A lagoa da Pampulha é uma região que sofre com descarga de esgoto 
doméstico a várias décadas o que pode ter contribuído para a extinção de 
espécies nativas e estabelecimento de espécies não nativas.  (...) Os 
resultados encontrados refletem o estágio de degradação ambiental da 
Lagoa da Pampulha. Foram encontradas espécies exóticas com elevado 
potencial reprodutivo e hábitos generalistas. Os exemplares de 
Achatinafulica Biomphalaria cf stramineaencontrados possuem potencial de 
transmissão de doenças para a população. (...) Foi observado que Culex 
quinquefasciatus a espécie (de mosquito) mais importante registrada na área 
de estudo. Esta afirmação se baseia nas observações de que esta espécie 
ocorre em todos os pontos amostrais e que persiste na área ao longo de todo 
ano, podendo atingir em determinadas ocasiões valores muito elevados de 
abundância (Quadro 7.5). A presença maciça desta espécie na área de 
estudo, bem como de outros Culex registrados até o momento, está 
intimamente ligada a lagoa, que neste caso, constitui um local altamente a 
favorável à sua reprodução. De acordo com Forattini, (2002), muitas 
espécies de Culex, e em especial o Culex quinquefasciatus, utilizam para 
postura dos ovos, acúmulos de água altamente eutrofizada, um fato bem 
conhecido e frequentemente documentado em estudos realizados em áreas 
metropolitanas com grandes corpos d'água eutrofizada, com rios onde 
houve modificações que alteraram o seu fluxo ou represas que recebem 
aportes de esgoto doméstico.  Na Lagoa da Pampulha ocorre o 
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desaguamento de diversos afluentes, como os ribeirões Sarandi e 
Ressaca, os quais recebem dejetos domésticos e industriais de vários 
bairros da região metropolitana, o que contribui sobremaneira para a 
eutrofização de suas águas (Relatório de Monitoramento da Fauna da 
Lagoa da Pampulha, pp. 131, 157, 187 e 212). 

 
O Meio Ambiente ecologicamente equilibrado é objeto de forte proteção 

constitucional, a teor do disposto no artigo 225 que impõe tanto ao Poder Público, 
quanto à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as 
futuras gerações. Pela especial gravidade, a Constituição considera que “as condutas 
e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados” (art. 225, § 3º). 
 

Na legislação infraconstitucional, destaca-se a Lei 6.938/81, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, com inúmeros comandos de proteção e 
preservação ambiental, em especial a “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação 
de recuperar e/ou indenizar os danos causados” (art. 4º, VII) (princípio do poluidor-
pagador). A PNMA também consagra expressamente as águas como recursos 
ambientais (art. 3º, V). 

 
Por sua vez, o Decreto 24.643/34 (Código de Águas), recepcionado com força 

de lei, aponta que “a ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, 
com prejuízo de terceiros” (art. 109) e que “os trabalhos para a salubridade das águas serão 
executados à custa dos infratores, que, além da responsabilidade criminal, se houver, 
responderão pelas perdas e danos que causarem e pelas multas que lhes forem impostas nos 
regulamentos administrativos” (art. 110). No âmbito da legislação local, a Lei 
Estadual 2.126/1960 5 estabelece a proibição de lançamento irregulares de esgotos. 

 
5Art. 1º - Fica proibido, a partir da data da publicação desta Lei, em todo o território do Estado de Minas Gerais, lançar nos 
cursos de água - córregos, ribeirões, rios, lagos, lagoas e canais, por meio de canalização direta ou indireta, de derivação ou de 
depósito em local que possa ser arrastado pelas águas pluviais ou pelas enchentes, sem tratamento prévio e instalações 
adequadas, qualquer resíduo industrial em estado sólido, líquido ou gasoso, e qualquer tipo de esgoto sanitário proveniente 
de centro urbano ou de grupamento de população. Art. 2º - Após o tratamento, os resíduos industriais ou esgotos sanitários 
podem ser lançados nos cursos de águas, desde que apresentem as seguintes características, verificadas mediante testes e 
provas de laboratório: a) oxigênio dissolvido - igual ao do curso de água; b) demanda bioquímica de oxigênio - igual à do 
curso de água; c) sais minerais dissolvidos em suspensão, ou precipitados, nas mesmas condições e proporções em quem os 
contiver o curso de água, in natura. 
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Não por acaso, o Novo Marco Legal do Saneamento Básico consagrou que o 
esgotamento sanitário deve ser realizado de forma adequada à conservação dos 
recursos naturais e à proteção do meio ambiente (art. 2º, III).  

 
Portanto, o despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha causa dano ambiental 

e, como se demonstrará, é da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(COPASA) a obrigação de agir para evitar essa poluição. 
 
4 – A RESPONSABILIDADE E A OMISSÃO DA COPASA NO ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO COMO CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

 
O Município de Belo Horizonte concedeu a prestação do serviço de 

saneamento básico à COPASA, sociedade de economia mista da administração 
indireta do Estado de Minas Gerais, por meio do Convênio de Cooperação firmado 
em 13 de novembro de 2002 e aditado com as regras atualmente em vigor em 30 de 
abril de 2004. 

 
Nos termos do Convênio, o Município de Belo Horizonte assegurou à 

COPASA a cessão de imóveis municipais (item 1.1.1, II, “c”) e transferiu ao 
patrimônio da Companhia todas as tubulações das redes de água e de 
esgotamento sanitário de então propriedade do ente municipal (item 3.7). 

 
A COPASA se comprometeu a “gerir e operar as etapas dos serviços de interesse 

comum metropolitano e do MUNICÍPIO relativas às atividades de captação, 
tratamento, adução e macro reservação de água e de interceptação, tratamento e 
disposição final dos esgotos” (item 1.1.1, III, e a “gerir, operar, atualizar, 
modernizar e expandir o sistema de coleta de esgotos do MUNICÍPIO e executar 
as respectivas obras decorrentes do crescimento vegetativo das demandas (item 
1.1.1, III, “d”). 

 
O Novo Marco Legal do Saneamento define o esgotamento sanitário como 

sendo “constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas 
e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição 
final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para 
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produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente” (art. 3º, 
I, “b”). Toda essa atividade, incluindo as obras necessárias, é de responsabilidade da 
COPASA por ser ela a concessionária do serviço público de saneamento básico. 

  
Para fazer frente aos custos financeiros para a prestação desse serviço 

público, a COPASA recebe 96% de todo o produto da arrecadação líquida das 
tarifas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (item 3.2). 

 
Em 08.05.2013, a COPASA se comprometeu a coletar e tratar, até o fim de 

2013, 95% de todo o esgoto da Bacia da Pampulha: 
 

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (08), a Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (Copasa) apresentou o cronograma das obras 
pela revitalização da Bacia da Lagoa da Pampulha. Segundo a companhia, as 
obras devem ser concluídas até dezembro deste ano. (...) Valter Vilela 
destacou que o cronograma seguido pela Copasa está pactuado com as 
Prefeituras de BH e Contagem e com o Governo do Estado, que monitora 
todo o Programa da Pampulha. Ele ainda acrescentou que, com a conclusão 
das obras até dezembro deste ano, 95% do esgoto que hoje chega à Lagoa 
será coletado e tratado. (...) Já o gerente de planejamento da PBH, Weber 
Coutinho, afirmou que, sem as obras da Copasa, a despoluição não 
aconteceria até dezembro. “Os recursos da Prefeitura de BH, cerca de R$ 120 
milhões, são destinados para o processo de desassoreamento e tratamento de 
água da Lagoa. Sem as intervenções que vêm sendo feitas pela companhia, a 
Lagoa levaria cerca de cinco anos, a partir da retirada de todo o esgoto, para 
se recuperar e alcançar uma qualidade ambiental desejada para um lago 
urbano. Com isso, vamos ter uma aceleração da capacidade de 
autorrecuperação do manancial e teremos, até a Copa do Mundo, uma Lagoa 
já em condições bem melhores”, observou (Matéria de 08.05.2013 da Agência 
Minas Gerais). 6 

 
Ocorre que, desde então, a COPASA não vem investindo como deveria no 

esgotamento sanitário e naturalizou o fato de, em pleno 2021, 5% do esgoto da 
Bacia da Pampulha continuar a ser despejado na Lagoa da Pampulha. Com efeito, a 
população da área é de 500 mil habitantes, de modo que os 5% - indevidamente 
tratados como normais - correspondem a 25 mil habitantes que continuam a 

 
6 Copasa apresenta cronograma de revitalização da Bacia da Lagoa da Pampulha. Agência Minas, 2013. Disponível em  

http://www.2005-2015.agenciaminas.mg.gov.br/noticias/copasa-apresenta-cronograma-de-revitalizacao-da-bacia-da-
lagoa-da-pampulha/. 
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despejar esgoto na Lagoa da Pampulha, o que deveria e poderia ser evitado se não 
houvesse omissão por parte da COPASA. 

 
Não é aceitável a justificativa apresentada pela COPASA ao transferir a 

responsabilidade por sua omissão à situação da população de baixa renda, 
conforme noticiado em 31.08.2021: 

 
Segundo Ronaldo Matias, gestor de empreendimentos de grande porte da 
estatal (COPASA), uma das estratégias é a tentativa de convencimento de 
boa parte da população na região para ligarem seus esgotos à rede da 
Copasa, acarretando em assentamentos familiares. (...) Ainda de acordo 
com o gestor, a maior dificuldade da empresa para limpar a Lagoa da 
Pampulha é a predisposição da população que mora próximo ao local de 
interligarem suas redes de esgoto à Copasa. “A causa principal é que a 
grande maioria desses imóveis estão localizados em áreas não urbanizadas 
e que as pessoas alegam que não têm condição financeira de arcar com o 
custo da tarifa para que a Copasa possa prestar o serviço”, detalhou. 7 

 
A inconstitucional justificativa de atribuir responsabilidade à população de 

baixa renda conflita com a recente denúncia apresentada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços 
de Esgotos do Estado de Minas Gerais (Sindágua-MG) relatando que a COPASA 
investiu apenas 31% do previsto para 2020, ao passo que pretende distribuir, em 
2021, R$ 820 milhões em dividendos extraordinários para os seus acionistas: 

 
A direção da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa-MG) 
não cumpriu o programa de investimentos de 2020. A empresa investiu 
apenas 31% (R$ 269 milhões) dos R$ 853,3 milhões previstos em 2020. 
Independentemente disso, o Conselho de Administração da estatal 
recomendou que seja aprovada distribuição extraordinária de R$ 820 
milhões para os acionistas, que já receberam três parcelas (uma a cada 
trimestre) de participação nos lucros da companhia. (...) Na semana 
passada aconteceu um fato relevante e preocupante. A direção da Copasa 
anunciou a distribuição extraordinária de R$ 820 milhões aos acionistas, 
quando deixou de investir, neste ano, mais de R$ 500 milhões do 
montante previsto. Quando deixa de investir há uma precarização na 
prestação de serviços, pois a Copasa é uma empresa pública, tem papel 
social. Por isso tem que prezar a igualdade e a qualidade no saneamento a 

 
7 Copasa detalha o que tem feito para evitar sujeira na Lagoa da Pampulha, após Kalil criticar estatal. Itatiaia, 2021. 

Disponível em https://www.itatiaia.com.br/noticia/copasa-detalha-o-que-tem-feito-para-evitar-sujeira-na-lagoa-da-
pampulha-apos-kalil-criticar-estatal. 
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todos os municípios onde é concessionária. O lucro é resultado da falta de 
investimento. Hoje, o caixa da Copasa tem um saldo de R$ 1,07 bilhão. A 
própria direção já admitiu que são necessários R$ 22 bilhões para 
universalização do saneamento. E, ao mesmo tempo, aumenta os lucros 
com a falta de investimentos. Com os lucros que a empresa vem tendo 
desde 2015, concretizaria a universalização com os próprios recursos. 8 

 
Com o devido respeito, é inadmissível a postura atual da COPASA de 

reduzir os investimentos a serem realizados na universalização do saneamento 
básico (31% do orçamento previsto) e, concomitantemente, distribuir aos seus 
acionistas dividendos extraordinários na ordem de R$ 820 milhões. Não deveria a 
Companhia se esquecer do seu papel de prestadora de serviço público essencial, 
posição que lhe exige não colocar o lucro de seus acionistas acima da dignidade da 
população carente e do patrimônio cultural de Belo Horizonte.  

 
Ademais, registra-se que nem sequer eventual inadimplemento do 

pagamento da tarifa pelo usuário poderia isentar a prestadora do serviço da 
obrigação de oferecer condições mínimas de esgotamento sanitário, conforme bem 
delineado no artigo 40 do Novo Marco Legal do Saneamento Básico. 9 Realmente, 
diante do princípio da continuidade do serviço público, não pode a concessionária 
se valer de argumentos tarifários para justificar o despejo de esgoto na Lagoa da 
Pampulha. 

 
Destaca-se, ainda, a posição do notável ambientalista e fundador do projeto 

Manuelzão, Apolo Heringer, para quem "a Pampulha é uma história de 
acomodação e a Copasa é a vilã daqui. Cobra para tratar o esgoto praticamente o 
mesmo que pela água potável, mas não faz esse trabalho. A companhia fala que a 
população não está aderindo (as ligações clandestinas) e não faz a conexão das casas com a 
rede, mas isso é algo fácil de resolver". 10 

 
8 Sindágua-MG denuncia manobra para facilitar a privatização da Copasa. Disponível em 
https://mg.cut.org.br/noticias/sindagua-mg-denuncia-manobra-para-facilitar-a-privatizacao-da-copasa-4f6f. Sobre os 
dividendos extraordinários, publicou a mídia especializada:  Copasa aprova pagamento de R$ 820 milhões em dividendos 
extraordinários e desdobramento de ações. Disponível em https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-
variavel/empresas/noticia/2020/11/19/copasa-aprova-pagamento-de-r-820-milhoes-em-dividendos-extraordinarios-e-
desdobramento-de-acoes.ghtml 
9 Art. 40.  Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: V - inadimplemento, pelo usuário do 
serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, 
de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições 
mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental.       
10 Enxuga-gelo: despoluição da lagoa da Pampulha tem custo anual de R$ 32 milhões. O Tempo, 2021. Enxuga-Gelo:  

Disponível em https://www.otempo.com.br/cidades/despoluicao-da-lagoa-da-pampulha-tem-custo-anual-de-r-32-
milhoes-1.2513829. 
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Exatamente por isso, o Município de Belo Horizonte vem exigindo da 

COPASA a apresentação de um diagnóstico detalhado sobre a situação do 
esgotamento sanitário da Bacia da Pampulha, bem como um cronograma para a 
resolução do problema. É o que consta da decisão do Conselho Municipal de 
Saneamento – COMUSA de 27.07.2021, reiterada neste e-mail de 25.08.2021: 

 
Conforme demanda do Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, 
explicitada na reunião do Conselho Municipal de Saneamento - COMUSA de 27/07/21, 
e referendada pelos Conselheiros participantes, vimos solicitar que a COPASA 
encaminhe à PBH um diagnóstico detalhado da situação de esgotamento sanitário na 
Bacia contribuinte à Lagoa da Pampulha. Neste diagnóstico devem constar: 

  
§ Relação de obras a iniciar, com prazo estimado para início e conclusão, além do 

número de ligações factíveis e potenciais a serem solucionadas pelas mesmas. 
§ Quantitativos de ligações reais, factíveis e potenciais, tanto do Município de Belo 

Horizonte quanto do Município de Contagem. 
§ As ligações factíveis devem ser estratificadas, na medida do conhecimento da 

COPASA, por motivo da não interligação ao sistema público de esgotamento 
sanitário. Para aquelas economias em que não se tem ainda as informações 
necessárias para essa estratificação, deverá ser apresentado o prazo previsto para 
obtenção das mesmas. Deverão ser explicitados os quantitativos de ligações factíveis 
cuja solução esteja relacionada às ações da vigilância sanitária dos dois municípios, 
as que necessitam de intervenções exclusivas da COPASA e aquelas que dependem 
da execução de obras de infraestrutura e/ou ações de relocalização de famílias por 
parte dos municípios de Belo Horizonte e Contagem. 

§ Quanto às ligações potenciais, solicitamos que seja identificado o quantitativo 
daquelas que serão resolvidas com a execução da 4ª etapa de obras licitadas pela 
COPASA, bem como o quantitativo daquelas que ainda não têm previsão para 
solução. Com relação a essas últimas, a COPASA deverá apresentar a localização 
das mesmas e o que é necessário ser feito em termos de obras de infraestrutura e/ou 
ações de relocalização de famílias para a solução do problema. 

 
Solicitamos que o referido diagnóstico seja ilustrado com mapas e fotos que permitam 
uma melhor compreensão dos dados e informações nele incluídos. O refinamento das 
informações sobre o sistema de esgotamento sanitário da Bacia da Pampulha é de 
extrema importância para a definição de estratégias de intervenção e de ação, tanto da 
COPASA quanto dos municípios de Belo Horizonte e Contagem, de forma a fazer valer 
os esforços e enormes investimentos feitos anualmente na recuperação ambiental da 
Lagoa da Pampulha. É fundamental o conhecimento dos problemas que envolvem ações 
sociais e de fiscalização e os que envolvem investimentos em projetos e obras, para que 
se possa planejar os próximos passos e monitorar os avanços nesse processo. Salientamos 
que o referido relatório, conforme o acordado na reunião do COMUSA realizada em 
27/07/2021, deverá ser encaminhado à DGAU/SMOBI num prazo de até 30 (trinta) dias. 
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A resposta da COPASA, encaminhada em 15.09.2021, foi genérica, 
insuficiente, incompleta e reforçou a atual compreensão do Município de Belo 
Horizonte de que não se sairá da inércia atualmente verificada sem a adoção de 
medidas estruturantes pela força motriz do Poder Judiciário.  

 
Com efeito, mesmo após o Município insistir na necessidade de apresentação 

de diagnóstico detalhado sobre a situação de esgotamento sanitário na Bacia da 
Pampulha, incluindo a imprescindível indicação de quais são as obras a iniciar, o 
prazo estimado para início e conclusão de cada uma e o número de ligações que 
serão ou poderão ser solucionadas por elas, nada de concreto foi apresentado. 
Infelizmente, a COPASA se limitou a entregar um documento sem nenhuma ação 
real, deixando dúvidas se há realmente a intenção de investir de forma séria na 
resolução definitiva do problema, o que deve ser equacionado, a partir de agora, 
na via judicial deste processo estruturante. 

 
Afinal, o diagnóstico da COPASA não trouxe, como requisitado pelo Poder 

Concedente, nenhuma destas informações imprescindíveis para que se vença a 
inércia atualmente dominante: quais as especificidades de cada ligação e os seus 
detalhamentos? Qual a identificação das obras a serem iniciadas para solucionar a 
questão das ligações factíveis e potenciais, com os respectivos prazos de início e 
conclusão? Qual a estratificação das ligações factíveis? Qual o motivo específico e 
detalhado da não interligação ao sistema? Qual a explicitação quantitativa e 
específica acerca das ligações factíveis cuja solução está relacionada a ações de 
vigilância sanitária? Quais ligações factíveis necessitam de intervenção exclusiva da 
COPASA? Quais ligações factíveis dependem da execução de obras de 
infraestrutura e/ou ações de relocação de famílias? Quais ligações potenciais serão 
resolvidas com a execução da 4ª etapa de obras? Quais são as ligações que não 
possuem previsão para solução e o que deverá ser feito em relação a elas?  

 
Ainda, quanto às áreas de vulnerabilidade social em Contagem, a COPASA 

não detalhou as ações conjuntas necessárias e os projetos em andamento. Quanto à 
definição de faixa de servidão, a COPASA não indicou por que não realizou os 
estudos técnicos ainda pendentes. Também quanto às ligações factíveis, a COPASA 
se escusa alegando a necessidade de realizar estudos técnicos, mas não explica a 
razão de ainda não terem sido realizados. Por fim, apesar de reconhecer a sua 
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responsabilidade pela mobilização social, a COPASA não forneceu os detalhes 
acerca de suas ações e nem demostrou se elas estão sendo realizadas de forma 
efetiva. 

 
Ou seja, a COPASA, ciente que investe menos do que deveria e poderia em 

obras de infraestrutura na Bacia Hidrográfica da Pampulha, parece apenas tentar 
ganhar tempo com um documento genérico. Ocorre que o ônus do tempo milita em 
favor da Pampulha desde que reconhecida como Patrimônio Mundial da 
Humanidade, não sendo mais tolerável que a ineficiência da COPASA, que lucra 
centenas de milhões com o serviço de saneamento básico na capital mineira, 
continue a colocar em risco a integridade do mais importante bem da cidade. 

 
Inclusive, o atual cenário de inércia na resolução da questão foi objeto de 

questionamento expresso da UNESCO no último relatório de Conservação do 
Complexo da Pampulha: 

 
Nota-se a melhoria da qualidade da água da Lagoa da Pampulha como 
resultado da fase 1 do projeto de remediação. No entanto, devem ser 
fornecidos mais detalhes sobre como a qualidade da água será mantida 
após a segunda fase do projeto, bem como um cronograma revisado para 
conectar 98% das saídas aos esgotos, uma vez que se presume que a data 
de término original do fim de dezembro de 2016 foi prorrogada (em 
tradução livre). 11  

 
Nesse contexto, constatado o lançamento irregular de esgoto, a 

jurisprudência mineira vem reconhecendo a qualificação da COPASA como 
poluidora, nos termos da Lei Estadual n° 2.126/1960, sendo dela a plena 
responsabilidade para adoção de todas as medidas necessárias para a correção da 
prática em desconformidade: 

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE 
URGÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
COPASA. LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA NOS CORPOS 
HÍDRICOS. PROIBIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA 
EM TOMAR MEDIDAS PARA CESSAR A PRÁTICA. - Nos termos da Lei 

 
11 Do original: “the improvement to the water quality of Lake Pampulha as a result of phase 1 of the remediation project is noted. However, 
further details should be provided regarding how the water quality will be maintained beyond the second phase of the project, as well as a 
revised timetable for connecting 98% of outlets to sewers, as it is assumed that the original end date of the end of December 2016 has been 
extended”. (UNESCO, Relatório de Conservação do Complexo da Pampulha. Decision 42 COM 7B.35 de 2018). 
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Estadual nº 2.126/1960, é proibido lançar nos cursos de água qualquer tipo de 
esgoto sanitário proveniente de centro urbano ou de grupamento de população. - 
Hipótese na qual foram apresentadas provas concretas de que a COPASA vem 
efetuando o despejamento irregular de esgoto sem tratamento nos corpos 
hídricos do Município de Pouso Alegre, de modo que se mostram adequadas as 
medidas de urgência deferidas pelo magistrado de primeira instância.  (TJMG - 
Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.072857-6/002, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª 
CÂMARA CÍVEL, j. em 17.12.2019); 

 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL - LANÇAMENTO DE ESGOTO 
EM VIA PÚBLICA - COPASA - OBRAS DE SANEAMENTO - ATRASO NA 
CONCLUSÃO - RECONHECIMENTO – (...). - Demonstrada a ocorrência de 
lançamento de esgoto diretamente em via pública, com a consequente infiltração 
no solo e o escoamento para os leitos de rios, e reconhecido pela própria 
concessionária de serviço público a incompletude das obras de esgotamento 
sanitário na região, em virtude de atraso cujas razões não foram devidamente 
justificadas e comprovadas, é de ser confirmada a condenação da COPASA à 
imediata conclusão das obras, em virtude do risco ambiental verificado. (...) 
(TJMG - Apelação Cível 1.0148.11.006103-0/001, Rel.: Des. Corrêa Junior, 6ª 
CÂMARA CÍVEL, j. em 22.08.2017); 

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO 
AMBIENTAL ART. 225 DA CR/88 - CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO - 
PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE CONCESSÃO - COPASA/MG - 
LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA SEM O DEVIDO TRATAMENTO 
EM CORPOS HÍDRICOS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - 
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE EM CASOS 
EXCEPCIONAIS - COMPROVAÇÃO DE DANOS E DA URGÊNCIA DA 
MEDIDA PLEITEADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) - O lançamento de 
efluentes sanitários brutos (esgoto in natura) sem prévio tratamento em Área de 
Preservação Permanente, levando à destruição gradual do meio ambiente e ao risco 
à saúde dos moradores locais, é expressamente vedado pela Lei Estadual nº 
2.126/1960. (TJMG - Agravo de Instrumento  1.0313.15.008606-1/001, Rel.: Des. 
Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂMARA CÍVEL, j. em 09.06.2016).  

 
De fato, a omissão da COPASA infringe o artigo 34 do Decreto Estadual 

44.844/08 12, os artigos 2º, 3º, 8º e 128 da Resolução Normativa 40/13 da ARSAE 13, 

 
12 Art. 34 - É vedada a passagem de tubulações de esgoto sanitário ou pluvial pela cobertura ou pelo interior dos reservatórios.  

Infração (cód. 129): Lançar resíduo sólido in natura a céu aberto, sem tratamento prévio, em áreas urbanas e rurais. Infração 
(cód. 114): Descumprir condicionantes aprovadas nas Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, inclusive planos de 
controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoração, ou equivalentes, ou cumpri-las fora do prazo fixado, se 
constatada a existência de poluição ou degradação ambiental. 

13 Art. 2° - O prestador deverá realizar a operação e a manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário para a população usuária, em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT e demais normas pertinentes. Parágrafo único. A prestação dos serviços será feita de modo a contribuir para a saúde 
pública e proteção do meio ambiente. Art. 3° - O prestador é responsável pela adequada prestação dos serviços, que 
compreende a integralidade, a continuidade, a eficiência, a segurança e a atualidade. Art. 8º - O prestador de serviços 
executará, de forma constante, a conservação e a manutenção dos sistemas públicos de abastecimento de água e de 
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o artigo 29 da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 01/08 14 e os 
artigos 5º e 21 da Resolução CONAMA nº 430/11 15. 

 
Em paralelo, a omissão da COPASA também se constata a partir do auto de 

notificação n. 20210050702AN, de 14.09.2021, lavrado em seu desfavor pela operação 
sem licenciamento do empreendimento “ETAF – Estação de Tratamento de Águas 
Fluviais dos córregos Ressaca e Sarandi”, situado na Avenida Otacílio Negrão de 
Lima, nº 6.555, cuja licença não foi renovada pelo reiterado descumprimento das 
condicionantes ambientais. 

 
O Parecer Técnico nº 270/2021, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

considerou que “a análise técnica [da COPASA] foi realizada em uma apresentação de 
Power Point, uma maneira muito pouco usual de se apresentar um relatório de pendências 
para renovação de uma licença ambiental, dificultando a análise do processo”. A falta de 
licenciamento ambiental reforça a compreensão de que a COPASA vem fazendo 
menos do que deveria e poderia quanto ao despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha.  

 
Nesse contexto, não há dúvidas de que, sendo concessionária de serviço 

público, a responsabilidade da COPASA se orienta pela teoria do risco 
administrativo, ou seja, trata-se de responsabilidade objetiva, que necessita apenas 
da demonstração da ação ou omissão, do nexo de causalidade e do resultado, na 
forma do artigo 37, § 6º, da Constituição. Ademais, em se tratando de dano ao 
ambiente, reforça-se a responsabilidade objetiva do poluidor, na forma do artigo 14, 
§ 1º, da Lei 6.938/81.  

 
Portanto, diante do estado de coisas inconstitucional verificado, resta 

evidenciada a necessidade de uma convergência de esforços, com atuação 
coordenada e cooperativa, para a adoção de medidas estruturantes voltadas à 
resolução definitiva da poluição da Lagoa da Pampulha. 

 
esgotamento sanitário, mantendo-os em condições adequadas de operação, segurança e limpeza, obedecendo às normas e 
aos procedimentos técnicos pertinentes.  Art. 128 - O prestador deverá atender às exigências fixadas pelos órgãos ambientais 
para a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgoto sanitário e de resíduos provenientes do tratamento de 
água. 

14 Art. 5º - Os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade em desacordo com as metas 
obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento. Art. 21 - Para o lançamento direto de efluentes 
oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes condições e padrões 
específicos: I - Condições de lançamento de efluentes. 
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5 – NECESSIDADE DE CONVERGÊNCIA DE ESFORÇOS PARA SE PÔR FIM 
AO DESPEJO DE ESGOTO NA LAGOA DA PAMPULHA – LITÍGIO 
ESTRUTURAL - ATUAÇÃO COORDENADA E COOPERATIVA 

 
Nos últimos anos, a doutrina vem percebendo a existência de uma categoria 

processual com características intrínsecas aos problemas estruturais. No atual 
estado da arte, estas são as mais relevantes considerações introdutórias: 

 
O Poder Judiciário vem sendo, cada vez mais, instado a atuar na 
implementação de políticas públicas e na estrutura burocráticas de entes 
privados ou públicos, para impor, por meio do processo, uma série de 
intervenções diretas, que visam implementar, em conjunto com outras 
instâncias de poder, medidas estruturais (LEONARDO NUNES); 16 
 
Vê-se que a intervenção do Poder Judiciário deixa de ser pontual, 
interpessoal e limitada. Ela passa a ser ampla, exigindo fiscalização 
constante e participação efetiva, ao longo de todo o procedimento. Será 
ainda permanente porque exigirá, com certa frequência, a “correção de 
rumos”, com a alteração de soluções tidas como adequadas, mas que se 
mostraram ineficazes ao longo do tempo (SÉRGIO CRUZ ARENHART); 17 
 
O processo estrutural é aquele em que se veicula um litígio estrutural, 
pautado num problema estrutural, e em que se pretende alterar esse estado 
de desconformidade, substituindo-o por um estado de coisas ideal (FREDIE 
DIDIER e HERMES ZANETI); 18 

 
O processo estrutural é um processo coletivo no qual se pretende, pela 
atuação jurisdicional, a reorganização de uma estrutura burocrática, pública 
ou privada, que causa, fomenta ou viabiliza a ocorrência de uma violação 
pelo modo como funciona, originando um litígio estrutural (EDILSON 
VITORELLI). 19 

 
O processo estrutural é marcado pela multipolaridade. Com efeito, como o 

presente caso evidencia, a lógica binária (autor e réu) é insuficiente para explicar as 
relações desenvolvidas no processo estrutural e “supor que todos esses interesses 
possam estar agrupados no processo em apenas dois núcleos (um ativo e outro passivo) é não 

 
16 NUNES, Leonardo Silva; COTA, Samuel Paiva; FARIA, Ana Maria Damasceno de Carvalho. Dos litígios aos processos 
estruturais: pressupostos e fundamentos. Novas tendências, diálogos entre direito material e processo: estudos em 
homenagem ao professor Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: D’Plácido, 2018, p. 368.  
17 ARENHART. Sérgio Cruz. Curso de Processo Estrutural. São Paulo: RT, 2021, p. 69.  
18 DIDIER, Fredie. ZANETI, Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 591. 
19 VITORELLI, Edilson. Levando os conceitos a sério: processo estrutural, processo coletivo, processo estratégico e suas 
diferenças. Revista de Processo. São Paulo: Thomson Reuters, outubro/2018, v. 284, p. 333-369. 
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apenas uma ingenuidade gritante, mas, sobretudo, um enorme erro, capaz de deslegitimar a 
resposta jurisdicional ali obtida.” 20 

 
Nesse contexto, diante da especial proteção imposta pela Constituição ao 

meio ambiente (natural e cultural), a preservação da Lagoa da Pampulha é 
obrigação constitucional de todos os entes da federação, na forma do artigo 23, III, 
IV, VI, VII e IX 21. Além disso, ainda tem relevância o fato de o bem em questão ter 
sido tombado em todas as esferas do patrimônio, ou seja, no âmbito federal (1997), 
estadual (1984) e municipal (2003).  

 
Ainda, apesar de toda a extensão da Lagoa da Pampulha se situar no 

território do Município de Belo Horizonte, 80% das águas afluentes da barragem da 
Pampulha são originadas do Município de Contagem, que abriga a maior parte da 
Bacia Hidrográfica da Pampulha 

 
Portanto, há uma exigência constitucional de convergência de esforços de 

todo o Poder Público para sanar o dano ambiental causado ao Conjunto Moderno 
da Pampulha decorrente do lançamento de esgoto na Lagoa da Pampulha. O 
imprescindível, em termos de contraditório processual, é a cientificação de todos os 
envolvidos para participarem do processo, pois a atuação isolada dos envolvidos 
não é suficiente para se pôr fim, de modo definitivo, às causas de poluição da Lagoa 
da Pampulha. 

 
Busca-se, então, a tutela jurisdicional para a proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a fim de inibir a prática do ilícito, bem como remover 
os seus efeitos concretos, sem desconsiderar a posterior necessidade de reparação 
dos danos causados. No ponto, precisa a lição de Barbosa Moreira: 

 
Considere-se por um instante o caso do interesse na sanidade do ambiente, 
ou na preservação das belezas naturais e do equilíbrio ecológico, (...) Se a 
Justiça civil tem aí um papel a desempenhar, ele será necessariamente o de 

 
20 ARENHART. Sérgio Cruz. Curso de Processo Estrutural. São Paulo: RT, 2021, p. 75.  
21 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: III - proteger os documentos, as 

obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural;  VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as 
florestas, a fauna e a flora; IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 
de saneamento básico; 
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prover no sentido de prevenir ofensas a tais interesses, ou pelo menos de 
fazê-las cessar o mais depressa possível e evitar-lhes a repetição; nunca o 
de simplesmente oferecer aos interessados o pífio consolo de uma 
indenização que de modo nenhum os compensaria adequadamente do 
prejuízo acaso sofrido, insuscetível de medir-se com o metro da pecúnia. 22 

 

Isso porque as lesões ao meio ambiente, continuamente perpetradas ao 
Conjunto Moderno da Pampulha pela ausência de tratamento do esgoto sanitário, 
não possuem uma única face, pois envolvem tanto a proteção do patrimônio 
cultural quanto a temática do serviço público de saneamento básico.  

 
Ainda que o serviço público de saneamento básico seja de competência 

municipal, por vezes a função pública de gerenciamento do saneamento básico 
extrapola o interesse local e passa a ser de interesse comum, especialmente no caso 
de regiões metropolitanas.   

 
Nesse contexto, a Lei 11.445/2007, já na redação dada pelo Novo Marco Legal 

do Saneamento, assim conceitua os serviços públicos de saneamento básico de 
interesse comum: “serviços de saneamento básico prestados em regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões instituídas por lei complementar estadual, em que se 
verifique o compartilhamento de instalações operacionais de infraestrutura de abastecimento 
de água e/ou de esgotamento sanitário entre 2 (dois) ou mais Municípios, denotando a 
necessidade de organizá-los, planejá-los, executá-los e operá-los de forma conjunta e 
integrada pelo Estado e pelos Munícipios que compartilham, no todo ou em parte, as referidas 
instalações operacionais” (art. 3º, XIV). 

 
Por sua vez, a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), definida 

pela Lei Complementar Estadual 89/2006, inclui o Município de Contagem e traz 
obrigações específicas sobre saneamento básico e a integração dos sistemas de 
esgotamento sanitário. 23 

 

 
22 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tutela sancionatória e tutela preventiva. Revista da Faculdade de Direito UFPR. v. 19, n. 

0, 1979, pp. 120-121. 
23 Art. 2º Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, 

Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jabuticatubas, Juatuba, 
Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das 
Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e 
Vespasiano.  Art. 8º A atuação dos órgãos de gestão da RMBH abrangerá:  IV - no saneamento básico: a) integração dos 
sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do aglomerado metropolitano. 
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Assim, seja no âmbito do saneamento básico ou no da proteção do meio 
ambiente e do patrimônio cultural, há o interesse comum que exige uma atuação 
conjunta dos órgãos e entes envolvidos, a fim de que sejam integralmente 
solucionados os danos reiteradamente perpetrados a um Patrimônio Mundial da 
Humanidade, inclusive buscando a sua recuperação.  

 
O fato é que a degradação ambiental decorrente da ausência de 

direcionamento adequado do esgotamento sanitário pela COPASA causa evidente 
prejuízo à fauna e à flora, além de resultar em poluição olfativa e visual, gerando 
danos ao patrimônio cultural e turístico do Conjunto Moderno da Pampulha.     

 
Ainda é importante destacar que, no presente caso, não basta simplesmente 

buscar a reparação dos danos já perpetrados, sem que se cesse a conduta causadora 
das lesões. É necessário resolver a questão, portanto, de forma prospectiva, 
buscando soluções para o futuro, envolvendo todas as partes responsáveis e 
interessadas na defesa do meio ambiente, cuja atuação deve se dar de forma 
coordenada e cooperativa. 

 
Inclusive, a prospectividade do processo estrutural decorre da “consequência 

lógica que também o processo não seja capaz de prontamente dar conta do problema. Sua 
recomposição deve ser voltada para frente”. 24 

 
Verifica-se, portanto, a existência de um problema estrutural, assim 

identificado por seu caráter policêntrico, complexo e que envolve os interesses 
comuns de múltiplas partes. Diante desse problema estrutural, busca-se a tutela 
jurisdicional para impor, mediante o devido processo legal e em conjunto com todos 
os envolvidos, medidas estruturais capazes de estabelecer etapas de curto, médio e 
longo prazo necessárias à implementação da adequada destinação e tratamento do 
esgotamento sanitário, promovendo os valores públicos e os direitos fundamentais 
pela via jurisdicional. 

 
Na jurisprudência de direito comparado, há exemplo de sucesso em caso 

estruturante bastante similar. Na Argentina, o caso Mendoza, conduzido pela Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), a mais alta do país, tratou da reparação dos 

 
24 Arenhart. Sérgio Cruz. Curso de Processo Estrutural. São Paulo: RT, 2021, p. 86.  
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danos ambientais causados pela contaminação da Bacia Hidrográfica do rio 
Matanza-Riachuelo, envolvendo questões de infraestrutura sanitária, saúde e 
moradia.   

 
Para resolver a complexidade desse caso, a Suprema Corte argentina adotou 

uma solução inovadora. Em 2008, foram estabelecidas medidas para avançar na 
solução do conflito, definindo-se critérios gerais orientados para o futuro e que 
visavam à recomposição do ambiente em todos os seus componentes, com a 
participação de todas as partes, entidades e níveis do governo envolvidos.  

 
No precedente, estabeleceu-se um plano de ação, com a realização de 

diagnósticos e posterior definição das medidas necessárias à despoluição das águas, 
com contínuo acompanhamento pelo Tribunal, inclusive determinando a obrigação 
de organizar um sistema de informação pública digital, de forma clara e acessível, 
contendo todos os dados atualizados das medidas cumpridas.  

 
Conforme sintetiza a doutrina argentina na escrita de FRANCISCO VERBIC: 
 

O tribunal proferiu uma sentença que, de forma simples, impôs aos entes 
demandados um Plano Integral de Saneamento Ambiental. Isto é, uma 
linha de política pública que determinou o investimento de bilhões de 
pesos, de 2008 a atualmente, para tentar dar cumprimento a essa ordem da 
Justiça Federal. O conteúdo abrangente desse plano de saneamento, que 
incluía ações como a retirada de navios do fundo do rio, a limpeza das 
margens do rio, bem como o estabelecimento de um sistema sanitário 
emergencial e a relocalização de muitas famílias que moravam no local, foi 
integralmente desenvolvido pelo tribunal (em tradução livre). 25 
 

Portanto, inegável que para a solução de um problema estrutural, como o 
caso da histórica poluição da Lagoa da Pampulha, é indispensável a convergência 
de esforços de todo o poder público, incluindo o Poder Judiciário. Tais esforços 
devem vir acompanhados de uma atuação coordenada e cooperativa para resolver, 
de forma definitiva, o complexo litígio estrutural apresentado, incluindo a 
descontinuidade dos ilícitos atualmente perpetrados, a reparação dos danos 

 
25 VERBIC, Francisco. Processo Estructurales en Argentina: una lectura critica de los principales precedentes de la corte 

suprema de justicia de la nación. Disponível em: 
https://www.academia.edu/39569738/Procesos_estructurales_en_Argentina_una_lectura_cr%C3%ADtica_de_los_princi
pales_precedentes_de_la_Corte_Suprema_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n   
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ambientais já causados, bem como a preservação do meio ambiente natural e 
cultural para a geração presente e a futura.  

 
Quanto ao pedido formulado, faz-se preciso compreendê-lo dentro da 

inerente “plasticidade da demanda” dos processos estruturais, o que impõe a 
flexibilização da congruência objetiva e da estabilização da demanda (art. 322, §2º, 
do CPC). Sobre o tema, importante a lição de FREDIE DIDIER: 

 
Essa flexibilidade pode-se dar em razão de (a) o contexto fático 
contemporâneo à formulação da demanda não permitir que se deduza 
pedido certo e determinado, porque, ainda que seja possível antever a 
finalidade a ser atingida, é difícil ou impossível saber exatamente o que se 
pode fazer o seu curso, a dinâmica da realidade e o tempo de 
desenvolvimento dos atos para que ela seja alcançada; e/ou (b) após 
deflagrado o processo e durante processuais apontarem para a 
superveniente necessidade de reinterpretar o pedido, adequando-o à 
realidade. (...) Basta ao autor formular pedido genérico de conformação do 
estado de coisas sobre o qual se afirme a desconformidade. 26  

 
Por fim, o Município de Belo Horizonte reforça a sua compreensão de que 

“não deve haver dúvida de que a melhor forma de solução de um problema estrutural – tanto 
no âmbito público, quanto no domínio privado – é a resposta acordada entre os diversos 
interessados no problema” 27, razão pela qual insiste que, após a concessão da tutela 
provisória de urgência requerida, seja designada audiência de conciliação para a 
busca da solução consensual. 

 
6 – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SÚMULA 618 STJ 

 
Em decorrência dos princípios do poluidor-pagador e da precaução, impõe-

se a inversão do ônus da prova, nas ações para a defesa do meio ambiente, como 
regra de procedimento. A necessidade de inversão do ônus da prova reside na 
posição favorável em que se encontra o poluidor do meio ambiente, que dispõe de 
equipes técnicas, laboratórios e estrutura própria que possibilitam um 

 
26 DIDIER, Fredie. ZANETI, Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. Salvador: JusPodivm, 2021, pp. 
612/613. 
27 Arenhart. Sérgio Cruz. Curso de Processo Estrutural. São Paulo: RT, 2021, p. 189.  
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conhecimento específico e mais apurado da situação, o que acaba por desequilibrar 
a relação jurídico-processual.  

 
Seria mesmo desarrazoado impor à coletividade, representada pelos órgãos 

legitimados à ação civil pública, a obrigação de produzir prova capaz de comprovar 
a integralidade dos danos ambientais causados pelo poluidor, identificando todas 
as medidas que serão necessárias para a reparação do meio ambiente. Isso porque o 
custo dessas medidas deve ser atribuído ao poluidor, cuja atuação ou omissão 
danosa gera lucros exclusivamente a ele e aos seus acionistas. 

 
Nesse sentido, consagrando o princípio do in dubio pro natura, o STJ editou 

o enunciado de Súmula 618 com o seguinte teor: “a inversão do ônus da prova 
aplica-se às ações de degradação ambiental.” 

 
Ademais, a inversão do ônus da prova na ação civil pública ambiental 

também encontra amparo no microssistema de tutela coletiva, integrando-se o 
artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 28 com o artigo 21 da Lei nº 
7.347/1985 29, cujas disposições normativas estão em um constante diálogo das 
fontes. Ainda conforme o entendimento do STJ 30, tal regra aplica-se universalmente 
em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não apenas na relação consumerista.  

 
Para além disso, o próprio Código de Processo Civil, que se aplica 

subsidiariamente ao microssistema de tutela coletiva, adotou a distribuição 
dinâmica do ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, §1º. 31 

 
Portanto, por se tratar de uma ação civil pública para a defesa do meio 

ambiente do Conjunto Moderno da Pampulha, mostra-se indispensável a inversão 

 
28Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da 

prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências; 

29 Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do 
Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. 

30 REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009. 
31  Art. 373. [...] § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, 
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar 
à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 
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do ônus da prova em favor da coletividade, como forma de garantir a tutela efetiva 
do direito material coletivo, na forma da súmula 618 do STJ. 
 
7 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 
Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência 

exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco 
ao resultado útil do processo.  Na legislação específica que integra o microssistema 
da tutela coletiva, também há a previsão da antecipação dos efeitos da tutela nos 
artigos 11 e 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e no art. 84 do Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 32 

 
No presente caso, a probabilidade do direito é identificada a partir da ampla 

proteção normativa já mencionada anteriormente, no âmbito constitucional e 
infraconstitucional, aplicáveis à regulação do saneamento básico, à proteção do meio 
ambiente e ao patrimônio cultural. Há uma imposição constitucional e legal para 
que haja a adequada disponibilização do saneamento básico, da proteção do 
patrimônio cultural e da preservação de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e sustentável.  

 
A simples análise dos fatos demonstra que o estado de coisas existente no 

Conjunto Moderno da Pampulha não pode se perpetuar. Por se tratar de Patrimônio 
Mundial da Humanidade reconhecido pela UNESCO, é indispensável que haja a 
recuperação da qualidade da água, o que somente se faz possível com o tratamento 
de 100% do esgoto despejado na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Pampulha. 

 
Ademais, o conjunto probatório que acompanha a inicial também demonstra 

a ilegalidade da conduta omissiva praticada pela COPASA, cujo comportamento 
tem ocasionado danos e riscos ambientais e sociais incomensuráveis, sendo 

 
32 Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento 
da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de 
multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Art. 12. Poderá o juiz 
conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. Art. 84. Na ação que tenha por objeto 
o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. [...] § 3° Sendo relevante o fundamento da 
demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 
justificação prévia, citado o réu. 
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lamentável a tentativa de justificar a ausência de atuação com base na 
vulnerabilidade social das pessoas que residem na região.  

 
É inconteste a responsabilidade objetiva da COPASA de adotar medidas para 

prever, mitigar e reparar os danos ambientais decorrentes da ausência de sua 
atuação adequada.  

 
Por outro lado, o perigo de dano está caracterizado pela continuidade dos 

danos ambientais causados pelo lançamento do esgoto na Lagoa da Pampulha, que 
se agravam a cada dia e colocam em risco a integridade do Conjunto Moderno da 
Pampulha. 

 
É preciso interromper a conduta omissiva da COPASA, que naturalizou a 

existência de lançamento de esgoto na Lagoa da Pampulha, inconcebível 
atualmente. A perpetuação do dano não encontra guarida na Constituição.  Desse 
modo, a tutela jurisdicional do meio ambiente não pode tardar e nem ser 
intempestiva, sob pena de serem negligenciados os prejuízos sociais e ambientais 
decorrentes da omissão ilícita da COPASA no seu dever de tratamento do esgoto 
despejado na Lagoa da Pampulha. 

 
Ademais, o Município de Belo Horizonte vem despendendo elevadas 

quantias de recursos públicos municipais para o tratamento da água da Lagoa da 
Pampulha, o que não vem alcançando a máxima efetividade justamente pela 
existência ainda atual de lançamento de esgoto na Lagoa da Pampulha. 

 
Nesse sentido, também há o risco ao resultado útil do processo, 

especialmente porque já foram constatados danos à qualidade da água, bem como 
foram identificados o assoreamento de alguns pontos da lagoa e danos à fauna, que 
colocam a área em constante risco de degradação ainda maior, ameaçando de forma 
direta a integridade do Conjunto Moderno da Pampulha. 

 
Não há mais espaço para se atrasar a tão esperada e desejada recuperação 

completa da Lagoa da Pampulha, inclusive com a retomada da prática de esportes 
náuticos, para que a população belo-horizontina possa voltar a desfrutar do bem em 
sua total potencialidade. 
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Esse estado de coisas inconstitucional precisa ser imediatamente modificado 

já em tutela provisória de urgência. Afinal, não é o símbolo maior da cidade de Belo 
Horizonte, que recebe visitantes brasileiros e estrangeiros, que deve arcar com o 
ônus do tempo. Aguardar a cognição exauriente após o provimento final é 
equivalente a aquiescer com a gradativa destruição do meio ambiente, o que não 
encontra amparo na Constituição.  

 
Conforme o princípio da prevenção, devem ser priorizadas as medidas que 

impeçam o surgimento ou a continuidade dos danos ao meio ambiente, afastando-
se o risco ambiental. Afinal, o dano ambiental pode ser irreparável, o que torna 
imperiosa a sua proteção em detrimento de interesses econômicos ou particulares. 

 
Ainda, por se tratar de matéria ambiental (gênero do qual o patrimônio 

cultural é espécie), tem total aplicação o princípio da precaução, estampado na 
Declaração do Rio de Janeiro de 1992 33. A consequência deste princípio é a de 
reduzir o ônus argumentativo quanto à probabilidade do direito alegado, uma vez 
que a “ausência de certeza científica” não poderá ser utilizada para o “adiamento de 
medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”.  

 
De fato, pelos princípios da prevenção e da precaução o dano é presumido. 

Assim, impõe-se, de modo imediato, a solução que melhor proteja o patrimônio 
cultural, conforme lição do professor Paulo Affonso Leme Machado: 
 

O princípio da precaução é aquele que indica a tomada imediata de 
medidas de prevenção, independentemente de se provar a relação causal 
entre a ameaça e a possibilidade de resultado, diante da incerteza científica. 
No campo da cultura esse princípio pode funcionar do seguinte modo: 
diante de um risco para um bem cultural, não se irá esperar provas plenas 
de que o dano poderá acontecer, exigindo-se providências no presente, e 
não no futuro. 34 

 
  

 
33 Princípio 15. Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos 
Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 
científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental. 
34 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 1.201 
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8 – CONCLUSÃO 
 
Por todo o exposto, diante da histórica e persistente incapacidade da 

COPASA de pôr fim ao lançamento de esgoto na Lagoa da Pampulha, 
descumprindo as suas obrigações como concessionária do serviço público de 
esgotamento sanitário, o que exige a convergência de esforços para uma 
transformação estrutural buscando a superação do atual cenário de inércia para 
proteção do Patrimônio Mundial da Humanidade, a Procuradoria-Geral do 
Município de Belo Horizonte, que ajuíza a presente Ação Civil Pública em estrito 
cumprimento de seu dever constitucional de tutela dos direitos difusos e coletivos 
dos cidadãos belo-horizontinos, requer: 

 
1) a concessão de tutela provisória de urgência para obrigar a COPASA 

a apresentar, no prazo de 45 dias, um Plano de Ação detalhado, com o respectivo 
cronograma, incluindo obras emergenciais, para que 100% do esgoto na Bacia 
Hidrográfica da Pampulha seja coletado e tratado, a fim de impedir a continuidade 
de despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha, bem como para explicar, no mesmo 
prazo, se a anunciada distribuição de R$ 820 milhões como dividendos 
extraordinários aos seus acionistas comprometerá a capacidade de investimento em 
obras de saneamento básico na Bacia Hidrográfica da Pampulha, sob pena de multa 
diária de R$ 100.000,00. 

 
2) A intimação do Município de Contagem, do Estado de Minas Gerais e 

da União para, querendo, migrarem para o polo ativo da ação, na forma do 
enunciado 667 do FPPC. 

 
3) A intimação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH), da Fundação Municipal de Cultura 
(FMC), do IEPHA, do IPHAN, da SUDECAP, da ANA, da ARSAE, da Escola de 
Engenharia da UFMG e da Escola de Medicina da UFMG (Projeto Manuelzão), 
solicitando as suas atuações como amici curiae, na forma do artigo 138 do CPC. 

 
4) Após a apresentação do plano de ação e da manifestação de todos os 

envolvidos, a designação de audiência de conciliação, a fim de prestigiar a solução 
consensual do conflito, nos termos do artigo 3º, § 3º, do CPC. 
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5) Somente após a audiência de conciliação, se não houver acordo, a 

citação dos réus para contestarem, na forma do artigo 335, I, do CPC. 
 
6) A intimação do MPF para atuar como fiscal da ordem jurídica. 

 
7) A inversão do ônus da prova como regra de procedimento, na forma 

da Súmula 618 do STJ. 
 
8) Ao final, somente se não se chegar a uma solução consensual, a 

condenação de todos os réus na adoção das medidas necessárias para que 100% do 
esgoto da Bacia Hidrográfica da Pampulha seja coletado e tratado, impedindo-se 
o despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha, com o permanente e periódico controle 
de resultado pelo Poder Judiciário, a fim de que a água da Lagoa da Pampulha possa 
ser completamente recuperada, inclusive em níveis que permitam a retomada da 
prática de esportes náuticos, para que a população belo-horizontina possa voltar a 
desfrutar do bem em sua total potencialidade, bem como a condenação da COPASA 
na obrigação de reparar integralmente o dano ambiental causado e de indenizar 
pelo dano moral coletivo decorrente da degradação de bem tombado e reconhecido 
como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. 

 
Pugna-se pela produção de provas típicas e atípicas a serem oportunamente 

indicadas. Dá-se à causa, de conteúdo inestimável, o valor de R$ 1.000.000,00. 
 
 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2021. 
 
 

CAIO PERONA  
Procurador do Município de Belo Horizonte  

OAB/MG 184.507 
 
 

CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte 

OAB/MG 21.213 
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