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Resumo: A partir do paradigma das residências sem saneamento básico, o presente 
trabalho tem a intenção de analisar a existência ou não da obrigação do Estado em fornecer 
moradia para residentes desses locais, bem como estudar se é possível ou não o Poder 
Judiciário determinar que o Poder Executivo custeie moradia a esses residentes. Utilizando-
se do método de pesquisa bibliográfica, conclui-se que o saneamento básico é uma das 
condições indispensáveis à concretização do direito fundamental à moradia, podendo ser 
promovidas discussões no Poder Judiciário nos casos em que houver ineficiência ou 
omissão por parte da Administração Pública. 
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Abstract: Based on the paradigm of residences without basic sanitation, this study intends to 
analyze the existence or not of the obligation of the State to provide housing for residents of 
these places, as well as to study whether or not it is possible for the Judiciary to determine 
that the Executive Branch Housing costs to these residents. Using the method of 
bibliographic research, it is concluded that basic sanitation is one of the indispensable 
conditions for the realization of the fundamental right to housing, and discussions can be 
promoted in the Judiciary Power in cases where there is inefficiency or omission by the 
Public Administration.  
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INTRODUÇÃO 

Os direitos sociais se apresentam na forma de prestações positivas que devem ser 

implementadas pelo Estado Social de Direto a fim de materializar a concepção de isonomia, 

bem como garantir melhores e adequadas condições de vida a todos. Dentre os direitos 

sociais, no presente trabalho, destacar-se-á o direito à moradia. 

Tem-se que moradia, a qual foi inserida na Constituição Federal de 1988 como direito social 

por meio da emenda constitucional n° 26/2000, é o espaço imprescindível à consolidação da 

dignidade da pessoa humana, dos laços familiares, da integridade física e psíquica dos 

moradores, do respeito, da vida privada e da intimidade. 

Devido à sua incontestável importância, o direito à moradia está previsto não somente no 

plano interno, mas também no âmbito internacional, vislumbrando-se, assim, o seu caráter 

supraestatal reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e 

corroborado por diversos diplomas internacionais. 

Esses diplomas determinam que a moradia, que supera a ideia de simples habitação, deve 

ser adequada, pois, dessa forma, promover-se-á a dignidade da pessoa humana.  

Entretanto, observa-se que a efetivação desse direito é um problema atual e complexo que 

enfrenta várias barreiras. Essa falta de moradia adequada ocasiona inúmeras violações a 

direitos humanos em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil.  

Uma vez que é sabido que é dever do Estado brasileiro garantir a todos o acesso ao mínimo 

necessário para que subsistam, ou seja, deve-se assegurar o “mínimo existencial”, surge a 

insatisfação da sociedade relativamente às condições indignas que lhe são impostas. 

No Brasil, uma das barreiras encontradas que justifica a violação a esse direito é o 

argumento da “reserva do possível”, uma justificativa orçamentária apresentada pelo Estado 

para fundamentar sua omissão diante do dever de efetivar o direito à moradia. 

Diante do paradoxo existente entre o “mínimo existencial” e a “reserva do possível”, no 

presente trabalho, analisar-se-á o dever constitucional de moradia, partindo-se do 

paradigma de residências sem saneamento básico, em contraponto à questão da ausência 

de recursos.  

Tendo em vista essa inefetividade e a sua natureza prestacional, é possível que o cidadão 

residente em local sem saneamento básico demande judicialmente a implementação do 

direito à moradia adequada. Porém, colidindo com a concretização do direito à moradia 

adequada, não se encontram tão-somente questões orçamentárias, mas também se trará à 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

tona a separação dos poderes, eis que este é um princípio presente na democracia e 

expressão da soberania popular. 

Conforme supracitado, o direito à moradia adequada vai além do conceito de habitação. 

Devido à complexidade daquele conceito, as análises a serem feitas neste trabalho partirão 

do paradigma de residências sem saneamento básico. 

Assim, utilizando-se do método de pesquisa bibliográfica, as abordagens do presente artigo 

visam à explanação do direito à moradia adequada como valor essencial ao ser humano, 

bem como objetivam o enfretamento das questões que têm tornado ineficaz a concretização 

desse direito social aos residentes em locais sem saneamento básico. 

1 DO PARADIGMA DAS RESIDÊNCIAS SEM SANEAMENTO BÁSICO PARA O DIREITO 
SOCIAL À MORADIA 

A Declaração de Istambul sobre os Assentamentos Humanos (Agenda Habitat) define que a 

moradia deve oferecer condições de vida sadia a todos, proporcionando-lhes segurança e 

infraestrutura básica. Aquela pode ser compreendida como a possibilidade de ir e vir em 

segurança e a insuscetibilidade do local a desastres naturais. Por outro lado, infraestrutura 

básica pode ser entendida como consistente no suprimento de água, saneamento básico, 

energia e prestação de serviços públicos. 

Quanto ao saneamento básico, há disposição na Constituição Federal de 1988, 

notadamente, no artigo 23, inciso IX. Quando tratou da competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o constituinte originário previu que a estes 

cabe a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico.  

Além disso, a Lei do Saneamento Básico, como é conhecida a Lei n° 11.445, de 5 de janeiro 

de 2007, conceitua saneamento básico, assim como, em seu artigo 2°, enumera os 

princípios fundamentais a serem observados pela Administração Pública. 

Considerando as disposições acerca de moradia digna e as previsões sobre saneamento 

básico, observa-se que cabe à Administração Pública garantir a todos o direito social à 

moradia e a melhoria das condições de saneamento básico por meio de políticas públicas. 

1.1 O dever de concretização do direito fundamental à moradia a residentes em 
locais sem saneamento básico 

O direito à moradia foi inserido na Constituição Federal de 1988 como direito social por meio 

da emenda constitucional n° 26/2000. Todavia, mesmo antes da inclusão expressa no corpo 

do texto constitucional, já encontrava guarida de forma implícita na Carta Maior, como 

verdadeiro corolário do princípio da dignidade humana. 



 

4 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Após a sua inclusão expressa na Constituição Federal, o valor do direito social à moradia 

como um direito inerente ao ser humano restou reforçado e o reconhecimento de sua 

natureza de direito fundamental restou evidenciada em seus aspectos formal e material 

(MONTEIRO, 2015, p. 107). 

Adquiriu, pois, status de direito fundamental, estendendo-lhe o regime jurídico privilegiado 

que envolve esses direitos, dando-lhe todas as características (MONTEIRO, 2015, p. 107). 

Assim, apesar de o direito à moradia ter sido inserido tardiamente no rol de direitos sociais, 

não se trata de um novo direito. Essa questão preocupa o legislador há algum tempo. 

A necessidade de se ter uma moradia acompanha a história da humanidade, tanto que, 

frequentemente, utiliza-se a expressão “do tempo das cavernas”, dando-se a entender que 

os seres humanos faziam das cavernas a sua moradia no início da história da humanidade 

(AINA, 2009, p. 76). 

Desde os primórdios, todos têm a necessidade de ter uma moradia. Identificar qualquer 

diferença entre a necessidade de morar do mais rico dos cidadãos ao mais pobre não 

parece possível. Caso haja qualquer diferença, esta consiste no padrão da moradia. 

Observando-se os fatos sociais, é fácil vislumbrar que a moradia é uma das coisas que mais 

preocupa a todos, desde o arremedo de um barraco de estuque à construção de uma 

mansão. Diante disso, o direito à moradia se constitui em direito social indispensável ao 

mínimo vital e, dessa forma, constitui-se em direito fundamental, motivo pelo qual merece 

ser protegido e tratado de acordo com as normas jusfundamentais (AINA, 2009, p. 76). 

Esse direito social tem caráter prestacional. Para que seja efetivado por meio de uma 

prestação e se assegure o mínimo vital, é necessário o dispêndio de recursos pelo Estado. 

Diante desse fato, surge uma questão de grande relevo, qual seja, a dimensão econômica 

dos direitos sociais e o impacto econômico que a sua efetivação gera. 

Dessa forma, vislumbra-se que, para que uma política pública seja efetivada, é preciso que 

existam recursos para sua implementação. Ao se deparar com essa situação, verifica-se a 

discussão existente entre a “reserva do possível” e o “mínimo existencial”. 

A teoria da “reserva do possível” é uma criação alemã do início dos anos 1970 (SARLET, 

2010, p. 29). Foi sustentado perante o Tribunal Constitucional Alemão, em caso 

paradigmático, que inexistiam vagas suficientes em instituição de ensino superior e que isso 

violaria o direito à livre escolha de profissão assegurado. De acordo com o pronunciamento 

da Corte Alemã, todos os meios possíveis para a garantia dos direitos sociais deveriam ser 

disponibilizados, não podendo o indivíduo exigir além do que é considerado razoavelmente 

tolerado (MONTEIRO, 2015, p. 165). 
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Dessa forma, a Corte alemã firmou o entendimento de que “a concreção de direitos 

subjetivos à prestação material de serviços públicos pelo Estado está condicionada à efetiva 

disponibilidade de recursos pelo ente estatal” (MONTEIRO, 2015, p. 165). 

As ordens constitucionais devem ter o cumprimento mais amplo possível. Não sendo isso 

possível fática ou juridicamente, o intérprete da norma deve declarar a impossibilidade e 

deixar de aplicá-la com fundamento nisso e não na ausência de norma. Nessa situação, 

surgem conceitos, tal qual a reserva do possível, ensejando a possibilidade de certas 

normas terem a sua aplicabilidade mitigada por normas diversas ou pela realidade 

subjacente (BARROSO, 2010, p. 366). 

Dessa maneira, pode ser identificada uma tríplice dimensão na “teoria da reserva do 

possível”: que efetivamente haja disponibilidade de recursos pelo Estado, a fim de efetivar 

os direitos fundamentais; que efetivamente haja disponibilidade de recursos materiais e 

humanos; e que haja proporcionalidade da prestação social, com fulcro na exigibilidade e na 

razoabilidade (SARLET, 2010, p. 30). 

É salutar observar, contudo, que essa teoria foi desenvolvida em um país cujo contexto 

social e o grau de desenvolvimento se difere da realidade brasileira. Na Alemanha, as 

referidas limitações visam a evitar pedidos não tidos como razoavelmente tolerados. Por 

outro lado, no Brasil, verifica-se a falta de prestações estatais básicas em relação a muitos 

direitos sociais. 

Assim sendo, transpor inadvertidamente a “teoria da reserva do possível” para a realidade 

social do Brasil pode ser caracterizado um erro. 

O mundo “em desenvolvimento”, também chamado de periférico, grupo ao qual o Brasil 

pertence, detém uma realidade específica e sem precedentes. Assim, não é possível aplicar 

as teorias científicas nem as posições políticas transladadas dos países ricos de forma 

descuidada. A discussão europeia sobre os limites do Estado Social, a redução de suas 

prestações, bem como a contenção de direitos subjetivos não pode, descuidadamente, ser 

transferida para o Brasil, pois neste sequer o Estado Providência foi implantado (KRELL, 

2002, p. 54). 

Tendo em vista que os direitos sociais causam impacto na dignidade humana, a 

Administração Pública deve observar os critérios da adequação, necessidade e 

proporcionalidade, a fim de assegurar o “mínimo existencial” ao indivíduo.  

O mínimo existencial é o conjunto de prestações materiais mínimas indispensáveis à 

afirmação de que o indivíduo se encontra em situação de dignidade (BARCELLOS, 2002, p. 

305).  
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Infere-se que o conceito de mínimo existencial ajuda na transformação de parte dos direitos 

fundamentais em direitos subjetivos plenamente tuteláveis (KRELL, 2015, p. 171). 

Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que o Poder Público não pode invocar a 

cláusula da reserva do possível com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição, pois a garantia 

constitucional do mínimo existencial é uma insuperável limitação com origem no postulado 

da dignidade da pessoa humana (AgRg no RE com Ag n° 639.337). 

A ideia de “mínimo existencial”, implicitamente, resulta dos preceitos constitucionais 

previstos nos artigos 1º, III, e 3º, III. Esse termo compreende o complexo de prerrogativas 

cuja concretização tem como finalidade garantir adequadas condições de existência digna à 

pessoa, assim como acesso efetivo ao direito geral de liberdade e a prestações positivas 

originárias do Estado, que viabilizam a plena fruição de direitos sociais básicos, tais quais, 

educação, proteção integral da criança e do adolescente, saúde, assistência social, moradia, 

alimentação e segurança, conforme o artigo XXV da Declaração Universal dos Direitos da 

Pessoa Humana de 1948 (AgRg no RE com Ag n° 639.337). 

Para que seja efetivado o direito à moradia, a “teoria da reserva do possível” deve ser 

entendida sob uma perspectiva razoável e proporcional, não podendo ser utilizada como 

simples argumento genérico com o propósito de afastar a responsabilidade do Estado de 

garantir o acesso ao direito à moradia (MONTEIRO,2015, p. 207). Condições mínimas 

necessárias ao desenvolvimento de uma vida digna devem ser viabilizadas ao indivíduo, 

dentre as quais se inclui o acesso à moradia adequada, ou seja, aquela que possui, 

inclusive, saneamento básico. 

Em suma, a adoção da “teoria da reserva do possível” não pode ser admitida como uma 

justificativa genérica e abstrata, em detrimento do “mínimo existencial” daqueles que não 

possuem moradia adequada pelo fato de habitarem em locais sem saneamento básico, haja 

vista que isso é indispensável à garantia da dignidade humana. 

1.2 Da possibilidade ou não do poder judiciário determinar ao executivo que 
custeie a moradia para residentes sem saneamento básico (paradigma a partir da 
separação de poderes) 

Conforme já visto, os direitos sociais têm natureza prestacional, ou seja, para que sejam 

efetivados, são necessárias políticas públicas. Relativamente ao direito social à moradia, 

conforme previsto no artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, compete aos 

entes federativos a promoção de programas de construção de moradias e melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico. Essas políticas públicas devem ser 

apropriadas e suficientes para garantir a dignidade da pessoa humana. 
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Além disso, elas podem ser desenvolvidas tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder 

Executivo, cabendo a este a sua implementação. Isto é, é uma questão política, fruto do 

poder discricionário da Administração Pública, a maneira por meio da qual o direito à 

moradia será efetivado.  

Entretanto, observa-se que, em que pese a existência das supracitadas normas, a 

efetivação do direito social à moradia, sobretudo a partir do paradigma de residências sem 

saneamento básico, é um problema atual e complexo que enfrenta várias barreiras. A falta 

de moradia adequada ocasiona inúmeras violações a direitos humanos em todo o mundo. 

No Brasil, a garantia desse direito social não é dificultada pela falta de previsão legal, mas 

sim por obstáculos fáticos e jurídicos que não permitem a sua efetivação no plano concreto.  

Viu-se que não cabe ao Poder Judiciário a determinação de condutas que podem ser 

exigidas do poder público para garantir a implementação de um direito social. Porém, 

considerando os critérios da razoabilidade, adequação e eficiência, em determinados casos, 

justifica-se a atividade judicial (CANOTILHO, 2004, p. 520).  

O Poder Público deve atuar com senso de realidade e agir com boa técnica legislativa para 

evitar que suas normas se tornem inalcançáveis (BARROSO, 2015, p. 256). Além disso, 

ressalva-se que as políticas públicas desenvolvidas no âmbito do direito à moradia devem 

ter como objetivo o maior e melhor aproveitamento dos recursos disponibilizados, a fim de 

garantir a universalidade no acesso a esse direito (MONTEIRO, 2015, p. 207). 

Verificando-se que o Estado falhou ao desenvolver suas políticas públicas, gerando 

prejuízos na efetivação de direitos, é possível que o Poder Judiciário seja demandado. Além 

disso, os recursos destinados à execução de políticas públicas são passíveis de controle 

porque é uma forma de combater eventuais desvios.  

Apesar da formulação e da execução de políticas públicas dependerem de opções políticas 

daqueles que receberam investidura em mandato eletivo por meio de delegação popular, a 

liberdade de conformação do legislador e a atuação do Poder Executivo não são absolutas. 

Caso esses Poderes do Estado ajam irrazoavelmente ou procedam, claramente, com o 

intuito de neutralizar aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível 

de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria 

sobrevivência do indivíduo, ensejando o comprometimento da eficácia dos direitos sociais, 

econômicos e culturais, como decorrência de uma injustificável inércia estatal ou de um 

abusivo comportamento governamental, justificar-se-á a possibilidade do Poder Judiciário 

intervir (DIAS, out. 2011/jan. 2012). 
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O Estado detém responsabilidade civil em relação ao direito à moradia e a sua efetividade. 

Essa responsabilidade é extracontratual e dispensada, apenas, nos casos em que haja uma 

causa excludente, a saber, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não se vislumbrando a 

aplicação dessas excludentes, o Estado pode ser responsabilizado tanto pela sua omissão 

quanto pela edição de normas que causem prejuízo a outrem (SOUZA, 2013, p. 209). 

Nesse mesmo sentido, comprovada a ineficiência do Poder Público ou a sua omissão, há a 

possibilidade de imposição de sanções aos responsáveis pelo mau uso dos recursos ou 

pela omissão. Isso é possível, pois a Constituição Federal de 1988 prevê que, nos casos em 

que os demais Poderes não implementarem os direitos sociais, o Poder Judiciário, em todos 

os níveis, intervirá (KRELL, 2002, p. 93). 

A tese de que os direitos econômicos, sociais e culturais não podem ser exigidos 

judicialmente não pode ser sustentada, haja vista que “todo direito implica um complexo de 

obrigações estatais positivas e negativas, que se realizam por meio de ações e abstenções 

estatais” (MONTEIRO, 2015, p. 173). 

Judicializar, pois, as políticas públicas é possível porque a Constituição Federal de 1988 

preconiza que é dever dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário a concretização do 

texto constitucional. Logo, em regra, cabe à Administração Pública a implementação de 

políticas públicas que assegurem moradia adequada a todos, bem como melhoria de 

saneamento básico. Contudo, havendo omissão injustificada ou abuso, o Poder Judiciário 

atuará a fim de forçar os demais poderes a cumprirem seus deveres constitucionais. 

Ao prever na Constituição Federal o direito à moradia, duas consequências foram geradas, 

a saber, vedou-se a possibilidade de se realizar atos voltados a restringir ou suprimir esse 

direito (dimensão negativa) e se deu origem à possibilidade de se vir a exigir judicialmente a 

prestação, caso se verifique o seu descumprimento (MONTEIRO, 2015, p. 174). 

Partindo-se dos conceitos já expostos acima, a moradia é um bem jurídico de natureza 

extrapatrimonial cujo objetivo é proteger a existência digna do homem. Para que essa 

dignidade seja assegurada, são necessárias condições de vida sadia, dentre as quais, 

encontra-se o saneamento básico. Na sua inexistência, pode-se exigir judicialmente a 

prestação.  

Em relação à necessidade de se concretizar o direito à moradia digna e os direitos 

fundamentais sociais, as disposições constitucionais e legais apresentam determinações 

impositivas a fim de que os poderes públicos se responsabilizem pela implementação de 

condições materiais, por meio de políticas públicas, com o propósito de que a população 

tenha vida digna. A dotação de efetividade dos direitos sociais, em especial, do direito à 

moradia digna e todos os valores dele decorrentes, acarreta o controle judicial nos casos em 
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que se verifique omissões da Administração Pública para implementar políticas públicas 

capazes de possibilitar condições de vida sadia, com segurança e infraestrutura básica, por 

exemplo, com suprimento de água e saneamento básico (DIAS,out. 2011/jan. 2012). 

Dá-se preferência à tutela coletiva, pois é uma forma de permitir um melhor planejamento do 

Estado, e uma maior abrangência e isonomia dos benefícios a serem concedidos. 

Entretanto, as demandas individuais decorrentes de falhas na prestação estatal também são 

admitidas pelo judiciário devido ao respeito à dignidade humanda (MONTEIRO, 2015, p. 

214). 

Não se pode atribuir ao Judiciário a tarefa de criar políticas públicas, cabendo ao gestor 

público a escolha política de como o direito à moradia e a melhoria do saneamento básico 

serão efetivados. Porém, ao Poder Judiciário foi atribuída uma função mais atuante nos 

casos em que os demais Poderes não exerçam de forma adequada o dever de implementar 

os direitos sociais. Ou seja, este Poder tem a atribuição de controlar a atuação dos demais 

poderes, sem que haja desrespeito à separação dos poderes, eis que é competente para 

garantir a efetivação das previsões constantes nas normas do ordenamento jurídico 

brasileiro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A condição humana exige que se tenha uma moradia que integre o mínimo necessário para 

que se viva com dignidade. Diante disso, o direito à moradia tem indiscutível importância, eis 

que serve como pressuposto para a implementação de outros direitos. 

O direito à moradia adequada está previsto em diplomas internacionais, por exemplo, na 

Declaração dos Direitos do Homem de 1948. Há previsão, também, na Constituição Federal 

de 1988 e em legislações infraconstitucionais.  

A moradia não é tão-somente o local físico no qual as pessoas repousam e se abrigam. 

Deve-se entendê-la como um lugar que propicie todas as condições necessárias ao 

desenvolvimento humano com dignidade. Dentre essas condições, pode-se mencionar o 

saneamento básico, conforme disposto no artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal e na 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.  

Contudo, a falta de efetivação do direito à moradia é um problema que se verifica em todo o 

mundo, inclusive, no Brasil. No contexto brasileiro, não é a falta de leis que causa 

dificuldade à implementação do direito à moradia adequada. Verifica-se que o que falta é 

efetivá-lo concretamente. 

Não se verificam, pois, políticas públicas desenvolvidas a fim de propiciar o acesso à 

moradia digna, notadamente, aos residentes em locais sem saneamento básico. Isso gera 



 

10 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

reflexos no próprio ser humano, o qual não terá o mínimo necessário para que viva com 

dignidade. 

A efetivação do direito à moradia é obstaculizado por questões fáticas e jurídicas. 

Primeiramente, o Estado utiliza a “teoria da reserva do possível” para não concretizar os 

direitos fundamentais sociais.  Segundo essa teoria, busca-se demonstrar a escassez de 

recursos orçamentários e a impossibilidade de concretizar esses direitos. 

Por outro lado, o caráter prestacional dos direitos sociais faz com que o Estado seja o 

responsável pela implementação de políticas públicas direcionadas a implementação dos 

direitos sociais e suficientes para garantir o mínimo existencial às pessoas. Por mínimo 

existencial, pode-se entender o conjunto de prestações materiais mínimas imprescindíveis à 

afirmação de que o indivíduo se encontra em situação de dignidade. 

Logo, ao se aplicar a “teoria da reserva do possível”, deve-se agir com proporcionalidade e 

razoabilidade, para que esta não seja uma justificativa genérica e abstrata apta a excluir a 

responsabilidade estatal de promover o mínimo existencial a todos.  

Cabe à Administração Pública, discricionariamente, determinar as prioridades a serem 

resguardadas pelas políticas públicas. Entretanto, nos casos em que o caráter prestacional 

dos direitos sociais for desrespeitado devido à omissão dos Poderes Executivo ou 

Legislativo, o Poder Judiciário deverá atuar, controlando a atuação daqueles Poderes. 

Essa atuação mais ativista do Judiciário não fere a separação dos Poderes prevista no 

artigo 2º da Constituição Federal de 1988. De acordo com essa norma constitucional, os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Mas, 

dentre as atribuições do Poder Judiciário, permite-se que este, quando provocado por meio 

de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, atue no 

sentido de suprir a omissão injustificada da Administração Pública. 

O presente trabalho, portanto: 

Demonstra que o direito social à moradia adquiriu status de direito fundamental quando, por 

meio da Emenda Constitucional nº 26 de 2000, foi inserido no artigo 6º da Constituição 

Federal de 1988, bem como que o saneamento básico está previsto no artigo 23, inciso IX, 

da Constituição Federal e na Lei nº 11.445/2007; 

Evidencia a fundamentalidade e a exigibilidade do direito social à moradia, assim como 

comprova a inter-relação entre a busca pela efetivação desse direito e a busca pela 

promoção da dignidade da pessoa humana; 

Observa que não se pode admitir a adoção da “teoria da reserva do possível” como uma 

justificativa genérica e abstrata, em detrimento do “mínimo existencial”, haja vista que para 
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se efetivar o direito à moradia adequada são indispensáveis algumas condições, dentre as 

quais se destaca o saneamento básico; 

Mostra que, havendo omissão por parte da Administração Pública ou se verificando que as 

políticas públicas adotadas são ineficazes para garantir o direito à moradia adequada aos 

residentes em locais sem saneamento básico, discussões podem ser promovidas no Poder 

Judiciário a fim de que se cumpra esse direito social. 
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