
 

 1 

 
 

A ILEGALIDADE DOS “CONDOMÍNIOS FECHADOS”: 
UMA AFRONTA AO DESENHO DA CIDADE E A MOBILIDADE URBANA 

 

Vanessa de Castro Rosa 
Doutoranda – Direito Político e Econômico - UPM 

vanisros@hotmail.com 
 

Resumo 

A partir de uma pesquisa qualitativa, explicativa e bibliográfica, com base no método 

materialista-histórico, o presente artigo aborda a expansão dos “condomínios fechados” na 

sociedade brasileira contemporânea, com o objetivo de analisar a legalidade destes 

empreendimentos e seus impactos ambientais no tocante à mobilidade urbana. Justifica-se tal 

estudo diante da expansão da privatização do espaço público, promovida por tais “condomínios 

fechados”, que impactam negativamente o desenho urbanístico da cidade, interferindo na 

mobilidade, gerando danos ambientais indiretos e promovendo a segregação social. Do ponto de 

vista jurídico, os “condomínios fechados” não existem, pois não se enquadram no loteamento 

urbano (lei 6766/79), não são condomínios nos moldes do Código Civil, como também não se 

enquadram no 8º da lei 4591/64, referente aos condomínios edilícios. Desta forma, ao arrepio da 

lei, os “condomínios fechados” se proliferam, constituindo verdadeiros bairros fechados, que 

formam ilhas no desenho urbanístico da cidade, dando ensejo ao fechamento de ruas públicas por 

seus moradores, os quais passam a controlar o acesso e impedir o fluxo de veículos e pessoas, 

em busca da mesma segurança e do mesmo status que os ditos “condomínios fechados” afirmam 

propiciar. Assim, a cidade vai se tornando um espaço hostil, segregador e antidemocrático, 

privilegiando-se alguns em detrimento de todos. 

 

Palavras chave: Condomínio fechado; Mobilidade urbana; Ilegalidade. 

 

Introdução 

Os “condomínios fechados” são um fenômeno social facilmente encontrado nas cidades 

brasileiras, principalmente nas capitais e cidades mais ricas ou próximas a estas. No início, era 

mais comum nas classes econômicas mais altas, por terem um custo muito elevado, tanto no 

valor da casa, quanto na taxa de condomínio. Hoje, já são frequentes na chamada classe média, 

inclusive mediante financiamento do Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida. 

 

Embora um fenômeno social, presente nas cidades brasileiras, o chamado “condomínio 
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fechado” não encontra guarida no ordenamento jurídico, sendo, portanto, espaços de ilegalidades, 

razão pela qual a expressão está grafada com aspas, por ser uma nomenclatura não oficial e 

construída ao arrepio da legalidade. 

 

O termo mais correto seria “loteamento fechado”, seguindo a lei 6.766/79, por constituir 

uma forma de parcelamento do solo, com a abertura de novas vias públicas ou o prolongamento 

destas. Contudo, a referida lei não prevê a possibilidade de fechamento destas vias, razão pela 

qual se usa o termo entre aspas, por não ser um instituto legalizado. 

 

A adoção do termo “condomínio fechado” é mais popularizada e difundida, especialmente 

por empreendimentos imobiliários, que vendem lotes individualizados, decorrentes de loteamento, 

mas com as vias públicas e áreas verdes e de lazer fechadas ao público externo.  

 

Esta nova forma de ocupar o espaço e morar consiste em verdadeira forma de privatização 

do espaço público, em detrimento da sociabilidade e de uma forma coletiva de viver em 

sociedade. Porém, esta privatização do espaço público enfrenta uma série de problemas legais, 

sociais, econômicos e psicológicos, especialmente, no tocante ao desenho da cidade e a 

mobilidade urbana, objetos da presente análise, a partir de uma pesquisa qualitativa e 

bibliográfica. Espera-se demonstrar a ilegalidade dos “condomínios fechados” e como eles podem 

violar princípios urbanísticos de mobilidade e sustentabilidade das cidades. 

 

Ilegalidade dos “Condomínios Fechados” 

Os “condomínios fechados” representam grupos de pessoas que se unem como forma de 

buscarem, especialmente, proteção e segurança, o pertencimento a alguma comunidade alivia a 

tensão, traz a sensação de “escolta”, partindo da ideia de que a parceria fornece algum tipo de 

suporte (BITTAR, 2011, p. 38), assim a segurança e proteção almejadas não são somente físicas, 

mas também psicológicas. 

 

Assim, “as comunidades fornecem aos indivíduos é a complementação da existência pela 

identidade. Nesse sentido, a linguagem da identidade se torna a linguagem social” (BITTAR, 2011, 

p. 39), ou seja, as comunidades, na forma de “condomínios fechados” buscam fornecer a seus 

moradores uma identidade, expressa em códigos comuns como mesmo estilos de casas, mesmos 

carros, mesmas roupas, mesmas marcas e mesmos desejos. 

 

Esta identidade pautada numa linguagem social consubstanciada em aspectos materiais, 

em ícones de riqueza, é uma característica do primado do individualismo imposto pelo modo de 
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vida capitalista; 

O desprestígio da interação em tempos de individualismo se dá pela prioridade da 
significação social pelo ter do que pelo ser. Este é um fator de dissolução da 
solidariedade social que funciona como uma espécie de pressão para a 
despersonalização, para o conflito moral, exacerbando a incapacidade de 
entendimento e compreensão nas relações intrasubjetivas e intersubjetivas, o que 
acaba por culminar numa dificuldade de mútua compressão entre as pessoas [...]. 
(BITTAR, 2011, p. 36). 

Este fenômeno de segregação fortalece o discurso da diferença e impossibilita o 

reconhecimento do outro (BITTAR, 2011, p. 40), e, consequentemente, acarretando a 

desvalorização e o desrespeito do outro, da sociedade e dos valores sociais e comunitários, o que 

dificulta o estabelecimento de políticas públicas comuns, para benefício do todo e não somente de 

alguns indivíduos, dificultando em muito a forma de se pensar no direito à cidade sustentável, 

além de colocar em risco a própria essência da democracia que é a convivência harmônica com o 

diferente. 

 

Do ponto de vista psicológico, os condomínios representam verdadeiros camarotes, que 

destacam e acirram as diferenças entre as classes sociais, transformando a casa em mercadoria 

de luxo, ícone de riqueza, sofisticação e separação do resto da comunidade e não mais um lugar 

para se morar, descansar e constituir sua família. Sobre esta nova forma de viver em sociedade: 

Além dos danos que causa a bens específicos, o comercialismo corrói o 
comunitarismo. Quanto maior o número de coisas que o dinheiro compra, menor o 
numero de oportunidades para que as pessoas de diferentes estratos sociais se 
encontrem. É o que podemos ver quando vamos a um jogo de beisebol e 
contemplamos os camarotes especiais ou, em situação inversa, observamos o 
resto do estádio a partir deles. O desaparecimento do convívio entre classes 
outrora vivenciado nos estádios representa uma perda não só para os que olham 
de baixo para cima, mas também para os que olham de cima para baixo. Algo 
semelhante vem acontecendo na sociedade como um todo. [...] Não é bom para a 
democracia e nem sequer é uma maneira satisfatória de levar a vida. (SANDEL, 
2012, p. 212) 

Já sob o prisma jurídico, o “condomínio fechado” se apresenta como ilegal, pois não é 

condomínio, já que todos os lotes estão individualizados, e as áreas comuns, na verdade não são 

comuns e sim públicas, por decorrer de loteamento, o qual não pode ser fechado, por contrariar a 

lei 6766/79, que regula o parcelamento do solo urbano. 

 

Acerca da ilegalidade de tais “condomínios fechados” José Afonso da Silva é enfático: 

As prefeituras deverão negar autorização para esse tipo de aproveitamento do 
espaço urbano, exigindo que se processe na forma de plano de arruamentos e 
loteamento ou desmembramento, que não se admite sejam substituídos por forma 
condominial, como se vem fazendo. Vale dizer, os tais “loteamentos fechados” 
juridicamente não existem; não há legislação que os ampare, constituem 
distorções e uma deformação. (1992, p. 315). 
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As áreas consideradas pelos moradores dos “condomínios fechados” como áreas comuns 

são, na verdade, áreas públicas, sendo que assim, que se opera o registro do loteamento já no 

projeto devem estar definidas tais áreas, que, automaticamente, passam ao domínio do município, 

nos termos do art. 22 da lei 6766/79. 

 

Desta forma, as ruas, praças, playgrounds e áreas verdes e de lazer dos loteamentos são 

do domínio municipal, portando, consistem em áreas públicas, afetadas ao interesse público, de 

modo que não podem, simplesmente, ser apropriadas pelos moradores locais, em detrimento da 

coletividade. 

 

Existe a possibilidade de se realizar um condomínio de casas, quando a gleba é dividida 

em lotes individualizados, ligados aos demais proprietários por uma relação convencional, com a 

reserva de áreas comuns e sem implantação de vias públicas. As áreas internas comuns do 

condomínio são privadas, logo, o custo de sua manutenção é dos próprios moradores, tendo em 

vista que não há obrigação de transferir o domínio ao município. 

 

Esta possibilidade de condomínio tem amparo legal no art. 8º da lei 4591/64: 

Art. 8º Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o 
promitente comprador, o cessionário dêste ou o promitente cessionário sôbre êle 
desejar erigir mais de uma edificação, observar-se-á também o seguinte: 

a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou 
assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e 
também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas 
casas, como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e de 
partes comuns, que corresponderá às unidades; 

b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de dois ou mais 
pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, aquela 
que eventualmente fôr reservada como de utilização exclusiva, correspondente às 
unidades do edifício, e ainda a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, 
que corresponderá a cada uma das unidades; 

c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas em 
comum pelos titulares de direito sôbre os vários tipos de unidades autônomas; 

d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para 
as vias públicas ou para as unidades entre si. (BRASIL, 1964) 

 
Impende destacar que esta lei não se aplica aos loteamentos urbanos, tendo em vista que 

estes são tratados pela lei 6.766/79, logo, não se pode confundir o condomínio edilício de casas 

com o loteamento urbano, pois são modalidades ontologicamente distintas (SARMENTO FILHO, 

2012, p. 41), conforme visto acima. 

Neste sentido, Arnaldo Rizzardo ensina: 

[...] não é possível fazer do loteamento propriamente dito um condomínio fechado. 
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A rigor, todo loteamento constitui uma expansão da cidade, pelo caráter público 
das vias e equipamento, enquanto o condomínio envolve uma copropriedade nas 
coisas de uso comum, sem interferência do Poder Público na prestação de 
serviços especiais, como limpeza e manutenção das vias. (RIZZARDO apud 
SARMENTO FILHO, 2012, p. 41). 

 

Assim, admite-se que o condomínio seja fechado ao acesso público, por se tratar de uma 

área privada, a cargo dos próprios moradores, situação que não se confunde com o loteamento, o 

qual está relacionado com a expansão urbana da cidade. 

 

A questão se torna tormentosa, diante do fato que tais “condomínios fechados” são 

abastecidos pelos serviços públicos de coleta de lixo, asfaltamento, sinalização de ruas e 

iluminação pública, embora o acesso ao público externo seja proibido. Tal situação evidencia que 

são verdadeiros bairros públicos, inseridos na cidade, contudo, auferem as benesses do Estado, 

gozam dos serviços públicos, custeados por toda coletividade, mas dela se isolam segregando os 

equipamentos públicos e áreas verdes para desfrute exclusivo dos moradores. 

 

Outra questão fulcral e polêmica no debate sobre a legalidade dos “condomínios fechados” 

se relaciona com a possibilidade, ou não, de desafetação do bem público de uso comum do povo 

– ruas públicas – para ser objeto de concessão de uso de bem público aos moradores, a fim de 

permitir o fechamento da via ao público externo. 

 

Autores administrativistas como Hely Lopes Meirelles (falecido em 1990), Toshio Mukai e 

Eurico de Azevedo possuem entendimento acerca da possibilidade de fechamento de ruas de 

loteamento para formar “condomínio fechado” com base no art. 8º da lei 4591/64, já para 

Diógenes Gasparini não se aplica a lei 4.591/64, mas pode ser objeto de concessão de uso 

exclusivo para particulares (SARMENTO FILHO, 2012, p. 31,34). 

 

De outra parte, autores como Paulo Affonso Leme Machado, José Carlos Freitas, Luís 

Roberto Barroso, Eduardo Sarmento Filho e tantos outros afirmam não ser possível a desafetação 

para outorga de uso exclusivo, pois ofenderia ao princípio da supremacia do interesse público 

(SARMENTO FILHO, 2012, p. 48, 51). 

 

De acordo com Di Pietro “quando a concessão implicar utilização de bem de uso comum 

do povo, a outorga só é possível para fins de interesse público” (DI PIETRO, 2014, p. 772), ou 

seja, a concessão só pode ser feita no interesse público da coletividade e não apenas em favor de 

pequeno grupo em detrimento dos demais. 
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Na mesma esteira, Irene Nohara ao explicar o instituto da concessão de uso de bem 

público assevera a necessidade de a concessão manter a destinação ao interesse público: 

O bem de domínio do Estado é trespassado ao particular, que deve manter a 
destinação de interesse coletivo. Não há possibilidade de a concessão ser 
utilizada para atender a finalidades de interesse particular do concessionário, 
exceto se o uso privativo constituir a própria finalidade do bem. (2016, p. 733) 

Desta forma, dificilmente será possível ou viável uma concessão de uso de bem público 

para um determinado número de moradores, em detrimento do interesse coletivo, segregando 

parte da população do acesso a áreas verdes, ruas e equipamentos urbanos, além de dificultar o 

trânsito e a mobilidade urbana. 

 

Mobilidade Urbana e o Desenho Da Cidade 

 

A mobilidade urbana, devido a sua importância e necessidade de implantação e 

organização ganhou reconhecimento legislativo, através da lei 12.587/12, que instituiu a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, a qual deve ser conjugada com o Plano Diretor e o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado, nas regiões metropolitanas. 

 

O objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana é contribuir para o acesso universal à 

cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos 

princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento 

e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2012). 

 

A elaboração de um plano de mobilidade urbana exige a necessidade de pensar o 

desenho da cidade de acordo com as necessidades não só de seus moradores, mas além destas, 

de forma a permitir a interligação com outros planos dos municípios vizinhos, a fim de permitir o 

acesso universal à cidade, ou seja, um interesse muito maior do que o de seus atuais moradores. 

A cidade deve ser planejada e desenhada para o futuro. 

 

Por esta razão, o planejamento de mobilidade urbana deve estar de acordo ou inserido no 

Plano Diretor e com os demais planos urbanísticos atinentes à região metropolitana ou outra, bem 

como em conformidade com os planos setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e 

gestão do uso do solo (BRASIL, 2012), pois a cidade deve ser pensada e desenhada em busca de 

sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. 
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Vale registrar os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana: 

Art. 7o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos: 

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à 
acessibilidade e à mobilidade; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas 
cidades; e 

V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 
contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. (BRASIL, 2012). 

A partir da compreensão destes objetivos, fica evidente a necessidade de se pensar o 

impacto dos “condomínios fechados” na quebra do desenho da cidade, formando ilhas que 

impedem o fluxo de transporte e movimentação dentro da cidade, forçando desvios que 

aumentam o tempo no trânsito e o maior uso de veículos automotores, por obrigar as pessoas a 

contornarem estas ilhas que são formadas por “condomínios fechados” cada vez maiores. 

 

Imperioso destacar que o fechamento dos loteamentos, na forma dos “condomínios 

fechados” contraria todos os objetivos da política nacional de mobilidade urbana ao acirrar as 

desigualdades, promovendo segregação social, privatizando o acesso aos serviços básicos e 

equipamentos sociais, prejudicando as condições urbanas da população no que se refere à 

acessibilidade e à mobilidade, além de aumentar os custos ambientais e socioeconômicos dos 

deslocamentos de pessoas e cargas na cidade, por serem obrigadas a contornar tais 

“condomínios”. 

 

Ressalta-se que a ligação das vias – ruas ou estradas – do loteamento com o traçado 

básico do sistema viário principal constitui requisito para a aprovação do projeto de loteamento, 

nos termos da lei 6.766/79, como forma de evitar que a cidade se torne um “somatório de 

loteamentos fechados, sob pena de instituir-se verdadeiro caos urbano” (SARMENTO FILHO, 

2012, p. 52). 

 

Ilegalidade Do Fechamento De Ruas 

De igual modo, o fechamento arbitrário de ruas públicas, feito pelos próprios moradores, 

para formarem espécie de “condomínio fechado”, em busca de segurança, constitui verdadeiro 

desrespeito ao espaço público, além de gerar problemas sociais e urbanísticos, como, por 

exemplo, a quebra do desenho da cidade, com a formação de ilhas que cerceiam a mobilidade do 

munícipio. 
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O desejo por segurança não se apresenta como motivo legítimo e suficiente para fechar 

ruas públicas e impedir o direito de ir e vir dos demais cidadãos, pois não há relação direta entre 

ambos os fatores, conforme já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ), ou seja, o 

simples fechamento de ruas não resolverá eventuais problemas de segurança pública existentes 

no local, podendo, no caso, que moradores contratem segurança privada se assim o desejarem. 

 

Neste sentido, já decidiu o STJ: 

Processual Civil e Administrativo. Condomínio. Logradouro Público. 
Reconhecimento. Competência da Câmara de Vereadores. Acórdão recorrido 
adequadamente fundamentado. Lei Municipal 3.317/2001. Validade. Lei 
6.766/1979. Bem de uso comum do povo.  

1. Discute-se a validade da Lei Municipal 3.317/2001, que reconheceu como 
logradouro público (e nomeou) via que, segundo o impetrante, é particular, pois 
pertencente a condomínio fechado (vila).  

2. A discussão destes autos reflete a triste realidade das cidades brasileiras, em 
que os moradores isolam-se por medo, não apenas em suas casas, mas também 
fechando vias de acesso, como as de condomínios.  

3. In casu, as denominadas "ruas particulares internas do condomínio" são, 
em verdade, vias asfaltadas, com meio-fio, sarjetas, postes de iluminação, 
rede aérea de energia elétrica e tráfego de veículos automotores, em nada 
lembrando veredas para pedestres, como as que existem em tantos 
condomínios edilícios. Os imóveis lá localizados constituem pequenos sobrados, 
murados e com portões. No início da rua principal, há grade metálica guardada por 
seguranças particulares. 

[...]  

10. A natureza pública ou privada de logradouro urbano não depende apenas 
da vontade dos moradores. No momento em que o particular parcela seu 
imóvel e corta vias de acesso aos diversos lotes, o sistema viário para 
circulação de automóveis insere-se compulsoriamente na malha urbana. O 
que era privado torna-se parcialmente público, uma vez que os logradouros 
necessários ao trânsito dos moradores são afetados ao uso comum do povo 
(art. 4º, I e IV, da Lei 6.766/1979).  

11. A Municipalidade é senhora da necessidade de afetação dos logradouros 
ao uso público, para, então, declará-los como tal. No caso dos autos, esse 
reconhecimento pelo Legislativo é evidentemente adequado.  

12. Embora compreensível a preocupação dos moradores com sua segurança, 
sentimento compartilhado por todos os que vivem nos grandes (e cada vez mais 
também nos médios e até pequenos) centros urbanos brasileiros, não se coloca, 
no nosso Direito, a possibilidade de formação de comunidades imunes à ação do 
Poder Público e às normas urbanísticas que organizam a convivência solidária e 
garantem a sustentabilidade da Cidade, para as presentes e futuras gerações.  

13. Ademais, a argumentação relativa à segurança dos moradores é, na presente 
demanda, desprovida de relação direta com a medida impugnada. Isso porque o 
reconhecimento da natureza pública do logradouro não impede, por si, que o 
Poder Municipal, nos limites de sua competência, permita o fechamento de vias de 
acesso ou que os moradores contratem segurança privada para o local.  

14. Recurso Ordinário não provido. 

(STJ - RMS: 18107 RJ 2004/0049419-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 
Data de Julgamento: 25/08/2009, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 
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04/05/2011) (negritei) 

Tanto as ruas de um “condomínio fechado” (derivado de um loteamento) com as ruas dos 

bairros da cidade são públicas, logo, inviável o seu fechamento a bel-prazer de seus moradores, 

configurando tal ato como ilegal, sem permissão do respectivo órgão público municipal 

competente. 

 

Ademais, há que se ter em mente que somente o Poder Público Municipal – Câmara ou 

Prefeitura (a depender da legislação local) – é competente para declarar a natureza da rua como 

pública ou privada, bem como permitir ou não seu fechamento. 

 

Contudo, mesmo havendo tal permissão, mister se faz investigar os impactos sociais de tal 

medida, à luz do desenho da cidade e de seu plano de mobilidade urbana, pois a cidade deve ser 

pensada de forma global, isto é, sem fragmentações, a fim de verificar a legalidade ou não de tal 

permissão, já que o interesse privado não pode se sobrepor ao interesse público. 

 

Desta forma, teria que se comprovar que a concessão de uso privativo do bem público 

(ruas públicas) por parte de apenas alguns moradores não prejudicará o interesse coletivo, não 

privará os cidadãos de acesso a bens públicos como áreas de lazer, praças e áreas verdes, nem 

afetará os planos urbanísticos e de mobilidade urbana. 

 

Importante registrar a lei do município de São Paulo – lei 16.439/16 – que permitiu o 

fechamento de vilas e ruas sem saída, desde que não prejudique o trânsito local, não cesse a 

visão da vila, nem impeça o acesso a áreas verdes, equipamentos públicos e serviços de 

emergência. Contudo, a coleta de lixo deverá ser feita na via principal, de modo que os moradores 

deverão depositar o lixo no local adequado para o recolhimento. Contudo, esta não é a realidade 

dos “condomínios fechados” que se expandem desordenadamente pela cidade. 

 

Considerações Finais 

A expansão dos “condomínios fechados” é mais do que um fenômeno social que se 

expande pelas cidades brasileiras, pois tem graves repercussões não somente na malha urbana, 

mas no sentimento de sociabilidade, de pertencimento à cidade e na valorização do espaço 

público, como espaço de convivência entre todas as classes sociais. 

 

Estes “condomínios fechados” são vendidos como mercadoria de alto preço e de luxo e 

requinte, como forma de se garantir a separação de classes através de seus muros, guaritas e 

portarias. Configuram verdadeira privatização do espaço público, não encontrando respaldo legal 
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para sua existência jurídica. 

 

Os “condomínios fechados” não são condomínios, pois nestes as áreas internas são 

privadas, não podendo haver uso ou alienação em discordância das normas convencionais, os 

custos internos são rateados pelos próprios moradores. Também não são loteamentos, pois 

nestes não há a possibilidade de fechamento de vias, já que formam novos bairros da cidade, 

sendo que as vias públicas, áreas verdes e equipamentos urbanos são públicos, com acesso livre 

a todos. 

 

De outro lado, não há a possibilidade de se desafetar os bens públicos do loteamento, 

para, sob forma de concessão de uso de bem público, permitir o fechamento de vias, impedindo o 

acesso aos equipamentos urbanos e áreas verdes, enquanto o Poder Público assume a prestação 

de serviços públicos básicos (luz, água, coleta de lixo, segurança). 

 

Também se mostra ilegal o fechamento arbitrário de ruas pelos próprios moradores, sob os 

mesmos motivos dos “condomínios fechados”, haja vista que configuram indevida privatização do 

espaço público em detrimento da coletividade, além de afrontarem a sociabilidade, impactam 

drasticamente no desenho da cidade, contrariando a necessidade de planejamento e de 

articulação dos planos urbanísticos, com os planos setoriais e principalmente o plano de 

mobilidade urbana. 

 

A cidade deve ser vivida coletivamente, deve ser pensada, desenhada e planejada para 

todos destas e das próximas gerações, as medidas tomadas hoje terão impactos na cidade de 

amanhã, de modo que é imprescindível um compromisso ético e social com a valorização do 

espaço público, com a sustentabilidade da cidade e principalmente com o respeito ao outro. 

 

Somente a partir de valores éticos e sociais compartilhados é possível conjugar o espaço 

público sem camarotização, para que a cidade não seja recortada em pedaços dispersos e 

desconexos, prejudicando a vida de todos e impedindo de se construir uma cidade sustentável 

para as presentes e futuras gerações. 

 

Por ora, os “condomínios fechados” configuram violações aos direitos de ir e vir, ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, a mobilidade urbana e a sustentabilidade das cidades. 

Existem vários projetos de lei, no Congresso Nacional, para regularizá-los, do ponto de vista 

jurídico é fácil, basta mudar ou criar institutos de forma a permitir tal fenômeno. Mas a questão é: 

que tipo de cidade se terá no futuro? 
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