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RESUMO

Considerando-se a cidade como o local de realização da dignidade da pessoa 

humana, o presente estudo versou sobre a concepção de cidades sustentáveis. Em 

especial, foram tratados dos direitos à moradia e ao meio ambiente. Sob a ótica do 

direito à cidade, tornam-se inadmissíveis a existência de conflitos entre tais direitos, 

bem como posições que visam conferir primazia a um deles sem se atentarem para 

a característica de encontrar-se diante de direitos humanos fundamentais, que 

devem ser igualmente tutelados, por serem indispensáveis para a sobrevivência 

decente. Para tanto, foram arroladas leis e doutrinas, tanto a nível nacional quanto 

estrangeiro, a fim de demonstrar a importância de tais direitos. Ainda foram 

coletados e analisados acórdãos oriundos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, para ilustrar o modo como o aventado conflito entre mencionados 

direitos vem sendo tratado no âmbito do Poder Judiciário. Verificou-se que os 

aludidos direitos nem sempre vêm sendo compatibilizados pelo Poder Público, 

havendo o privilegiamento de um em detrimento do outro. Visando harmonizar 

citados direitos, foi exposta a regularização fundiária de assentamentos localizados 

em áreas urbanas. 

PALAVRAS-CHAVE: Cidade. Sustentabilidade. Moradia. Meio Ambiente. 

Regularização.



ABSTRACT

Considering the city as the site of the dignity of the human person, this study 

expounded on the design of sustainable cities. In particular, they were treated the 

rights to housing and the environment. From the perspective of the right to the city, 

become inadmissible the existence of conflicts between such rights and positions 

that seek to give priority to one of them without heed for the characteristic to find in 

front of fundamental human rights, which should also be protected because they are 

indispensable for decent survival. For both, were enrolled laws and doctrines, both 

national and foreign level, in order to demonstrate the importance of such rights. 

Even were collected and analyzed originated Court of Justice of the State of Minas 

Gerais, to illustrate how the rumored conflict between these rights is being addressed 

within the judiciary. It was found that alluded rights have not always been matched by 

the Government, with the primacy of one over the other. To harmonize these rights, it 

was exposed to regularization of settlements located in urban areas.

KEY WORDS: City. Sustainability. Housing. Environment. Regularization.
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