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Eixo temático 3: Perspectivas para a implementação do socioambientalismo 

RESUMO: Sendo de especial interesse ambiental e determinantes na preservação de recursos 

hídricos, da fauna e da flora, na estabilidade geológica e pedológica, as áreas de preservação 

permanente (APPs) foram definidas no Código Florestal de 1965, recebendo proteção legal 

desde então. No contexto brasileiro de crescimento irregular e desordenado dos centros 

urbanos, contudo, observa-se a ocupação antrópica em tais áreas. Esta ocupação se dá, por 

exemplo, pela construção de moradias em regiões de encostas e pela instalação de rodovias às 

margens de cursos d'água. Esta situação é muitas vezes apontada como antagônica, no caso da 

relação entre o movimento social e o ambiental, como duas frentes separadas e conflitantes, 

de maneira que se torna necessária uma análise mais aprofundada da questão, a fim de 

verificar-se a compatibilidade das demandas e a aplicação harmoniosa da 

socioambientalidade. O objetivo do artigo proposto será o de analisar a situação jurídica atual 

e o conflito aparente entre inclusão social e proteção ambiental, identificando tendências para 

a solução de tais conflitos no âmbito do direito. 
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Theme 3: Perspectives for the implementation of the socioenvironmentalism 

ABSTRACT: The Brazilian Forest Code of 1965 established the parameters for areas of 

permanent preservation (APPs, in portuguese), which received legal protection ever since, 

once they were considered to be of primordial importance for the environmental well-being, 

and as they were since viewed as determinant for the preservation of hydric resources, as well 

as flora and fauna. From Brazil’s history of irregular and disorganized growth in urban 

centres, however, these spaces have been occupied by human settlements through the 

construction of housing projects and highways nearby river valleys and hills, for instance. The 

interaction between the social and the environmental movements is commonly view as 

antagonic, as in the scenario put above, as if they were two movements with non compatible 

and unrelated demands. This makes it mandatory to analyse the matter more carefully, 

studying the compatibility of the demands involved and the possibility of applying 

socioenvironmental principles harmoniously. The main goal of this article is the analysis of 

today’s legal and normative situation, investigating the incompatibilities concerning both 

movements and identifying strategies for the solution of those alluded conflicts of interests. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento acelerado das cidades, aliado à insuficiência das políticas públicas 

voltadas ao planejamento urbano, proporcionaram um cenário de inchaço e falta de 

infraestrutura nesses ambientes. Essa situação leva a uma carência de espaços adequados 

livres e acessíveis a toda uma parcela da população, obrigando a busca, pelos próprios 

particulares, de espaços alternativos, os quais frequentemente incluem as chamadas Áreas de 

Preservação Permanente (APPs). A ocupação dessas áreas é um problema recorrente para os 

desenvolvedores de políticas públicas. Sua fragilidade e aquela das populações que nelas se 

assentam criam riscos, assim como desafios para as autoridades - nomeadamente no aparente 

embate entre princípios contemplados na Constituição Federal. Este artigo se presta a analisar 

esta situação e apresentar possíveis caminhos para sua discussão aprofundada. 

 

A. Regime constitucional 

 

O direito à moradia e o direito ao meio ambiente sustentável são contemplados no 

regime constitucional brasileiro como estabelecido em 1988. O direito ao meio ambiente 

ecologicamente sustentável é abarcado no artigo 225 da Magna Carta, enquanto o direito à 

moradia, junto com outros direitos sociais, está explícito no artigo 6º. 

 O jurista Edis Milaré (2003, p.165) afirma que o “meio ambiente pertence a uma 

daquelas categorias cujo conteúdo é mais facilmente intuído que definível, em virtude da 

riqueza e complexidade do que encerra”, enquanto José Afonso da Silva (2004, p. 20) assinala 

que o conceito de meio ambiente deve ser globalizante, “abrangente de toda a natureza, o 

artificial e original, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, 

a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico 

e arquitetônico”. Finalmente, o artigo 3º, I, da Lei 6.938/81 define o meio ambiente como “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  

Observa-se, portanto, uma ampla definição de meio ambiente provida pelo 

legislador, de conteúdo variado e mutável. O reconhecimento deste direito configura-se, na 

verdade, como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência física e 

saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade desta existência. Para Antunes 

(2002, p.11): “[o direito ambiental é] um direito humano fundamental que cumpre a função de 



integrar os direitos à saudável qualidade de vida, ao desenvolvimento econômico e à proteção 

dos recursos naturais”. 

Na Constituição Federal, é deixado claro não apenas o dever estatal de preservar, 

mas também de restaurar os processos ecológicos e a biodiversidade, além de promover 

educação ambiental e regulamentar, em geral, a utilização e a conservação do meio ambiente 

nacional. Silva (2004, p. 80) constata assim dois objetos de tutela: um que seria imediato, que 

é a qualidade do meio ambiente; e outro, mediato, que é a saúde, o bem-estar e a segurança da 

população, em suma, aquilo que assegura qualidade de vida 

Quanto ao direito à moradia, é definido como um direito social básico e erga 

omnes, e entendido como requisito para se desfrutar de uma vida completa, conforme retrata o 

artigo XXV, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O artigo 6º da 

Constituição Federal prevê especificamente a moradia como um direito, baseando-se nos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade social, da igualdade 

e da função social da propriedade. Ademais, o artigo 23 da Magna Carta aponta que é de 

competência comum da União, dos estados e dos municípios promover programas de 

construção, regulamentação e melhora de moradia. 

Seu reconhecimento e sua proteção constitucional, contudo, têm se mostrado 

insuficientes na efetivação desse direito: 

“Se em seu estado natural o homem, na imensidão do orbe, encontrava 

um ponto para estabelecer-se e a abundância de material para a sua edificação, o 

incremento da população e a carência de espaços livres foram comprimindo a 

potencialidade de exercício de moradia, até a sua gradual e drástica redução, senão 

extinção para os mais desfavorecidos (os moradores debaixo das pontes, das ruas, 

das praças e das calçadas), como ocorre diariamente nos grandes aglomerados 

humanos.” (NOLASCO, 2008, p. 88). 

 

B. Proteção de APPs 

 

Área de Preservação Permanente (APP), conforme o inciso II do artigo 3º do atual 

Código Florestal (lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012) é a porção do território, protegida nos 

termos da legislação federal específica, revestida ou não de cobertura vegetal, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a permeabilidade do solo, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, o solo e de assegurar 

o bem-estar das populações humanas. 



Fica determinado, pelo artigo 7º do referido Código, que tal proteção é de 

responsabilidade do titular do imóvel, seja ele pessoa física ou jurídica, sendo obrigado a 

recompor a vegetação que tenha sido suprimida. O artigo 8º, contudo, abre a possibilidade de 

exploração dessas áreas, em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto 

ambiental. 

  Não é deixada margem à discricionariedade do administrador público, pois tais 

conceitos são definidos no artigo 3º da legislação em questão, nos incisos VIII, IX e X.  São 

de especial interesse para o presente artigo o item "d" do inciso IX, o qual inclui no conceito 

de interesse social "a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados 

predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas (...)" e o 

item "e" do inciso X, que define como de baixo impacto ambiental "construção de moradia de 

agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações 

extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço 

próprio dos moradores" 

Para os fins propostos nesse artigo, consideraremos mais o contexto urbano do 

que o rural. Indubitável que as APPs tenham importância talvez até mais relevante no meio 

rural, pelo nível de vegetação primária que devem conservar. No entanto, o foco será mantido 

às APPs nas cidades, por configurarem maior relevância no balanceamento com o direito à 

moradia. 

 

C. Cidade formal e cidade informal 

 

No estudo e análise do então chamado direito constitucional à habitação, devemos 

pensar em garantias e formas de implementá-las nas cidades. Certo que a realidade em muito 

falha no seguir o dever-ser disposto pelas normas; ou estas falham em não propor mecanismos 

garantidores viáveis. Seja como for, é essencial para a análise da questão aqui posta o 

reconhecimento da complexidade fática das cidades e de como ou se os direitos em questão 

são garantidos.  

Neste cenário encontraremos então uma realidade na qual a Administração, apesar 

de desenvolver suas políticas urbanas de ocupação, infraestrutura e desenvolvimento urbano, 

nas formas do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2010, estudado em detalhes mais a 

frente), não logra êxito em atender toda a complexidade e espontaneidade do cenário urbano. 

Desta forma é que vemos a ocupação desordenada que chamaremos de cidade informal, face 

àquela cidade formal desenhada conforme as políticas públicas. Essa dicotomia também é 



referida como cidade legal e ilegal. Edis Milaré (2004, p. 628) utiliza a expressão cidade 

irregular ao referir-se aos assentamentos nascidos e desenvolvidos quase como oposição à 

cidade legal. 

O histórico do surgimento dessa diferenciação tanto regulatória como social e 

espacial foi extensamente abordado pela urbanista Raquel Rolnik (1999), em sua obra A 

Cidade e a Lei. Ela relembra as formas de ocupação do espaço público tais quais os cortiços e 

vilas ou outras formas não previstas para o espaço urbano, as quais em conjunto compunham 

o que chamou “o vasto campo da ilegalidade ou informalidade urbanística” (1999, p.60).  

Essa segmentação conceitual é também territorial, além de social. Primeiramente, 

porque a cidade informal é justamente aquela que se aloca às regiões onde não há loteamento 

oficial do solo, e também porque essa solução é buscada pelas pessoas que foram excluídas da 

cidade formal por não poderem arcar com os custos de um imóvel ou pois, por outras razões, 

não têm assegurados seus direitos neste mercado. Em seguida, vemos com nitidez que tais 

pessoas são aquelas pertencentes aos grupos menos favorecidos da sociedade, e por isso o 

recorte formal/informal é também um recorte que afirma a desigualdade social. A 

segmentação espacial ou territorial é a reafirmação da segmentação social.  

Sobre interseção social-espacial do problema, diz Rolnik:  

“Esta vasta área de obscuridade social correspondeu em primeiro 

lugar, na história da legislação urbanística de São Paulo, ao lugar dos negros na 

cidade. Mais tarde incorporou os bairros populares de imigrantes até ser 

completamente identificada como território estrangeiro por volta dos anos 30. Fazia 

parte deste território fora da lei, além das regiões que concentravam negros e 

imigrantes, a "zona", que, com os outros territórios ilegais da cidade, assumiu 

características distintas ao longo do século.” (ROLNIK, 1999, p. 60) 

O problema é agravado uma vez que aquelas ocupações informais, ao fugir dos 

loteamentos ditos então formais, acabam em regiões onde não há ocupação por questões de 

preservação ambiental, as áreas ambientalmente protegidas como o são as APPs referidas, ou 

de risco de desastres ambientais. Essa ocupação é via de regra feita de forma desordenada, o 

que acarreta em maiores riscos e danos não só ao meio ambiente como à própria população 

que ali constrói moradia
7
, conforme discutiremos mais a frente.  

 

II. Conciliando interesse sociais e ambientais 
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 Vale apontar que os fatos - e consequências destes -  que levam tal parcela da sociedade à cidade informal é o 

que dá origem ao estudo da justiça ambiental. 



A. A função socioambiental da propriedade 

 

 A função social e ambiental da propriedade aparecem para balizar a questão 

fundiária com o interesse difuso coletivo, e assim vêm previstas na Constituição Federal, a 

qual traduz também atenção especial direcionada à propriedade urbana. O artigo 5º, inciso 

XXIII, diz que a propriedade atenderá sua função social, complementado pelo artigo 170, do 

capítulo da Ordem Econômica, em seus incisos II e III, firmando a função social da 

propriedade privada. Adicionalmente, temos em seguida o artigo 182, sobre a política de 

desenvolvimento urbano, que traz em seu caput a essência do mesmo, qual seja, a garantia do 

desenvolvimento das funções sociais da cidade juntamente com o bem-estar de seus 

habitantes. Em seu parágrafo segundo, temos disposto que a propriedade urbana deverá 

cumprir sua função social conforme expresso no plano diretor. Este, por sua vez, é o 

responsável pelo ordenamento urbano, estando previsto pelo inciso III do artigo 4º da lei do 

Estatuto da Cidade. Sua execução é de competência municipal.  

Historicamente, decerto que a função social da propriedade antecede o 

reconhecimento da função ambiental da mesma. O uso adequado da propriedade urbana passa 

a ser questão relevante com o êxodo rural e o crescimento populacional das cidades, quando 

emerge a função social da propriedade como uma necessidade de que o gozo desse direito real 

atenda também a interesses coletivos protegidos em lei. A atenção ao meio ambiente no Brasil 

foi garantida pela Constituição de 1988 apenas, elevando o interesse à sua proteção a direito 

fundamental, e assim pôde ser inserida naquele rol de interesses difusos protegidos por lei.  

Segundo José Afonso da Silva (2012), a função social da propriedade não 

significa limitação de exercício da mesma. Ou seja, a obrigação de observação à função social 

da propriedade privada não significa uma mera limitação ao exercício das faculdades do 

proprietário sobre a coisa, mas um princípio que relaciona-se com a estrutura desse direito em 

si: 

“O princípio da função social traduz um novo regime jurídico à 

propriedade, pois incide no próprio conteúdo deste direito como elemento que 

determina a aquisição, o gozo e utilização; logo, ela só é considerada legítima 

enquanto considerada propriedade função.” (SILVA, 1999, p. 249) 

Vemos que a Constituição tentou, portanto, harmonizar o cumprimento da função 

social do imóvel urbano às atividades urbanas. Nesse sentido constatou Guimarães Junior 

(2003, p. 115), que “o direito de propriedade deixou de ser medido exclusivamente a partir do 

ponto de vista do proprietário, para ser delineado conforme interesses da coletividade”. Houve 



a inserção de valores sociais e ambientais ao direito à propriedade tão valorado no nosso 

sistema, passando a ser um elemento essencial da mesma.  

Nesta seara vem o Estatuto da Cidade contribuir para a caracterização e efetivação 

da função social e ambiental da propriedade urbana, uma vez que regula o uso da propriedade 

urbana em prol do equilíbrio ambiental e da garantia às cidades sustentáveis. O proprietário, 

ao usar, gozar e dispor da propriedade tem o dever de respeitar os interesses coletivos que, por 

sua relevância social, sobrepõe-se sobre os individuais. Os direitos do proprietário serão 

certamente observados e respeitados, no entanto isso será feito na medida em que sejam 

condizentes aos interesses coletivos consagrados. O que antes era entendido como um direito 

absoluto, foi no decorrer da história evoluindo para um poder-dever, pois o proprietário terá 

obrigações negativas tanto quanto positivas no exercício dessa função social e ambiental.  

Essas obrigações, após o advento da lei do Estatuto da Cidade, vêm expressas no 

plano diretor municipal, contendo exigências sobre a ordenação da cidade e a responsável 

utilização dos recursos naturais disponíveis, a título de exemplos.  

 

B. Danos ambientais e riscos sociais 

 

O risco, como a percepção de um perigo possível, é inerente às APPs. Geralmente 

tratam-se não apenas de áreas de risco como também se tratam de áreas em risco 

(MARANDOLA JÚNIOR; HOGAN, 2004). Comumente, são áreas frágeis, de importante ou 

necessária proteção especial, de maneira que o próprio ordenamento jurídico oferece a elas 

maior tutela. Ao mesmo tempo, costumeiramente são áreas que também oferecem maior risco 

a populações, como encostas, margens de corpos d’água, restingas, bordas de chapadas e 

manguezais.  

Araújo Júnior (2014) nota, por exemplo, que, nas Sub-Bacias Hidrográficas de 

Quintino, em Belém, o risco de inundação é inerente ao sistema. O autor assinala que as 

ocupações aumentam tais riscos, sendo a sociedade importante agente de mudança a qual, 

dentro de áreas já frágeis, pode potencializar os riscos tanto para a população quanto para o 

meio ambiente.  

Araújo Júnior nota também a importância das regulamentações de ocupações para 

a mitigação dos riscos às pessoas e ao ambiente, mas aponta que geralmente as intervenções 

governamentais são meramente paliativas, não atendendo a problemas estruturais e ainda 

deixando para o futuro a definição de riscos ainda não evidenciados. A própria ocupação 

destas áreas, que geralmente não possuem atratividade inerente para habitação, sendo de 



difícil estabelecimento, é muitas vezes causada pela inação governamental e falta de 

planejamento na consecução do direito de habitação
8
. A localização de pessoas com as mais 

precárias das condições em áreas altamente suscetíveis a riscos faz com que desastres naturais 

tenham altíssimo impacto sobre elas, muitas vezes fazendo-as perder tudo. Como afirmado 

por Zamparoni e Rosseto: 

“As condições precárias da ocupação irregular das APP´s podem 

contribuir com os eventos dos desastres naturais, como os episódios de alagamentos 

e enchentes e encontram-se diretamente relacionados ao processo de exclusão social 

produzido na construção histórica dos espaços urbanos [...]. Grande parte da 

população de baixa renda vive nestas localidades onde estão as Áreas de Proteção 

Permanente ( APP´s).” (ZAMPARONI; ROSSETTO, 2012). 

Os impactos ambientais não são menos graves. Ocupações irregulares, como já 

mencionado, têm um impacto potencializado no meio ambiente que as circunda. Alguns 

exemplos de impacto são despejo de esgoto sem tratamento, a interrupção de corredores 

biológicos em  áreas de floresta, desmatamento, etc. Santana (2011) nota que, além disto, 

outros problemas menos óbvios emergem da ocupação irregular, uma vez que a povoação 

humana inevitavelmente causa a aceleração da degradação ambiental. Exemplos de 

comportamentos lesivos são o uso de agrotóxicos, a contaminação de corpos d’água, a 

impermeabilização do solo e afins - comportamentos que, mais do que causar danos 

ambientais, maximizam riscos de tragédias humanas, como contração de doenças devido a 

esgotos a céu aberto, além de maiores riscos de inundação. 

 

III. Regulamentação 

 

A. Estatuto da Cidade 

 

Pode-se dizer que, de maneira geral, enquanto aglomeração humana e ambiente de 

desenvolvimento de atividades sociais, a cidade foi sempre objeto de algum regime de 

organização. Assim, um plano urbanístico, mais ou menos difuso, existiu sempre. As 

                                                
8
 “Pode-se dizer ainda que a ocupação residencial irregular, em APP, ocorre pela ausência de programas 

habitacionais, além da ineficiência de controle do uso do solo, com sérios impactos ambientais e sociais 

resultantes”. Cf. CONCEIÇÃO, Rodrigo Silva da; DORNELLES, Liane Maria Azevedo. Reflexões sobre a 

função ambiental das APPs frente à expansão urbana nos municípios de Duque de Caxias e Magé, Baixada 

Fluminense - RJ.. In: II Seminário Nacional sobre Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano, 2012, 

Natal. II Seminário Nacional sobre áreas de preservação permanente em meio urbano: abordagens, conflitos e 

perspectivas nas cidades brasileiras - Anais e Textos Completos (CD-ROM).. Natal: RN/BSE-CCHLA, 2012. p. 

1-17. 
 



condições modernas da vida urbana, contudo, fizeram surgir a necessidade pela política 

urbana como uma técnica específica, com instrumentos e métodos próprios. Assim estabelece-

se uma efetiva direção pública da atividade urbanística fundamentada no planejamento. 

No Brasil, surgiu como projeto de lei em 1998 e foi aprovada em 2001 a lei 

denominada Estatuto da Cidade, que regulamenta o capítulo "Política Urbana" da nossa 

Constituição. Buscava-se dar um novo direcionamento ao regime de propriedade urbana, já 

que a Constituição Federal de 1967 exigia que a propriedade atendesse à sua função social. 

De acordo com o artigo 2º do Estatuto, seu objetivo é ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, distribuindo 

espacialmente a população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua 

área de influência, de modo a evitar e corrigir distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente (inciso IV) e garantindo o direito a cidades sustentáveis, 

entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações (inciso I), reconhecendo claramente uma interdependência entre os direitos à 

moradia e à sanidade ambiental. 

Conforme o artigo 4º, para os fins do Estatuto da Cidade, serão utilizados, entre 

outros instrumentos (já que a lei deixa aberta a possibilidade de que a Administração Pública 

utilize qualquer outro instrumento nela não previsto expressamente), institutos tributários e 

financeiros, institutos jurídicos e políticos e estudos prévios de impacto ambiental (EIA) e de 

vizinhança (EIV), muitos dos quais vinculados à ideia de função social da propriedade. 

Embora tenha surgido “em meio a grande polêmica, própria dos textos que 

introduzem limitações ao exercício de Direitos individuais, ensejando questionamentos acerca 

da constitucionalidade de vários de seus dispositivos” (COSTA, 2001, p.81), o Estatuto surge 

em um contexto de superlotação e inchaço urbanos, constituindo um instrumento do direito 

urbanístico para construir a garantia ao direito constitucional à moradia e estabelecendo 

diretrizes para a regularização da formação das cidades e mesmo para o enfrentamento das 

práticas sociais consolidadas nas cidades informais. A escassez de moradia e a ocupação 

irregular, que muitas vezes se dá em APPs, constituem alguns dos maiores problemas 

enfrentados, refletindo diretamente as mazelas da miséria, agravada com o êxodo rural 

desordenado, sobretudo na década de 1970 (MEIRELLES, 2001, p. 483). 

  

B. Proporcionalidade na aplicação dos princípios  

  



Parece relevante, visto a aparente incompatibilidade constatada entre o direito à 

moradia e o direito ao meio ambiente sustentável e saudável, analisar os conflitos 

relacionados às ocupações irregulares em APPs a partir da regra de proporcionalidade de 

Alexy. O raciocínio em questão foi adotado em diversos julgados, um dos quais analisaremos 

mais à frente, mas resta necessário analisar se tal incompatibilidade é real ou, ainda, se o 

paradoxo é tão profundo quanto aparenta. 

A regra de proporcionalidade é constituída por três passos utilizados para julgar se 

a ação pública em direção X ou Y irá servir aos direitos em jogo, de maneira a otimizar os 

direitos o máximo possível restringindo suas contrapartidas o mínimo possível, seja qual for a 

ação a ser analisada. O primeiro passo é o teste de adequação, seguido pelo teste de 

necessidade, finalmente chegando ao teste de proporcionalidade stricto sensu. Procederemos a 

analisar as costumeiras deliberações levadas pelo Poder Judiciário a partir deste escopo 

analítico. 

O teste de adequação, que investiga se determinada ação governamental realmente 

reflete positivamente na promoção do direito visado - no caso, o direito à moradia digna e ao 

meio ambiente - , nos parece suprido em todas as decisões analisadas, uma vez que cada uma 

claramente tinha uma raison d’être específica. Ora, se o direito ao meio ambiente for 

considerado como um interesse público mais relevante do que o direito à moradia, a retirada 

das populações ocupantes e o recondicionamento da área ao status quo ante devidamente 

cooperam para a persecução do direito garantido pelo artigo 225 da Constituição Federal. Por 

outro lado, se o direito à moradia é priorizado, tanto o remanejamento da população quanto a 

mera manutenção do status quo serviriam devidamente – a priori – ao propósito visado. 

É interessante notar que as decisões judiciais buscam, geralmente, a 

predominância absoluta de um direito sobre o outro, dificultando tanto o trabalho da 

jurisprudência quanto a segurança jurídica, ora preterindo um, ora preterindo outro. Os 

inconvenientes para a investigação jurídica no tema aparecem, especialmente, no momento do 

teste da necessidade – isto é, quando analisa-se se determinada medida é a única que pode 

realizar o objetivo perseguido com a intensidade máxima e com a intervenção mínima em 

outro direito fundamental.  

A medida necessária é aquela que, dentre as medidas possíveis para potencializar 

um direito, é a que menos restringe outro. Parece claro que qualquer medida que vise a 

proteção exclusiva de um direito em detrimento total do outro não possa se qualificar como 

necessária, mas passaremos à análise da proporcionalidade em sentido estrito para que 



possamos melhor diagnosticar a situação, uma vez que há alternativas que ultrapassam o mero 

descarte de um direito em benefício de outro. 

Ora, a proporcionalidade em sentido estrito é, justamente, a verificação quanto a 

se um direito está sendo potencializado o máximo possível com a mínima restrição de outro 

direito como consequência - é uma questão de “justa medida”, de adequação dos meios com 

os fins e de custo-benefício. Aqui, retomando as medidas que seriam retidas já no teste de 

necessidade, aquelas decisões que resolvessem pela total supressão de um direito não poder-

se-iam dizer proporcionais. Outras decisões judiciais, no entanto, observam o zelo pela 

manutenção de um certo equilíbrio entre a proteção de direitos. Um exemplo claro é a 

condição imposta ao poder público para que ache local de moradia para os ocupantes, antes 

que seu despejo seja realizado. Outro é a regularização das áreas ocupadas (especialmente 

aquelas já estabelecidas há muito tempo), para que o impacto ambiental seja o menor 

possível. É claro que o prejuízo a algum direito invariavelmente será notado, mas este deverá 

ser o mais brando possível. 

É necessário notar, no entanto, que a mera manutenção de moradias precárias em 

áreas de proteção ambiental nem sequer ultrapassam a barreira da adequação. O direito à 

moradia não implica apenas o direito a ter um local onde deitar-se, mas o direito à moradia 

adequada, de qualidade, onde possa-se viver com dignidade e segurança (MONTEIRO, 2015, 

p. 82-85). A mera constatação de que a consolidação de habitação impede a restituição do 

status quo ante, por exemplo, não deve ser usada como desculpa para o abandono das 

obrigações estatais para com seus cidadãos. 

 

C.  Regularização e possibilidades 

 

O conjunto de habitações instaladas desordenadamente sem o apoio da estrutura 

administrativa formal apresenta então também, além de uma vivência precária e indigna, um 

risco à segurança de seus habitantes, como a maior exposição à ocorrência de enchentes e 

desabamentos nas chamadas áreas de risco. Somam-se a tais dificuldades aqueles riscos 

ambientais decorrentes de uma tal ocupação, como a destinação inadequada de resíduos 

sólidos e orgânicos domiciliares que poderá levar à contaminação das águas que abasteçam 

mesma comunidade, potencializando o risco enfrentado.   

Atualmente, a Prefeitura de São Paulo apresenta um programa de formalização de 

áreas informais chamado Programa “Cidade Legal”. De acordo com a Prefeitura, ele foi 

criado em agosto de 2007 com o objetivo de “implementar, agilizar e desburocratizar as ações 



e os processos de regularizações fundiárias de núcleos habitacionais”
9
. Esta regularização 

pode significar a consolidação da ocupação e a inserção dela na rede de serviços do 

município, e, outras vezes, principalmente se ela encontra-se em área de risco, na tentativa de 

deslocamento e realocação. A garantia de realocação das famílias atingidas representa todavia 

um enorme entrave para aplicação desta política impossibilitando tal opção.  

A francesa Céline Sachs fez um trabalho sobre tal questão na realidade de São 

Paulo e chegou à seguinte conclusão: 

"Os contornos da "cidade legal" e da "cidade ilegal"não são imutáveis; 

eles se transformam em função das decisões políticas e ao sabor da evolução dos 

diversos bairros . Existem diferentes formas e graus de legalidade e ilegalidade." 

(SACHS, 1999, p. 103) 

 A nível nacional, temos a Lei 11.977/2009 do Programa Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV) que dispõe sobre regularização fundiária de assentamentos localizados em 

áreas urbanas. O programa coloca como critério para regularização fundiária o interesse 

social, e reconhece também a existência de áreas urbanas consolidadas quando a ocupação já 

dispõe de pelo menos dois serviços de infraestrutura. Todavia, contrariando o movimento 

ambientalista, a lei prevê que no processo de regularização será dada preferência à 

permanência da população nas terras que já ocupam.  

 Conforme visto acima, sobre a possibilidade de reconhecimento de ocupação 

ou intervenções em APP, dispõe a lei federal (artigo 8º da Lei. 12.651/2012) - assim como a 

municipal na forma do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, Lei 16.050/2014 - que 

somente será admitida nos casos de interesse social, utilidade pública ou baixo impacto. O 

interesse social pode muitas vezes ser interpretado como a necessidade de regularização 

fundiária de assentamentos urbanos de população de baixa renda ainda que em áreas urbanas 

consolidadas, e este é o argumento mais frequentemente utilizado.  

A ponderação principal a ser feita, no entanto, é no sentido de averiguar se tal 

ocupação está localizada em áreas de risco, pois, em caso positivo, não haveria nem mesmo o 

interesse social na manutenção de uma ocupação que configure risco aos seus habitantes. A 

segurança dos mesmos, adicionada ao interesse ambiental, mostra-se prevalecente a 

argumento pelo direito à moradia.  

Portanto, temos que o respeito às APPs nos lotes urbanos não só visa à 

preservação e proteção do meio ambiente, como também à prevenção ao risco de desastres, 

como é o caso dos deslizamentos e das enchentes ou inundações. 

                                                
9
 Informações disponíveis em 

<http://www.habitacao.sp.gov.br/secretariahabitacao/graprohab/cidade_legal.aspx>, acesso em 21/10/2015.  
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 Vale destacar que a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda, consideradas a situação socioeconômica da população e também as 

normas ambientais, é um dos objetivos do Estatuto da Cidade e encontra-se elencado no artigo 

2º da lei que o regulamenta.  

O complexo problema que enfrentamos aqui advém, ainda, do fato de que o 

Código Florestal não menciona as demarcações específicas para APPs urbanas. Deste forma, 

cresce o debate e a insegurança jurídica em âmbito municipal visto que se utilizadas 

demarcações estabelecidas em plano diretor municipal, menos protetivas, estas poderão 

rapidamente ser questionadas por órgãos interessados, tal qual o Ministério Público, em 

benefício das delimitações da lei federal. Em seguida passaremos à análise de algumas linhas 

argumentativas encontradas na jurisprudência quando a Administração se vê face a um tal 

conflito.  

 

IV. Casos e Jurisprudência  

 

A. Expulsão de ocupantes e a restauração do meio ambiente 

 

Tendo sido explicitado que a habitação irregular de APPs é objeto de diversas 

controvérsias, cabe agora a análise jurisprudencial das questões até agora analisadas em 

abstrato. Primeiramente, haveremos de verificar os argumentos que substanciaram decisões 

onde verificou-se, quase que por completo, a primazia do direito ao meio ambiente saudável 

sobre o direito à moradia. Veremos, a fundo, as decisões no Recurso Especial nº 403.190 

(2006), do STJ, e a AC 20586 SC 2005.04.01.020586-8 (2009), do TRF da Quarta Região. 

No RE, concernente à ocupação irregular de áreas nos entornos da Represa 

Billings, a primeira instância havia decidido que o fato da ocupação estar consolidada 

impossibilitaria um devido retorno ao status quo ante, de maneira que a ação civil pública se 

viu improvida. No entanto, o TJ-SP reverteu a decisão, em recurso do Ministério Público, 

decidindo pela retirada dos ocupantes e pela restauração total do local, além de indenizações 

do Poder Público, das empresas envolvidas e outrem. Mais uma vez contestada, a decisão 

restou ao STJ, que manteve a decisão da segunda instância. 

A decisão do STJ, claramente, teve uma base amplamente fática que transcendeu 

a lei. O primeiro fundamento dado na ementa é de que a ocupação é de um local importante 

para o abastecimento de água da região, e pode ser prejudicial a este. Assim, as preocupações 

com o fornecimento hídrico na capital – que se mostraram bem fundadas nos últimos anos – 



foram importantes para a manutenção da decisão do TJSP, nomeadamente a de decretar a 

demolição das construções em área proibida. 

A visão que o tribunal teve foi a de que o direito à moradia, no caso, era um 

direito privado, concebido como o direito individual à moradia digna. Apesar de reconhecer 

que os próprios moradores não tinham culpa de sua irregularidade no caso – havendo eles 

mesmos sido feitos vítima por terceiros – o STJ sustentou que a preservação de reservatório 

de abastecimento humano deveria ser priorizada, uma vez que sua conservação beneficiaria 

um número maior de pessoas do que aquelas presentes na área ocupada, de maneira que aqui 

se aplicaria a predominância do interesse público sobre o interesse privado, mesmo que se 

reconhecesse que aquelas pessoas cujas casas seriam destruídas eram de “famílias de carentes 

recursos financeiros”. 

Aqui, portanto, verifica-se uma predominância praticamente total do direito ao 

meio ambiente, principalmente a partir da sua visualização como um interesse público e 

coletivo, enquanto entendeu-se o direito à moradia digna como um interesse privado. Parece-

nos claro que a decisão sofreu grande influência da questão fática específica, qual seja,  o caso 

de as ocupações se darem perto de área importante para o abastecimento de água não apenas 

na cidade de São Paulo mas também na região metropolitana. 

Na Apelação Cível especificada acima a decisão primeiramente sustentou que 

apenas seria adequada a retirada dos ocupantes de uma APP se houvesse planos de realocá-

los, baseando-se no princípio da dignidade da pessoa humana. Houve, porém, posterior 

contestação por meio de Embargos Infringentes, que acabou por reformar a decisão de modo 

que consonasse com o entendimento que a realocação motivada por uma ocupação ilegítima 

apenas serviria para incentivar futuras ocupações de APPs. A preocupação aqui, portanto, não 

foi tanto ambiental quanto foi eminentemente financeira, pensando no perigo para os cofres 

públicos que representaria a obrigação de remanejar populações como condicionante para 

evacuação de APPs.  

 

B. Responsabilidade do Estado 

 

Sendo, portanto, o direito à moradia digna e o direito ao meio ambiente saudável 

ambos garantidos constitucionalmente, verifica-se então o dever do estado tanto de prover a 

população com infraestrutura urbana, que permita o estabelecimento de moradia digna, quanto 

o de proteger o meio ambiente e evitar sua degradação em áreas críticas. Assim, observa-se 

também uma tendência de responsabilização do Estado pelo não provimento de infraestrutura 



adequada e pela consequente ocupação de Áreas de Preservação Permanente. Esse é o caso do 

julgamento da Apelação nº 9183364-17.2003.8.26.0000, segunda jurisprudência a ser 

analisada no presente artigo.  

A apelação diz respeito à sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública 

proposta pelo Ministério Público, para o fim de condenar o Município de Sumaré na 

recuperação das áreas de preservação permanente indevidamente ocupadas e na realocação 

dos moradores, e condenar todos os réus, solidariamente, no pagamento de indenizações para 

reparação dos danos causados ao meio ambiente e aos adquirentes dos lotes.  

Primeiramente, embora aleguem os corréus a ilegitimidade do Ministério Público 

para defesa dos interesses tutelados na decisão, ressalta-se, na decisão que julga improcedente 

a apelação, tratar-se de interesses transindividuais ligados aos moradores, quando na condição 

de adquirentes dos terrenos, e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ademais, o 

Ministério Público, nos termos da Lei 7.347/1985, possui legitimidade para ajuizar ação civil 

pública na defesa do meio ambiente ou de qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

 Além disso, há a alegação de que é necessária a formação de litisconsórcio com 

todos os adquirentes dos terrenos, o que é também negado tendo em vista que tais adquirentes 

seriam vítimas e não réus. Existe, no caso em questão, a responsabilidade dos particulares que 

lotearam o terreno e do próprio município. Este, embora negue sua responsabilidade, foi 

omisso no controle da regularização do terreno, sendo certo que os danos causados se 

prolongam no tempo, sem que qualquer providência para regularização fosse tomada. 

Nesse sentido, Nelson de Freitas Porfirio Júnior (2002, p. 88) afirma que "a 

responsabilidade do Estado em relação à tutela do meio ambiente exige que ele assuma uma 

postura mais ativa e de atuação preventiva, no sentido de evitar a ocorrência do dano 

ambiental”. 

 

C. Caso de regularização : Parque dos Búfalos 

 

Por último, analisaremos aqui um caso de regularização de ocupação informal, no 

qual não apenas a ocupação irregular mas também a realocação proposta incidem sobre área 

de proteção ambiental. É o caso do loteamento do Parque dos Búfalos, região do extremo sul 

de São Paulo capital, localizado em área de proteção permanente do entorno da Represa 

Billings. O interesse ambiental na área, além de ser de entorno de curso d'água (a represa) em 

região de mananciais, é principalmente pela presença no território de mais de 10 nascentes 



fluviais fazendo-a essencial ao abastecimento hídrico da capital. Além disso, está localizada 

em um dos bairros de menores taxas de área verde por habitante da capital (0.62m
2
)
10

.  

Tal caso é controverso e tem sua singularidade presente no fato de que o 

loteamento é proposta do governo federal, pelo Programa Minha Casa Minha Vida, 

conjuntamente com o governo estadual e municipal, como tentativa de formalizar ocupação 

irregular já iniciada nesta APP. O projeto, portanto, visa construir moradia popular nesta 

região de mais de 800 mil metros quadrados de preservação, onde já existem moradias 

irregulares. A população do bairro se organizou contra esta ocupação, em um movimento pela 

manutenção da região como um parque de lazer e preservação.  

Um dos argumentos no sentido de fazê-lo seria no sentido de que a ocupação já é 

incipiente e, em não havendo acompanhamento formal dos governos, ela aconteceria da 

mesma forma, apenas de modo irregular - sem a infraestrutura necessária - trazendo mais 

riscos ao meio ambiente.  

Este é o entrave típico no embate proposto neste artigo. Adotar-se o 

posicionamento extremo ambientalista mostra-se muitas vezes ineficiente, visto que a não 

formalização de uma ocupação não faz com que o irregular deixe de existir.  

Após a suspensão da obra em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo reformou a decisão, em agosto deste ano, permitindo sua continuação
11

. O 

convencimento do relator, acompanhado por unanimidade na 2ª Câmara Pública Reservada ao 

Meio Ambiente do TJSP, mostrou-se no sentido de que a invasão da área seria inevitável em 

algum momento, e que o projeto, de cunho social, além de mostrar consciência ecológica ao 

utilizar apenas 20% da área para construção, teve suas licenças regularmente concedidas até 

então. 

Outros são os argumentos levantados pelas partes envolvidas, como propostas de 

proteção mais efetiva das nascentes, a relevância social do projeto, ou então a existência de 

outras áreas para construção onde o impacto ambiental seria menor e outros interesses, como 

o econômico, seriam também atendidos. No entanto, o fato é que estamos face a um caso 

essencialmente de regularização de ocupação em área de manancial que, se não alcançada 

pela infraestrutura pública, não cessará de existir e de causar impactos ao meio ambiente. 

Ademais, o projeto é solução proposta  para a realocação de famílias que foram removidas das 
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 Dado extraído do estudo da Rede Nossa São Paulo, considerada a região da subprefeitura de Cidade Ademar, 

disponível em: 

<https://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/analises.php?tema=8&indicador=56&ano=2011#info>  
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 Decisão disponível em <http://s.conjur.com.br/dl/tj-sp-libera-empreendimento-minha-casa.pdf>, acesso em 

01/11/2015. 
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ocupações em áreas de risco na região. Esta é a questão que resta ao fim, e pela qual a Justiça 

decidiu pelo prosseguimento do projeto. 

 

V. Conclusão 

 

A análise de jurisprudência nos permite observar uma clara inconstância nos 

critérios observados e estratégias adotadas pelos juízes e desembargadores no sistema judicial 

brasileiro. As abordagens variam de maneira que é impossível construir segurança jurídica 

sobre  entendimento  a se adotar quanto aos princípios discutidos meramente a partir da 

jurisprudência.  

Podemos ressaltar, no entanto, que alguns caminhos argumentativos falham em 

atender a regra de proporcionalidade em suas disposições. O preterimento total de um direito 

fundamental em favor de outro, no teste de Alexy, claramente não se qualifica como 

proporcional. Vendo os direitos fundamentais como mandados de otimização, é impossível 

aceitar que o direito a moradia seja sacrificado em prol do direito ao meio ambiente e vice-

versa, especialmente quando há alternativas para efetivação de ambos direitos, 

simultaneamente, causando menos supressão de outro direito. 

Resta claro, no entanto, que a opção será seja pela regularização de habitações, 

seja pela realocação dos moradores como condicionante para promover a restauração ao 

status quo ante. O essencial será evitar a omissão do poder público ou a sua ação 

desproporcionalmente repressora a algum direito consagrado na Magna Carta. 

Afinal, os princípios constitucionais impedem o Estado de meramente  ausentar-se 

diante dessas moradias inadequadas vez que permitir que famílias fiquem em condições 

indignas sem prover qualquer apoio é, conforme demonstramos, lesivo ao direito à moradia 

digna assim como ao meio ambiente. 
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