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Resumo: O presente estudo objetiva, por meio do método analítico-descritivo e de pesquisa 

doutrinária, expor características relativas aos direitos fundamentais à moradia e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Pretende ainda o presente trabalho, analisar 

especialmente o problema da ocupação irregular em áreas de preservação permanente, que 

gera uma aparente colisão de direitos; e como o magistrado, de acordo com cada caso 

concreto, busca solucionar tal conflito. 
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Abstract: The study intends to, using the analytic - descriptive method and doctrinal 

research, expose characteristics reminiscent to the fundamental rights of housing and of the 

ecologically balanced environment. Furthermore, it intends to analyze specially the problem 

of irregular settlement in permanent preservation areas, which generates an apparent 

collision of rights, and as a magistrate, according to each concrete case, seeks to solve such 

conflict. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal prevê em seu art. 6º o direito à moradia como um direito fundamental 

pertencente à classe dos direitos sociais. Considerando que as necessidades humanas 

quase sempre precedem as normas, pode-se afirmar que tal previsão decorre dos 

problemas sociais oriundos do processo de urbanização no Brasil e da forma como este 

ocorreu: de maneira desprogramada e negligenciada pelo poder público.  

Assim, os menos favorecidos economicamente, desde o princípio do processo de 

urbanização, ocupam áreas irregulares e impróprias para habitação, fazendo surgir as 

chamadas cidades informais. Estas, em razão da carência de políticas públicas 
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habitacionais, acabam por suportar em maior proporção os ônus da degradação do meio 

ambiente.  

Ademais, as áreas ocupadas irregularmente, muitas vezes consistem em áreas de 

preservação permanente, cuja vegetação nativa a ser preservada é de suma importância 

para a manutenção do equilíbrio ecológico do meio ambiente e, consequentemente, evitar 

problemas como, por exemplo, deslizamentos e inundações, que afetam diretamente a 

sociedade.  

Ocorre que – conforme será estudado - em determinados casos e por diversas razões, não 

é possível deslocar a população que reside em APPs para outros espaços, a fim de 

minimizar os danos e impedir que tais áreas sejam descaracterizadas. Referido fato, por sua 

vez, acaba gerando uma [aparente] colisão de direitos, quais sejam, direito à moradia e 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O meio ambiente (bem de uso comum do povo), assim como a moradia, é um direito 

fundamental. Pertencente à terceira geração de direitos, este é alicerçado na “fraternidade”, 

razão pela qual é dever de todos, em solidariedade com o Estado, defendê-lo e preservá-lo.  

Desta sorte, diante do conflito supramencionado, em cada caso específico deverá 

prevalecer um ou outro direito fundamental, sem que, no entanto, seja afetada a validade e 

legitimidade de qualquer deles. 

O presente estudo objetiva, por meio do método analítico-descritivo, expor as questões 

relativas aos direitos supracitados, especificamente em relação ao problema da ocupação 

irregular em áreas de preservação permanente, o fazendo através de pesquisa doutrinária e 

análise de caso concreto.  

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Direito à Moradia 

A noção de direito à moradia surge quando, em decorrência da urbanização da humanidade, 

os problemas habitacionais sobrevêm e se intensificam gradativamente. Isso, pois, em 

tempos nos quais predominava a habitação rural, não se tinha consciência desse direito 

fundamental inerente à pessoa humana: cada indivíduo buscava organizar sua própria 

moradia de acordo com suas condições econômicas, de modo que a população mais pobre 

morasse sempre em condições precárias (SILVA, 2011, p. 375).  
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Segundo Ermínia Maricato (apud COSTA, 2009, p. 269): “Em 1940, o Brasil tinha 30% da 

população vivendo nas cidades. Em 2000, essa população chegou a 81%, com quase 130 

milhões de moradores urbanos, caracterizando um processo rápido de urbanização do país, 

que aconteceu especialmente durante o século XX”. 

O crescimento desenfreado e carente de planejamento no Brasil contribuiu para um cenário 

em que o processo de urbanização se divide de tal forma que se tem a formação de uma 

cidade formal e uma cidade informal.  

As cidades informais consistem, pois, em aglomerações de pessoas que residem em 

loteamentos irregulares, clandestinos, ou ilegais; muitas vezes em construções frágeis, sem 

infraestrutura ou planejamento - inadequadas para habitação – o que acarreta uma série de 

problemas sociais.  

Desta sorte, em decorrência da necessidade de garantia expressa do direito à moradia 

adequada, com condições mínimas de higiene, conforto e privacidade, a Constituição 

Federal assim o fez, através da EC 26/2000, conforme assevera José Afonso da Silva 

(2011, p. 376): 

Pela sua inclusão entre os direitos sociais previstos no seu art. 6º e pela imposição 
ao Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) da competência-
dever de satisfazer esse direito-necessidade humana. Assim é que conferiu à União 
a competência para instituir diretrizes para a habitação (art. 21, XX) e estatuiu a 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
para “promover programas de construção de moradias e a melhoria de condições 
habitacionais e de saneamento básico” (art. 23, IX) [...]. 

É, portanto, por meio da distribuição de competência para implantar políticas públicas 

habitacionais que aos Poderes Públicos é incumbida a função de satisfazer tal direito em 

relação á parcela da população que, em razão de suas condições econômicas, não pode 

provê-lo por seus próprios meios.  

2.2 Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

O uso imoderado dos recursos naturais visando apenas o desenvolvimento econômico, o 

qual se baseava em uma teoria utilitarista e na sensação de abundância dos bens 

ambientais, não mais predomina na sociedade.  

Desde a declaração de Estocolmo de 1972, já se tinha consciência de que, ante a escassez 

dos recursos naturais, o modelo de crescimento supracitado é inadequado. Daí a 

necessidade de se conciliar o desenvolvimento com a proteção ambiental, da qual surge a 

noção de desenvolvimento sustentável. 
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Diante disso, a manutenção do equilíbrio ecológico por meio do uso consciente dos 

recursos, e a busca por uma melhoria na qualidade de vida humana dentro dos limites da 

capacidade de suporte dos ecossistemas, evidentemente, necessitam de garantia 

constitucional. 

A constituição de 88 é a primeira Constituição brasileira a mencionar a expressão “meio 

ambiente”, estando as disposições sobre o assunto distribuídas em diversos títulos e 

capítulos. O art. 225, caput da Carta Magna dispõe: “todos têm direito ao meio ambiente 

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

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações.” 

O direito ao meio ambiente trata-se, pois, de um direito de todos, inerente à condição de 

pessoa humana, de modo que a própria constituição não particulariza quem o possui, 

evitando excluir quem quer que seja, o que configura seu caráter difuso. 

Outrossim, referido direito pode ser classificado como um direito individual e, ao mesmo 

tempo, coletivo, ou seja, transindividual. Prevalece, contudo, o interesse da coletividade, vez 

que, nas palavras de Paolo Maddalena – Juiz da Corte Constitucional da Italia – “tal direito 

concerne, não à fruição do meio ambiente, que é um fato individual, mas à sua conservação, 

que é um fato concernente à inteira coletividade” (apud MACHADO, 2011, p. 134). 

Nessa esteira, Paulo Bonavides (apud BENJAMIN, 2012, p. 129) ensina que o direito ao 

meio ambiente “não se destina à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou 

de um determinado Estado. Tem primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num 

momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existência 

concreta”.  

Ademais, calha citar o conceito de direito ao meio ambiente segundo o Supremo Tribunal 

Federal que, através do voto do Min. Celso de Mello (relator) o definiu como “um típico 

direito da terceira geração que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo 

gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao 

Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes 

e futuras gerações. (MACHADO, 2011, p. 135).  

É importante destacar, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não se 

esgota no artigo 225 da CF. No decorrer do texto constitucional, tal direito reaparece de 

diversas formas, ora como um “direito-reflexo” (proteção à saúde, do trabalhador, etc.), ora 
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como preceito normativo de apoio (p. ex., função ecológica da propriedade rural do art. 186, 

II, CF). (BENJAMIN 2012, p. 130). 

Em relação à expressão “meio ambiente ecologicamente equilibrado” à qual se refere o 

dispositivo constitucional em apreço, o meio ambiente sofre transformações constantemente 

há milhões de anos – principalmente devido às atividades humanas - e, portanto, o equilíbrio 

ecológico consiste não em uma permanente inalterabilidade das condições naturais, mas 

sim em um sistema dinâmico. Paulo Afonso Leme Machado (2011, p. 136) o conceitua 

como: 

o estado de equilíbrio entre os diversos fatores que formam um ecossistema ou 
habitat, suas cadeias tróficas, vegetação, clima, micro-organismos, solo, ar, água, 
que pode ser desestabilizado pela ação humana seja por poluição ambiental, por 
eliminação ou introdução de espécies animais e vegetais. 

E, o que se busca com a sua positivação é assegurar a conservação desse estado dinâmico 

de equilíbrio e harmonia entre os vários elementos da ecologia.  

Nesse sentido, é importante destacar que, conforme aduz Antônio Herman Benjamin (2012, 

p. 99) a constitucionalização do meio ambiente, ao buscar a manutenção do equilíbrio 

ecológico, presta-se para contrabalancear prerrogativas tradicionais, como por exemplo, do 

direito de propriedade - o qual possui relação estrita com o direito à moradia. 

Assim, a previsão constitucional da proteção especial de determinadas áreas e espécies de 

vegetação (APPs), como se verá a seguir, é um dos meios pelo qual se busca 

contrabalancear tais prerrogativas, dando eficácia ao direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

2.3 Áreas de preservação permanente 

O Código Florestal, lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012., ao prever as áreas de 

preservação permanente (APPs), conforme já mencionado, impõe limitações ao exercício do 

direito de propriedade. Limitações estas que se fundam no princípio constitucional da função 

socioambiental da propriedade, bem como na relevância ambiental da vegetação situada 

nas áreas protegidas.  

Pode-se conceituar as áreas de preservação permanente como aquelas protegidas nos 

termos dos artigos 3º, inciso II da Lei nº 12.651/2012, como aquelas protegidas, cobertas ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade; bem como facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (THOMÉ e 

GARCIA, 2010, p. 162). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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Posteriormente ao Código Florestal, em decorrência da importância da proteção das APPs, 

a Constituição de 88 abarcou o que a aludida lei já previa e constitucionalizou essa proteção 

especial.  

Desta sorte, o art. 225, §1º, III da CF, impõe ao Poder Público a função de “definir, em todas 

as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção”.  

A Constituição não cuidou, portanto, de especificar quais florestas e demais formas de 

vegetação devem ser objeto de preservação permanente. Diante disso, entende-se que a 

mesma acolheu o que já dispunha o antigo Código Florestal, em seu art. 2º: aquelas 

situadas ao longo dos rios, ou qualquer curso d’água; ao redor das lagoas, lagos ou 

reservatórios d’água naturais ou artificiais; nas nascentes; topos de morros; e, atualmente, o 

que define o Código Florestal vigente, em seu art. 4º (APPs legais). 

Há que se mencionar, ainda, outras áreas que, por disposição do art. 6º e incisos do mesmo 

diploma legal, serão consideradas de preservação permanente, quando declaradas de 

interesse social por ato do chefe do Poder Executivo 1 (APPs administrativas).  

De modo geral, ambas as classificações supracitadas “são áreas situadas onde a vegetação 

é essencial à manutenção de um meio ambiente sadio” (ALMEIDA, W., 2006, p. 81, apud 

SILVA; BORGES, 2012, p.216) 

A razão de existir das APPs é para que não ocorram erosão e assoreamento de rios, 

deslizamentos e inundações que possam afetar a população. Ou seja, as áreas de 

preservação permanente têm como principal objetivo assegurar o bem-estar social e a 

dinâmica dos ecossistemas. Sendo assim, a supressão da vegetação das APPs é 

excepcional e somente pode ocorrer através de um procedimento administrativo nos casos 

específicos em que seja constatada utilidade pública ou interesse social. (SILVA e 

BORGES, 2012, p. 217).  

A supressão excepcional das vegetações das APPs se faz necessária, entre outras razões, 

devido ao fato de que, ante a superlotação, principalmente das cidades de médio e grande 

porte, é comum que se constate ocupações irregulares em desacordo com as disposições 

acerca de sua proteção. 

                                                           
1 Tal possibilidade decorre do fato de referidas áreas terem determinadas características necessárias para 
atenuar a erosão das terras; fixar as dunas; assegurar condições de bem-estar público, entre outras. (SILVA; 
BORGES, 2012, p.216). 
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Por essa razão, o CONAMA (conselho nacional do meio ambiente) editou algumas 

resoluções, a fim de melhor especificar quais os limites das APPs que devem ser 

respeitados, bem como as situações excepcionais em que a intervenção é permitida. A 

competência para tanto, vale citar, era conferida pelo antigo Código Florestal (art. 1º, §2º, IV, 

c e V, c), bem como está prevista no novo Código Florestal, agora para definir ações 

eventuais ou de baixo impacto ambiental2. (PINHEIRO; PROCÓPIO, 2008, p. 5) 

Como exemplo de interesse social pertinente para o tema em estudo, Teles da Silva e 

Fernanda Salgueiro Borges (2012, p. 218) citam a Lei 11977/2009 sobre o programa “Minha 

Casa, Minha Vida” que, estabelecendo a regularização fundiária de assentamentos 

localizados em áreas urbanas, ampliou a possibilidade de o Município admitir a 

regularização fundiária de interesse social em APP.  

Fica evidente, diante do exposto, que a proteção efetiva das APPs, ainda que seja 

necessária supressão da vegetação dessas áreas ou intervenção – a fim de regularizar as 

ocupações, de modo a minimizar ao máximo sua degradação e descaracterização – 

somente é possível mediante a implantação de políticas públicas realmente eficazes, que 

delimitem como deverá ser o uso destas áreas3.  

Caso contrário, o que se tem é uma verdadeira segregação da população de baixa renda 

que, por residirem nas chamadas sub-habitações em locais de preservação ambiental 

permanente, carecem de serviços essenciais como saneamento básico; água potável; 

acesso a educação; saúde e mobilidade. Tais condições se mostram totalmente contrárias à 

ideia de cidade sustentável e acabam por favorecer inclusive a criminalidade. 

(MENECHINO, PROCÓPIO E VIANNA, 2007, apud PINHEIRO E PROCÓPIO, 2008, p. 13). 

Destarte, somente se poderá falar em sustentabilidade quando houver políticas palpáveis 

que possibilitem a atuação efetiva do Estado, de modo a solucionar os problemas 

ambientais já existentes e evitar que novos problemas surjam, sem deixar em segundo 

plano a população e seu direito fundamental à moradia digna. 

Como exemplo de tais políticas públicas, Pinheiro e Procópio (2008) citam a regularização 

fundiária urbana, nos casos em que não há possibilidade de retirar a população instalada 

                                                           
2 Como, por exemplo, a Resolução do CONAMA nº 369 de 28.03.2006, que dispõe sobre os casos excepcionais, 
de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação Permanente – APP, e visa normatizar situações cuja previsão legal é 
genérica, e, que na realidade se fizeram presentes e carentes de regulamentação mais específica. (PINHEIRO; 
PROCÓPIO, 2008, p. 5). 
3 Para tanto, existem diversas leis que auxiliam a instrumentalizar tais políticas públicas ambientais, a saber: o 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01); Lei Orgânica, ou Constituição do Município; a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; o Código de Obras; o Código de Posturas; a Lei de Parcelamento do Solo. (PINHEIRO; 
PROCÓPIO, 2008, p. 7).  
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em APPs e transferi-la a outras áreas4; bem como políticas de ampliação de oferta de 

moradia, a fim de evitar novas ocupações irregulares em áreas de preservação permanente.  

Dessa forma, pode-se perceber que mediante atuação concreta do Poder Público, é 

possível conciliar moradia digna e meio ambiente equilibrado. Em verdade, ambos estão 

estritamente relacionados e contribuem para o alcance da sadia qualidade da vida humana, 

não caracterizando, pois, conflito real de direitos, mas apenas um aparente conflito.  

2.4 Análise do caso concreto: Apelação Cível nº 756.069-2, Tribunal de Justiça do 

Paraná 

A fim de demonstrar como a ineficiência do Poder Público em implementar as políticas 

públicas habitacionais aqui tratadas repercute na sociedade, permitindo surgir os problemas 

habitacionais e ambientais objetos do presente estudo (ocupações irregulares em APPs), é 

relevante a análise do caso concreto, e verificação de como o magistrado busca resolver 

referidos problemas. Vejamos.  

Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. ÁREA USUCAPIENDA EM 
DESACORDO COM A METRAGEM ESTABELECIDA PELO PLANO DIRETOR DO 
MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL PUBLICADA EM 2004 QUE PASSOU A 
CARACTERIZAR A ÁREA USUCAPIENDA COMO URBANA. IRRELEVÂNCIA. 
NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A DESTINAÇÃO DADA AO IMÓVEL. 
REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA USUCAPIÃO QUE DEVEM SER 
OBSERVADOS QUANDO DA INCIDÊNCIA DA NORMA, QUE SE DÁ COM O 
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE 05 ANOS. IMÓVEL QUE POSSUÍA AS 
CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA SER USUCAPIDO QUANDO DO 
TÉRMINO DOS 05 ANOS. DESÍDIA DO MUNICÍPIO EM CUMPRIR COM SUA 
FUNÇÃO AO PERMITIR A OCUPAÇÃO IRREGULAR QUEDANDO-SE INERTE. 

NECESSIDADE DE SE FAZER VALER O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. FATO QUE NÃO IMPEDE A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE 

PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MERA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA AO USO 
DO IMÓVEL. REQUISITO DE METRAGEM MÍNIMA QUE NÃO É EXIGÊNCIA 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEI MUNICIPAL RESTRINGIR O 
DIREITO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO. 
SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU AS PARTES VENCIDAS AO PAGAMENTO 
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. SÚMULA 256 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (BRASIL. Tribunal 
de Justiça do Paraná. Acórdão nº 756069-2. Apelante: Município de São José dos 
Pinhais; Apelado: Miguel Anacleto de Lima. Relator: Desª Ivanise Maria tratz Martins. 
Curitiba, PR, 22 de abril de 2013. Dj: 1083. Curitiba).  

                                                           
4 Tal impossibilidade ocorre, pois, ao pensar em transferir as ocupações das APPs para outras áreas, há que se 
considerar determinados aspectos sociais e culturais de cada caso como, por exemplo, os costumes 
característicos da região ocupada, as raízes criadas por famílias que podem ter habitado por anos naquelas 
localidades; bem como a liberdade de cada indivíduo de escolher habitar naquele bairro e não em outro e a 
vontade de permanecer naquelas redondezas. (PINHEIRO; PROCÓPIO, 2008, p. 15). 
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Trata-se aqui de recurso de apelação interposto pelo Município de São José dos Pinhais, 

que impugna a sentença de primeiro grau favorável ao apelado, Miguel Anacleo de Lima, 

sob o fundamento de as terras objeto da demanda se situarem em área de preservação 

permanente.  

A relatora, desembargadora Ivanise Maria Trats Martins, ao negar provimento ao recurso, se 

valeu do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como dos deveres 

constitucionalmente atribuídos ao Município de, juntamente com os demais entes da 

federação, “zelar pela proteção do meio ambiente e pela garantia e observância dos direitos 

fundamentais”, os quais, segundo a mesma, foram negligenciados. 

Isso em razão de que: 

[...] na presente situação, o Poder Público Municipal concorreu para que a situação 
do loteamento irregular ocorresse, já que tinha pleno conhecimento da irregularidade 
da ocupação iniciada. Contudo, ao invés de tomar as medidas cabíveis, quedou-se 
inerte, esperando que as famílias que lá estavam ingressassem com ações visando 
o reconhecimento de domínio para que, em sede de contestação, alegasse as 
questões trazidas ao Tribunal. (Apelação Cível nº 756.069-2, p. 10). 

Assim, o entendimento é de que, ao impossibilitar o reconhecimento da usucapião, estar-se-

á beneficiando a torpeza do Poder Público que não cumpriu com suas funções 

constitucionalmente atribuídas. Com efeito, ao se negar o direito à aquisição da propriedade, 

“não só o Apelado como milhares de famílias que lá estão há anos restarão privadas do 

único local que possuem para morar, restando desamparadas, em razão da inércia do Poder 

Público em, anos atrás, tomar as providências cabíveis para evitar a ocupação da referida 

área”. (Apelação Cível nº 756.069-2, p. 12). 

Nesse sentido, a relatora acrescenta que negando-se o direito à Usucapião ao apelado, 

estar-se-á violando o princípio da dignidade da pessoa humana – o qual serve como vetor 

de interpretação das regras previstas na Constituição – tendo em vista que as normas 

constitucionais que asseguram o direito à usucapião têm o escopo de garantir o direito 

fundamental à moradia. 

Ademais, outro fundamento apresentado à concessão do direito de usucapião ao apelado é 

a erradicação da pobreza, objetivo da República Federativa do Brasil elencado pela 

Constituição Federal, art. 3º, que, dentre outros meios, só pode ser alcançado mediante 

efetiva garantia pelo Poder Público do direito à moradia. 

Outrossim, é importante citar que, conforme mencionado pela relatora, as áreas de 

preservação permanente não obstam o domínio sobre imóveis que estejam nelas situados, 

encerrando apenas limitações administrativas ao exercício da propriedade.  
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Verifica-se, pois, que “o poder de uso não é retirado por completo do proprietário de imóvel 

em preservação permanente, mas apenas é submetido a um regime jurídico próprio em que 

se impõem limitações à sua utilização, havendo sempre a necessidade de obtenção de 

aprovação por parte do Poder Público” (Apelação Cível nº 756.069-2, p. 14). 

Demais disso, a Constituição Federal não veda a aquisição de imóveis situados em áreas de 

preservação permanente por usucapião.  

Desta sorte, declarada a usucapião, “o domínio será outorgado aos ocupantes da região 

com restrição de uso, de modo que toda e qualquer obra que queiram realizar em seus 

imóveis necessitará de aprovação por parte da autoridade competente”. (Apelação Cível 

nº 756.069-2, p. 13).  

Assim, caso o Poder Público entenda que não há como se permitir a atual situação na área 

de preservação permanente da qual trata o recurso, “deverá, através do procedimento 

previsto nas normas de direito administrativo, promover a desapropriação dos moradores 

que tiverem seus direitos a aquisição da propriedade reconhecidos, indenizando-os” 

(Apelação Cível nº 756.069-2, p. 12). 

Por tais razões, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão de primeiro grau, 

negando provimento ao recurso. Dessa forma, atribuiu ao Município, e consequentemente 

ao Poder Público como um todo, a responsabilidade pela ocupação irregular e violação da 

proteção especial da área em que se localiza o imóvel, haja vista sua inércia em relação ao 

cumprimento do seu dever fundamental de garantir a proteção do meio ambiente, bem como 

o direito à moradia.  

3. CONCLUSÃO 

Como visto, a Constituição Federal garante a todos os direitos fundamentais à moradia e ao 

meio ambiente equilibrado, e determina ao Poder Público o dever de assegurá-los e efetivá-

los, o fazendo por meio de distribuição de competências entre os entes federativos, bem 

como permitindo que estes se utilizem de diversos mecanismos, tais como leis que 

permitem a concretização desses direitos (a saber: Estatuto da Cidade, Código Florestal, 

entre outros). 

Entretanto, a inércia do Estado em relação à implementação de políticas públicas 

destinadas a efetivar os direitos em estudo impede a harmonia entre eles, fazendo surgir um 

aparente conflito. Este conflito é aparente justamente porque, mediante a atuação efetiva do 

Estado, não há que se falar em colisão de direitos.  
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Desta sorte, é possível afirmar que tanto o direito à moradia, como o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, se prestam ao mesmo objetivo: buscar a melhoria da 

qualidade de vida, bem como a dignidade da pessoa humana. Sendo necessário, pois, que 

se promova sua convivência. 

As APPs são de extrema importância à manutenção do equilíbrio ecológico e, apesar de 

estabelecerem limites ao exercício de propriedade, sua razão de existir é evitar sérios 

problemas, tais como deslizamentos e inundações, os quais afetam diretamente a 

sociedade. 

Constatadas ocupações irregulares em APPs, há que se considerar que, certamente, o 

direito à moradia digna foi negado à determinada parcela da população, que se viu obrigada 

a se instalar nessas áreas. E, em razão de serem irregulares as ocupações, esses 

indivíduos carecem de serviços básicos como saneamento e distribuição de água potável. 

Por essa razão, ao se deparar com tal situação conflituosa, o judiciário deve levar em conta 

quais medidas estão sendo tomadas pelo Estado para evitar que as ocupações ocorram, ou, 

nas hipóteses em que já tenham ocorrido, para diminuir tanto quanto possível os danos ao 

meio ambiente e melhorar a qualidade de vida dos habitantes; de modo a não permitir que a 

sociedade seja responsabilizada e punida pela negligência do Poder Público.  
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