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COMPROIVllSSO OE REAJUSTAMENTO DE CONDUTA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seus Promotores 

de Justiça que a esta subscrevem, e o Município de São José dos Campos, CNPJ n° 46.643.466/0001- 

06. com sede à Rua José de Alencar. 123, São José dos Campos -SP; CEP 12209-904, representado 

na pessoa da Exma. Sra. Dra. Meiissa Púlice da Costa Mendes, Secretária de Apoio Jurídico e Exmo. 

Sr. Dr. Venâncio Silva Gomes. Procurador do Município de São José dos Campos, nos termos dos 

poderes conferidos pela Portaria Conjunta n. 04/ SAJ/SG/DFAT/18, celebram acordo nos seguintes 

termos:
Como já consta dos autos, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS pretende 

sanar administrativamente as pendências decorrentes do despejo de esgoto doméstico no canal de 

drenagem pluvial existente entre o bairro Jardim Satélite e a Avenida Mário Covas, gerado por 34 

residências que não respeitam os níveis da via e se apresentam com soleira negativa, causando 

incômodo à vizinhança e poluição ambiental, com produção de odores desagradáveis e degradação de 

corpos d’água.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS celebrou ajuste com o Ministério 

Público, em 26 de outubro de 2016, comprometendo-se, no prazo máximo de 30 meses, a 

providenciar a implantação de sistema coletor de esgotos sanitários para todas as residências situadas 

à Rua Osvaldo Macedo Leeques e que se apresentam com soleira negativa, a fim de que se dê o 

lançamento regular destes na rede já existente, cessando-se ilícitos e danos ambientais;

Ocorre que. após a previsão de implantação de rede coletora de esgotos das 

residências da rua Oswaldo Macedo Leeques. surgiu projeto pioneiro que emprega melhor tecnologia 

sem impactos ao meio ambiente e que. além disso, é menos custoso e torna desnecessária a posterior 

ligação individual de cada uma das residências à rede existente.

Assim sendo, em busca da adequação do ajuste aos ditames dos princípios 

conslilucionais ambientais, acordam eni estabelecer que o sistema a ser implementado para correção 

dos problemas de saneamento das residências situadas ú rua Osvaldo Macedo Leeques com soleira 

negativa será o de colocação de tanques de evanoíranspiraçao e círculo de b^nçweiras, quenão
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demamknu aprovação da SABESP e da CETESB conforme consulta já realizada pela 

municipalidade;

No mais, como o sistema em questão traz solução definitiva ao saneamento das 

residências, acordam que não mais se fará necessária a interligação de esgoto sanitário de 

cada uma das residências à rede existente e que será concedido o prazo adicional de doze 

meses para conclusão do sistema a ser implementado para correção dos problemas de saneamento 

das residências situadas á rua Osvaldo Macedo Lecques.

Ficam mantidas todas as demais cláusulas já ajustadas entre as partes.

Este acordo produzirá efeitos imediatos e possui eficácia de título executivo 

extrajudicial constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, inciso IV, CPC e seu não 

cumprimento sujeitará o infrator a suportar a execução do título formado.

As questões decorrentes deste compromisso serão dirimidas no foro de Sao José dos

Campos.

E, por ser o presente termo de acordo e ajustamento de conduta a fiel expressão da 

avença entre as parles vai ele assinado pelo Ministério Público e pelo Município de São José dos 

Campos, para que produza todos os efeitos legais e jurídicos que lhe são atribuídos pelo artigo 55, p. 

único, da Lei n°. 7.244/84. pela Lei n°. 7.347/85 e demais dispositivos da legislação pertinente.

São José dos Campos, 12 de setembro de 2018.

I.arissa Crescini Albemaz 

Promotora de Justiça

Cjiistavç» Médici 

Promotor de Justiça
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m(c{
Melissa Púlice da Costa Mendes 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Ven Gomes

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS
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