
 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 4 – nº 1 - 2013 

 

1 

Da Usucapião em Áreas de Preservação Ambiental 
 
                                                                                                                    Morana Serrano Silvino 

1
 

                                                                                           Fernando Silveira Melo Plentz Miranda 
2
 

 

  
          Resumo 

O presente trabalho busca demonstrar a 
viabilidade ou não de usucapião em terras 
particulares e pública que possuem áreas de 
preservação ambiental. Através da 
compreensão de áreas de preservação 
ambiental, preservação permanente e 
reserva legal, a função da usucapião possui 
além do compromisso com a legislação civil, 
uma responsabilidade com legislação 
ambiental. A correta compreensão da função 
social da propriedade, a responsabilidade da 
União, dos Estados e do Município em 
determinar políticas claras e efetivas de 
preservação ambiental, além de um bom 
zoneamento ambiental, um plano diretor da 
cidade comprometido e bem elaborado, 
mostram-se ferramentas fundamentais para 
o desenvolvimento da região. Conscientizar 
a comunidade, estimular o conhecimento e a 
participação na fiscalização da utilização que 
se faz das áreas verdes, sé a garantia de 
que direitos fundamentais estarão sendo 
preservados para as futuras gerações. 

 
 
Palavras-chave: direito civil, ambiental, difuso e usucapião.  
 

Introdução 

O presente trabalho tem com meta discorrer sobre as restrições e 

impossibilidades da usucapião em áreas de preservação ambiental e permanentes 

públicas e privadas. 

Diante da grande devastação do meio ambiente e da falta de 

comprometimento por parte dos cidadãos e do poder público, procura-se mostrar 
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que há uma legislação criada para tornar as coisas diferentes, que somos todos 

responsáveis pela degradação e descaso com o meio ambiente que está próximo a 

nós, em nosso município, em nosso estado e consequentemente em nosso país. 

Passando pela conceituação das definições sobre meio ambiente, 

diferenciando cada espécie de meio ambiente: meio ambiente natural (consiste nos 

elementos sem influência do homem, como a fauna e flora); meio ambiente artificial 

(consiste no espaço construindo pelo homem, como as cidades);meio ambiente 

cultural (consiste no espaço construído pelo homem, na interação da com a 

natureza, como o patrimônio histórico, paisagismo); meio ambiente do trabalho 

(consiste onde o ser humano exerce suas atividades laborais, que são os locais de 

trabalho). 

Se situar no meio ambiente garante uma grande tomada de consciência que 

somente terá efeito quando se consegue entender a importância das Áreas de 

Preservação Ambiental (APA), as Áreas de Preservação Permanente (APP) e as 

Áreas de Reserva Legal (RL), que garantem que a população não termine de 

destruir áreas ambientais que a tantas décadas sofrem pela falta de compromisso 

com o meio ambiente. Essas áreas fazem com que os proprietários de áreas rurais, 

os que desejam fazer usucapião de alguma área rural, o possuidor, o Poder Público 

ou qualquer outro detentor de terras rurais, saibam que as mesmas podem se 

encontrar em regiões ou situações que devam ser observadas, nessas áreas o 

direito de propriedade não é absoluto e depende de vários fatores e deveres para 

que se possam utilizar essas áreas, o direito difuso, a função social e ambiental da 

propriedade deve ser analisada. 
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Para que haja efetiva fiscalização e compromisso dos entes envolvidos, é 

necessário que as competências em matéria ambiental estejam claras, a 

comunidade de qualquer município devem saber sobre a competência legislativa, a 

competência administrativa e a judiciária. E o poder público deve estar engajado em 

cumprir com suas atribuições, por isso um bom zoneamento ambiental e um 

participativo plano diretor garante o sucesso nas políticas ambientais. 

O instituto da usucapião é uma realidade da sociedade brasileira, a busca por 

uma moradia, por condições dignas de sobrevivência faz com que seja uma 

preocupação primordial de todos os governos, porém a usucapião deve ser 

realizada de acordo com a verdadeira realidade dos fatos e que essa propriedade 

esteja em condições de sofrer usucapião, o que infelizmente acontece é que muitas 

vezes procuram-se fazer usucapião de terras que devam ter outra destinação.  

A usucapião é um direito, porém esse direito deve responder a alguns 

requisitos e deve haver a possibilidade legal para esse direito, não pode um direito 

individual ultrapassar um direito difuso que é o caso do meio ambiente. Nesse caso 

tem direito a usucapião aquela pessoa que durante um lapso temporal, utilizou-se de 

um bem móvel ou imóve (no nosso trabalho trateremos de bens imóveis) como se 

sua fosse, desde que esse bem seja possível. Ou seja, para ser reconhecido o 

domínio por meio de usucapião, é necessária a conjugação de três elementos 

fundamentais: a posse, o lapso temporal e a coisa hábil. 

Diante disso é que surge a questão da usucapião de áreas pública de 

preservação, essas são bens que estão acima de qualquer direito individual, pois 

bem público pertence a toda coletividade. Já a propriedade privada com áreas de 

preservação também deve ser olhada com comprometimento, esses proprietários 
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devemdar a devida destinação ambiental necessária. E quem faz a usucapião de 

uma terra de preservação tem saber que essa área não poderá ter a destinação que 

ele bem entender, há lei, regras que devem ser cumpridas e compete ao poder 

público fazer sua parte. 

1. Das definições de Direito Ambiental 

O Direito Ambiental é um ramo autônomo do Direito, porém faz parte de todos 

os ramos do direito, está presente em tudo, é um direito difuso, que abrange toda a 

coletividade, todo o meio ambiente em que estamos inseridos. 

Diante disso o Direito Ambiental trabalha as normas jurídicas dos vários 

ramos do direito, é uma matéria multidisciplinar que busca adequar o 

comportamento humano com o meio ambiente que o rodeia.  

 

1.1. Legislação Ambiental 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) brasileira, estabelecida pela 

Lei 6938/81 em seu art. 3º inciso I define 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”3. 

O Brasil através da Política Nacional do Meio Ambiente busca determinar 

condutas, diretrizes e formas de garantir que as legislações ambientais sejam 

cumpridas e difundidas a um maior número de pessoas possíveis, visando à 

conscientização e compromisso da população na conservação do meio ambiente. 

A nossa Constituição Federal em seu artigo 225elucida de forma exemplar a 

responsabilidade e o compromisso de cada cidadão na preservação de nosso meio 

                                                
3 BRASIL. Legislação de Direito Ambiental. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 617 
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ambiente, legislação essa que não deve ser utópica, e sim observada de maneira 

crítica e responsável, pois é necessidade fundamental da humanidade discutir, 

desenvolver condutas e exigir a responsabilização dos culpados pelos crimes 

ambientais. 

Transitar pelo Direito Ambiental gera um compromisso pelo meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, que é a base do artigo 225 da Constituição Federal. 

Definir Direito Ambiental é definir como a sociedade irá se responsabilizar pelo meio 

ambiente, é demonstrar quais são os problemas enfrentados, tanto nas esferas 

municipais, estaduais e federais. Como observar o micro e macro, que pequenos 

atos que agridem o meio ambiente, geram grandes problemas ambientais. 

Art. 225 - 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. 
§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;  
III - 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; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade.  
§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei. 
§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
§4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
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utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais.  
§5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

 

A busca do Direito Ambiental está em conscientizar e garantir que as sanções 

impostas sejam cumpridas e levadas a efeito, para que através de uma política 

efetiva de responsabilização social, os cidadãos cumpram e exijam dos entes 

públicos o rigor necessário para que as atitudes contra o meio ambiente não fiquem 

apenas no papel. 

 

1.2.  Das Espécies de Meio Ambiente: 

 O meio ambiente deve ser entendido como um só.  Mas pode ser dividido 

para fins de estudo em quatro espécies: Meio Ambiente Natural, consiste nos 

elementos sem influência do homem (art. 225 Constituição Federal), esses 

elementos existem independentemente da vida humana. O Meio Ambiente Artificial 

consiste no espaço construindo pelo homem (art. 182 da Constituição Federal/ Lei 

10.257/01), são os elementos criados pelo homem na interação com a natureza. O 

Meio Ambiente Cultural (art. 216 Constituição Federal) consiste no espaço cultural e 

artístico elaborado pelo homem. Já o Meio Ambiente do Trabalho, consiste onde o 

ser humano exerce suas atividades laborais (art. 200 da Constituição Federal). 

Sendo todos contemplados pelo que se conhece meio ambiente, já que estão 

inseridos em um mesmo habitat maior. 

 O meio ambiente possui pelo seu próprio conceito desenvolvido na Lei 

6.938/81, integrado ao art. 225 da Constituição Federal, aspectos distintos. É o 
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conjunto de condições, com leis próprias, além das influências e infraestrutura de 

ordem física, química e biológica, que permite a vida em todas as suas maneiras.  

 

1.2.1.  Do Meio Ambiente Natural 

Segundo Fiorillo, o meio ambiente natural é: 

Meio Ambiente Natural, ou físico, constituído pela atmosfera, pelos elementos 
da biosfera, pelas águas (inclusive pelo mar territorial), o solo, pelo subsolo 
(inclusive recursos minerais), pela fauna e flora. Concentra o fenômeno da 
homeostase, consistente no equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e meio 
em que vivem24. 

 

Analisando os componentes do meio ambiente salientamos a proteção do 

solo que deve ser tutelado por todos os entes da federação, ou seja,pela União, 

pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios.Entretanto, cabe a cada município 

elaborar o seu Plano Diretor, instrumentobásico de planejamento e desenvolvimento 

da política municipal de ocupação dosolo urbano e rural de um município, o qual 

deverá estabelecer as necessidadesde cada microrregião, prevendo as áreas que 

podem ser ocupadas e de que formapodem ser ocupadas, bem como prevendo 

quais são as áreas classificadas comode preservação permanente. 

A Constituição Federal de 1988 dispõe: 

Art. 23 -É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; 
Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição; 
Art. 30 - Compete aos Municípios: II – suplementar a legislação federal e a estadual 
no que couber;VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano. 

  

                                                
4FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 71. 
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Juntamente com a Constituição Federal há legislação complementar 

legislando a respeito, garantindo assim o suporte jurídico necessário para que as 

práticas ambientais sejam corretamente aplicadas em nossa sociedade5. 

O domínio das águas no Brasil, antes da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, eram classificadas como públicas e particulares, passando agora 

aserem consideradas apenas de domínio público. A água é um bem difuso 

pertencente a toda a coletividade, cabendo ao Estadoapenas a sua gestão em nome 

da coletividade. 

O ar está é o recursonatural que mais rapidamente se contamina e mais 

rapidamente se recuperaquando há condições favoráveis. A legislação aplicável é a 

Constituição Federal, em seus artigos a seguir transcritos: 

Art. 23, VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
desuas formas; 
Art. 24, VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 
dosolo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição. 
 

E a Resolução CONAMA 005/89, institui o Programa Nacional de Controle 

daQualidade do Ar – PRONARe a Lei 6.938/81 institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente. Como no caso da água o ar também é um bem difuso, pertencente a toda 

coletividade. 

A flora é constituída pela vegetação de uma região ou de um país que deve 

ser preservadae protegida juridicamente em razão de um bem de interesse comum a 

todos oshabitantes. E a flora é constituída por um conjunto de animais de uma 

região específica.  

                                                
5Lei 4.504/64, do Estatuto da Terra. Lei 4.771/65, do Código Florestal. Lei 6.225/75 dispõe sobre a 
discriminação de regiões para a execução obrigatória de planos de proteção ao solo e de combate à 
erosão. Decreto 4.074/02 regulamenta a lei de agrotóxicos. Lei 8.171/91 dispõe sobre a Política 
Agrícola. Lei 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Lei 10.308/01 dispõe sobre 
a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a 
indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos. 
Lei 10.257/01 estabelece diretrizes gerais da Política Urbana – Estatuto da Cidade. 
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Analisando no sentido da propriedade o Meio Ambiente Natural pode ser 

definido como o todo de reserva pública ou particular. No Meio Ambiente Natural a 

propriedade possui valores característicos,contemplados pelas inúmeras legislações 

pertinentes, mas baseando-se principalmente na noção exata do que se estabelece 

no artigo 225 da Constituição Federal. 

 

 

1.2.2. Do Meio Ambiente Artificial 

Analisaremos o Meio Ambiente Artificial no aspecto de espaço urbano 

construído, é a construção pelo homem nos espaços naturais, ou seja, uma 

transformação daquilo que seria o meio ambiente natural no meio ambiente artificial. 

Nesse meio ambiente podem-se encontrar os espaços abertos e fechados, 

sendo aberto aquele constituído pelos equipamentos públicos, e fechados os 

constituídos pelos equipamentos privados. O meio ambiente artificial urbano pode 

ser entendido como a primeira fase da transformação do meio ambiente natural, pois 

este é destruído, na maioria das vezes, para que o nascimento da cidade seja 

possível.  

Nos dizeres do Professor Celso Pacheco Fiorillo, em sua obra Curso de 

Direito Ambiental Brasileiro, a previsão do art. 225 da Constituição seria uma forma 

mediata de proteção geral do meio ambiente e o art. 182 da CF seria uma forma 

imediata para definir políticas com relação ao meio ambiente artificial6.  

As políticas de desenvolvimento urbano visa o pleno desenvolvimento das 

funções sociais e a garantia do bem-estar dos seus habitantes.O desenvolvimento 

                                                
6 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 72. 
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das funções sociais da cidade desdobra-se através dos artigos 5º e 6º da 

Constituição Federal. A função social da cidade é cumprida quando esta proporciona 

a seus habitantes o direito à vida, à segurança, à igualdade, à propriedade e à 

liberdade (art. 5º da Constituição Federal) e garante a todosassistência mínima, 

compreendidos pelos direitos sociais à educação, à assistência aos que necessitam 

entre outros, sendo necessária uma efetiva participação do município.  

 Vale ressaltar que a garantia do bem-estar dos seus habitantes é fundamental 

no meio ambiente artificial, fazendo parte da política de desenvolvimento urbano. 

Assim, deve-se entender que o ‘bem-estar’ pregado no artigo 182 Constituição 

Federal significará à busca do direito ao lazer, à saúde e a segurança. 

 

1.2.3. Do Meio Ambiente Cultural 

Como já ressaltado o meio ambiente não se limita ao cuidado apenas dos 

exemplares da flora e da fauna, a definição de meio ambiente é ampla englobando 

tanto o homem quanto a natureza. O patrimônio cultural nacional é parte do meio 

ambiente. A tutela do Meio Ambiente Cultural visa diretamente a proteção 

relacionada com a qualidade de vida de seu povo, que está intimamente ligada ao 

patrimônio cultural da população. 

No Meio Ambiente Cultural, estão inseridas as criações artísticas, os objetos, 

os documentos históricos e tantas outras manifestações culturais, como a dança, a 

literatura, a música, e outras expressões que fazem parte da cultura brasileira. 

A Constituição Federal no seu artigo 216 traz um conceito de patrimônio 

cultural: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
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I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 
V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

A Constituição Federal protege o meio ambiente cultural brasileiro, 

incumbindo ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, a proteção desse 

patrimônio por meio de inventários, registros, vigilância, desapropriação e 

tombamento.  

Além dos centros históricos de algumas cidades brasileiras, o modo de criar e 

se expressar enraizados no cotidiano de comunidades também integram o 

patrimônio cultural brasileiro. “O bem que compõe o chamado patrimônio cultural 

traduz a história de um povo, a sua formação, cultural e, portanto, os próprios 

elementos identificadores de sua cidadania, que constitui princípio fundamental 

norteador da República Federativa do Brasil”7. 

O meio ambiente cultural relaciona-se a tudo que está ligado a nossa história, 

cultura, identidade, memória, conhecimento, integrando o direito difuso, onde toda a 

coletividade deve zelar e resguardar as memórias de sublime direito. 

 

1.2.4. Do Meio Ambiente do Trabalho 

O Meio Ambiente do Trabalho é o conjunto de condições existentes no local 

de trabalho relativo à qualidade de vida do trabalhador (art.7, XXXIII e art.200 da 

Constituição Federal).  

Constitui meio ambiente do trabalho o local onde as pessoas desempenham 
suas atividades laborais relacionadas à saúde, sejam remuneradas ou não, 

                                                
7 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 73. 
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cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de 
agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, 
independente da condição que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou 
menores de idade, celetistas, servidores públicos, autônomos etc)8. 

 

O meio ambiente do trabalho é o local onde homens e mulheres desenvolvem 

suas atividades laborais. Para que este local seja considerado adequado para o 

trabalho, deverá apresentar além de condições salubres, ausência de agentes que 

coloquem em risco o corpo físico e a saúde mental dos trabalhadores. A tutela 

mediata do meio ambiente do trabalho é encontrada no Artigo 225 da Constituição 

Federal. O Artigo 200, inciso VIII, da Constituição Federal, traz em seu bojo a tutela 

imediata do meio ambiente do trabalho, ao afirmar que compete ao Sistema Único 

de Saúde- SUS, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 

O homem passou a integrar e a interagir com meio ambiente para garantir a 

sua sustentabilidade e assim determinou as mudanças de nossa sociedade. OMeio 

Ambiente do Trabalho deve ser um bem protegido pelas legislações para que o 

trabalhador possa usufruir de uma melhor qualidade de vida. 

Cabe ao Ministério Público do Trabalho zelar pela defesa da ordem jurídica, 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis referentes ao meio ambiente do 

trabalho, como sendo um direito assegurado constitucionalmente e um dever do 

Estado e da coletividade em preservá-lo, com vista à promoção eficaz da dignidade 

da pessoa humana. 

 

1.3. Da Definição de Área de Preservação Ambiental. 

                                                
8 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 73. 
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Com o crescimento e desenvolvimentos das áreas urbanas surgiu a 

necessidade de se cuidar do meio ambiente, não se pode mais descuidar da 

necessidade de preservação ambiental. 

Área de Preservação Ambiental(APA) visa proteger e conservar a qualidade 

ambiental e os sistemas naturais existentes naquela região, para a melhoria da 

qualidade de vida da população do entorno e para a proteção dos ecossistemas 

regionais.  

Seu objetivo principalé a conservação de processos naturais e da 

biodiversidade, orientando o desenvolvimento, adequando às várias atividades 

humanas às características ambientais da área. A lei 9.985/2000 dispõe e seu 

art.15 sobre Área de Preservação Ambiental: 

A Área de Preservação Ambiental (APA) é uma área em geral extensa, 
com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 
bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade 
de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem com objetivos 
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais9. 

 

Sua característica estána viabilidade de manutenção da propriedade privada 

e do estilo de vida da região, onde programas de proteção à vida silvestre podem 

ser implantados sem haver necessidade de desapropriação de terras. Podem ser 

estabelecidas em áreas de domínio público ou privado, pela União, Estados ou 

Municípios, contudo, as atividades e usos desenvolvidos estão sujeitos a um 

disciplinamento específico. 

O município de São Roque estabelece em sua lei complementar nº 39 as 

áreas de conservação do município: 

Art. 100. Para o Município da Estância Turística de São Roque são prováveis 
categorias de Unidades de Conservaçâo os seguintes territórios: 

                                                
9BRASIL. Legislação de Direito Ambiental. 5ª ed. São Paulo:Saraiva, 2011, p. 977 
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I – cinturão verde da reserva da biosfera, arco florestado com continuidade 
territorial, correspondente ao perímetro definido como Macrozona Rural; 
II – APA de Itupararanga/Área de Proteção de Manancial, corresponde ao 
território ocupado pela bacia hidrográfica do Rio Sorocamirim, estando 
localizada parte na Macrozona Rural e na Macrozona de Urbanização 
Especifíca – Chácaras em Manancial;  
III – Área de Relevante Interesse Ecológico do Morro do Saboó na AEIA 2, 
tem como objetivo a conservação do remanescente de mata nativa existente 
nos vales com desenvolvimento do ecoturismo, educação ambiental e 
pesquisas científicas; 
IV – Reserva Particular do Patrimônio Natural da Fazenda São Joaquim na 
AEIA 3, corresponde auma área pública, gravada com perpetuidade com o 
objetivo de conservar a diversidade biológica podendo explorar atividades 
ligadas ao  ecoturismo, educação ambiental e a pesquisa científica;  
V – Área de Relevante Interesse Ecológico do Morro do Cruzeiro e do Morro 
do Monjolinho nas AEIA 5 e AEIA 6 tem como obejtivo a preservação de 
fragmentos significativos de mata em áreas de alta declividade constituindo 
áreas de preservação permanente, exigindo a preservação desta reserva 
florestal da área urbana;  
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Carmo na AEIU 5 
tem como objetivo preservar os padrões de assentamento de área originária 
de quilombo; 
VII – Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana do Montserrat – 
APARU, com localização estratégica vizinha ao Município de Itapevi e com 
incipiente ocupação irregular nas áreas de preservação permanente, a 
proposta de criação desta APARU tem como objetivo a recuperação das 
áreas degradadas10. 

 

O intuito é abranger além de áreas de mata, ecossistemas urbanos, e 

propiciar experimentação de novas técnicas que autorizem conciliar o uso da terra 

e o desenvolvimento da região com a manutenção dos processos ecológicos 

essenciais. Toda APA deve ter zona de conservação de vida silvestre, onde será 

regulado ou proibido o uso dos sistemas naturais. 

As APAs podem abranger mais de um município, sendo um importante 

instrumento de planejamento regional, pois com a organização da comunidade do 

entorno e a aplicação de técnicas adequadas de manejo, é um forte instrumento 

de desenvolvimento sustentável e de resgate de técnicas agrícolas que respeitam 

                                                
10Lei Complementar n.º 39. de 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 03, 
de 31/07/2006AUTÓGRAFO N.º 2903, de 4/10/2006Institui o Plano Diretor do Município da Estância 
Turística de São Roque e dá outras providências.Seção I Da Gestão dos Recursos Naturais. 
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o meio ambiente e garantem o equilíbrio entre a produção agrícola e a 

preservação do meio ambiente. 

 

1.4. Área de Preservação Permanente. 

De acordo com a Constituição Federal,o Estado, a sociedade e o particular só 

podem construir ou exercer atividade no meio ambiente de modo que sejam evitados 

impactos ambientais que prejudiquem a biodiversidade e, consequentemente a 

qualidade de vida da população. 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) estão tuteladas pelo texto 

constitucional no art. 225, §1°, que incumbiu ao Poder Público, para assegurar o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Segundo o Código Florestal, em seu art. 1º, §1º, letra c, inciso II, Áreas de 

Preservação Permanente (APP) são “áreas cobertas ou não por vegetação nativa, 

com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

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

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”11. 

Todas as áreas localizadas nas margens de cursos d’água, de nascentes, de 

acumulações naturais ou artificiais de água, no topo de morros e montanhas, 

encostas acentuadas, chapadas, tabuleiros, dunas, mangues, restingas, entre 

outros. 

São espécies de Áreas de Preservação Permanente as definidas no artigo 2º 

do Código Florestal Federal: 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

                                                
11BRASIL. Legislação de Direito Ambiental. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.417. 
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a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima será: 
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura; 
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metrosde largura; 
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros de largura; 
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% na linha de maior declive; 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 
vegetação12. 

 

As APP também podem ser criadas por ato do Poder Público, nos termos do 

art. 3º do Código Florestal Federal, quando as florestas e demais formas de 

vegetação destinarem-se a:  

a) atenuar a erosão das terras; b) fixar as dunas; c) formar faixas de proteção 
ao longo de rodovias e ferrovias; d) auxiliar a defesa do território nacional a 
critério das autoridades militares; e) proteger sítios de excepcional beleza ou 
de valor científico ou histórico; f) asilar exemplares da fauna ou flora 
ameaçados de extinção; g) manter o ambiente necessário à vida das 
populações silvícolas; e, h) assegurar condições de bem-estar público13. 

 

As APPssão instituídas para garantir a preservação de áreas críticas para o 

equilíbrio dos ecossistemas existentes no entorno, se não for tomada medidas de 

preservação todo o meio ambiente ao redor corre o risco de ser degradado, por isso 

a importância das populações das áreas rurais, que trabalham na agricultura e 

pecuária devem ter o compromisso e a responsabilidade de respeitar e saber que a 

preservação dessas áreas garantirá a sustentabilidade de suas atividades. 
                                                
12BRASIL. Legislação de Direito Ambiental. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.418 
13BRASIL. Legislação de Direito Ambiental. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.419 
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No município de São Roque as APPs são tratadas da seguinte forma: 

Art. 104. O Programa de Repovoamento Vegetal Ciliar das Áreas de 
Preservação Permanente dos Cursos d’Água de São Roque tem como 
objetivo o reflorestamento com espécies nativas das margens dos cursos 
d’água existentes no Município, contribuindo para a proteção das nascentes, 
aliando a produção agrícola à conservação do meio ambiente, devendo ser 
desenvolvidos a curto e médio prazos. 
Art. 105. O programa definido no artigo anterior subdivide-se em: 
I – Sub-Programa Piloto 1 – Programa de Repovoamento Vegetal das APPs 
do Ribeirão Aracaí;  
II – Sub-Programa Piloto 2 – Programa de Repovoamento Vegetal das APPs 
do Ribeirão da Ponte Lavrada, último afluente do Rio Sorocamirim14. 

 

Como foi exposto as APPs são de grande importância no desenvolvimento 

sustentável da região. Áreas de encostas acentuadas, as matas ciliares em áreas 

marginais de córregos, rios e reservatórios, bem como áreas próximas às nascentes, 

sendo bem preservadas, garantem benefícios para a população do entorno que 

garantirá terras mais produtivas, além de um meio ambiente mais equilibrado. 

Essa consciência da importância da manutenção das Áreas de Preservação 

Permanente visa uma produção sustentável em longo prazo na área rural, não o 

imediatismo causado pelas práticas descompromissadas de alguns agricultores com 

o meio ambiente, que não preservam as regiões das quais retiram seu sustento. 

Deve-se sim associar uma produção agrícola saudável, com qualidade ambiental e o 

bem-estar da população.  

Os benefícios criados diante da adoção de boas práticas associadas à 

manutenção dessas áreas vão além de uma unidade de produção rural, adquirindo, 

grande importância social com impactos no ambiente urbano, afetando e 

contribuindo par a melhoria de toda a sociedade. 

 

                                                
14Lei Complementar n.º 39. de 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 03, 
de 31/07/2006AUTÓGRAFO N.º 2903, de 4/10/2006Institui o Plano Diretor do Município da Estância 
Turística de São Roque e dá outras providências.Seção I Da Gestão dos Recursos Naturais. 
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1.5. Reserva Legal 

A Reserva Legal tem como objetivo a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos, conservação da biodiversidade e a proteção de fauna e flora 

nativas. Ela varia de acordo com o bioma e o tamanho da propriedade, no art. 16 da 

lei 4.771/65 há a determinação de:“I – 80% da propriedade rural localizada na 

Amazônia Legal; II – 35% da propriedade rural localizada no bioma cerrado dentro 

dos estados que compõem a Amazônia Legal;III- 20% nas propriedades rurais 

localizadas nas demais regiões do país”15. 

O conceito de Reserva Legal é dado pelo Código Florestal, em seu art. 1°, 

§2°, III, sendo:  

Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a 
de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora 
nativas16. 

 

A área de Reserva Legal tem que existir em toda e qualquer propriedade rural 

brasileira. Isso significa que parte do imóvel deve conter uma reserva florestal. O 

intuito da Reserva Legal é fazer com que os proprietários de áreas rurais tenhamque 

reservar uma parte da vegetação natural em sua propriedade para que o 

ecossistema seja protegido. 

Aárea da Reserva Legal sobrepõe-se à Área de Preservação Permanente, ou 

seja, além de manter intacta a APP, os agricultores ainda devem manter outro 

pedaço da sua fazenda, no mínimo20% coberto de floresta nativa. 

                                                
15BRASIL. Legislação de Direito Ambiental. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.421. 
16BRASIL. Legislação de Direito Ambiental. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.418 
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A localização da Reserva Legal dentro da propriedade deve ser aprovada 

pelo órgão ambiental estadual competente, ou mediante convênio, pelo órgão 

ambiental municipal, ou outra instituição devidamente habilitada. 

Os proprietários de áreas rurais devem determinar essa área de Reserva 

Legal, devendo ser averbadas no Cartório de Registro de Imóveis, é mais uma 

garantia que a lei seja cumprida e seja determinada qual parte da propriedade está 

reservada. Pois a legislação precisa assegurar a preservação e equilíbrio do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. 

 

2. Competência em Matéria Ambiental 

A repartição das competências entre União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal é necessária para que haja autonomia e garanta o desenvolvimento integral 

do exercício das atividades normativas, administrativas e demais funções 

desempenhadas por cada um.“A competência é uma faculdade jurídica atribuída a 

uma entidade, ou a um órgão ou agente do poder público para emitir decisões. 

Competências são as diversas modalidades de poder que se servem os órgãos ou 

entidades estatais para realizar suas funções”17. 

As competências estão enumeradas nos artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 30 da 

Constituição Federal. 

O texto constitucional, mediante a adoção do Princípio da Predominância do 

Interesse, é quem estabelece as matérias relativas a cada um dos entes, caberá à 

União as matérias e questões de interesse geral. Aos Estados as matérias em que 

prevalecerem o interesse regional e aos municípios os assuntos de interesse local. 

                                                
17 TRENNEPOHL, Terence Dorneles. Manual de Direito Ambiental. 5º ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.67. 
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2.1. Competência Legislativa. 

A Competência Legislativa éo poder determinado por lei que possui os entes 

do poder legislativo em elaborar leis sobre os mais determinados assuntos, ficam 

traçados os limites, em razão da matéria, dentro dos quais podem ser elaboradas as 

leis e adequados os assuntos, a que se referem. A Constituição Federal marca a 

competência legislativa dos Municípios, Estados e da União. 

A Constituição Federal de 1988 busca o equilíbrio federativo por meio de uma 
repartição de poderes que se fundamenta na técnica da enumeração dos 
poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os 
Estados (art. 25, § 1º) e poderes definidos indicativamente para os Municípios 
(art.30)18. 

 

A competência legislativa pode ser subdivida em competência exclusiva, em 

competência privativa, competência concorrente e competência suplementar. E há a 

competência material que se divide em exclusiva e comum. 

A competência exclusiva é indelegável. É atribuída a um ente com a exclusão 

dos demais, tal qual afirma o art. 25 §§ 1º e 2º da Constituição Federal. A 

competência privativa é aquela enumerada como própria de um ente, mas ao 

contrário da competência exclusiva pode ser transmitida ou suplementada, tal qual 

expressa o art. 22 da Constituição Federal.A competência concorrente é 

diferenciada pela possibilidade de todos os entes disporem sobre as mesmas 

matérias, desde que observado que as normas gerais são de competência da União, 

prevista no art. 24 da Constituição Federal. Já a competência suplementar atribui 

competência também aos Municípios para que os mesmos legislem sobre as normas 

que suplementem as normas gerais ou que abasteçam a ausência ou omissão 

destas, como apontam os art. 24 § 2º e art. 30, II da Constituição. 
                                                
18TRENNEPOHL, Terence Dorneles. Manual de Direito Ambiental. 5º ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 68. 
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Na competência material, o art. 21da Constituição Federal concede 

exclusivamente a União a competência material e oart. 23 da Constituição Federal 

concede competência comum, pela qual os entes integrantes da federação atuam 

em cooperação administrativa mútua, visando alcançar as finalidades descritas pela 

própria Constituição. 

Todos os entes federadostêm competência para proteger o meio ambiente, se 

houver conflito de competências, deverá ser observado o interesse e incentivado a 

cooperação entre os entes envolvidos. 

2.2.1. Competência Legislativa – União  

 Os entes federados possuem um âmbito de competências legislativa e material 

em matérias ambiental delineado no texto da Constituição Federal. 

Em seu art. 21 da CF, nos inc. IX e XX determinam a competência da União 

para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico social e para instituir diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 

O art. 21 incisos:IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; XVIII - planejar e 
promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as 
secas e as inundações; XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos 
hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; XX - instituir diretrizes 
para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos e XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer 
natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e 
reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus 
derivados. 

 

Já o art. 22 da Constituição Federal estabelece a competência privativa da 

União para legislar sobre: “IV - águas, energia, informática, telecomunicações e 

radiodifusão; XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia e XXVI - 

atividades nucleares de qualquer natureza”. 
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O art. 24 da Constituição Federal, fixa a competência da União e dos Estados 

para legislarem concorrentemente sobre:  

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-
se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

  

 A proteção do meio ambiente é competência de todos, cada ente deve estar 

ciente de sua responsabilidade e garantir as providências necessárias para que lei 

seja cumprida e o meio ambiente preservado. 

 

2.1.2. Competência Legislativa – Estados 

  O principal motivo dos Estados e dos Municípios legislarem é devido ao 

interesse de sua região, são os Estados e ainda mais os Municípios que 

compreendem e observam a realidade ambiental de sua região e que estão 

diretamente ligados aos acontecimentos sociais, o importante é que essa liberdade 

seja dada com empenho e respeito à Constituição Federal, sempre observando e 

cumprindo a Lei Maior. 

  Diante disso a Competência dos Estados se dá quando a Constituição 

Federal determina que ele possalegislar nos casos em que a União seja omissa, ou 

quando for de competência privativa da União (caso do artigo 22 da Constituição 

Federal), pois no contexto da competência privativa da Uniãoo seu parágrafo único 
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estabelece que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 

questões específicas das matérias relacionadas no artigo. 

  A Constituição Federal no art. 2419 estabelecea competência legislativa 

concorrente para União, Estados e Distrito Federal. 

  Deve-se observar que a competência da União restringeem estabelecer 

normas gerais, sendo quecaso a União não crie leis ambientais gerais, pode o 

Estado exercer competência legislativa plena para editar tal lei de caráter geral.Mas 

caso a lei geral venha a ser criada depois pela União, a lei estadual perderá sua 

eficácia naquilo que for contrária á lei federal. 

 

2.1.3. Competência Legislativa – Município 

O Município éapreciado com a competência legislativa suplementar, ou seja, 

pode suplementar a legislação federal ou estadual, no que couber.As competências 

legislativas do Município caracterizam-se pelo princípio da predominância do 

interesse local, com substanciado no artigo 30 da Constituição Federale artigo 182 

da Constituição Federal (competência para um estabelecimento de um plano 

diretor). 

Assim os municípios passaram a contar com a possibilidade mais efetiva em 

legislar sobre assuntos diretamente ligados ao seu município, sua comunidade 

esobre o meio ambiente. 

O art. 3020da Constituição Federal diz que compete aos Municípios legislar 

sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no 

                                                
19Art. 24. I – (...) direito urbanístico; VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição; VII – 
proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico; VIII - responsabilidade por dano ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico. 
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que couber, promoveradequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

No art. 182 da Constituição Federal, parágrafos 1° e 2°, ao tratar da política 

urbana, o texto constitucional impôs aos Municípios com mais de vinte mil habitantes 

a criação de um plano diretor, com o fim de coordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos cidadãos. 

  Dessas regras de competência, combinadas, ainda, com o art. 225 da 

Constituição Federal, conclui-se que os Municípios somente podem legislar em 

matéria ambiental e urbanística sobre assuntos de interesse local, atendendo às 

diretrizes gerais estabelecidas na legislação federal e estadual, podendo estabelecer 

regras específicas mais rígidas, mas nunca mais liberais que as normas federais e 

estaduais. Os Municípios podem e devem legislar em matéria de zoneamento 

urbano-ambiental, mas jamais para reduzir a proteção já alcançada pela lei federal 

ou estadual. 

 

2.2. Competência Administrativa - Executivo 
  

O Poder Executivo tem a função de atuar com base no poder de polícia 

diantedas leis ambientais, sua função é fiscalizar, agir e proteger o meio ambiente. A 

Constituição Federal diz ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

                                                                                                                                                   
20Art. 30. Compete aos Municípios:I - legislar sobre assuntos de interesse local;        II - suplementar a 
legislação federal e a estadual no que couber;        III - instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e 
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;        IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada 
a legislação estadual;        V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial;        VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino fundamental;        VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira 
da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;        VIII - promover, no que 
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano;        IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 
 



 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 4 – nº 1 - 2013 

 

25

Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente, ou seja, o poder executivo deve 

por em prática o direito e o dever de tomar as medidas administrativas para prevenir 

e reparar os danos ambientais, cumprindo o controle público através do estudo 

prévio de impacto ambiental, licenciamento ambiental, monitoramento e auditoria 

ambientais e aplicação das sanções administrativas. 

O art. 23 da Constituição Federal estabelece os casos de competência 

ambiental administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Município 

para:  

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas e VII - preservar as florestas, a fauna e a flora. 

 

Vale ressaltar ainda que: “O parágrafo único do art. 23 da Constituição 

Federal, repassa a uma lei complementar a fixação de normas para a cooperação 

entre os três níveis estatais, a qual deve ter em vista o equilíbrio do desenvolvimento 

e do bem-estar em âmbito nacional”21. 

Porémesta Lei Complementar ainda não se encontra em vigor, fazendo com 

que não haja ainda clara definição na legislação ambiental sobre qual ente 

federativo deve agir para os casos concretos que envolvam competência 

administrativa comum em matéria ambiental. Isso acarreta confusão e divergências 

entre os órgãos administrativos. 

 

2.3. Competência Judiciária 

                                                
21TRENNEPOHL, Terence Dorneles. Manual de Direito Ambiental. 5º ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 74 
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A competência para sanções ambientais são de três naturezas: 

Administrativas, Civil e Penal.Responsabilidade Administrativaresulta da infração de 

normas administrativas sujeitando o infrator auma sanção de natureza também 

administrativa tais como multa, advertência, interdição de atividades, suspensãode 

benefícios, etc.As sanções administrativas requerem a instauração do referente 

processo administrativo punitivo. 

A responsabilidade criminal deriva do cometimento de crimes ou 

contravenção, ficando o infrator sujeito amulta (pena pecuniária) ou perda da 

liberdade - a lei 9.605/98 regulamenta: 

Só se constitui crime ecológico aquilo que estiver definido em lei. Não existe 
crime sem definição legal anteriormente prevista. Vale dizer que ação penal 
relativas aos crimes ecológicos são de natureza pública e só podem ser 
propostas pelo Ministério Público, na forma do Código de Processo Penal22.  

 

AAção penal ambiental é pública incondicionada, sendo necessariamente 

autor o Ministério Público, cabendoação privada nos casos em que não for proposta 

no prazo legal. 

Já os crimes de responsabilidade civil são aqueles que impõem ao infrator a 

obrigação de restabelecer os prejuízos causadospelas condutas danosas aos bens 

ambientais.A parte legítima para intentar é especificamente aquele que sofreu 

prejuízo pela ação ouomissão do infrator. O processo segue as normas do Código 

de Processo Civil. 

A lei 7.347/85, conhecida como a Lei da Ação Civil Pública, prevê a proteção 

do patrimônio público e social e do meio ambiente23. As pessoas jurídicas 

                                                
22BRASIL. Legislação de Direito Ambiental. 5ª ed. São Paulo:Saraiva, 2011, p.327 
23Lei 7.347/85 Art. 1º Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo de ação popular, as ações 
de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I – ao meio ambiente; II – ao 
consumidor; III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV – a 
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estatais,autárquicas e paraestatais, associações civis e o Ministério Público 

configuram como parte legitima para propor AçãoCivil Pública. O pedido da ação 

deve conter condenação em dinheiro ou cumprimento da obrigação de fazer ou de 

nãofazer algo frente, no caso, ao dano ecológico causado. 

O art.109, inciso IV, da Constituição Federal prevê a competência dos juízes 

federais para processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de 

bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas. 

Além das unidades de conservação nacionais, são bens da União  

aqueles arrolados no art.20 da Constituição Federal24.Também compõem o meio 

ambiente e neles estão inseridos outros elementos do ecossistema também 

protegidos por lei, como, por exemplo, a fauna e a flora. 

Deve-se ter em mente que para solucionar problemas de crimes ambientais 

deve predominar a norma que melhor defenda o direito ambiental tutelado.  

 

2.4. Definições de Zoneamento 

                                                                                                                                                   
qualquer outro interesse difuso ou coletivo; V – por infração da ordem econômica e da economia 
popular; VI – à ordem urbanística. 
24Art. 20 da Constituição Federal São bens da União: III -os lagos, rios e quaisquer correntes de água 
de domínio da União que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países e a estes 
se estendam ou provenham, bem como os terrenos marginais, as praias fluviais; IV - as ilhas fluviais 
ou lacustres de tais zonas; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e costeiras; o mar territorial; V - os 
recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; VII - os terrenos de 
marinha e seus acrescidos; VIII - os potenciais de energia hidráulica; IX - os recursos minerais, 
inclusive os do subsolo; X - as cavidades naturais subterrâneas, os sítios arqueológicos e pré-
históricos; XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios; etc. 
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 Segundo Fiorillo “Zoneamento é uma medida não jurisdicional, oriunda do 

poder de polícia, com dois fundamentos: a repartição do solo urbano municipal e a 

designação de seu uso”25. 

 A função do zoneamento é o interesse da coletividade, buscando a melhoria 

da qualidade de vida dos habitantes daquela região.  

 

2.4.1.Zoneamento Ambiental. 

O zoneamento ambiental estabelece uma forma de planejamentodo uso 

eocupação do espaço municipal. O zoneamento ambiental deve englobar a área 

urbana e rural do município, pois elas prescindem de planejamento e do 

estabelecimento de zonas de uso, ocupação e de reserva ambiental. 

O zoneamento ambiental, previsto no art. 9º, II da lei nº 6.938/81, é  
um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente mais 
importante para o direito ambiental. Seria, talvez impossível falar em 
direito ambiental sem a existência do zoneamento ambiental. 
Procura-se, com esse instrumento, evitar a ocupação do solo urbano 
ou rural de maneira desordenada. Para isso, fez-se necessário o 
estabelecimento de critérios legais básicos. Foi com esse objetivo que 
o legislador contribuinte também atribuiu ao Poder Público (União 
Estados, Distrito Federal e Municípios) a incumbência 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” (art.225, §1º, III, da CF e art 9º, VI, da Lei nº 
6.938/81)26. 

 

A Constituição Federal em seu artigo 21, inciso IX, atribuiu competência à 

União para “elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social”. 

                                                
25FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 228. 
 
26SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 165. 
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O zoneamento vem da preocupação de organizar as áreas urbanas, com a 

crescente ocupação das áreas urbanas e o crescimento das cidades, surge a 

necessidade de uma organização mais delimitada, ele vem para organizar esses 

espaços tornando-se ferramenta indispensável para organizar e preservação das 

áreas rurais e de florestas. Oestabelecimento de zonas de usos eocupação do 

espaço urbanocontribui ao estabelecer como metas o zoneamento ecológico, 

considerando o uso do solosegundo a sua capacidade e identificando as áreas que 

devem ser preservadas como reservas naturais. 

O zoneamento ecológico trata-se de um instrumento de organização 
do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, 
obras e atividades públicas e provadas, o qual estabelece medidas e 
padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade 
ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da 
biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a 
melhoria das condições de vida a população (art. 2º do Decreto nº 
4.297/2002)27.  

 

O zoneamento deve ser visto como um ferramentaposta à disposição da 

Administração Pública para o cumprimento da função social dapropriedade e para 

dar efetividade aos princípios que norteiam as políticas ambientais. 

O zoneamento ambiental deve se valer da repartição do solo urbano 

municipal e a qualificação de seu uso, sua função social deve sempre estar a frente 

do direito de propriedade. A Administração Pública, com o poder de 

políciaadministrativa deve atuar com a finalidade de garantir a fiscalização das 

funções da terra, visando o bem-estar da população. O zoneamento ao discriminar 

usos, representa umalimitação do direito dos cidadãos. A propriedade deve respeitar 

primeiramente o seu papel dentro daquela sociedade, não podendo ser utilizada da 

maneiradesejada pelo proprietário sem presta atenção nesses pressupostos. 

                                                
27SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 169. 
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O zoneamento ambiental é mecanismo necessário e imprescindível para o 

desenvolvimento sustentável das cidades. Ele deve consistirna divisãodo território 

em fraçõesnas quais são aprovados determinados usos, devendo também proibir de 

modoabsoluto ou relativo, o exercício de outras atividades. 

O Poder Publico deve determinar medidas de controle e fiscalização das 

medidas praticadas pelo zoneamento ambiental, pois devido a nossa legislação 

precária em punir crimes ambientais, muitos proprietários e pessoas que vivem de 

determinadas atividades poluem e degradam o meio ambiente sem qualquer 

controle. 

O planejamentourbano é essencial para a garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, pois éatravés dele e do controle de usos e de atividades 

no solo do município, que se evita os danos significativos que podem prejudicar 

aqualidade de vida da população daquele município.Porém ainda hoje os requisitos 

para a elaboração do zoneamento ambiental não foram traçados em lei específica, 

estando hoje tal organização acritério de cada ente federado, situação que dificulta o 

estabelecimento de um parâmetromínimo de ações que devem ser observadas 

quando da construção de bases de usos e ocupações no solo do município. 

Há leis existentes que norteia tanto Poder Público quanto os cidadãos na 

construção de parâmetros e mecanismos de ação até a criação de lei específica. 

Adotando compromisso e assumindo responsabilidades o Poder Público deve 

instituir zonas deatuação especial, tendo em vista a preservação, a recuperação ou 

a melhoria daqualidade do meio ambiente. Sendo um instrumento fundamental 

deplanejamento das ações dos entes federados em matéria de proteção e controle 

do uso dos recursosambientais. 
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2.4.2. Zoneamento em São Roque 

O município de São Roque, por ser uma Estância Turística, deve realizar seu 

zoneamento se preocupando com o interesse turístico e ecológico da cidade, diante 

disso, o art. 88 e 89 dispõe: 

Art. 88.Na ZUE - Interesse Turístico - Zona de Urbanização Específica com 
chácaras de recreio somente será permitida a ocupação em padrões de baixa 
densidade associada à obrigatoriedade de manutenção de reservas 
paisagísticas/ambientais permanentes na forma de áreas não construídas, 
que deverão ser parte integrante de qualquer empreendimento.  
Art. 89.São três os perímetros das ZUE – Interesse Turístico, onde deverão 
ser obedecidas as mesmas regras de Usos do Solo, Ocupação e 
Parcelamento do Solo:  
I - Perímetro 1 – Perímetro do Vinho;  
II - Perímetro 2 – Perímetro do Planalto Verde/ Darcy Penteado;  
III - Perímetro 3 – Perímetro Saboó28. 

  

A importância de um bom zoneamento, que seja cumprido e fiscalizado 

garante o equilíbrio do município. 

 
Art. 139. A ZUPA – Zona de Preservação Ambiental compreendem áreas que 
devem ter suas características ambientais mantidas, contribuindo para a 
manutenção das feições paisagísticas da área urbana.  
Parágrafo único. Estão vedados os loteamentos, sendo permitidos os 
desmembramentos de glebas em lotes.  
Art. 140. Nas glebas com dimensões superiores a 5.000,00 m2, situadas na 
ZUPA – Zona de Preservação Ambiental, os desmembramentos estarão 
sujeitos a destinação de áreas públicas compondo o sistema de áreas 
institucionais.  
Parágrafo único. A destinação de área pública não poderá ser inferior a 15% 
da área total da gleba em local na ZUR – md 1, de comum acordo com a 
Prefeitura, observada a Certidão de Diretrizes.  
Art. 141. Na ZUPA – Zona de Preservação Ambiental os desmembramentos 
não serão permitidos em locais onde não haja infraestrutura instalada 
(abastecimento de água, afastamento de esgotos, drenagem e 
pavimentação).  
Art. 142. Nos desmembramentos de glebas destinados à recepção de áreas 
verdes, situados na ZUPA – Zona de Preservação Ambiental, independente 
de suas dimensões, não será exigida a destinação de áreas públicas.  
Art. 143. No interior da ZUPA, são áreas de preservação aquelas situadas no 
interior de faixas de 30 (trinta) metros ao longo de cada uma das margens 
dos cursos d’água, não sendo nelas admitida implantação de edificações 
permanentes.  

                                                
28Lei Complementar n.º 40.de 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 04, 
de 31/07/2006 AUTÓGRAFO N.º 2904, de 4/10/2006 – Capítulo IV Do Zoneamento. Seção I 
DaMacrozona de Urbanização Específica 
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Art. 144. Na ZUPA – Zona de Preservação Ambiental serão permitidos usos 
ligados ao turismo (hotéis, flats, resorts), lazer, estação de radiotransferência 
e residencial com serviço opcional.  
Art. 145. Na ZUPA – Zona de Preservação Ambiental será admitida a 
Transferência de Potencial Construtivo para ZUR-ad até o limite de 1,8 no 
lote receptor29. 

  

O município de São Roque possui um zoneamento preocupado com as áreas 

de preservação ambiental, porém a fiscalização deve ser eficiente e estar de acordo 

com o que está determinado na lei orgânica da cidade. 

 

2.5. Plano Diretor do Município 

O Plano Diretor é uma ferramenta política de desenvolvimento do Município. 

Sua principal finalidade é conduzir o Poder Público e a sociedade, na construção de 

espaços urbano e rural, na oferta de serviços públicos essenciais, visando garantir 

melhores condições de vida para todos. A Constituição Federal estabelece em seu 

art. 182, § 1º, aobrigatoriedade do plano diretor para cidades com mais de vinte mil 

habitantes. Em seus artigos 182 e 183, ao tratar da Política Urbana, colocou o Plano 

Diretor como o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana. 

No art. 182, §2º da Constituição Federal, oconstituinte mostrou-se preocupado 

com a relativização do direito de propriedade, aoconsiderar que este apenas deve 

prevalecer quando estiver cumprindo sua função social, que ocorre quando se está a 

obedecer às disposições contidas no PlanoDiretor. É exatamente nos Planos 

Diretores Municipais que se encontramdeterminações sobre o ordenamento da 

                                                
29Lei Complementar n.º 40.de 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 04, 
de 31/07/2006 AUTÓGRAFO N.º 2904, de 4/10/2006 – SEÇÃO II Da Macrozona de Consolidação 
Urbana. 
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Cidade e sobre a criação de zonas com diferentesusos, zonas com diferentes 

formas de ocupação e zonas de proteção total, no aspectoambiental. 

De acordo com o Estatuto da Cidade, integra o Plano Diretor o zoneamento 

ambiental e osplanos de desenvolvimento econômico e social. Inclui também o da 

disciplina do parcelamento, do uso e daocupação do solo, o que fez do plano diretor 

o principal instrumento da política urbanabrasileira. 

Em síntese, para que o Plano Diretor efetivamente cumpra 
sua função constitucional, deverá harmonizar as diferentes 
regras jurídicas de Meio Ambiente Cultural, Meio Ambiente 
Artificial, Meio Ambiente do Trabalho e Meio Ambiente Natural 
adaptadas concretamente ao Município, dentro do critério 
básico, já comentado, de assegurar a brasileiros e 
estrangeiros que aqui residam o trinômio vida – trabalho – 
consumo.30 

 

O Plano Diretor tem lugar de destaque na política municipal, éatravés dele 

que a propriedade urbana poderá atender a sua função social, regulando 

ocrescimento do município de forma a garantir a qualidade de vida dos habitantes, 

seu crescimento econômico e social,combinado com a devida proteção ambiental,  

OPlano Diretor serve também como parâmetro diretivo para o plano 

plurianual, asdiretrizes orçamentárias, e o orçamento anual. Assim, toda utilização 

de recursomunicipal deverá ser norteado pelos preceitos do plano diretor da cidade. 

O que se espera do Plano Diretor é que haja meios para garantir e incentivar 

a participação popular na gestão do município,que proponha soluções para a 

melhoria da qualidade da gestão pública local, que aponte caminhos para um 

desenvolvimento regional economicamente viável, justo a todos os cidadãos e 

ecologicamente equilibrado. 

2.5.1. Plano Diretor do Município de São Roque 

                                                
30FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p.476. 
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OPlano Diretor deveinstrumentalizar o cumprimento da função social do 

território urbano mediante umplanejamento. Para elaboração do Plano Diretor há a 

necessidade de aprovação nolegislativo municipal e deve contar com ampla 

participação dos cidadãos. No Plano Diretor de São Roque estabelece: 

Art. 6º. Para o Município cumprir suas funções sociais ficam estabelecidos 
os seguintes objetivos: 
I – conservação da mancha contínua de mata que constitui arco florestado 
ocupando aproximadamente 40% da área municipal (entorno do Morro do 
Saboó, as áreas contíguas ao limite do Município de Araçariguama, o 
extremo ocidental junto à divisa com o Município de Itapevi, tanto norte como 
sul, e as áreas de nascentes do Sorocamirim / Alto da Serra)31; 

 O Plano Diretor do município de São Roque procura determinar claramente 

em seu texto a preocupação em garantir a correta destinação de seus espaços: 

Art. 7º.A propriedade imobiliária urbana do Município da Estância Turística 
de São Roque cumpre sua função social com o atendimento dos seguintes 
requisitos: 
I – ser utilizada como suporte de atividades ou usos de interesse urbano, 
que incluem habitação, comércio, prestação de serviços e produção 
industrial com processos não poluentes, bem como a expansão e 
manutenção de terrenos cobertos por vegetação, para fins de lazer ao ar 
livre e proteção de recursos naturais; 

II – não comprometer os usos rurais lindeiros aos perímetros urbanos 
estabelecidos nesta Lei Complementar, seja através de ocupação urbana 
irregular, seja através de processos poluentes que venham a comprometer 
esses usos32. 

 Outra importante informação contida no Plano Diretor é a divisão do 

município em macrozonas, cada uma com seu perfil e destinação adequada. 

Art. 55.A Macrozona Rural é a parcela do território municipal onde não 
existem ocupações de caráter urbano, com altas declividades associadas a 
substratos graníticos e filitos, incluindo a maior parte dos remanescentes de 
matas nativas; tem como objetivo a preservação das nascentes e dos cursos 
d’água, sendo área preferencialmente definida para os programas de 

                                                
31Lei Complementar n.º 39. de 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 03, 
de 31/07/2006AUTÓGRAFO N.º 2903, de 4/10/2006Institui o Plano Diretor do Município da Estância 
Turística de São Roque e dá outras providências.Capítulo I Das Disposições Preliminares. 
 

32Lei Complementar n.º 39. de 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 03, 
de 31/07/2006AUTÓGRAFO N.º 2903, de 4/10/2006Institui o Plano Diretor do Município da Estância 
Turística de São Roque e dá outras providências.Capítulo I Das Disposições Preliminares. 
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preservação ambiental municipal e que tenham reflexos em toda a bacia do 
Médio Tietê / Sorocaba. 
§ 1o. Esta macrozona engloba regiões com particularidades ambientais a 
serem preservadas, tais como o Alto da Serra, o Morro do Saboó e parte da 
Fazenda São Joaquim (Bairro Butantã), parte da Área de Preservação 
Ambiental da Represa de Itupararanga e setores da Reserva da Biosfera do 
Cinturão Verde de São Paulo. 
§ 2o. Será permitida a exploração agropecuária, desde que a cobertura 
vegetal existente seja integralmente preservada, nos termos da legislação 
ambiental aplicável, e que sejam utilizadas técnicas produtivas que permitam 
a conservação ambiental.  
§ 3o. Nesta Macrozona ficam proibidos os parcelamentos do solo para 
finalidades urbanas, inclusive para chácaras de recreio cuja área seja inferior 
a 20.000,00 m2 (vinte mil metros quadrados), nos termos das normas do 
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.  
§ 4o Nesta Macrozona ficam permitidos os empreendimentos destinados ao 
usufruto da paisagem (hotéis, resorts, circuitos de arvorismo, entre outros) 
desde que não alterem as feições ambientais e paisagísticas locais e 
respeitem as regras de parcelamento rural33. 

 Essa organização é necessária para que o município cumpra a sua função 

social e ambiental. Na preocupação do município de São Roque a preservação de 

determinadas áreas é fundamental para o desenvolvimento equilibrado do 

município. 

As áreas de preservação devem estar bem determinadas, a Lei 

complementar nº 39 do Município de São Roque é clara em determinar as Áreas de 

Interesse Especial, diante delas a Administração Pública deve zelar que sejam 

cumpridas as determinações da mesma lei: 

Art. 10. As Áreas de Especial Interesse constituem recortes territoriais 
associados a diretrizes, projetos e programas futuros.  
Art. 11. Ficam instituídas no Município da Estância Turística de São Roque 
as seguintes Áreas de Especial Interesse, indicada na Carta VIII – Áreas 
de Especial Interesse: 
I – Áreas de Especial Interesse Ambiental (AEIA) – quando destinadas à 
preservação ambiental de territórios específicos do Município, públicos 
e/ou privados; 

                                                
33Lei Complementar n.º 39. de 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 03, 
de 31/07/2006AUTÓGRAFO N.º 2903, de 4/10/2006Institui o Plano Diretor do Município da Estância 
Turística de São Roque e dá outras providências.SEÇÃO IIDo Macrozoneamento. 
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II – Áreas de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) – quando destinadas à 
estruturação dos espaços públicos, instalação ou melhorias de 
infraestrutura, aplicação de instrumentos de regularização fundiária34. 

 
 

 No Município de São Roque, por ser uma Estância Turística, o Plano Diretor 

foi todo elaborado prestigiando os recursos naturais e turísticos da cidade. No Plano 

Diretor do Município em seu art. 23 ele determina as normas gerais de parcelamento 

do solo: 

Art. 23.Nenhum parcelamento do solo para fins urbanos será permitido em 
terrenos que apresentem uma ou mais das seguintes condições:  
I – coberto por vegetação protegida pelo disposto no Código Florestal;  
II – localizado em área de preservação ambiental;  
III – alagadiço e sujeito a inundações, antes de tomadas as providências para 
assegurar o escoamento das águas;  
IV – presença de material nocivo à saúde, sem que o terreno seja 
previamente saneado;  
V – inadequado à edificação devido a condições geológicas;  
VI – com declividade superior a 30%;  
VII – localizado em zona onde o loteamento ou desmembramento, ou ambos, 
sejam proibidos por esta Lei Complementar e sua regulamentação35. 

  

A organização e a eficácia do plano diretor depende de uma boa fiscalização 

da administração pública. O art. 42 de Plano Diretor de São Roque é claro ao 

determinar a forma como será realizada as edificações em áreas rurais, juntamente 

com o art. 54 da mesma lei, regulamenta o parcelamento do solo: 

Art. 42. Nenhum conjunto de edificações poderá ser construído em glebas 
que apresentem uma ou mais das seguintes condições:  
I – coberto por vegetação protegida pelo disposto no Código Florestal;  
II – localizado em área de preservação ambiental;  
III – alagadiço e sujeito a inundações, antes de tomadas as providências para 
assegurar o escoamento das águas;  
IV – presença de material nocivo à saúde, sem que o terreno seja 
previamente saneado;  
V – inadequado à edificação devido a condições geológicas;  
VI – com declividade superior a 30%. 
Art. 54. Fica excluído da regularização tratada nesta Lei Complementar todo 
parcelamento irregular e clandestino do solo, ou parte dele, que apresente 
uma das seguintes características:  

                                                
34Lei Complementar n.º 39. De 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 
03, de 31/07/2006AUTÓGRAFO N.º 2903, de 4/10/2006Institui o Plano Diretor do Município da 
Estância Turística de São Roque e dá outras providências.SEÇÃO IIDas Áreas de Especial 
Interesse. 
35Lei Complementar n.º 40. De 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 04, 
de 31/07/2006 AUTÓGRAFO N.º 2904, de 4/10/2006SEÇÃO I - Das Normas Gerais para 
Parcelamento do Solo 
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I - tenha sido executado em terreno de aterro com material nocivo à saúde;  
II - tenha sido executado em terreno cujas condições geotécnicas o indicam 
como inadequado para o assentamento urbano;  
III - tenha sido executado em terreno alagadiço ou sujeito a inundação. 
Parágrafo único. Na impossibilidade de correção das situações previstas 
neste artigo, deverá o empreendedor desfazer o parcelamento, objetivando o 
retorno da área à condição de gleba, devendo, ainda, executar as obras e 
serviços necessários para sanar eventuais danos ambientais causados pelo 
parcelamento36. 

  
 A preocupação com as áreas de preservação devem ser expressas e garantir 

uma eficiente fiscalização: 

Art. 164. Não serão regularizadas em nenhuma hipótese, as edificações que:  
I - avançarem sobre áreas de preservação permanente, fundos de vale, faixas 
de escoamento de águas pluviais, galerias, canalizações, linhas de 
transmissão de energia de alta tensão, oleodutos e faixas de domínio de 
rodovias;  
II - avançarem sobre logradouros ou áreas públicas;  
III - não tenham condições de habitabilidade37. 

 
 É fundamental que esteja claro e determinado no plano diretor a forma de 

atuação e de implementação das políticas que garantirão a preservação do meio 

ambiente e a utilização que será permitida nesses espaços, pois a clareza em seu 

texto determina a efetivação de suas propostas. 

 

3. Da Usucapião 

O instituto da usucapião teve sua origem em Roma, aproximadamente em 

300 a. C: 

A sua primeira manifestação caracterizou-se por uma posse prolongada 
durante o tempo exigido pela Lei das XII Tábuas: 2 anos para os imóveis e 1 
ano para os móveis e as mulheres, pois o usus também foi uma das formas 
de matrimônio na antiga Roma. Posteriormente, o prazo para bens imóveis 
passou para 10 anos entre os presentes e 20 entre ausentes. Mais tarde 
passou-se a exigir uma posse apoiada num justo título e na boa-fé38. 

 

                                                
36Lei Complementar n.º 40. De 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 04, 
de 31/07/2006 AUTÓGRAFO N.º 2904, de 4/10/2006 - III Da Regularização do Parcelamento do Solo 
Urbano. 
 
37Lei Complementar n.º 40. De 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 04, 
de 31/07/2006 AUTÓGRAFO N.º 2904, de 4/10/2006 - Capítulo VI Das Disposições Transitórias e 
Finais. 
38DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas. 27ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, v. 4, p. 170. 
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Com a evolução da sociedade, as regras e direitos evoluíram e o instituto da 

usucapião foi adquirindo várias espécies. Trabalharemos a usucapião de bens 

imóveis, que se define como a aquisição da propriedade pelo decurso de tempo 

estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei, ou seja, a 

usucapião é o meio de aquisição da propriedade originária, não existe qualquer 

relação com o titular anterior, é um direito real pela posse prolongada, aquisição esta 

obtida após a decretação da sentença judicial declaratória onde os efeitos retroagem 

à data em que o direito pleiteado se constituiu. 

 

3.1. Teoria Geral da Usucapião 

As regras quanto da Usucapião estão previstas no Código Civil, nos artigos 

1238 ao 1244. Afinalidade da usucapião declarada no Código Civil, é garantir a 

possibilidade do possuidor solicitar ao juiz que seja declarada adquirida a 

propriedade imóvel por usucapião, sendo que a declaração obtida é título hábil para 

o registro no Cartório de Registro de Imóveis, tornando assim o possuidor 

proprietário do bem imóvel. 

Com a usucapião, portanto, a lei procura fazer justiça, na medida em que 

protege aquele que faz boa utilização do bem, não protegendo aquele que com sua 

inércia não utilizou o bem ou não se opôs a sua utilização por outra pessoa. 

A usucapião é um direito novo, autônomo, independente de qualquer ato 
negocial provindo de um possível proprietário, tanto assim que o transmitente 
da coisa objeto da usucapião não é o antecessor, o primitivo proprietário, mas 
a autoridade judiciária que reconhece e declara por sentença a aquisição por 
usucapião39. 

 

                                                
39DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas. 27ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, v.4, p. 173. 
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A usucapião possui pressupostos básicos: coisa hábil, justo título, posse, 

transcurso de tempo e boa-fé. A posse que deve ser em sua maioria mansa, 

pacífica, contínua e exercida publicamente com animus domini (intenção de dono), e 

o tempo, que também deve estar vinculado a posse, ou seja, deve haver um tempo 

contínuo da posse do bem. 

A propriedade é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXII da 

Constituição Federal, tem sua função admitida como princípio constitucional, artigo 

5º, XXIII da Constituição Federal. Preceitua a propriedade como função social, 

procurando garantir ao cidadão o direito à moradia, a uma vida digna, nesse ponto 

de vista a usucapião é mais uminstrumento que garante aos cidadãos direitos 

fundamentais. 

A usucapião se preocupa em fazer cumprir a função social da terra, ou seja, 

para você ter o direito a propriedade deve fazer bom uso desse direito, esse bem 

deve cumprir sua função social, a terra deve ser produtiva, habitada, destinada a 

moradia e suprir as necessidades básicas daquelas pessoas envolvidas. O 

possuidor que não dá a devida destinação, não tem o direito a sua utilização, 

perdendo a posse para aquele que realmente cuida e vive daquele bem. 

A usucapião permite a quem a disputa adquirir de forma originária a 

propriedade de um bem, porém é um direito muito subjetivo, devendo-se analisar 

todo o caso concreto para que se analise tal direito. Essa relação com o tempo e a 

posse, depende de vários fatores, entre eles a boa-fé, pois se observa muitas 

pessoas realizando usucapião de terras tituladas, áreas de preservação ambiental, 

reservas ecológicas, agindo com má-fé e se aproveitando da quantidade excessiva 

de ações no judiciário para se prevalecer desse tipo de direito. 
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3.2. Das espécies de Usucapião 

Como já esclarecido a usucapiãoé uma forma de aquisição da propriedade 

imóvel, obtida através de declaração feita pelo juiz por sentença, devendo ocorrera 

posse ininterrupta por determinado período de tempo, nas condições estabelecidas 

pela Lei. 

São as suas espécies: o ordinário, o extraordinário e o constitucional que se 

ramifica em especial urbano e especial rural. 

 

  

3.2.1. Usucapião Ordinário 

A usucapião ordinária de acordo com o artigo 1.242 do Código Civil é a 

aquisição do domínio por tempo mínimo determinado, sem interrupção devidamente 

comprovada, sendo ainda utilizada com boa-fé. 

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 
incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. 
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel 
houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do 
respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele 
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse 
social e econômico. 

 

Como demonstra o artigo acima, o Código Civil admite duas formas de 

configuração do justo título. O prazo de usucapião será reduzido para cinco anos, 

quando o possuidor adquiriu o imóvel por justo título, em caráter oneroso e o registro 

houver sido cancelado por qualquer motivo, e que o possuidor tenha estabelecido 

moradia no imóvel ou nele haja realizado investimentos de interesse social e 

econômico. Maria Helena Diniz determina: 

Quem tiver o registro cancelado ou bloqueado poderá valer-se do art. 1242, parágrafo 
único do Código Civil e do art. 214, da LRP para convalidá-lo, declarando, mediante 
usucapião, a sua titularidade e boa-fé. Trata-se da posse trabalho, que, para atender 
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ao princípio da sociedade, e dar efeito prático à função social da posse, punindo a 
inércia do proprietário e prestigiando o possuidor, reduz o prazo de usucapião, dando 
origem à usucapião ordinária abreviada ou, como preferem alguns autores, à 
usucapião ordinária social40. 

 

Na usucapião ordinária a posse deve ser contínua e incontestada, exercida 

com animus domini (intenção de ter o direito de propriedade), durante o lapso 

prescricional determinado por lei. Deve ser mansa e pacífica não podendo ser 

clandestina, nem violenta. 

Outro importante requisito para a usucapião ordinária é o decurso de tempo, 

esse lapso de tempo deve ocorrer sem interrupção, nem oposição. E há o justo 

título, que caracteriza o sujeito estar gozando da boa posse. E finaliza com a boa-fé, 

o justo título exterioriza-se e ganha solidez na boa-fé. Justo título e boa-fé são 

cumulativos, um não pode existir sem o outro. 

Ao ignorar o vício ou impossibilidade que lhe impede a aquisição da coisa é 

possuidor de boa-fé. A ciência do vício que impede o domínio da propriedade pelo 

usucapiente descaracteriza a boa a fé, no entanto a caracterização da má-fé depois 

de consumado o lapso de tempo necessário para a usucapião não impede a 

aquisição do domínio.  

No art.1.243, possibilita computo de posses anteriores a do possuidor, desde 

que seja adequada e oportuna, essa posse anterior deve ter sido a justo título e de 

boa fé, caso contrario o mais apropriado é que o possuidor  realize a sua própria 

contagem de tempo. 

 

3.2.2. Usucapião Extraordinário 

                                                
40DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas. 27ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, v.4, p. 184. 
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As modalidades de usucapião situam-se no tempo de aquisição do imóvel. A 

usucapião extraordinário é a modalidade de usucapião mais longa, sendo de quinze 

anos no caput do artigo 1238 do Código Civil e havendo a possibilidade da redução 

de dez anos segundo seu parágrafo único, como veremos a seguir: 

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente 
de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por 
sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de 
Imóveis. 
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se 
o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele 
realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 

 
O artigo 1.238 do CC exige lapso de tempo de 15 anos, independente de 

título e boa-fé. A posse deve ocorrer sem interrupção e possuir como seu o imóvel, a 

sentença servirá de título para o Registro de Imóveis. O parágrafo único do mesmo 

artigo reduz o prazo para dez anos se o possuidor reside no imóvel habitualmente 

ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 

A preocupação com a função social da propriedade fica clara, pois o 

possuidor estabelecer o imóvel como morada habitual ou nele realizou obras de 

caráter produtivo, o prazo reduz para dez anos. É mais direcionado para imóveis 

rurais, mas não exclui os imóveis urbanos, cabendo ao magistrado analisar e aplicar 

o prazo de dez anos. 

Ocorrendo posses nesses termos, não podemos contestar o direito à 
prescrição aquisitiva. Na realidade, se por um lado o usucapiente adquire o 
domínio, aquele que eventualmente o perde sofre a punição por sua desídia e 
negligência em não cuidar do que é seu. Como já acentuamos, o preço da 
posse é a permanente vigilância. Esse último aspecto fica mais ressaltado no 
usucapião extraordinário41. 

 

Na usucapião extraordinária o legislador prestigia o possuidor que dá 

serventia para a terra, torna a terra produtiva, dando uma destinação social, e 

                                                
41VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Direitos Reais. 8º ed. São Paulo: Atlas; 2008, v.. 5, p. 196 
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desprestigia aquele que tendo o direito sobre a terra não cumpriu com sua função 

social. 

 

3.2.3. Usucapião Especial Urbano 

Regulado pelo art. 182 da Constituição Federal, foi concebido o instituto da 

usucapião urbana, e completado no art. 183 da Constituição Federal, 1.240 do 

Código Civil, bem como nos arts. 9º e seguintes da Lei nº 10.257/01 do Estatuto da 

Cidade. 

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou 
à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
§ 2º O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido 

ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
Nesta modalidade, além de requisito geral de posse mansa e pacífica com 

animus domini, exige-se o prazo de cinco anos para a aquisição da propriedade. É 

necessário, portanto, que o usucapiente resida no imóvel e não seja proprietário de 

outro, além de limitar a área usucapienda em 250m2. 

Esta modalidade de usucapião é mais um instrumento da política urbana, mas 

também de justiça social, na medida em que prestigia o possuidor que utiliza o 

imóvel como sua moradia e de sua família, ao mesmo tempo em que promove a 

urbanização racional. Não se admite que o possuidor de imóvel de maior dimensão 

exerça pretensão somente quanto ao teto constitucional de 250m2, usucapindo 

somente parte do prédio. 

A ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do 
Ministério Público. O autor terá os benefícios da justiça e da assistência 
jurídica gratuita, inclusive perante o cartório de registro de imóveis. A 
usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de 
defesa, valendo a sentença que o reconhece como título para o registro no 
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Cartório de Registro de Imóveis. Na ação judicial de usucapião especial 
urbano, o rito processual a ser observado é o sumário42. 

 

O art. 9º do Estatuto da Cidade não se referea área somente como fez o 

dispositivo constitucional, mas mencionou “edificação urbana”. Sendo assim também 

são usucapíveis por esta modalidade os apartamentos. E o § 2º deste artigo, deixa 

claro que pode ser obtida somente uma vez. Há também a ressalva de não ser 

possível a usucapião de bens públicos.  

Buscando a proteção familiar, é permitido a acessão das posses no art. 9º, 

§3º do Estatuto da Cidade: “para os efeitos desse artigo, o herdeiro legítimo 

continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel 

por ocasião da abertura da sucessão” 

 A usucapião especial somente pode ser atribuída a quem tiver a posse. 

O Estatuto da Cidade através da usucapião especial busca o desenvolvimento 

sustentável, o apoio à família e às políticas sociais, beneficiando o marido, a mulher 

ou ambos, independentemente do estado civil. 

 

3.2.4. Usucapião Especial Rural 

 A usucapião especial rural foi contemplada pela Constituição Federal em seu 

art. 191, pelo Código Civil, no art. 1.239 e pela Lei nº 6.969/81, que regulou 

inteiramente a matéria antes disciplinada pelo chamado Estatuto da Terra. 

A Lei nº 6.969/81 veio dissipar todas as dúvidas, estabelecendo  normas 
sobre a aquisição, por usucapião especial, de imóvel rural possuído por cinco 
anos ininterruptos, independentemente de justo título e boa-fé, desde que: a) 
o imóvel não exceda a 25 hectares ou seja igual a um módulo rural; b) o 
possuidor, que não seja proprietário rural ou urbano, o torne produtivo com 
seu trabalho, nele tendo sua morada; e c) haja sentença judicial declaratória, 
que sirva de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis43. 

                                                
42DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas. 27ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, v.4, p. 188. 
43DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas. 27ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, v.4, p. 191. 
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 A usucapião rural busca incentivar o homem do campo a permanecer no 

campo e incentivá-lo à produtividade da terra, como forma de garantir a função 

social da propriedade e desestimular as propriedades improdutivas. Por exigir o 

trabalho produtivo, este instituto ficou conhecido como pro labore. 

 Quando se referir à área localizada em zona rural, o legislador deixa claro que 

adotou como critério a localização e não a destinação dada ao imóvel, sendo 

utilizado o mesmo critério para fins de incidência de IPTU e ITR, pois a cobrança 

deste ou daquele imposto é um indicativo para a espécie de usucapião cabível, o 

rural ou o urbano. 

 É impossível, portanto, a usucapião de terra com dimensão inferior ao módulo 

rural, pois o Estatuto da Terra teve por finalidade acabar com a fragmentação de 

terra em minifúndios antieconômicos. O art. 2º da Lei nº 6.969/81 permitia a 

obtenção por usucapião de terras particulares e devolutas. Porém a Constituição 

Federal, tornou impossível usucapir terras devolutas (art.191, parágrafo único da 

Constituição Federal). Neste caso as terras devolutas cuja usucapião se operou 

antes de 1988, tem direitos de usucapir, se o prazo for preenchido antes da nova 

ordem constitucional. 

 Usucapião só pode ser realizado em terras particulares, sendo proibido em 

terras públicas. Em terras públicas devido ao princípio da imprescritibilidade de 

terras públicas, são de todos, não havendo como privilegiar um em detrimento de 

outro. Já as áreas de proteção ambiental pública ou privada, é devido sua função 

social, o ambiente ecologicamente equilibrado é direito difuso, que abrange a todos, 

não podendo um direito individual prevalecer em detrimento de um direito difuso. 
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 Essa fiscalização das áreas de preservação ambiental é indispensável para 

que a legislação seja cumprida e que não ocorra usucapião de áreas que devem ser 

protegidas e preservadas. O que tem ocorrido é que por ignorância, ou por falta de 

políticas públicas de conscientização e fiscalização bem elaboradas dos Municípios, 

Estados e União, essas áreas estão sendo devastadas com a bandeira de tornar 

área improdutiva em área produtiva, porém a finalidade dessas áreas não são a 

agricultura ou a pecuária e sim para garantir o equilíbrio da fauna e flora tão 

devastada e mal cuidada de nosso país. 

Terras para realizar usucapião com destinação a agricultura e pecuária existe 

aos montes em nosso país, basta apenas que haja compromisso e organização dos 

órgãos responsáveis para determinar a boa utilização desses espaços. 

 

4. Da Usucapião em Áreas Protegidas 

A usucapião de áreas protegidas mostra-se possível nas propriedades que 

não são públicas,ou seja nas privadas, onde a usucapião é realizada devido a 

grandes propriedades que não cumprem sua função social, o conhecimento as leis 

ambientais se faz fundamental para determinar as verdadeiras destinações dessas 

áreas protegidas. Como já explanado em terras públicas devido ao princípio da 

imprescritibilidade de terras públicas, não pode haver qualquer tipo de apropriação. 

 

4.1. Realidade Social em Áreas Ocupadas 

Nossa sociedade tem a cultura de que área “desocupada”, de florestas, matas 

são área improdutiva se esquecem de que determinadas áreas não são para uso da 

população, essas áreas devem ser preservadas, pois garantem o equilíbrio das 
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áreas construídas e das atividades que são realizadas no entorno dessas áreas. As 

Áreas de Preservação Ambiental e as Áreas de Preservação Permanente são 

constantemente ocupadas de modo irregular pela população, seja para 

estabelecimento de moradia, para plantações e pecuária, seja para desenvolvimento 

de atividades econômicas das mais diversas. 

O crescimento das áreas urbanas, já bem degradadas, faz com que pessoas 

de grandes cidades busquem municípios do interior para garantirem uma melhor 

qualidade de vida, porém ao chegarem à zona rural com a intenção de fixar moradia, 

ou executar algum empreendimento o município que não tiver um bom zoneamento 

ambiental e um plano diretor comprometido com o meio ambiente, ficará 

desprotegido pelo grande contingente de pessoas que vem a esses municípios, sem 

a consciência e a responsabilidade necessária. 

O próprio Estado patrocina verdadeiros abusos ao desrespeitar a legislação 

de forma flagrante, construindo de forma irregular ou mesmo cedendo áreas de 

interesse da comunidade para organizações diversas.Porém, muitas vezes o Poder 

Público também fica a mercê de loteamentos clandestinos, ou de áreas invadidas 

que são públicas, ou de áreas de preservação que devem ser protegidas.  

O Estatuto da Cidade visa garantir e harmonizar moradia, segurança da posse 

e meio ambiente. Quem não tem a posse não pode utilizar da coisa. O município de 

São Roque, diante do programa de regularização fundiária determina: 

Art. 138.O Programa de Regularização Fundiária tem como objetivo promover 
a regularização dos parcelamentos irregulares e clandestinos identificados 
como AEIU 5 – Regularização Fundiária. 
§ 1º  Os parcelamentos do solo para fins urbanos implantados ilegalmente 
poderão ser regularizados com base em lei específica que contenha no 
mínimo: 
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VIII – a possibilidade de aplicar o desfazimento do parcelamento naquelas 
situações onde a manutenção do empreendimento atente contra a 
integridade dos assentados e do meio ambiente44. 

 

No aspecto da propriedade, a Constituição Federal de 1988, reconhece o 

direito de propriedade, entretanto, porém esse direito não é absoluto, há limitaçãodo 

direito de propriedade. Esse direito está limitado pelo princípio da função social 

dapropriedade, ou seja, a propriedade tem a função de servir aos interesses da 

sociedade, não podendo ficar sujeita a atividades de exploração imobiliária 

ouimprodutivas. Deve haver um aproveitamento da propriedade, a propriedade 

localizada na área urbana deveser loteada e não protegida para valorização 

imobiliária. Igualmente, as terrasprodutivas devem ser utilizadas para essa 

finalidade, ou seja, auferir riquezas paraa coletividade com a produção agrícola, 

pecuária, entre outras. 

Todas as modalidades de usucapião podem envolver conflitos 

socioambientais, especialmente quando a área em discussão está situada em uma 

área ambientalmente frágil, APA, APP ou em Unidades de Conservação. 

Asressalvas ambientais que se impõem pelo Código Florestal (Lei nº 4.771/65) 

e demais normas federais, estaduais e municipais que dispõem da matéria, não 

tratam de restrições à transferência do domínio, mas do exercício dos poderes do 

proprietário, que no caso das restrições ambientais se dirigem especialmente ao 

uso, não dificultando a liberdade de transferir a propriedade a outrem. 

                                                
44Lei Complementar n.º 39. de 8 de novembro de 2006 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 03, 
de 31/07/2006AUTÓGRAFO N.º 2903, de 4/10/2006Institui o Plano Diretor do Município da Estância 
Turística de São Roque e dá outras providências.Seção  IV Dos Programas de Redução das 
Desigualdades Sociais. 
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As ocupações irregulares em APAs E APPs vêm ocorrendo com frequência 

pela propagação de loteamentos irregulares, e pela inexistência de infraestrutura 

nessas áreas. 

Deve haver ummonitoramento e controle ambiental como ferramenta 

indispensável para um planejamento ambiental, que permitirá não apenas o 

desenvolvimento do processo de regularização, mas também a construção de um 

sistema de gestão equilibrado.  

A melhor forma de se controlar esses impactos é o monitoramento das áreas 

de interesse público, planejamento municipal, projetos de educação ambiental, e o 

controle da especulação imobiliária. 

 

4.2. Das restrições e da impossibilidade da Usucapião em Áreas Protegidas 

Públicas. 

O Patrimônio Nacional é o conjunto de bens naturais que, em razão de sua 

elevada importância para a Nação, estão sob especial tutela do Poder Público. 

A Constituição Federal como já visto consagra o princípio da propriedade e de 

sua funçãosocial.Na qualidade de princípio constitucional deve a função social ser 

obedecida por toda espécie depropriedade, seja pública, seja privada. 

A Constituição Federal deixa claro a sua preocupação em constitucionalizar o 

institutoda função social como princípio fundamental da ordem jurídica brasileira. 

São exemplos: 

Art. 5°, XXIII da CF: A propriedade atenderá a sua função social; 
Art. 170 da CF: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
Art. 182, § 2° da CF: A propriedade urbana cumpre sua função social 
quandoatende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor. 
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Art. 186 da CF: A função social é cumprida quando a propriedade rural 
atende,simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores. 
 

A vedação à usucapião dos bens públicos é prevista no art. 102 do Código 

Civil e noart. 183, §3º da Constituição Federal. 

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

 

Os bens públicos têm como característica a sua imprescritibilidade. 

Umparticular jamais poderá adquirir a posse de uma terra pública ao longo dos anos 

já que opilar que sustenta o Poder Público reside no princípio constitucional da 

supremacia do interesse público sobre o privado que ampara todos os atos que 

devam serpraticados pela Administração Pública, sob pena de cometer atos que 

sejam ilegais e atémesmo inconstitucionais. 

Diante disso, em analogia ao que diz Silvio Rodrigues45, a invasão de terras 

públicas, ou a utilização da usucapião é ilegal, nãoencontrando qualquer respaldo 

para sua possível regularização, pois também diante do princípio da legalidade 

administrativa se prevê que o administrador público sópossui competência para 

prática de atos quando encontrar respaldo expresso em lei. 

  Esta proibição é uma segurança para toda a sociedade, já que esses bens 

são coletivos, pertence a toda comunidade e, portanto, pela sua própria natureza o 

particular não podem tê-los como dono. Caso contrário as áreas públicas que devem 

                                                
45RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Direito das Coisas. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v.5, p.116. 
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ser protegidas como matas, florestas, áreas de preservação ambiental, áreas de 

preservação permanente e as reservas legais seriam todas ocupadas 

criminosamente, prejudicando ainda mais o meio ambiente que deve ser equilibrado. 

Mesmo sendo proibido muitos posseiros e pessoas inescrupulosas vivem da 

capacidade de apropriação indevida e ilegal de muitas dessas áreas públicas que 

deveriam ser protegidas. 

  Os bens públicos, principalmente as áreas públicas protegidas estão isentas 

das ações de usucapião, embora infelizmente possam ser objeto de apossamento, 

não se podendo adquirir a sua propriedade através desse instituto. O que deve 

haver é um esclarecimento maior à comunidade, a efetivação do poder de polícia do 

município e a organização dos poderes executivos, legislativos e judiciárias coibindo 

práticas cada vez mais comuns em nossa áreas públicas de matas. 

 

4.3. Das restrições e da possibilidade da Usucapião em Áreas Protegidas Privadas. 

Os proprietários de áreas de proteção ambiental têm direitos e obrigações de 

natureza ambiental, que se não cumpridos provocama responsabilidade objetiva ou 

civil por danos ambientais.O não cumprimento da Função Ambiental da propriedade 

rural pode também ocasionar a desapropriação porinteresse social, ou se a terra não 

estiver sendo zelada, pode haver usucapião por quem dela cuidar. 

O princípio da função social da propriedade sustenta que a propriedade não é 

um direito, mas umafunção social. Enquanto o proprietário cumpre com suas 

responsabilidades perante a propriedade rural e de suas áreas de proteção 

ambiental, atrelando-se a uma função ou dever social, ele estáexercendo com seus 

deveres, seus atos devem serprotegidos. Não o cumprindo ou cuidando 
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inadequadamente de sua propriedade, torna legítima a interferência do poder 

público paraempenha-lo ao cumprimento de sua função social de proprietário. 

Há interesse do Estado de que terras produtivas permaneçam em mãos 
trabalhadoras e não com proprietário improdutivo. Há também o intuito de 
fixar a pessoa no campo46. 

 

Segundo o art. 182, § 4a, III da Constituição Federal, quando a propriedade 

não atender a sua função social, poderá haver a chamada desapropriação-sanção 

pelo Município com pagamentos em títulos da dívida pública, ou com títulos da 

dívida agrária pela União Federal para fins de reforma agrária, só não se 

enquadrando a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, e não 

tendo o seu proprietário outra, e a propriedade produtiva. 

Poderá haver a propositura de usucapião de áreas particulares protegidas 

que não se tem conhecimento de quem é seu dono, pessoas que há muitos anos 

tenha deixado a posse de sua propriedade, porém quem se sentir no direito pela 

área de mata protegida, deve saber que esse direito está vinculado a muitos deveres 

que não se pode utilizar o meio ambiente como bem entender. 

Na propriedade privada, mesmo que seja a propriedade privada de áreas 

protegidas (áreas de preservação ambiental e áreas de preservação permanente), o 

proprietário não tem direito absoluto e individual sobre ela, poisde um lado o 

proprietário tem o direito deexercitar o gozo de sua propriedade,como um direito 

subjetivo, de outra parte talexercício vem garantido por um dever maior, queé a 

adequação desse uso com o direito da coletividade, que vem reveladonas funções 

socioeconômicas e ambiental dessamesma propriedade. 

                                                
46VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Direitos Reais. 8º ed. São Paulo: Atlas, 2008, v. 5, p. 207. 
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 Por isso a usucapião dessas áreas vem repleta de responsabilidades. O 

Poder Público tem a obrigação de fiscalizar e exercer todo seu poder de polícia para 

saber que destinação essas pessoas ou grupos de pessoas estão fazendo nas 

áreas em que estão pedindo usucapião. Cada município, com um bom plano diretor, 

onde os poderes que integram aquele município trabalhem em harmonia e 

comprometimento podem garantir que o meio ambiente seja respeitado. 

Garantir que não sejamdestinadas áreas que devam ter outra função 

ambiental, áreas para moradia devem ter designação correta. Isso evitará a moradia 

de grupos que causam desmatamentos, queimadas, poluição, ocupação 

desordenada, erosão e tantos outros prejuízos ao meio ambiente em áreas que 

deveriam estar intactas. Há áreas corretas para se fazer usucapião, quem assume 

área de proteção ambiental deve saber que há uma destinação específica para 

ela.Compete ao município fiscalizar e fazer com que se cumpra a lei. 

 

Conclusão 

Conclui-se que o Brasil ainda tem muito que caminhar na busca de uma 

linguagem clara e determinante a respeito da importância do meio ambiente e de 

quem é a responsabilidade pela efetiva fiscalização e controle das práticas abusivas 

contra o meio ambiente. 

A falta de responsabilidade diante dos problemas propostos faz com que os 

entes federativos não assumam suas responsabilidades efetivas em matéria 

ambiental, fragilizando todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e dificultando as 

práticas de gestão ambiental, pois não há critérios e assim cada ente administra de 

acordo com sua visão e interesses, que na maioria dos casos prejudica 

principalmente o próprio meio ambiente que tanto deveria ser zelado. 
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Não há fórmula pronta, depende de conscientização, não basta cobrar do 

poder público, ele é o maior responsável sim, é ele quem deve fazer boas leis, dar 

maior liberdade de ação aos municípios, ter um maior comprometimento com a 

fiscalização das práticas criminosas contra o meio ambiente e garantir que os 

culpados sejam punidos. Mas a sociedade, a comunidade também deve se 

organizar e procurar fazer sua parte, dando a devida destinação as propriedade, 

zelando pelo bem comum, pelo coletivo e denunciando práticas erradas. 

A propriedade não é absoluta, a comunidade responsável precisar dar a 

devida destinação à propriedade quando assim o exigir, o direito a usucapião será 

comprovado no Poder Judiciário, porém ele é um direito que deve observar vários 

pressupostos, que se forem preenchidos nada mais justo que se faça valer, porém 

quem o exige deve saber o que está pedindo e se comprometer a responder por 

algo que pode transcender o individual e aplicar-se a uma área de preservação, que 

merece cuidado especial. 

A propriedade, tutelada constitucionalmente, não comporta mais em nossa 

legislação brasileira o caráter absoluto, diante do direito a responsabilidades.O 

direito ambiental, como direito difuso e fundamental, necessita ainda de maior 

efetividade, não somente efetividade judicial, mas especialmente a conscientização 

de cada cidadão, de cada empreendedor, e do próprio poder público. 
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