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RESUMO 

 

 

Este trabalho se propõe a analisar aspectos jurídicos e urbanísticos relacionados aos 

loteamentos projetados e aprovados de acordo com os requisitos da Lei Federal de 

Parcelamento do Solo Urbano, nº 6766/79 e que após a sua aprovação, realizam o fechamento 

de suas áreas por grades ou muros. Configurando-se os chamados loteamentos fechados. 

Partindo da hipótese de que estes empreendimentos são despidos de legalidade, observamos 

que a proliferação deste tipo de empreendimento é justificada pelo aumento da violência 

urbana que assola nossas cidades e sua inserção tem provocado impactos espaciais e sociais 

nas cidades. Para esta análise foi realizado um levantamento bibliográfico da doutrina e 

legislação brasileira atual e foram identificados alguns loteamentos fechados que serviram 

como exemplos. O objetivo deste trabalho foi comprovar a hipótese de ilegalidade, tendo em 

vista a desvirtuação das características inerentes ao loteamento previsto na legislação 

urbanística brasileira e a apropriação por particulares específicos das áreas públicas existentes 

nestes empreendimentos, realizando assim a privatização de espaços públicos. O Poder 

Público Municipal tem contribuído com a proliferação destes empreendimentos, seja por sua 

inércia fiscalizatória, seja quando, com base no uso privativo de bem público por particular, 

expede Permissão de Uso autorizando seu fechamento. A ilegalidade dos loteamentos 

fechados é imperceptível à sociedade, pois estes empreendimentos são confundidos com 

Condomínios, sendo este último, instituído e fundamentado no Direito Civil. Desta forma, 

com base no estudo realizado, fundamentado sob a doutrina e legislação aplicáveis à matéria, 

comprovamos a hipótese de ilegalidade aqui levantada. 

 

 

Palavras-chave: Loteamento fechado. Condomínios. Apropriação do espaço público.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This project aims at reviewing the legal and urban issues related to the house developments 

designed and approved according to the requirements of the Federal Law nr.6766/79, for land 

subdivisions, which allows, after their approval, the building of walls and fences alongside the 

new site, the so called “Closed Housing Development” - CHD. Considering the hypothesis 

that these practices are not legal, we notice the proliferation of this type of Development that 

has resulted in spatial and social impacts in most of the Brazilian cities. For this research, a 

bibliographic survey was held on the current Brazilian legal doctrines and legislation, and also 

some Developments were selected in order to be studied as examples. The goal of the present 

project is to confirm the hypothesis of the illegality of the CHD, concerning the loss of the 

characteristics that are inherent to the Developments, established by the Brazilian urban 

legislation and, more serious, the misappropriation of some of the existing public areas, thus 

promoting the privatization of public spaces. The City Government has, in some ways, 

contributed to the proliferation of these types of Developments, either by its inefficient 

management on land use control or by issuing Permission for Use, authorizing the perimeter 

closure of the development with wall, based on the private use of public goods by individuals. 

The unlawfulness of these CHD is not visible to the society, once these types of developments 

are mistaken for Condominium, which are established by the fundaments of the Civil Rights. 

Thus, the results of this study, based on the legal doctrine and legislation applicable to the 

subject, confirmed the hypothesis that the “Closed Housing Development” does not comply 

with the existing legal requirements. 

 

 

Key-words: Closed Housing Development. Condominium. Misappropriation of the public 

space.   
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1   INTRODUÇÃO 

 

Loteamentos fechados, condomínios, condomínios horizontais, bairros planejados, 

estas terminologias são cada vez mais comuns nas publicidades realizadas pelo setor 

imobiliário em todo Brasil, não sendo  diferente na Região Metropolitana do Recife (RMR
1
). 

A questão que se coloca, no entanto, é que não está claro para a maioria dos citadinos, o que 

caracteriza cada uma dessas formas de parcelamento, uso e ocupação do solo, nem mesmo se 

estão legalmente constituídas.  

Esse desconhecimento gera a falsa ideia de que todo empreendimento formado por um 

conjunto de casas, separado do seu entorno por grades ou muros é um condomínio, quando na 

realidade os mesmos podem ser aprovados nos órgãos oficiais competentes como 

condomínios ou como loteamentos. O que tem ocorrido é a aprovação do projeto de 

loteamento e, em momento posterior, é realizado o fechamento deste com grades ou muros. 

Contudo, não há fundamentação legal que justifique o seu fechamento, mesmo assim essa 

ação é realizada pelos empreendedores e, nesse caso, passam a se constituir, no plano dos 

fatos, os denominados loteamentos fechados.   

A desvirtuação dos loteamentos, enquanto modalidade de parcelamento do solo, para 

os chamados loteamentos fechados praticada nas diversas cidades brasileiras a partir das 

últimas décadas do século XX e o aparato jurídico que lhes regulamenta compõem o objeto 

central desta dissertação. Tal questão nos remete a uma discussão mais ampla que se situa na 

confluência tensa entre, de um lado, a ação dos indivíduos na busca de formas mais segura de 

moradia e, de outro, a regulação da ocupação do solo urbano por parte do Poder Público.  

Entre os anos de 2010 a 2011 vivemos a experiência de trabalhar em um setor do 

órgão público estadual incumbido de conceder anuência prévia aos projetos de parcelamento 

de solo urbano no Estado de Pernambuco
2
. Nesta ocasião, tivemos contato com variados 

projetos de empreendimentos que figuravam como loteamentos, fundamentados sob o regime 

da lei federal de parcelamento do solo urbano, nº 6766/79, contudo tais empreendimentos 

após sua aprovação eram desvirtuados de um loteamento comum, tornando-se loteamentos do 

tipo fechado. Essa questão nos motivou para a abordagem deste tema. 

                                                           
1
 A partir deste momento neste trabalho, todas as vezes que nos referimos a Região Metropolitana do Recife, 

utilizaremos a sigla RMR.  
2
 Referimo-nos a Gerência de Regulação e Ordenamento Espacial (GROE), da Agência Estadual de 

Planejamento e Pesquisa de Pernambuco CONDEPE / FIDEM. 
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A construção de loteamentos fechados nas principais cidades brasileiras tem sido uma 

ação recorrente e planejada de grandes construtores nacionais. Contudo, esses 

empreendimentos não se restringem ao mercado nacional, sendo possível observa-los em 

diversos países do mundo. Essa proliferação tem sido amplamente justificada pelo aumento da 

criminalidade que assola mais fortemente as áreas urbanas. Entretanto, a inserção desses 

empreendimentos no espaço urbano, geralmente em áreas periféricas, tem provocado 

impactos sociais e espaciais às cidades. 

Nesse sentido, as mudanças nos processos de promoção de espaços habitacionais 

instituídas por empreendimentos que inserem muros, cercas e guaritas para isolá-los do 

entorno, além de configurar uma dimensão subjetiva de proteção e resposta diante do aumento 

da violência urbana que se observa no país, também altera a feição urbana das cidades 

brasileiras ao se criar, predominantemente nos subúrbios, bairros fechados.  

Dentre as diversas formas de ocupação do solo urbano separado do seu entorno por 

grades ou muros, destacam-se os condomínios e os loteamentos fechados, distintos, dentre 

outras coisas, pelo formato de apropriação dos espaços públicos e privados.  

O condomínio é um instituto previsto no direito privado, estabelece-se pela comunhão 

de quotas ideais sobre uma propriedade e não realiza o parcelamento do solo. Caracteriza-se 

pelo compartilhamento das áreas privadas comuns, associado a uma propriedade particular 

dividida em frações ideais, chamado por José Afonso da Silva (2010) de aproveitamento 

condominial de espaços. Já o loteamento, é uma nova porção de cidade, contendo 

infraestrutura pública, equipamentos comunitários, ruas, áreas livres, áreas de lazer, todos 

esses espaços de uso público. Uma vez que tais loteamentos são circundados por muros, 

incluindo-se estas áreas e os equipamentos públicos, passam a se constituir em loteamentos 

fechados. 

 Ao se fechar um loteamento realiza-se uma alteração ao projeto inicialmente previsto 

e aprovado de acordo com a lei federal de parcelamento do solo urbano, Lei nº 6766/79. Esta 

Lei estabelece, no seu art. 22, que o registro do loteamento em cartório transfere para o Poder 

Público Municipal, as vias, as praças, os espaços livres, as áreas destinadas aos edifícios 

públicos e outros equipamentos urbanos constantes no projeto e no memorial descritivo, 

reconhecendo assim, que após o registro, estas áreas do loteamento transformam-se em bens 

públicos.   
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Com o objetivo de dar um ar de legalidade aos loteamentos fechados, alguns 

municípios têm expedido a Permissão de Uso
3
 de bem público para as áreas públicas 

incorporadas a estes empreendimentos, com base na possibilidade de uso privativo de bem 

público por particular prevista em nosso Direito.     

Nosso maior interesse pelo estudo da matéria reside, sobretudo, na possibilidade dos 

loteamentos fechados se consolidarem às margens do quadro jurídico instituido, encerrando 

dessa maneira uma série de consequências jurídicas, entre essas a “privatização” de espaços 

públicos. O enfoque dado ao aspecto jurídico relacionado aos loteamentos fechados compõe, 

portanto, o eixo orientador deste estudo, definindo seus objetivos centrais e estabelecendo os 

caminhos específicos para a pesquisa.  

Nesse sentido, nosso estudo pretende avançar na reflexão sobre o tema dos 

loteamentos fechados sob o enfoque da legislação brasileira. Partimos da hipótese de que os 

loteamentos fechados são despidos de fundamentação legal para sua constituição. Buscamos 

os argumentos necessários para comprovar esta ilegalidade, tendo em vista que diante de 

tantos empreendimentos do tipo loteamentos fechados construídos, na prática estes já estão 

sendo defendidos por muitos, ainda mais com os municípios utilizando-se de um título 

jurídico para conceder às áreas públicas aos mesmos. No âmbito dessa discussão, 

pretendemos destacar os impactos dos loteamentos fechados, no que diz respeito à 

privatização dos espaços públicos, bem como seus efeitos de segregação e exclusão. 

Como respaldo teórico e jurídico para a análise do tema, pautamo-nos, primeiramente, 

na análise das legislações que fundamentam a matéria, a Lei Federal que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano, nº 6766/79, além do Código Civil, Lei nº 10. 406/02 e da Lei nº 

4591/64 que trata do condomínio em edificações. Alguns autores foram fundamentais para 

firmar tanto o estudo do tema, como dos assuntos correlacionados que foram surgindo no 

decorrer da pesquisa. Registramos o Manual de Direito Urbanístico, de José Afonso da Silva 

(2010), como um dos livros mais pesquisados nos diversos assuntos trabalhados aqui.  

O tema loteamento fechado foi trabalhado por alguns autores fundamentais no início e 

no decorrer dos estudos, são eles: Sarmento Filho (2008); Pires (2006); Castilho (2010); 

Alves (“Loteamentos fechados” nas grandes cidades); Silva (2008); Pinto (Condomínios 

Horizontais e Loteamentos Fechados: Proposta de Regulamentação). Destacamos duas teses, 

que, inclusive, fundamentaram a elaboração de nossos capítulos, essas são das autoras: Freitas 

(2008) e Moura (2008).  

                                                           
3
 Instituto do direito administrativo a ser estudado mais adiante nesse trabalho.  
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Ainda sobre os demais temas analisados neste trabalho, salientamos: Os enclaves 

fortificados e o argumento da violência urbana (CALDEIRA, 2000; LEITÃO, 2009; SOUZA, 

2008); Impactos espaciais e reestruturação urbana (SPOSITO, 2004, 2007; COSTA et al., 

2006); Competências urbanísticas (GASPARINI, 1998; BONAVIDES, 2002; LENZA, 2012); 

Condomínio (FIUZA, 2007; CÂMARA, 2010; RIZZARDO, 2011) e Uso privativo de bem 

público (DI PIETRO, 2004, 2010; MEIRELLES, 2001, 2009; CARVALHO FILHO, 2011).   

Ressaltamos que nosso estudo não se restringe a tipos de edificações específicas, 

coadunadas em um recorte temático e focado apenas na análise de condomínios ou 

loteamentos fechados de casas de alto padrão construtivo, apesar de estes empreendimentos 

serem os mais recorrentes em nosso trabalho, procuramos nos valer do entendimento de que 

nosso tema independe da estrutura que se configura a edificação. Por exemplo, no capítulo I 

abordamos que o morar intramuros torna-se algo mais amplo e independe da maneira que a 

edificação tenha sido erigida, seja sob um conjunto de casas; de edifícios de apartamentos; de 

salas, como nos empresariais; de lojas, como os shoppings centers; seja no fechamento de 

uma rua. Todas essas são formas pelas quais se configuram os “enclaves fortificados”. No 

capítulo II, a independência a edificação que será erguida sobressaí, ao se tratar das formas de 

ocupação do solo. Lotear ou não, é uma opção do construtor, contanto que este execute no 

terreno aquilo que se propôs no projeto aprovado: um loteamento ou um condomínio. Essa 

mesma autonomia à forma pelas quais as edificações se configuram, pode ser vista no capítulo 

III, salientando-se que, muitas vezes, o loteamento fechado de casas foi utilizado como 

exemplo por ser essa tipificação a encontrada nos loteamentos fechados pesquisados.  

Registramos que a RMR foi o principal recorte espacial realizado, tendo em vista que 

muitos dos exemplos utilizados em nossa pesquisa encontram-se inseridos nesta. Entretanto, 

outros exemplos observados fora deste recorte espacial, não deixaram de ser analisados, sendo 

apresentados quando necessário. Assim, procuramos expor exemplos através do uso de 

imagens e figuras de loteamentos fechados conhecidos, além de destacarmos no texto algumas 

decisões judiciais que revelam como o judiciário tem se posicionado sobre tais 

empreendimentos, evidenciando as opiniões divergentes na doutrina e jurisprudência
4
. 

Estabelecemos como recorte temporal para análise, as duas décadas finais do século 

XX até os dias de hoje, pois foi a partir deste período que os loteamentos fechados 

começaram a se proliferar na estrutura urbana.   

                                                           
4
 A jurisprudência é formada por um conjunto de decisões judiciais sobre um mesmo tema.  
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Assim, iniciamos o Capítulo I fazendo um estudo desta nova forma de morar 

intramuros, analisando que estes empreendimentos não são característicos apenas do 

momento atual, nem estão limitados à realidade brasileira. Salientamos o argumento do medo 

da violência urbana como a principal justificativa para se fechar estes empreendimentos com 

o emprego de uma grande estrutura de segurança. Vamos observar que a violência não é 

instransponível aos muros, e destacar que alguns autores consideram estes empreendimentos 

como verdadeiras alavancas estimuladoras da violência, por expor ainda mais as disparidades 

econômicas e sociais existentes. Veremos ainda, que os motivos não se restringem apenas ao 

medo da violência, mas sim, por esses empreendimentos proporcionarem uma forma de morar 

exclusiva.  

Ainda no Capítulo I demonstraremos que condomínios e loteamentos fechados têm se 

proliferado em nossas cidades, principalmente nas áreas periféricas que sempre tiveram por 

características suportarem o abandono de infraestrutura e a concentração da população mais 

pobre. A chegada destes empreendimentos nas periferias altera a estrutura urbana e deixa 

mais evidente a desigualdade sócio-urbanística provocada, quando mostra visível a 

infraestrutura de alto padrão que são dotadas suas áreas internas, ignorando desta forma o 

entorno no qual estão inseridos.        

No capítulo II iremos fundamentar o assunto de acordo com o ordenamento jurídico 

pátrio. Iremos expor as competências urbanísticas e alguns conceitos importantes para o 

entendimento da matéria, tendo em vista que a análise terá um embasamento jurídico em 

destaque. Neste capítulo, avaliaremos as formas de ocupação do solo, de acordo com a 

legislação brasileira, onde destacaremos os condomínios e os loteamentos, o que nos ajudará a 

compreender como se institui os loteamentos fechados.  

A apropriação de bens públicos realizada pelos loteamentos fechados é o tema a ser 

trabalhado no capítulo III. Neste capítulo, além de trazermos os fundamentos pelos quais se 

demonstram os loteamentos fechados como um instituto em dissonância com a lei, também 

iremos refletir sobre a escolha do empreendedor pela ilegalidade. Ainda será analisado o 

conflito de princípios existentes nessa relação, uma vez que o princípio da segurança pública é 

utilizado para justificar a permissão para o fechamento dos loteamentos, em detrimento do 

princípio da liberdade de locomoção.  

Para compreendermos a afirmação contida no título deste capítulo III, a de que os 

loteamentos fechados realizam a apropriação de espaços públicos, refletiremos sobre o 

conceito, a finalidade e o uso do bem público, assim como, os títulos jurídicos que podem 

conceder este uso privativo a particulares. Para finalizar, não poderíamos deixar de analisar o 
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Projeto de Lei (PL), nº 3057/00, que pretende substituir a atual lei de parcelamento do solo 

urbano, nº 6766/79, e contém a proposta de legalização dos loteamentos fechados, por meio 

do loteamento para fins urbanos com controle de acesso.  

Após a pesquisa realizada, concluimos que o desejo de morar em um espaço 

exclusivo, com estrutura adequada e aparentemente segura, têm levado empreendedores a 

construir espaços isolados dos bairros espontâneos por meio do uso de muros e de um 

moderno sistema de segurança. Tal ação tem alterado as relações de convivência entre as 

pessoas e destas com o espaço público, pois supervaloriza o espaço privado como aquele mais 

seguro e adequado, excluindo também socialmente àqueles que não podem pagar. A exclusão 

ainda se mostra mais evidente na construção destes empreendimentos nas áreas periféricas das 

cidades, pois se criam espaços privados que não interagem com o entorno e, por estarem 

localizados nas áreas mais pobres e sem infraestrutura urbana das cidades, deixam mais 

evidente a exclusão provocada.    

Sem perder de vista os efeitos urbanos e sociais gerados por essa nova maneira de 

morar, observamos sobretudo a ilegalidade realizada pelos empreendimentos identificados 

aqui como loteamentos fechados. Na análise ficou saliente que os loteamentos fechados são 

aprovados como loteamento comum, uma das modalidades de parcelamento do solo urbano, 

definidos na Lei nº 6766/79 e após a sua aprovação, sob a inércia fiscalizatória do Poder 

Público Municipal, são fechados com grades ou muros, assemelhando-se visualmente aos 

condomínios previstos no Direito Civil. 

Por esses termos, identificamos que a matéria objeto deste trabalho trata-se de um 

tema extremamente pertinente ao Desenvolvimento Urbano atual, pois os loteamentos 

fechados têm sido uma realidade encontrada nas principais capitais brasileiras. Observa-los à 

luz da legislação vigente brasileira torna-se fundamental para uma real compreensão da sua 

posição à margem do quadro jurídico instituído.  

Dessa maneira, oferecer uma base jurídica como fundamento e proporcionar a reflexão 

do tema, a partir da qual outros estudos possam ser associados, são as contribuições que 

pretendemos alcançar com este texto.  
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2          MORAR INTRAMUROS: SEGREGAÇÃO COMO OPÇÃO 

 

 

Neste capítulo iremos analisar algumas características desta forma de moradia 

intramuros na sociedade atual. A escolha por um ambiente exclusivo, dotado de infraestrutura 

ou apenas seguro, tem levado a proliferação de condomínios, loteamentos fechados, ruas 

fechadas, e ao aumento do uso de serviços de segurança privada. Todavia, independente da 

forma que estas moradias se configurem
5
, o que será analisado neste capítulo são as causas e 

consequências desta escolha de viver entre muros.  

Iniciaremos o capítulo com um pouco da história deste modo de morar em conjunto de 

edificações dotados de infraestrutura, hoje bem mais equipado do que já foi um dia. Não nos 

propusemos a fazer um estudo aprofundado do seu surgimento até os dias de hoje, mas, em 

uma breve análise foi possível observar que não se trata de algo recente e nem restrito a 

realidade encontrada em nosso país. 

Essa forma de segregação, seja dos outros ou de si mesmo, é justificada como uma 

maneira de se proteger da criminalidade, entretanto, ao analisarmos o tema veremos que 

outros motivos, além da violência urbana, foram encontrados para justificar o desejo de viver 

intramuros.  

A proliferação de verdadeiros bairros fechados tem influenciado a relação das pessoas 

com o espaço público, estimulado “a negação da rua” e provocado um novo uso ao solo das 

áreas periféricas da cidade, gerando assim a configuração da uma nova estruturação urbana. 

  

2.1      BASES HISTÓRICAS 

 

A forma de moradia intramuros não é uma característica dos dias atuais, nem se 

restringe ao mercado nacional, sendo possível observa-los em diversos países do mundo. 

Eleusina Freitas (2008, p. 55)
6
 analisando em sua tese a proliferação dos loteamentos 

fechados, observa que a criação de bairros fechados têm se estendido por todo mundo, tendo 

como referência conceitual a formação dos primeiros subúrbios ingleses (séc. XVIII e XIX) e 

                                                           
5 Em momento posterior neste trabalho, iremos analisar profundamente as modalidades de parcelamento do solo, 

os condomínios e os loteamentos fechados.  
6
 A tese de Eleusina Freitas tem como título os “Loteamentos Fechados.” Tendo como objeto teórico a 

urbanização brasileira e os impactos da globalização sobre o território das cidades, como a fragmentação do 

território e a urbanização dispersa. Sendo seu objetivo investigar os motivos pelos quais os loteamentos fechados 

tornaram-se o principal produto imobiliário a partir dos anos 1990, no Brasil e em diversos países do mundo, 

especialmente da América Latina. Para isso ela faz um resgate histórico da formação destes bairros fechados.  
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americanos, posteriormente, se proliferou em países da América Latina como o Brasil, por 

meio dos loteamentos fechados.  

 Conforme as pesquisas da autora, a formação dos primeiros subúrbios ingleses nos 

arredores de Londres, já no séc. XVIII, com casas que se caracterizavam como segunda 

residência, para o descanso das famílias nos fins de semana, em contato com a natureza e 

arquitetura clássica, é um produto voltado à burguesia. “Funcionava como forma da burguesia 

londrina se apropriar do prestígio e prazeres típicos da aristocracia.” (FREITAS, 2008, p. 56). 

 A partir de 1870, este subúrbio, produto da burguesia começa a se destacar no 

mercado imobiliário de imóveis residenciais voltados para classe média. Um bom exemplo 

disso era o subúrbio de Manchester que já se mostrava um excelente investimento financeiro. 

“A rápida valorização imobiliária trazida pela indústria a partir de 1820, incentivou antigos 

moradores da cidade a venderem seus imóveis nas áreas centrais por valores mais altos, indo 

morar em terrenos mais baratos, localizados nos novos subúrbios.” (FREITAS, 2008, p. 58) 

 A autora cita a pesquisa realizada por Fishman
7
 (1987), destacando o subúrbio de 

Victoria Park, localizado em Manchester. Por estar localizado em área contígua a um bairro 

operário precário Victoria Park já era separado do entorno pobre por muros, o que impedia a 

plena contemplação da paisagem, mas garantia a separação da vizinhança indesejada. “Morar 

no subúrbio significava não só fugir da poluição gerada pelas fábricas, mas, principalmente, 

distanciar-se da população trabalhadora, indesejáveis e perigosos.” (FREITAS, 2008, p. 58) 

 Interessante observar que o próprio Fishman ao conhecer a cidade de São Paulo 

caracterizou sua estruturação como herdeira de Manchester, ao perceber a formação de 

loteamentos fechados com o objetivo de se afastar dos problemas urbanos.  

 

 

Ao conhecer São Paulo, Fishman (2003) declara ser esta metrópole, a 

principal herdeira de Manchester: uma cidade poluída e perigosa, cuja elite 

busca a moradia no subúrbio (especialmente em Alphaville, no caso do 

Brasil) como forma de afastamento dos problemas urbanos. (FREITAS, 

2008, p. 58).        

 

 

 Essa realidade encontrada em São Paulo não é mais característica apenas da maior 

metrópole do país. Na Região Metropolitana do Recife e no seu entorno já vemos a instalação 

                                                           
7
 Disponível na bibliografia da tese de Eleusina Freitas: FISHMAN. R. Bourgeois Utopias. The rise and fall of 

suburbia. New York: Basic Books, 1987.   
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de diversos empreendimentos com as características dos loteamentos fechados
8
. Um 

Alphaville já está em funcionamento, outros dois estão em processo de construção
9
. 

Verdadeiros bairros fechados inseridos nos subúrbios da metrópole urbana, realizando o 

fechamento de áreas públicas. 

 Esse tipo de bairro planejado, localizado nos subúrbios ingleses e americanos foram 

fontes de inspiração para posterior criação do conceito de cidades-jardins
10

. 

 

 

As cidades-jardins foram concebidas como núcleos urbanos auto-suficientes, 

ocupados por residências, indústrias, comércios e serviços. Segundo Howard 

(1898), estas cidades não deveriam ultrapassar 32 mil habitantes de 

diferentes faixas de renda, As cidades-jardins seriam isoladas por um 

cinturão verde. Essa proposta inspirou o bairro Jardins construído em São 

Paulo. (MARICATO apud FREITAS, 2008, p. 59.).  

 

  

Nos EUA, a formação dos subúrbios tinha o mesmo objetivo de segregação de classes 

sociais advinda do processo de industrialização. Naquela época (séc. XIX), o transporte era 

feito por meio de trens e estes loteamentos buscavam incorporar em sua terra as linhas férreas 

do momento para valorização dos seus empreendimentos. “A cada nova linha férrea 

implantada, novos subúrbios iam sendo implantados ao longo da via.” (FREITAS, 2008, p. 

61) 

 Mas os verdadeiros pais dos loteamentos fechados se deram a partir das Gated 

Communities (1980)
11

. Esses bairros fechados instalaram-se predominantemente nos 

subúrbios e, ao contrário do que vinha acontecendo antes nos condomínios fechados em que o 

acesso às casas era restringido, nas gated communities o acesso era fechado para todo o 

                                                           
8
 A identificação dos loteamentos fechados não se torna tão simples, pois eles são aprovados como loteamentos 

comuns e depois é que são fechados. É possível observar no site da Agência CONDEPE / FIDEM 

(http://www2.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem/loteamentos-anunciados) que em todos os 

loteamentos anuênciados, inclusive os Alphavilles, não há nenhuma referência a loteamentos fechados. Isso 

porque os empreendedores aprovam como loteamentos comuns.     
9
 Atualmente na RMR, temos já em funcionamento, com casas construídas, o Alphaville Francisco Brennand às 

margens BR 408, próximo a arena da copa. Outros dois Alphavilles estão em fase de preparação do terreno para 

instalação de equipamentos de infraestrutura, são o Alphaville Pernambuco e o Pernambuco 2, ambos nas 

margens da BR 232. E, recentemente, no dia 22/05/13, mais dois Alphavilles (Pernambuco 3 e 4), deram entrada 

solicitando consulta prévia na Agência CONDEPE / FIDEM.      
10

 Sobre o tema ver: Cidades jardins: a busca do equilíbrio social e ambiental 1898-1998 (1997). São Paulo: 

Fundação Bienal de São Paulo, FAU/USP. COSTA, Luiz A. M (2003). 
11

 Para aprofundamento do tema ver capítulo 2 da tese de FREITAS, Eleusina Lavôr Holanda de. Loteamentos 

fechados. São Paulo, FAU-USP, 2008. Orientadora: Ermínia Terezinha Menon Maricato.   

http://www2.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem/loteamentos-anunciados
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loteamento, impedindo o uso das áreas de lazer, o acesso as ruas, praças etc. Exatamente o 

que temos hoje nos loteamentos fechados contemporâneos.  

 

 

A partir dos anos 1980, muros, cercas e guaritas começam a alterar a feiçao 

urbana das cidades criando bairros fechados, predominantemente nos 

subúrbios. Diferente do que acontecia nos tradicionais condomínios 

fechados, onde o fechamento restringia o acesso às áreas residenciais 

multifamiliares de propriedade privada, as gated communities realizam o 

fechamento de áreas públicas, impedindo o livre acesso às áreas de lazer 

como parques e praças bem como ruas, internas ao loteamento, tanto no 

Brasil como nos Estados Unidos. (FREITAS, 2008, p. 62.). 

 

 

 No Brasil, antes dos anos de 1980, os empreendedores privados investiam mais na 

criação de subúrbios para classes médias. Construíram condomínios formados por uma série 

de edifícios em grandes áreas, com vastos equipamentos de uso coletivo. Ainda no final dos 

anos 1970, os incorporadores começaram a construir empreendimentos residenciais que os 

combinavam a espaços para comércio e escritórios, com um alto investimento em marketing 

imobiliário, iniciando desse modo a era dos loteamentos fechados. (CALDEIRA, 2000, p. 

260-263). 

 Com os principais projetos do país do tipo loteamentos fechados, a empresa Alphaville 

urbanismo iniciou, ainda na década de 1970, a venda do que seria um de seus maiores 

empreendimentos.  

 

 

Construído numa área de 26km² que se espalha por dois municípios (Barueri 

e Santana do Parnaíba), Alphaville é dividida em várias áreas residenciais 

muradas – cada uma enclausurada por muros de 3,5 m de altura e acessíveis 

apenas por uma entrada controlada -, um conjunto de edifícios de escritórios 

(Centro Empresarial) e um centro comercial ao redor de um shopping center 

(Centro Comercial).  (CALDEIRA, 2000, p. 263). 

 

 

 Este tipo de padrão construtivo não ficou restrito a cidade de São Paulo, sendo esse 

tipo de empreendimento hoje erigido pela Alphaville Urbanismo em 21 (vinte e um) Estados 

do país, além do Distrito Federal
12

. Entretanto, outras empresas têm se dedicado a edificar 

loteamentos fechados, inclusive havendo uma variação no padrão construtivo, não se 

limitando apenas ao público de alto padrão.  

                                                           
12

 Fonte de informação da própria Alphaville Urbanismo. Disponível em: <http://www.alphaville.com.br/portal/ 

institucional/alphaville>.  Acesso em: 11jul. 2013.  



21 
 

 
 

 Ao consideramos de um lado, o interesse em construir, e do outro, o desejo em morar,  

nos sentimos, de certo modo, obrigados a analisar um dos principais motivos justificadores 

que levam os empreendedores a oferecer esse tipo de moradia e aos compradores a desejarem 

se fechar neste tipo de empreendimento, sendo essa discussão contemplada no próximo 

tópico.  

 

2.2       O ARGUMENTO DA VIOLÊNCIA URBANA 

 

 

É notório a sensação de medo e o aumento do crime violento nas grandes cidades, por 

isso, a expectativa de um ambiente seguro tem estimulado muitas pessoas a se fecharem em 

condomínios, loteamentos e até em ambientes de lazer e compras como o shopping centers. 

Com isso, podemos observar que a violência urbana tem sido o argumento utilizado e a 

principal alavanca estimuladora para um novo padrão de moradia que utiliza uma grande 

infraestrutura de segurança privada, o que chamaremos neste tópico de “enclaves 

fortificados.”  

Todavia, uma análise um pouco mais acurada nos fez perceber que o argumento da 

violência está sendo utilizado para estimular a venda de um produto, a segurança. E, que 

outros motivos, além da criminalidade, devem ser levados em consideração para entender esse 

fenômeno do enclausuramento em edificações.  

Tomamos como umas das principais bases desta análise, a pesquisa da professora 

Teresa Caldeira, transformada no livro “Cidade de Muros” (2000, p. 211), que faz uma 

abordagem ampla, não só dos espaços fechados para moradias, mas também dos centros de 

compras e lazer, como shoppings, e de trabalho como os Empresariais. A autora utiliza o 

termo enclaves fortificados entendendo que a sua principal justificativa é o aumento do crime 

violento, entretanto, sua configuração altera o espaço público e a participação dos cidadãos na 

vida pública da cidade. 

 

 

Os condomínios fechados são a versão residencial de uma categoria mais 

ampla de novos empreendimentos urbanos que chamo de enclaves 

fortificados. São propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor 

do que é privado e restrito ao mesmo tempo que desvalorizam o que é 

público e aberto na cidade. (CALDEIRA, 2000, p. 258).  
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 Proteger-se da violência tem sido a melhor justificativa e apelo encontrado para a 

venda de dois produtos: os serviços de segurança privada e os loteamentos ou condomínios 

fechados. A ideia trazida por estes produtos é a de que são, possivelmente, o único meio de se 

estar realmente seguro nas cidades, devido ao alto poder de fogo e da tecnologia empregada 

nos equipamentos e armas das empresas de segurança privadas existentes nestes 

empreendimentos. “Há quem, por interesse econômico direto, argumente que, diante da 

ineficácia da polícia e das prisões literais, a “espacialidade‐prisão”, com os seus dispositivos 

de segurança, é inevitável”. (BARBOSA, 2008, p. 225) 

Em visita de campo ao Alphaville Francisco Brennand, os próprios vigilantes da 

empresa privada ali existentes destacaram a segurança e o aparato utilizado para proteção do 

local. Como é possível ver nas figuras abaixo.  

 

Figura I: Câmera de segurança, muro e cerca elétrica ao fundo  

   
Fonte: Elvira Fernandes, Alphaville Francisco Brennad, 2013  

 

 

Figura II: Cancela, câmeras de seguranças e vigilantes na entrada  

 
Fonte: Elvira Fernandes, Alphaville Francisco Brennad, 2013  
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Para Caldeira (2000, p. 10), esses dois produtos: a privatização da segurança e a 

reclusão de alguns grupos sociais em enclaves fortificados são novos modos de discriminação 

na sociedade que alimentam a ideia da “fala do crime.” “A fala do crime constrói sua 

reordenação simbólica do mundo elaborando preconceitos e naturalizando a percepção de 

certos grupos como perigosos.” A autora explica que certas categorias passam a ser 

estereotipadas como perigosas provocando uma criminalização simbólica, como acontece 

com os pobres, por exemplo.  

Portanto, a disparidade econômica existente na sociedade seria a mola propulsora para 

colocar ricos e pobres em um conflito na cidade, em que “a fala do crime” dirige para o 

estereótipo preconceituoso de que todo pobre é perigoso e por isso deve ser afastado, assim 

como o afastamento que deve ter em suas edificações.  

O aumento da criminalidade e do crime violento passam a ser um dos principais 

instrumentos de marketing utilizados por aqueles que desejam vender o produto condomínio e 

loteamento fechado como ambientes seguros, essa expressão se mostra antes mesmo do medo 

da violência assolar os cidadãos.  

 

 

Pelo menos dez anos antes de o crime violento aumentar e se tornar uma das 

principais preocupações dos moradores de São Paulo, a insegurança da 

cidade já estava sendo construída nas imagens das imobiliárias para justificar 

um novo tipo de empreendimento urbano e de investimentos. (CALDEIRA, 

2000, p. 266).    

 

 

O crescimento da violência é um assunto complexo, envolvendo para sua avaliação 

outros fatores, como, por exemplo, a adoção de medidas extralegais e privadas para enfrentar 

o crime (CALDEIRA, 2000, p. 101). Por isso, é de se observar o crescimento de empresas 

que fornecem serviços de segurança privada, não só nos espaços privados, mas também nos 

bairros espontâneos.  

Hoje, a segurança privada é fornecida também em ruas da cidade, quando vigias 

montam guaritas nas calçadas e passam a observar qualquer movimento “estranho” àquele 

local. Em uma rua com esse tipo de “segurança” no bairro da Várzea, no Recife, o guarda nos 

informou que caso percebesse algum problema a polícia era acionada. A figura a seguir 

mostra a rua pesquisada.  
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Figura III: Rua com segurança privada 

 
Fonte: Elvira Fernandes. Rua Palmira Valença, Várzea, 2013  

 

É possível observar também ruas fechadas pelos próprios moradores
13

, restringindo 

assim o acesso de estranhos ao local, que devem primeiramente passar pela guarita de 

segurança colocada e informar seu itinerário. Observamos a ocorrência deste fenômeno em 

diversas ruas no Recife. Só no bairro da Várzea, destacamos pelo menos três ruas com essa 

característica, como veremos nas figuras a seguir.  

Na figura IV abaixo, encontramos um conjunto de ruas sem saída, com uma única 

entrada.  É possível observar que os moradores realizaram o fechamento das ruas por meio de 

grades, colocando um portão para veículos e dois para pedestres. 

 

Figura IV: Rua fechada 1 

  
Fonte: Elvira Fernandes, Bairro da Várzea, Recife, 2013  

                                                           
13

 Pudemos observar na pesquisa realizada que a Prefeitura do Recife não tem exigido a retirada das cancelas ou 

grades nos casos de ruas fechadas, entretanto tem exigido que o acesso das pessoas não seja impedido, sob o 

risco de exigir a abertura das ruas.  
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Em conversa com o vigilante, o mesmo destacou que não pode impedir o acesso de 

ninguém a rua, por isso sua ação ao perceber a entrada de uma pessoa desconhecida é de 

apenas perguntar o itinerário e, caso esteja em veículo automotor, registrar a placa em um 

arquivo interno. O sistema de segurança conta com vigilantes privados 24h e câmeras de 

segurança, como é possível ver na figura V e VI. Segundo informações, o acesso a esta rua é 

aberto durante o dia e fechado às 23h. No horário da noite há dois funcionários, um fixo na 

guarita e um que faz a ronda. Para prover os custos do fechamento destas ruas, os moradores 

se juntaram por meio de associação. 

 

Figura V: Câmera em rua fechada 

 
Fonte: Elvira Fernandes, Bairro da Várzea, 2013      

 

Figura VI: Sorria, você está sendo filmado 

               
             Fonte: Elvira Fernandes, bairro da Várzea, 2013  
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Um sistema mais simples foi montado na Rua Bulandy, também localizada no bairro 

da Várzea, Recife. Onde apenas uma rua foi fechada, como é possível ver na figura VII. Não 

dispõe de câmeras de segurança e apenas um vigia estava no local. Esta rua é sem saída, pois 

ao fundo está o terreno da Universidade Federal de Pernambuco e à esquerda um terreno 

privado, estando as casas apenas do lado direito da rua.  

 

Figura VII: Rua fechada 2  

 
Fonte: Elvira Fernandes, Rua Bulandy, Várzea, 2013   

 

Para ilustrar um pouco mais esse tipo de prática comum, vamos nos remeter ao filme  

“O som ao redor
14

”, que  retrata a situação de uma empresa que se apresenta para fornecer 

serviços de segurança em uma rua de um bairro do Recife.  Todavia, a partir da chegada deste 

grupo na rua, os moradores passam a ter suas vidas e horários analisados. O filme nos faz 

pensar se a violência não está sendo provocada pelos próprios fornecedores do serviço de 

segurança para justificar à sua adesão por parte dos moradores. 

Esse medo da violência se expressa também como outro temor, o medo de se 

“misturar”, de ser incomodado, seja, por exemplo, na abordagem de um mendigo ou de ver 

seus filhos brincando em uma praça com crianças de outra classe social menos favorecida 

economicamente. Esse é um outro fator propulsor para o isolamento em condomínios ou 

loteamentos fechados. Para Marcelo Lopes de Souza (2008, p. 69) o que se vê com a 

                                                           
14

 Neste filme, em uma rua de um bairro do Recife, um serviço de segurança decide se instalar e para isso cobra  

quantia aparentemente pequena para cada morador.  
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proliferação dos condomínios exclusivos é a intensificação da auto-segregação
15

, em que as 

pessoas buscam se afastar dos demais. 

O uso do espaço público passa a ser evitado, por ser um lugar passível de 

heterogeneidade não desejada por essas pessoas. A utilização dos espaços privados é quase 

que prioritária, pois ele permite que os economicamente iguais estejam entre os seus. Para 

Caldeira (2000, p. 259) “aqueles que escolhem habitar esses espaços valorizam viver entre 

pessoas seletas (ou seja, do mesmo grupo social) e longe das interações indesejadas, 

movimento, heterogeneidade, perigo e imprevisibilidade das ruas.” 

Lúcia Leitão (2009) ao fazer um paralelo do tema com o Brasil patriarcal, sob a 

influência dos escritos de Gilberto Freyre, destaca que a rua é ainda considerada o espaço do 

pobre, do moleque e a busca por morar em condomínios ou loteamentos fechados expressam 

esse desejo de se distinguir dos demais.  

 

 

Na verdade, um olhar mais acurado sobre essa questão pode revelar que, 

embutida na realidade da insegurança urbana, a preferência pela moradia em 

condomínios fechados manifesta também, o desejo de se fazer distinto, quer 

social, quer espacialmente, de se manter longe das vulgaridades da rua, 

identificada, ainda hoje, como o espaço do pobre, do moleque, do 

socialmente marginalizado. (LEITÃO, 2009, p. 120). 

 

 

A linguagem midiática utilizada para vender o produto, é a de que esses 

empreendimentos são seguros e dentro deles as pessoas estarão protegidas tanto da violência 

como do convívio com outras classes sociais, assim usufruem de um lugar exclusivo, longe de 

qualquer interferência e daqueles que não são seus pares. Desta forma, os que desejam moram 

em empreendimento do tipo fechado, exclusivos, buscam, segundo Caldeira (2000, p. 265) 

um novo conceito de moradia composto por cinco elementos básico: segurança, isolamento, 

homogeneidade social, equipamentos e serviços. 

  

 

A imagem que confere o maior status (e é mais sedutora) é a da residência 

enclausurada, fortificada e isolada, um ambiente seguro no qual alguém pode 

usar vários equipamentos e serviços e viver só com pessoas percebidas como 

iguais. (CALDEIRA, 2000, p. 265). 

                                                           
15

 Para Arlete Rodrigues (XV Enanpur, Recife, Maio de 2013), não se trata de auto-segregação, pois eles não 

segregam a si mesmos, os loteamentos fechados impedem os outros de utilizar os espaços públicos inseridos em 

seu empreendimento. Trazendo a ideia de que segregam a sociedade.  
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Essa ideia do senso comum de que o enclausuramento em empreendimentos fechados 

irá proteger da violência urbana é passível de contraposição. Já se estuda que esse tipo de 

edificação, na verdade pode vir a estimular a violência, pois deixa mais evidente a 

desigualdade social existente, mostrando que nem todos podem usufruir dos benefícios 

daquele espaço. Ainda mais quando essa situação é legitimada pelo poder público que não 

investe em espaços de convivência, como praças e parques públicos, quando permite que a 

rua esteja deteriorada com calçadas quebradas, com pouca luminosidade. Demonstrando 

assim que só aqueles que possuem recursos financeiros podem usufruir dos benefícios do 

lazer e da satisfação em suas áreas de convívio social.       

 

 

A condominizacao parece ser, no curto prazo, parte da solução, mas ameaça 

ou já começa a tornar-se, na verdade, parte do problema, retroalimentando o 

próprio medo e aprofundando fossos preenchidos com preconceitos e ódio. 

Ha indícios e evidencias de que os espaços por excelência da auto 

segregação retroalimentam o problema para o qual são apresentados como 

uma resposta, pois como solução apenas superficial, individual e egoísta, não 

trata das causas profundas da desigualdade e criminalidade (SOUZA apud 

BARBOSA, 2008, p. 228). 

 

 

Lúcia Leitão (2009, p. 121-123) nos convida a refletir e nos alerta, ao dizer que os 

responsáveis pelas construções de empreendimentos fechados, sem interação com o externo, 

ainda não perceberam que os efeitos desse modo de edificar, com construções de muros 

enormes e espaços vedados para dificultar a prática da urbanidade e negar à rua podem gerar 

uma reação negativa por parte dos excluídos. Podendo ser esse um item a mais gerador da 

violência, pois “reforça o sentimento de exclusão – e o ódio que o acompanha – naqueles que 

estão fora do espaço privilegiado.” (LEITÃO, 2009, p. 123). 

O enclausuramento voluntário, também destacado por Souza (2008, p. 74) reforça 

preconceitos e um descompromisso com a cidade. “O espaço urbano também educa – ou 

deseduca,” como explica Souza: 

 

 

No caso dos condomínios, educa não para liberdade, para o diálogo, para o 

respeito à diferença, para a solidariedade, mas sim para o ódio de classe (não 

raro amalgamado com o ódio racial), para o elitismo arrogante, para o temos 

e o desinteresse (e o desrespeito) em face dos diferentes. (2008, p. 74). 
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Esse descompromisso com a cidade, a negação do espaço público e o possível 

desrespeito ao outro nesse espaço urbano que deseduca, foi também analisado por Teresa 

Caldeira (2000) em relação às regras internas e ao modo como essas são aplicadas nos 

enclaves de São Paulo. 

Caldeira (2000, p. 275-284) observou que os crimes ocorridos dentro destas 

edificações são classificados como problemas de disciplina internos, não da lei. E 

disponibiliza a estatística que “entre março de 1989 e janeiro de 1991, a polícia registrou 646 

acidentes de automóvel, 925 feridos e 6 mortos em Alphaville.” (2000, p. 279). Isso porque 

adolescentes utilizam carros como se fossem “brinquedinhos”, desobedecendo às regras do 

Código de Trânsito Nacional e dirigindo sem habilitação. Ressaltamos que mesmo dentro dos 

muros, a lei vale para todos que estejam dentro do território nacional, não havendo exceções 

pelo fato do espaço ter sido privatizado.    

A fala de um morador de um Alphaville, em São Paulo, remete a essa prática em 

manter as autoridades policiais fora dos seus muros, como se os crimes ocorridos nesse 

espaço estivessem fora da jurisdição da Lei, utilizando-se do poder econômico e da influência 

social.  

 

 

Eles inibem a polícia. Usam a velha frase do “você sabe com quem está 

falando?.” Tudo aqui é abafado. Há uma lei para os mortais mas não para os 

moradores de Alphaville
16

. (Folha de São Paulo apud CALDEIRA, 2000, p. 

280).  
 

 

Para Caldeira (2000, p. 279) esse desrespeito às leis e as normas internas é um reflexo 

de pessoas que possuem pouca noção de responsabilidade pública e não aprenderam a 

respeitar o direito das outras pessoas e que, por serem de um padrão econômico elevado 

acham que podem desobedecer todas as regras, inclusive passando por cima da atuação da 

Polícia.  

Em nosso estudo, encontramos disponibilizado em site da internet
17

 o Regulamento 

Interno do Alphaville Francisco Brennand, localizado na RMR. Este contém infinitas regras 

restritivas, seja em relação às edificações, definindo desde a altura máxima das casas até as 

relações que os moradores devem ter com seus animais. Diferentemente da liberdade que o 

                                                           
16

 Entrevista de um morador do Alphaville à Folha de São Paulo. Ele diz que a polícia é mantida fora por parte 

dos moradores.  
17

 Disponível em:< http://pt.scribd.com/doc/88040188/Regulamento-Do-to>. Acesso em:  19 jan. 2013.  

http://pt.scribd.com/doc/88040188/Regulamento-Do-to
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loteador tem em construir na compra de um lote “normal”, só estando o mesmo sujeito às 

restrições das legislações que regem a matéria no município, como a lei de parcelamento do 

solo e os códigos de obras e de posturas. Desse modo, dentro do Alphaville o comprador tem 

que fazer muitas concessões para se encaixar nas regras definidas pela Associação.  

Mas, se por um lado algumas regras estabelecidas nesses regimentos internos são 

excessivamente mais severas do que na legislação municipal, por outro lado a punição por 

descumprimento torna-se um problema que eles buscam resolver internamente, isso porque 

não desejam que haja interferências externas na sua administração. 

Uma situação ilustrativa pode ser vista no filme “Zona do Crime”, ao refletir muito 

bem essa questão, pois mostra a atuação de moradores de um enclave fortificado que 

impedem à entrada da polícia, escondendo que naquele ambiente ocorreu um crime. Eles 

desejam “resolver” o problema internamente e escolhem fazer justiça com as próprias mãos. 

A partir da reunião entre condôminos, fica estabelecido que o crime ficará encoberto da 

polícia, e que  eles mesmos irão buscar o terceiro meliante perdido dentro do 

empreendimento. Começa assim uma busca implacável pelo criminoso, formando-se 

praticamente uma milícia por parte dos moradores, no qual pais de família se armam, 

moradores que não concordam com o ato são ameaçados e impedidos de sair de dentro de “la 

Zona”(nome do condomínio) até que se encontre o criminoso e “resolva” o problema.  

É importante destacar que todas as medidas de segurança que podem ser realizadas 

para conter a criminalidade em um condomínio ou loteamento fechado não o tornam 

instransponível para violência. Nos últimos anos vimos na mídia televisiva que em cidades 

como São Paulo, dotada de muitos condomínios de alto padrão, as quadrilhas estão cada vez 

mais se especializando para adentrar nestes espaços e praticar todos os tipos de crimes com o 

intuito de obter bens patrimoniais alheios. Como podemos observar em notícias recentes. 

 

 

Três casas do condomínio de luxo São Joaquim, em Vinhedo (SP), que fica 

às margens da Rodovia Anhanguera, foram invadidas e assaltadas por 

criminosos na noite desta terça-feira (7). Durante a invasão, os suspeitos 

roubaram notebooks, joias, celulares e eletrônicos. De acordo com a Polícia 

Militar, três homens armados mantiveram os moradores das casas reféns 

durante o assalto, mas ninguém ficou ferido
18

. 

 

 

                                                           
18

 Disponível em:> http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2012/08/criminosos-armados-invadem-

condominio-de-luxo-em-vinhedo-sp.html>.  Acesso em: 13jan. 2013. 
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A partir da notícia abaixo, podemos concluir que os bandidos sempre irão buscar 

meios de transpor a segurança destes empreendimentos, pois as quadrilhas se especializam 

cada vez mais.    

 

 

A Polícia Civil de Sorocaba (SP) prendeu dois homens, na quinta-feira (20), 

suspeitos de participarem de uma quadrilha especializada em roubos à 

condomínios de alto padrão. O grupo, formado por três pessoas, é acusado 

de ter roubado dois condomínios na cidade
19

. 

 

 

Por isso, a criminalidade é um problema que precisa ser combatido de maneira 

estrutural, punindo a corrupção, fortalecendo as instituições públicas, valorizando os 

profissionais por meio de salários dignos, dotando o município de infraestrutura necessária 

para uma melhor qualidade de vida dos cidadãos.  

 

2.3       IMPACTOS ESPACIAIS E A QUESTÃO DO ENTORNO 

 

A alteração urbana mais característica dos condomínios e loteamentos fechados são as 

mudanças realizadas na relação centro-periferia, pois estes empreendimentos fechados, na 

maioria das vezes, não são construídos na centralidade urbana, e sim, em áreas mais afastadas, 

por necessitarem de grandes terrenos, não mais disponíveis nas áreas centrais da cidade.  

 A formação das periferias nas cidades brasileiras têm íntima ligação com a 

especulação imobiliária, isso porque as áreas periféricas têm maior disponibilidade de solo 

para construir, sendo esses mais baratos, gerando uma habitação economicamente mais 

acessível à população. Por isso, por muito tempo as áreas afastadas do centro urbano foram 

vistas como uma região para população de renda média baixa, ainda muito dependente dos 

serviços da região central. 

 

 

O livre jogo da especulação é responsável pelo deslocamento do habitat 

popular para a periferia, fazendo com que dentro da cidade, a acessibilidade 

aos diferentes serviços, mais concentrados na área central, varie em função 

das rendas de cada grupo social, gerando "cidades justapostas", mal 

vinculadas entre si, dentro da própria cidade. (SANTOS apud SPOSITO, 

2004, p. 122). 

                                                           
19

 Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2012/12/quadrilha-que-roubava-

condominios-de-luxo-e-presa-em-sorocaba-sp.html>.  Acesso em:  13 jan. 2013. 

http://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/cidade/sorocaba.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2012/12/quadrilha-que-roubava-condominios-de-luxo-e-presa-em-sorocaba-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2012/12/quadrilha-que-roubava-condominios-de-luxo-e-presa-em-sorocaba-sp.html
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 Caso as áreas periféricas não sofram uma intervenção estatal e não sejam dotadas de 

uma boa estrutura urbana com a mesma qualidade da existente no centro, a própria 

organização urbana centro-periferia criará espaços excluídos, segregados e não atendidos pelo 

poder público. Efetivamente gera-se com isso mais pobreza e estimula o processo de 

favelização desta área, como explicita Sposito (2004, p. 10) “a forma como a cidade é 

geograficamente organizada faz com que ela não apenas atraia gente pobre, mas que ela 

própria crie ainda mais gente pobre.” 

 Segundo Santos citado por Sposito (2007) o termo periferia tem sido utilizado nas 

últimas décadas como uma área não urbanizada, dotada de moradias precárias, loteamentos 

irregulares, sem condições de utilização por não conter estrutura mínima para habitar. 

 

 

Marcadas pela presença de moradias precárias e inacabadas, pela ausência 

ou insuficiência de meios de consumo coletivo, resultantes de um processo 

de produção do espaça urbano orientado pelos interesses de implantação de 

loteamentos regulares ou irregulares em áreas distantes, cujos terrenos são 

mais baratos, tornando espaços não-urbanos em espaços que podem ser 

colocados no mercado como urbanos, ainda que não sejam dotados das 

condições mínimas para tal. (SANTOS apud SPOSITO, 2007, p. 10). 

 

 

Entretanto, temos acompanhando nos últimos anos uma nova forma de urbanização da 

periferia, com a incidência de loteamentos fechados de alto padrão. Localizando-se em áreas 

periféricas, em municípios mais distantes do centro, mesmo que ainda inseridos na região 

metropolitana. Estes loteamentos criam uma estrutura urbana de excelência nestas áreas, mas 

não disponibilizam para uso da população os equipamentos e espaços públicos existentes, 

estes serão de uso exclusivo dos residentes no empreendimento, separados da periferia, pobre 

e desestruturada, por muros ou grades. É uma fragmentação dentro da periferia, por sua vez já 

fragmentada do centro urbano. Legitimando a ideia, comenta Costa (2006, p. 297.) “enquanto 

algumas áreas são objeto de ocupação extensiva ilegal e desprovida de serviços básicos, 

outras abrigam a versão rica da urbanização extensiva periférica.” 

Pode-se dizer que a chegada destes loteamentos fechados de alto padrão nas periferias, 

segundo Costa (2006) a partir da década de 80, redefinem uma nova ordem para a relação 

centro-periferia, sendo chamada de reestruturação urbana (SPOSITO, 2007). 

A disponibilidade de terras e o custo mais baixo destas é motivo a ser levado em 

consideração para localização destes empreendimentos de alto padrão em áreas periféricas. 

Mas, como já explicitados neste trabalho, a fuga das mazelas sociais existentes na cidade, 
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como violência, trânsito, poluição e o desejo de morar em um lugar exclusivo, livre dos 

problemas da cidade é fator determinante para aqueles que podem pagar se fecharem em 

loteamentos distantes dos centros urbanos.   

 Esse fato gera uma nova relação centro-periferia, conforme corrobora Sposito (2007, 

p. 5) “o aparecimento desses novos empreendimentos residenciais vem alterando as relações 

entre o centro e a periferia nas cidades de porte médio e esta constatação é um dos 

fundamentos da ideia de que passamos por uma reestruturação da cidade.” Estabelecendo, 

inclusive, um novo conceito para o termo periferia, que não pode mais ser vista, 

exclusivamente, como uma realidade urbana pobre, desestruturada e sem equipamentos 

públicos. 

 Contudo, é preciso considerar que essas áreas agora se compõem de um espaço 

diversificado, por um lado, no intramuros do empreendimento, dotado de estrutura nem 

sempre acessível a quem não pode pagar, mas do outro lado, contendo áreas pobres e sem 

infraestrutura urbana. Podendo, inclusive, se valer dos moradores destas áreas periféricas 

pobres como capital humano para trabalhar nestes loteamentos fechados de alto padrão.  

Portanto, serão espaços articulados pelos serviços, mas segregados, tanto por fatores 

financeiros como em relação à infraestrutura urbana que os servem, como explica Costa 

(2006, p. 299): “Assim, se por um lado essas duplas periferias articuladas viabilizam a 

expansão da estrutura metropolitana brasileira, por outro reforçam a desagregação urbana e a 

segregação espacial reproduzindo a mais implacável exclusão.” 

A existência de condomínios e loteamentos fechados refletem questões além dos 

aspectos conceituais e legais. Cada um destes empreendimentos murados ou gradeados é 

construído com o argumento de proteger e fornecer para seus moradores não só uma moradia, 

mas também um espaço exclusivo, dotado de equipamentos de lazer, clubes, academia, 

escolas etc. Todavia, estes espaços estão servindo também para separar. Segregados estão os 

moradores dos condomínios e loteamentos fechados da cidade que acontece lá fora. Assim, é 

dever do Estado pensar na estrutura urbana como um todo e minimizar os efeitos negativos 

dessas construções.  

A tese de Gerusa Gonçalves Moura (2008) corrobora com entendimento de que a 

relação de exclusão produzida pelos enclaves fortificados com o seu entorno provoca uma 

problemática negativa para o espaço urbano, pois estes empreendimentos pouco interagem 

com o meio externo, gerando uma descontinuidade na cidade, pois suas ruas findam em 

muralhas.    
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A construção dos condomínios horizontais traz impactos relevantes para a 

própria constituição da sociedade. Tem-se a consciência ‘ilusória’ de que o 

que está “dentro” do condomínio é isolado e independente do que está fora 

dele, isto é, tenta-se desvincular as relações sociais interiores ao 

empreendimento com as exteriores, o que colabora para que de fato o espaço 

fora dos muros seja descontínuo, que fragmente a paisagem do seu entorno. 

(MOURA, 2008, p. 138).     

 

 

Os muros geram uma segregação muito evidente, a maioria destes empreendimentos a 

que nos referimos têm muros muito altos e, do lado de fora, são as únicas coisas que podem 

ser vistas, gerando dessa maneira expectativas e curiosidade sobre o que está atrás destes, 

como percebe Moura (2008): “percorre-se a linha do muro até a portaria, um ícone do próprio 

empreendimento que se transforma em um ‘portal para um outro mundo’, que permite às 

pessoas sonharem com o que está ou com o que poderia estar do outro lado dele.” 

Nas figuras abaixo, podemos perceber de forma muito evidente a segregação que estes 

muros geram. No Alphaville Natal, por exemplo, os muros chamam a atenção do motorista ou 

pedestre que desconhece o empreendimento e passa vindo de Natal pela Rodovia Estadual RN 

063 no município de Parnamirim. Ao se adentrar na avenida que dá acesso, como mostra a 

figura VIII, o indivíduo fica ao lado de uma grande extensão de pedra (ver figura IX). O 

mesmo acontece no Alphaville Francisco Brennand em Recife, quem passa pela BR 408, 

como mostra a figura X, só pode ver seu extenso muro.   

 

FIGURA VIII – Avenida que dá acesso ao Alphaville Natal  

 
Fonte: Elvira Fernandes, Município de Parnamirim, RN, 2013 
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FIGURA IX – Muro do Alphaville Natal  

  
Fonte: Elvira Fernandes, Município de Parnamirim, RN, 2013 
                                                      

Figura X – Muro do Alphaville Francisco Brennand 

              
             Fonte: Elvira Fernandes. BR 408, Recife, 2013  

 

 Diante do que foi dito, é possível perceber que esse tipo de empreendimento faz 

alterações substanciais na paisagem, estrutura e nas relações urbanas. Sua proliferação deve 

ser acompanhada e planejada pelo Poder Público Municipal para que gerem o menor impacto 

sócio-estrutural possível para os cidadãos. 
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 O poder público municipal tem o dever de garantir o bem estar de seus habitantes e 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade na sua política urbana, por 

isso, é necessário pensar na cidade e nos citadinos como um todo, considerando que 

edificações que causem maior impacto e excluam pessoas devem ser permitidas com 

restrições.      

 Para uma melhor compreensão deste tema, no próximo capítulo estudaremos as 

competências em relação a elaborações de legislações urbanísticas e ao compromisso que o 

poder público tem, principalmente, o municipal de promover por meio do solo urbano uma 

cidade mais justa e igualitária para todos.  
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3   COMPETÊNCIA URBANÍSTICA E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO:            

LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIOS 

 

Devido às repercussões jurídicas relacionadas ao tema é imprescindível que tenhamos 

noção das características das normas urbanísticas e das regras de competência definidas pelo 

texto constitucional, por isso, neste capítulo traremos a base legal para que possamos 

compreender melhor como surgem os loteamentos fechados. 

Estudaremos as formas legais de ocupação do solo urbano existentes hoje em nosso 

ordenamento jurídico, indo além das modalidades de parcelamento do solo.  Por isso, 

analisaremos mais detidamente os loteamentos, como modalidade de parcelamento do solo 

urbano, e os condomínios, forma de ocupação do solo que utiliza o aproveitamento 

condominial de espaços.  

A importância de se compreender as características e fundamentação legal dos 

condomínios e dos loteamentos é para deixar mais evidente as diferenciações existentes entre 

estes dois institutos que tratam de formas distintas de ocupação do solo urbano. 

 

3.1  COMPETÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS FEDERATIVAS PARA LEGISLAR 

SOBRE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

  

O sistema jurídico brasileiro é federativo
20

, considera os entes (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) autônomos entre si, por isso, compete a cada um destes ou a 

mais de um deles, a responsabilidade sobre determinadas matérias, entendendo-se assim como 

competências estabelecidas diretamente pela Constituição. Competência é a “faculdade 

juridicamente atribuída a uma entidade, órgão ou agente do Poder Público para emitir 

decisões.” (SILVA, 1998, p. 495). 

A competência é concedida de forma horizontal, o que significa dizer que nenhum 

ente é mais importante do que outro, devendo-se considerar que o princípio que rege a matéria 

é o da predominância do interesse, ou seja, receberá a competência o ente que tiver maior 

interesse sobre o assunto. De acordo com Moraes (2002, p. 287) “à União caberá àquelas 

matérias e questões de predominância do interesse geral, ao passo que aos Estados referem-se 

às matérias de predominante interesse regional, e aos municípios concernem os assuntos de 

interesse local.” 

                                                           
20

 Formado por entes federativos com autonomia administrativa e financeira. Contudo a União caracteriza-se 

como ente centralizador de algumas decisões.   
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A competência pode ser de dois tipos, material (administrativa) ou legislativa. Será 

material quando diz respeito à prática de atos de gestão e legislativa quando define a 

capacidade do ente legislar sobre determinada matéria. 

O Direito Urbanístico, de acordo com conceito de Hely Lopes Meirelles (2001, p. 

484), é “ramo do direito público destinado ao estudo e formulação dos princípios e normas 

que devem reger os espaços habitáveis, no seu conjunto cidade campo.”   

A atribuição de competência material para esse ramo do direito é estabelecida da 

seguinte forma: cabe a União instituir planos nacionais, regionais e instituir diretrizes, e aos 

municípios executar o planejamento urbanístico local. 

 

Art. 21 da CF. Compete à União:  IX - elaborar e executar planos nacionais e 

regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social; XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos.  

 

 

O planejamento urbanístico local fundamenta-se no art. 30, VIII da Constituição, o 

qual compete ao município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. “A 

finalidade do planejamento local é o adequado ordenamento do território municipal, com o 

objetivo de disciplinar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo urbano.” (SILVA, 2010, p. 

56/57). 

No que se trata de competência legislativa sobre direito urbanístico, essa se dará de 

forma concorrente, de acordo com o art. 24 da CF. “Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I – direito tributário, financeiro, 

penitenciário, econômico e urbanístico.” 

Sempre que a competência é concorrente cabe à União definir as regras legislativas 

gerais sobre a matéria. Meirelles (2001, p. 491) destaca que a União deve definir regras gerais 

de conduta, não intervir executivamente nos entes federados.  

Como exemplo de regras gerais estabelecidas pela União, podemos citar a Lei nº 

6766/79 que estabelece diretrizes sobre o parcelamento do solo urbano. Contudo os 

municípios podem criar suas próprias legislações parcelamento do solo
21

, desde que não haja 

confronto com a Lei Federal, sendo complementar a esta, conforme consta no art. 1º, 

                                                           
21

 Muitos municípios têm leis específicas sobre uso e ocupação do solo  e outra lei sobre parcelamentos do solo, 

como ocorre na cidade do Recife, em que a Lei nº 16.176/96 trata do uso e ocupação do solo e a Lei nº 16.286/97 

trata do parcelamento do solo urbano nesta cidade. 
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parágrafo único da citada Lei: “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar 

o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais.”  

Assim também ocorre com a Lei nº 10.257/2001, denominada por Estatuto da 

Cidade
22

, criado para regulamentar os art. 182 e 183 da Constituição, que tratam da política 

urbana. O Estatuto da Cidade cumpre a função de ser uma lei geral de direito urbanístico, que 

institui princípios, disciplina diversas figuras e institutos e fornece um instrumental a ser 

utilizado na ordenação dos espaços urbanos. (SILVA, 2010, p. 67). 

 

 

Caberia, pois, à União promulgar um Código Nacional de Urbanismo, 

estabelecendo os lineamentos do Urbanismo brasileiro, fixando princípios 

científicos e diretrizes técnicas para a ação estadual e municipal. Foi o que 

fez ao editar a Lei 10.257/2001, o chamado “Estatuto da Cidade.” 

(MEIRELLES, 2001, p. 491). 

  

 

Aos Estados competem legislar sobre normas urbanísticas regionais (normas de 

ordenação do território estadual) suplementares das normas gerais estabelecidas pela União; 

plano urbanístico estadual; e planos de ordenação territorial da região estabelecida pelo 

Estado. (SILVA, 2010, p. 63).  

Destacamos que o parcelamento do solo, de que trata esta lei, não é somente o urbano, 

e sim, todo aquele para fins urbanos mesmo que se encontre na zona rural, conforme explica 

Toshio Mukai (1988, p. 122). Entretanto, quando o parcelamento do solo ocorrer fora do 

perímetro urbano, destinado à expansão residencial e comercial, a formação de núcleos 

urbanos além de se submeter às normas da prefeitura, deverá haver prévia aprovação do 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Esta é também a lição de 

José Afonso da Silva (2010, p. 326) e de Hely Lopes Meirelles (2001). 

 

 

Assim, o direito urbanístico visa precipuamente à ordenação das cidades, 

mas seus preceitos incidem também sobre as áreas rurais, no vasto campo da 

ecologia e da proteção ambiental, intimamente relacionadas com as 

condições da vida humana em todos os núcleos populacionais, da cidade ou 

do campo. (MEIRELLES, 2001, p. 485). 

 

                                                           
22

 Neste trabalho, todas às vezes que utilizarmos o termo Estatuto da Cidade, estaremos nos referindo a Lei nº 

10.257/2001.  
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 A competência do município em matéria urbanística (tanto legislativa como material) 

é fundamentada basicamente nos artigos 30 e 182 da Constituição Federal. Conforme o art. 

30, I e VIII da CF, cabe ao município tratar de assuntos de interesse local, assim também 

como é de sua competência promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Já o 

art. 182 define que é da responsabilidade do município executar a política de desenvolvimento 

urbano, por meio de uma lei municipal a ser editada pelo Executivo, o Plano Diretor. 

 A Constituição Federal de 1988 deu tratamento especial à matéria urbanística no seu 

texto, inovando ao trazer um capítulo específico sobre Política Urbana, do qual fazem parte os 

artigos 182 e 183 da CF, consagrando assim o Princípio da Função Social da propriedade. O 

direito de propriedade aparece como princípio fundamental no art. 5.º, XXII da CF, porém 

esse princípio não é absoluto, tendo em vista que essa propriedade também terá que atender a 

sua função social art. 5.º, XXIII CF. Hoje não se fala mais simplesmente em propriedade, mas 

sim em função social da cidade e da propriedade
23

, podendo, inclusive, o seu mal uso ser 

punido até com desapropriação
24

.  

 Todavia, para propriedade atender adequadamente sua função social, basta que 

obedeça às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

conforme o §2º do art. 182 da CF e art. 39 do Estatuto da Cidade.  

 

 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 

qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas, respeitando as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei.  

  

 

A política de desenvolvimento urbano é exercida pelos municípios, de acordo com o 

art. 182 e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem- estar de seus habitantes, o art. 2º do Estatuto da Cidade estabelece diretrizes 

                                                           
23

 Santos Júnior; Montandon. (2011).  
24

 A Constituição Federal estabelece no art. 182, §4º, a obrigatoriedade do proprietário de solo urbano promover 

o seu adequado aproveitamento, sob pena de ser obrigado a parcelar o solo, construir ou ter seu IPTU aumentado 

progressivamente até uma alíquota limite estabelecida, podendo chegar até a desapropriação com pagamento 

mediante títulos da dívida pública. Todos os instrumentos da política urbana podem ser observados no Capítulo 

II, do Estatuto da Cidade.     
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que o município deve seguir para elaboração desta política, como dispõe no inciso VI a 

seguir.  

 

 

Art. 2º, VI. Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a. a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b. a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c. o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados 

em relação à infraestrutura urbana; 

d. a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar 

como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura 

correspondente; 

e. a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização 

ou não utilização; 

f. a deterioração das áreas urbanizadas; 

g. a poluição e a degradação ambiental; 

 

 

Importante destacar a necessidade de efetivação desta norma no Planejamento e na 

Gestão
25

 das cidades. Como se pode observar, as alíneas ressaltam que os imóveis urbanos 

devem ter usos adequados, não devem ser incompatíveis, nem inconvenientes com as áreas 

próximas, ou seja, devem considerar o entorno. Além disso, salientam que o parcelamento do 

solo deve ser permitido de forma a evitar o uso excessivo ou inadequado para infraestrutura 

urbana. Estes argumentos serão muitas vezes utilizados neste trabalho, lembrando que tais 

diretrizes têm que ser obedecidas no ordenamento e uso do solo nas cidades.  

As normas urbanísticas são de ordem pública e de interesse social e, como já dizia 

Meirelles (2001, p. 483/484) o direito urbanístico é ramo do direito público e as “imposições 

urbanísticas podem e devem abranger todas as atividades e setores que afetam o bem estar 

social.”  

 

 

As normas urbanísticas, por serem de direito público, são compulsórias, 

cogentes e são de direito público porque regulam (regram, normatizam, 

impõem modo de agir) uma função pública – que é a atividade urbanística do 

Poder Público. (SILVA, 2010, p. 60).  

 

 

Desta forma, as normas urbanísticas devem fornecer subsídios inclusive para atuar 

contra o domínio privado, se sob este incidir interesses de ordem pública. De acordo com 

                                                           
25

 Sobre Planejamento e Gestão nas cidades indico: SOUZA, Marcelo Lopes. Mudar a Cidade – Uma introdução 

crítica ao planejamento e à gestão urbanos. 7 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.   
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Silva (2010, p. 36.) essas normas deve oferecer instrumentos normativos suficientes para 

“atuar no meio social e no domínio privado, para ordenar a realidade no interesse da 

coletividade.”  

 O Direito Urbanístico, por ser um ramo do direito público e suas normas de ordem 

pública, visa proteger o interesse da coletividade, seus preceitos de caráter compulsórios, têm 

como titular uma pessoa de direito público. “O direito urbanístico ordena o espaço urbano e as 

áreas rurais que nele interferem, através de imposições de ordem pública.” (MEIRELLES, 

2001, p. 486).  As normas de Direito Público não se pressupõem, elas devem ser diretamente 

definidas na Lei, é o chamado Princípio da Legalidade
26

, que para a administração pública 

impera no sentido de que o Poder Público só pode fazer algo que está estabelecido na Lei.  

 Di Pietro (2004, p. 68) destaca que devido a este princípio a “administração pública 

não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar 

obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende da Lei.”   

 Paulo Nader (1987) conceitua normas públicas como aquelas que obrigam 

independentemente da vontade das partes, isso por resguardarem os interesses fundamentais 

da sociedade.  No direito público, segundo lição de Ferraz Júnior (2007, p. 139) impera o 

princípio da Soberania.  Nem todos os atos dos entes públicos são soberanos, porém quando o 

são, como acontece com as normas públicas, são então normas cogentes, pois pressupõe o 

interesse da ordem pública.  

 A ordem pública sempre prevalece, pois, de acordo com o princípio do interesse 

público relevante, ao se contrastar com interesses privados, àquela sempre irá se sobrepor, 

conforme ensino de Ferraz Júnior (2007, p. 139). O direito administrativo destaca que há 

Supremacia do Interesse Público sob o privado. Portanto as normas públicas prevalecem 

quando há conflito de interesses. Explica Di Pietro (2004, p. 69) que “as normas de direito 

público, embora protejam reflexamente o interesse individual, têm o objetivo primordial de 

atender ao interesse público, ao bem-estar coletivo.”   

 Por esses termos é possível perceber que a atividade urbanística deve atender as 

demandas dos interesses coletivos, garantindo à concretização de direitos e princípios 

fundamentais consagrados na Constituição Federal. A matéria objeto do nosso estudo é de 

interesse público, assim como é a atividade de parcelamento do solo, sendo o município o 

responsável direto por sua realização, mesmo quando esta é executada pelo setor privado. 

                                                           
26

 Nas relações particulares prepondera neste Princípio a autonomia da vontade, em que é possível fazer tudo que 

a lei não proíbe. O princípio da legalidade está definido no art. 5º, II que estabelece “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei.” 
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Cabe ao município promover o adequado ordenamento territorial, o planejamento e controle 

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

 

3.2  AS LEGISLAÇÕES QUE FUNDAMENTAM FORMATOS DIVERSOS DE 

OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

 

 O solo urbano é ocupado de diversas maneiras, inclusive ilegalmente. Todavia, 

partindo do pressuposto da legalidade, estudaremos a legislação específica que define as 

formas de ocupação do solo em nossas cidades.  

Neste tópico iremos tratar das modalidades de parcelamento do solo, definidas em Lei 

Federal e também de uma outra maneira de ocupar o solo, por meio do aproveitamento 

condominial, estabelecido no Código Civil. Outras leis municipais e estaduais também regem 

a matéria em cada unidade federativa específica. Entretanto, neste trabalho vamos nos ater às 

regras gerais estabelecidas pela União e, quando necessário para um melhor entendimento da 

matéria, faremos remissão a leis municipais.  

 

3.2.1  Os loteamentos 

 

 Loteamento é, juntamente com o desmembramento, uma das modalidades de 

parcelamento do solo. Loteia-se para fazer uso do solo, com o objetivo de que este seja uma 

unidade edificável. Edifica-se para morar, trabalhar, criar áreas de convivência, prédios 

públicos, hospitais e tudo o mais que as pessoas de uma cidade necessitem.  

 Como já dito anteriormente, a lei federal que define as diretrizes gerais para o 

parcelamento do solo no Brasil é a Lei nº 6766/79 e os municípios podem instituir regras 

específicas, por meio de leis, para o parcelamento do solo local, desde que tais regramentos 

não sejam opostos às normas gerais já definidas. 

 Veremos neste tópico as características do loteamento de acordo com as normas 

jurídicas aplicáveis a essa modalidade de parcelamento do solo no ordenamento jurídico 

pátrio. 

  

3.2.1.1 Loteamento e o Planejamento Territorial  

 

Em um loteamento, ou mesmo em um conjunto deles, é possível criar um novo bairro, 

uma nova cidade, expandir as já existentes, sendo o ideal que haja um planejamento territorial 
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proposto pelo município por meio do zoneamento, inseridos no seu Plano Diretor ou lei 

específica e lei municipal que trate do uso e ocupação do solo no território urbano. Tudo isso 

deve fazer parte da política de desenvolvimento urbano, que é de competência do poder 

público municipal de acordo com o art. 182 da Constituição Federal.    

A inovação, em matéria urbanística, a partir da Constituição Federal de 1988 

estabeleceu o Plano Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. Naquele momento, conforme o § 1º do art. 182 da CF, a obrigatoriedade do 

Plano Diretor foi estabelecida apenas para as cidades com mais de 20 (vinte) mil habitantes. 

Esse rol foi ampliado
27

 a partir da consagração do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, que 

regulamentou o capítulo de Política Urbana contido na Carta Magna. 

 O conceito de Plano Diretor pode ser extraído do entendimento de Hely Lopes 

Meirelles (2001, p. 509) como um “complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o 

desenvolvimento global e constante do Município, sob os aspectos físico, social, econômico e 

administrativo, desejado pela comunidade local.” 

 O Plano Diretor é um instrumento hábil no nível municipal a consagrar o princípio da 

função social da cidade e da propriedade urbana, princípio destacado no texto Constitucional 

e que comanda a busca por uma equidade urbana, por uma cidade mais justa para todos e que 

forneça os serviços e a estrutura urbana adequada para seus cidadãos. 

 

 

O objetivo principal do Plano Diretor, de definir a função social da cidade e 

da propriedade urbana, de forma a garantir o acesso a terra urbanizada e 

regularizada a todos os segmentos sociais, de garantir o direito à moradia e 

aos serviços urbanos a todos os cidadãos, bem como de implementar uma 

gestão democrática e participativa. (SANTOS JÚNIOR; MONTANDON, 

2011, p. 14).    

 

  

 Desta forma, independente da obrigatoriedade de instituição do Plano Diretor, que “é 

parte integrante do processo de planejamento municipal” (art. 40, §1ª, do Estatuto da Cidade), 

é necessário haver nas cidades planejamento urbano e que este consagre o planejamento 

territorial.   

                                                           
27

 A obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor, conforme o art. 41 da Lei nº 10.257/2001 se estendeu para 

as cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, onde o Poder Público municipal 

pretenda utilizar os instrumentos previsto no § 4º do art. 182, da CF, as integrantes de áreas de especial interesse 

turístico, as inseridas em área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 

ambiental de âmbito regional ou nacional. 
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 O Planejamento Urbano
28

 passa de um processo técnico instrumentado com objetivo 

de transformar a realidade para um mecanismo jurídico, no qual o administrador deve se 

pautar, conforme salienta Silva (2010,  p.87/93). A partir do comando Constitucional, em que 

o poder público deve elaborar Planos e Projetos, o planejamento deixa de ser mera vontade e 

passa a ter caráter de obrigatoriedade. “O processo de Planejamento urbanístico adquire 

sentido jurídico quando se traduz em planos urbanísticos.” (SILVA, 2010, p. 92).  

 Todavia o processo de planejamento urbano não está restrito aos planos (seja 

Urbanístico ou Diretor) e projetos que ele possa fundamentar. Pode ser um processo contínuo 

de análise das alterações ocorridas no espaço urbano, com o objetivo de ser observar os erros 

cometidos no passado e no presente, tendo o objetivo de pensar melhor o futuro.  

 Marcelo Lopes de Souza nos ensina que o planejamento é a preparação para uma 

efetiva gestão.  

 

 

Planejar sempre nos remete ao futuro, tentar simular os desdobramentos de 

um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis 

problemas ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis 

benefícios. (2010, p. 46).    
  

 

 O planejamento territorial, chamado por Meirelles (2001, p. 513) de ordenamento 

urbano, é a disciplina da cidade que se faz por meio da regulamentação edilícia, delimitação 

da urbe, traçado urbano, uso e ocupação do solo, zoneamento, loteamento e controle das 

construções.   

 Como já vimos, compete ao município promover o ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII 

CF). Por ser de sua competência cabe ao município aprovar os projetos que utilizem e ocupem 

o solo urbano, assim como, devem definir a delimitação da zona urbana. A delimitação da 

zona urbana é o estabelecimento do perímetro urbano, que deve ser realizado por lei 

municipal (MEIRELLES, 2001. p. 516). O solo urbano aquele composto por zonas urbanas e 

de expansão urbana, área reservada para o crescimento das cidades, adjacente ou não à zona 

urbana (GASPARINI, 1988, p. 3).  

                                                           
28

 Salientamos que esses conceitos não são restritos e não esgotam a matéria.    
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 No planejamento urbano o uso e ocupação do solo se dá por meio do zoneamento, que 

é, segundo José Afonso da Silva (2010 p. 237) o “procedimento urbanístico destinado a fixar 

os usos adequados para as diversas áreas do solo municipal.”   

 É por meio do zoneamento que o município definirá o uso e ocupação do solo de cada 

área da cidade, estabelecendo assim seu ordenamento territorial. É o zoneamento que dá 

qualificação urbanística a determinado solo, definindo o objetivo que ele terá para cidade, 

como solo para fins de edificação ou outro destino.  

 

 

A divisão da cidade em zonas visa a atribuir a cada setor um uso específico, 

compatível com sua destinação. Mas como as cidades nem sempre nascem 

planejadas, seus bairros são mistos e promíscuos em usos e atividades. 

(MEIRELLES, 2001, p. 525).  

    

 

A zona urbana mesmo contendo áreas não urbanizadas, deve já ser vocacionada para 

esse fim, incluindo a infraestrutura urbana, ou seja, os equipamentos urbanos, que para Silva 

seria “toda obra ou serviço, público ou de utilidade pública, bem como privado, que permitam 

a plena vida de uma comunidade, tais como, rede de água, telefone, esgoto, edifícios em geral, 

praças etc.” (2010, p. 175). Segundo Castilho a infraestrutura urbana implica uma rede de 

serviços urbanos que são extensões funcionais da casa. (2010, p. 77). 

Desta forma, há a necessidade de se realizar um traçado urbano estabelecendo o 

desenho geral da cidade, contendo a infraestrutura urbana, assim como o arruamento, que é o 

traçado definidor das vias públicas e espaços livres da cidade. Segundo Meirelles (2001, p. 

516/517) é requisito prévio para o loteamento a existência do arruamento, e nem todo 

arruamento será realizado pelo município, podendo ser realizado pelo loteador, contando que 

aprovado pela prefeitura. “Arruamento é a divisão do solo mediante abertura de vias de 

circulação e a formação de quadras entre elas” (SILVA, 2004, p. 327). 

A iniciativa privada, para fins de lotear, executa no projeto de loteamento que pretende 

aprovação dos órgãos municipal e Estadual (quando for o caso), todos os atos de criação do 

arruamento, e da infraestrutura básica necessária ao terreno. 

Desta forma, o terreno objeto do loteamento é todo preparado para receber uma 

edificação. O loteamento para fins de edificação deve estar inserido na zona urbana do 

Município, desta forma, integrado em todo o contexto da cidade. “Solo urbano é o da zona 

urbana e delimitado pelo perímetro urbano.” (SILVA, 2010, p. 174).  
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A própria lei nº 6766/79, em seu §5º do art. 2º, considera a necessidade de existência 

de infraestrutura básica ao parcelar uma gleba e que essa é composta, dentre outras coisas, de 

energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação: 

 

 

Art. 2º, §5º - A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 

pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 

elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 

 

 

O conceito de Castilho define lote, explicita essa ligação que ele tem com a cidade e 

que deve ser dotado de infraestrutura para ser ocupado.  

 

 

A esse conjunto composto por uma área de terra urbana ou urbanizável com 

determinada dimensão e ligada às redes de infraestrutura urbana (em 

funcionamento) é que tecnicamente dá-se o nome de ‘lote’, que fica 

predisposto a ser ocupado pelo homem. (CASTILHO, 2010, p. 41). 

 

 

 Identificamos dessa maneira que a urbanização é necessária para que o lote seja 

passível de edificação e totalmente integrado à cidade. Esta integração não pode ser diferente 

do planejamento territorial proposto para área pelo município através de sua legislação 

própria. 

 

3.2.1.2 Loteamentos e a Lei de parcelamento do solo urbano nº 6766/79 

  

 A lei nº 6766/79, em seu artigo 2º, define que o parcelamento do solo poderá ser feito 

mediante loteamento ou desmembramento do solo urbano. Considerando loteamento, no seu 

§1º como: “a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas 

vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação de 

vias existentes”  

 O loteamento tem cinco elementos básicos: I – a existência de uma gleba; II – a 

divisão dessa gleba em lotes; III – a destinação (edificação) dos lotes; IV – a abertura de 

logradouro público.  (GASPARINI, 1988, p. 11). 
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  Para José Afonso da Silva (2010, p. 324) o parcelamento do solo é a própria 

urbanização da gleba, “mediante sua divisão ou redivisão em parcelas destinadas ao exercício 

das funções elementares urbanísticas.” É chamado parcelamento urbanístico para distinguir do 

parcelamento rural. E por gleba, o mesmo autor define como “área de terra que não foi ainda 

objeto de arruamento ou de loteamento.” (idem)  

 

 

O loteamento pressupõe, nos termos da definição, a existência de uma gleba. 

Apesar disso, a Lei não definiu gleba, nem ofereceu critérios para sua 

caracterização. Vulgarmente, pode-se dizer que gleba é uma porção de terras 

rústicas, destinadas geralmente à agricultura. É área que não sofreu 

retalhamento para fins urbanos. (GASPARINI, 1988, p. 11). 

 

 

 Na construção do loteamento criam-se: o lote, a quadra e as vias públicas voltadas à 

circulação, que juntamente com a estrutura mínima do solo urbano destinado à edificação, 

formam a estrutura necessária do espaço urbano, “uma porção nova de cidade”, conforme 

salienta Castilho (2010, p. 51). Sendo assim, é o loteamento o instrumento hábil para 

promover a organização do território através do parcelamento do solo.  

 

 

(...) é notório que o parcelamento do solo, hoje realizado sob a forma de 

loteamento ou desmembramento, é um dos instrumentos urbanísticos 

utilizados para promover a organização territorial dos municípios brasileiros. 

(COSTA; PIETRO, 2009. p. 2). 

 

  

 Este instrumento, juntamente com outros, como, por exemplo, o traçado urbano, o 

zoneamento, o arruamento, e o uso e ocupação do solo, serão aptos a estabelecer um 

adequado ordenamento urbano.  

 Por sua vez, o desmembramento, outra modalidade de parcelamento do solo definida 

na lei, caracteriza-se por ser uma formação de lote utilizando-se de uma estrutura de sistema 

viário preexistente, conforme seu conceito definido na lei nº 6766/79:  

 

 

Art. 2º, §2º: considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes 

destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viária existente, 

desde que não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem 

prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 
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 Conforme explicitamos, loteamento e desmembramento são formas diferentes de 

realizar parcelamento do solo, distinguindo-se precisamente por não realizar alteração na urbe 

quando na realização do processo de desmembramento, como explica Sonia Alves:  

 

 

O loteamento e o desmembramento, modalidades de parcelamento do solo, 

apresentam características diferentes. O loteamento é meio de urbanização e 

sempre decorrente de procedimento voluntário do proprietário da gleba, 

submetendo-se às formalidades municipais, apresenta o projeto para 

aprovação junto à municipalidade local, para a subseqüente inscrição no 

registro imobiliário competente. No que concerne ao desmembramento, o 

procedimento é bem mais simples, restringindo-se à repartição da gleba, sem 

atos de urbanização. (ALVES, “Loteamentos fechados” nas grandes cidades, 

p. 8). 

 

 

O loteamento exige um trâmite de aprovação pelo poder público e que este cumpra o 

Projeto de Loteamento, estabelecido no capitulo III da Lei nº 6766/79. Em alguns projetos de 

loteamento órgão estadual, deve conceder anuência, segundo Gasparini (1988, p.76) a 

anuência é requisito da aprovação. O órgão estadual concede anuência, mas só quem aprova é 

o município, consagrando o ato final.  

A anuência prévia do órgão Estadual não é obrigatória em todas as situações, somente 

nos casos previstos no art. 13, da Lei Federal, nº 6766/79
29

. Em Pernambuco, o órgão estadual 

responsável por conceder anuência prévia nos casos de parcelamento do solo é a Agência 

CONDEPE / FIDEM. 

 

 

A Lei Estadual nº 9990/87 de 13 de janeiro de 1987 delega competência 

à Agência CONDEPE / FIDEM, para proceder ao exame e à Anuência 

Prévia para a aprovação, pelos municípios, dos projetos de parcelamento do 

solo urbano, bem como de alterações do solo rural para fins urbanos, em 

áreas localizadas, total ou parcialmente, em municípios da Região 

Metropolitana do Recife, na forma dos Artigos 41, 42 e 43
30

.  

 

                                                           
29

 Os incisos do art. 13 definem quando é necessária a anuência prévia do órgão Estadual: I - quando localizados 

em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, 

paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal; Il - quando o loteamento ou 

desmembramento localizar-se em área limítrofe do município, ou que pertença a mais de um município, nas 

regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei estadual ou federal; III - quando o 

loteamento abranger área superior a 1.000.000 m².  
30

 Governo do Estado de Pernambuco. Agência CONDEPE/FIDEM. Disponível em:> 

http://www2.condepefidem.pe.gov.br/web condepe-fidem/atribuicao-legal>. Acesso em:  09jan. 2012. 
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A atividade urbanística de parcelamento do solo é eminentemente pública, tendo em 

vista que o ato de urbanizar é uma função pública. Todavia é uma atividade comumente 

executada por particulares, mas que se reveste de total interesse público, como explica Silva 

(2010, p. 321), “quando se fala em atividade urbanística dos particulares há de entender-se 

que se trata de exercício de função pública por particulares.”  

Já os parcelamentos rurais são analisados e aprovados pelo INCRA, licenciados pela 

Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH e aprovados pela 

Prefeitura Municipal. 

Por isso, ressaltamos para o tema em questão que todas essas atividades que compõem 

o parcelamento do solo, seja lotear, assim como a criação de equipamentos urbanos, formação 

de vias públicas é de responsabilidade e competência do Poder Público Municipal que 

concede ao empreendedor particular essa possibilidade de “criar” um loteamento, entretanto 

não é este empreendedor que planeja a cidade, ou pelo menos não deveria ser.  

Desta forma, o projeto do loteamento deve estar de acordo com o plano urbanístico 

para cidade proposto para aquela zona urbana e já definida no Plano Diretor do município, 

assim como cabe ao Poder Público analisar os impactos que todos os empreendimentos geram 

para cada área da cidade e se tal edificação atende a finalidade pública e aos interesses da 

coletividade.  

A Lei Federal de parcelamento do solo urbano, nº 6766/79, estabelece os requisitos 

urbanísticos para o parcelamento
31

, alguns destes critérios devem ser analisados pela 

importância assumida. De acordo com o inciso I do art. 4º, devem estar previsto no projeto de 

parcelamento, as áreas destinadas aos sistemas de circulação, a implantação de equipamento 

urbano e comunitário, bem como, destinados a espaços livres de uso público. Os 

equipamentos urbanos fazem parte da infraestrutura urbana, que são as redes e serviços que 

conectam o lote com a cidade (CASTILHO, 2010, p. 75), estão estabelecidos no § 5º do art. 2º 

da citada Lei. Devem ser fornecidos pelo loteador e conectados com a rede oficial existente. 

 

 

Art. 2º, § 5º. A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 

pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 

elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.  

 

                                                           
31

 Sobre o tema ver: GASPARINI, 1988, p. 34. 
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Já os equipamentos públicos comunitários fazem parte da infraestrutura comunitária, 

considerados no §2º do art. 4º, da Lei nº 6766/79, os equipamentos públicos de educação, 

cultura, saúde, lazer e similares. Para estes o loteamento deve apenas reservar áreas.  São as 

chamadas áreas de uso institucional (escolas, creches) e de lazer (praças) em que cabe ao 

Poder Público atribuir a melhor localização para sua instalação. (CASTILHO, 2010, p. 76/77)  

A Legislação determinava que o loteamento deveria destinar, no mínimo, 35% da 

gleba para áreas públicas. Contudo, com a promulgação da Lei nº 9785, de 1999, que alterou 

este artigo, hoje o art. 4º, §1º da Lei Federal, estabelece que Lei Municipal deve definir este 

quantitativo.  

 

 

Art. 4º, § 1
o
 A legislação municipal definirá, para cada zona em que se 

divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos 

de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as 

áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de 

aproveitamento.  

  

 

Trazemos o exemplo do município do Recife, Pernambuco, para ilustrar tal questão. 

De acordo com a Lei Municipal de Parcelamento do Solo, nº 16.286/97, esta define 35% de 

área a ser destinada ao poder público pelo parcelador, sendo a área dividida entre o sistema 

viário, áreas verdes e equipamentos urbanos e comunitários. 

   

 

Art. 12. Todo terreno a ser parcelado deverá destinar 35% (trinta e cinco por 

cento) de sua área total às seguintes finalidades, e nas proporções abaixo 

indicadas: 

I - 20% (vinte por cento) para o sistema viário (vias de circulação); 

II - 10% (dez por cento) para áreas verdes; 

III - 5% (cinco per cento) para equipamentos urbanos e comunitários. 

Parágrafo único. É facultado ao parcelador destinar percentual inferior para a 

finalidade prevista no inciso I, desde que não haja prejuízo para o sistema de 

circulação interna ao loteamento, ficando a área não utilizada para tal 

finalidade, acrescida ao percentual de áreas verdes. 

   

 

 O lote deve ter tamanho mínimo de 125m² (cento e vinte cinco metros quadrados) e 

frente mínima de 5 (cinco) metros, de acordo com o inciso II do art. 4º da Lei nº 6766/79, 

podendo legislação estadual ou municipal adotar maiores exigência no caso de urbanização 
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específica ou conjuntos habitacionais de interesse social. Desta forma, poderão ser adotados 

padrões máximos e mínimos de tamanho de lote, conforme os padrões urbanísticos 

estabelecidos para cada área do território da zona urbana, como consta no§1º do art. 4º da 

citada Lei.  

 Conforme o inciso IV do art. 4º da Lei nº 6766/79, as vias dos loteamentos devem 

articular-se com as vias adjacentes existentes ou projetadas, assim como com a topografia 

local. Isso porque o loteamento não é um empreendimento isolado, ele deve harmonizar-se 

com a cidade. Seu projeto é uma extensão da cidade e, consequentemente, dos espaços 

públicos existentes nele.  

 Aprovado o loteamento pela Prefeitura, este deverá ser submetido ao Registro 

Imobiliário por até, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da 

aprovação (Lei nº 6766/79 art. 18).  

 Uma das consequências do registro do lote é tornar público, integrando ao domínio do 

Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 

equipamentos urbanos, conforme dispõe o art. 22 da referida lei: 

 

 

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio 

do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 

memorial descritivo. 

  

 

 Esse artigo acima transcrito é um dos principais fundamentos para elaboração deste 

trabalho. Em sua leitura podemos observar que o loteamento contém além dos lotes, que são 

espaços privados a serem adquiridos por seus proprietários, áreas que são de domínio público, 

pois ao se lotear se cria ruas, se disponibiliza áreas da gleba para equipamentos públicos, 

tornando-se muito daquele espaço uma área de domínio público. 

 Para José Afonso da Silva os efeitos da inscrição do loteamento são os seguintes: 

 

 

a) Legitima a divisão e as vendas dos lotes, com a perda da individualidade 

objetiva do terreno loteado e a aparição das individualidades objetivas dos 

lotes; b)torna imodificável unilateralmente o plano de loteamento e o 

arruamento; c)transfere para o domínio público do Município as vias de 

comunicação e as áreas reservadas constantes no memorial e da planta, 

independente de qualquer outro ato alienativo. (SILVA, 2010, p. 336). 
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 Como se vê, a inscrição no registro público gera consequências jurídicas para o terreno 

objeto do loteamento, que agora não é mais uma gleba e tem individualizada à área de cada 

lote. Isso impede que o loteador modifique o projeto unilateralmente sem passar pelo crivo do 

Poder Público, tendo em vista que agora existem áreas constantes no projeto que se tornaram 

de domínio público, foram transferidas para o poder municipal e,  consequentemente, são 

bens de uso comum do povo.   

Por esses termos destacamos que estas áreas não servem apenas aos compradores dos 

lotes e aos seus moradores são equipamentos públicos destinados a toda população. Podendo, 

de acordo com a infraestrutura promovida pelo Poder Público ser um excelente espaço de 

lazer e convívio disponível aos cidadãos.  

 

 

As áreas comunitárias de uso comum do povo proporcionam qualidade de 

vida não só a população local, mas também aos moradores dos bairros 

vizinhos, sobretudo à comunidade carente, que têm suas necessidades 

básicas supridas através dos equipamentos comunitários localizados 

próximos as suas residências, além de praticar seu lazer nas áreas públicas da 

mesma, como as praças, parques, áreas verdes e espaços afins. 

(ROMANINI; GELPI. A Gestão dos Equipamentos...). 

 

   

 A principal característica do lote é a individualização da área, que apesar de fazer parte 

de uma infraestrutura urbana maior, terá uma independência em relação aos demais lotes 

criados. Quando se loteia a fins de urbanização o comprador do lote sabe que aquela sua área 

objeto da compra será um terreno independente dos demais, podendo assim, cercar, colocar 

muros e edificar de maneira livre, obedecendo somente aos limites legais de edificação, 

finalizando assim o procedimento de urbanização. (CASTILHO, 2010, p. 130).  

  

3.2.2  Os condomínios 

  

Outra maneira de ocupação do solo urbano, além do loteamento e do 

desmembramento, é por meio do aproveitamento condominial de espaços. Nesta forma, não é 

realizado o parcelamento do solo, as edificações são erguidas e cada proprietário irá dispor de 

frações ideais do terreno ou da construção. O regime jurídico que institui essa forma de 

ocupação é o de direito privado, por isso, sua fundamentação encontra-se do Direito Civil e 

em legislação específica que instituiu o regime condominial.  
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O uso da terminologia condomínio é comumente utilizado para qualquer conjunto de 

moradias em que haja compartilhamento de áreas comuns e individuais, separados do 

ambiente externo por meio de grade ou muros. Fugindo das nomenclaturas do senso comum, 

neste capítulo temos o objetivo de fazer diferenciações. Demonstrar que nem todos os 

aparentes condomínios verdadeiramente o são, que atualmente há loteamentos do tipo 

fechados em nossas cidades que confundem o observador.  

  O condomínio é um instituto do direito privado, obedecendo aos requisitos 

estabelecidos no Código Civil Lei nº 10.406/2002. Todavia a forma de construir conjunto de 

moradias sob o regime condominial remonta à Lei 4591/64, revogada parcialmente em 

diversos artigos após o advento do novo Código Civil.  

  O condomínio é um instituto do Direito Privado e o loteamento é do Direito Público, 

obedecem a regimes jurídicos distintos. Na matéria Direito Público versus Direito Privado 

rege-se a preponderância de interesses. Nos dois institutos há interesse público consagrado, 

todavia, entende-se que no direito público há interesse público preponderante, pois este rege 

relações de ordem pública. Já em relação ao direito privado, há predominância de interesses 

privados, sempre submetidos ao interesse público maior.  

  Desta forma, podemos afirmar que no loteamento há uma preponderância maior de 

interesse público consagrado, destacando-se interesse da coletividade no instituto. Isso ocorre 

por diversos motivos já estudados aqui. O loteamento é uma parte da cidade e ao se lotear é 

construída uma infraestrutura para o local com iluminação pública, esgotamento sanitário, 

energia elétrica para as futuras casas, abastecimento de água e as novas ruas que serão criadas, 

além de áreas livres, espaços de lazer e praças que devem ser disponibilizadas pelo loteador. 

Tudo isso são áreas públicas, pois mesmo criadas pelo loteador, são repassadas ao poder 

público a partir do registro do loteamento no cartório, conforme dispõe o art. 22 da Lei nº 

6766/79.  

  Já no condomínio não há vias públicas e sim privadas e todas as áreas livres, de lazer 

ou praças existentes são privadas
32

, para uso exclusivo dos condôminos e convidados, regidos 

por  uma Convenção que o constitui e um Regimento que regulamenta a Convenção, estas são 

leis internas do empreendimento. Este condomínio é submetido às normas de direito privado 

como o Código Civil e a Lei 4591/64. No próximo tópico estudaremos o conceito de 

condomínio e sua formação.  

    

                                                           
32

 A legislação urbanística pode exigir que o condomínio disponibilizem as áreas de uso público, o que ele faz 

fora da área do condomínio. Como exige a Lei Estadual de Pernambuco nº 9990/87.  
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3.2.2.1 Condomínio e Condomínio Edilício do Código Civil 

 

  O conceito geral e abrangente de condomínio é quando “a mesma coisa pertencer a 

mais de uma pessoa, cabendo a cada uma igual direito, idealmente sobre o todo e cada uma de 

suas partes.” (FIUZA, 2007, p. 823). No conceito de condomínio geral tudo pertence a todos, 

não havendo subdivisão.  Para Rizzardo é “quando uma coisa pertence a diversos 

proprietários e fica na indivisão, recaindo o direito de cada proprietário sobre o conjunto, e 

não sobre a porção determinada da coisa.” (RIZZARDO, 2011, p. 566). 

 

Art. 1.314 C.C. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua 

destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, 

reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte 

ideal, ou gravá-la. 

   

 

 Entretanto, é outro tipo de condomínio que nos interessa para objeto deste trabalho, o 

Condomínio Edilício. Com o advento do novo código civil, Lei nº 10.406 em 10 de janeiro de 

2002 surge nova denominação para os condomínios até então conhecidos, é o chamado 

Condomínio Edilício. Apesar de nova denominação, a ideia trazida pelo código civil não é 

nova. Já se conhecia a matéria com a denominação de condomínio horizontal, condomínio em 

edificações, loteamento horizontal
33

, tratando-se de uma inovação terminológica e atualização 

do conceito até então vigentes pela Lei nº 4591 de 16 de dezembro de 1964.  

 

 

Daí denominar-se horizontal o condomínio quando se apresenta como uma 

propriedade exclusiva e autônoma das unidades que o compõem, conjugadas 

com um condomínio do terreno e das partes comuns do prédio. É conhecido, 

também, como “condomínio edilício”, expressão adotada pelo Código Civil 

de 2002, por corresponder a forma de construção própria da cidade, cuja leis 

emanam dos edis, ou daqueles que legislam sobre a cidade. (RIZZARDO, 

2011, p. 604). 

   

 

  Após a promulgação do Novo Código Civil, este trouxe subdivisões na matéria, 

dedicando o capítulo VI para o Condomínio em Geral, e o Capítulo VII para modalidade 

                                                           
33

 Viana (1991, p. 29) leciona no sentido de que ao se tratar de aproveitamento do solo, de acordo com a 

disciplina da Lei nº 4591/64, é melhor utilizar a expressão loteamento horizontal, estabelecendo neste citado 

livro a diferença entre este e o loteamento fechado disciplinado pela Lei nº 6766/79.  Importante observar que o 

livro foi escrito antes do novo código civil.    
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Condomínio Edilício
34

. Por isso, hoje, a Lei 4591/64 só permanece em vigor naquilo não 

abrangido pelo Novo Código Civil
35

.  

  De qualquer maneira, neste trabalho, vamos nos ater aos conceitos do Código Civil 

utilizando-se a Lei 4591/64 naquilo não abordado pelo CC ou sempre que se achar necessário 

para título de exemplo.  A Lei 4591/64 por muito tempo coexistiu com o Código Civil de 

1916, tratando este do conceito geral de condomínio e aquela do conceito de condomínio em 

edificações. Podemos, ainda hoje, considerar muitos ensinamentos estabelecidos na Lei 

4591/64, nela encontramos o conceito de condomínio em seu art. 1º.   

 

 

Art. 1º As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais 

pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, 

destinadas a fins residenciais ou não-residenciais, poderão ser alienados, no 

todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, 

propriedade autônoma sujeita às limitações desta Lei.   

   

 

  No condomínio há individualização da propriedade, chamada de unidade autônoma, 

que pode ser alienada sem necessitar da aprovação dos demais condôminos, todavia não há 

individualização do lote para cada unidade habitacional como ocorre no loteamento. O 

adquirente passa a ser proprietário da fração ideal do terreno
36

, como dispõe o §3º do artigo 

1331 do CC.  

 

 

§3ºA cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração 

ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma 

decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio.  

 

 

                                                           
34

 Unidade edilícia, quer dizer unidade de área destinada à edificação (CASTILHO, 2010, p. 40). 
35

 O Decreto-Lei nº 4657/42, definido como a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece no 

art. 2º, §1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando for com ela incompatível 

ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Portanto, como o novo código civil em 

relação à Lei nº 4591/64 é com ela incompatível em alguns pontos é possível dizer que houve uma revogação. A 

revogação de uma lei pode ser parcial, chamando-se neste caso de uma derrogação. Para autores como Fiuza 

(2007) a Lei nº 4591/64 está derrogada, ou seja, revogada em partes, naquilo não abrangido pelo novo código 

civil, assim também entende Rizzardo (2011, p. 604), não havendo uma concordância entre os autores nos 

artigos específicos objeto da revogação.  
36

 Terreno é qualquer área de terra, urbana delimitada, edificável ou não. Diferente do lote que significa algo 

cortado em porções, predestinado a ocupação humana. (CASTILHO, 2010, p. 58). 
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  Este adquirente passará também a ter domínio sobre áreas comuns do empreendimento 

que são inseparáveis da sua propriedade exclusiva. Diferentemente, ao comprar um lote, 

mesmo dentro de um loteamento fechado, o proprietário terá apenas seu lote como 

propriedade, pois as áreas livres são públicas. Como explica o artigo 1339 do Código Civil, o 

direito do condômino é da sua propriedade exclusiva e também das áreas ditas comuns. 

 

 

Art. 1339 do CC. Os direitos de cada condômino às partes comuns são 

inseparáveis de sua propriedade exclusiva; são também inseparáveis das 

frações ideais correspondentes as unidades imobiliárias, com as suas partes 

acessórias.  

 

 

  Não é necessário fazer o parcelamento do solo para se constituir um condomínio, 

todavia não há impedimento de que se faça um condomínio dentro de um loteamento já 

constituído.  Dentro do lote pode haver um condomínio, tendo assim o proprietário o direito a 

fração ideal naquele lote, porém o próprio lote é uma parte definida na gleba, ou seja, já 

loteada. “Nada impede que o lote seja objeto de propriedade condominial, cada condômino 

dispondo de fração ideal; porém ele próprio não pode resumir-se a parte indefinida da gleba.” 

(CASTILHO, 2010, p. 59). 

  O ideal é que o empreendedor faça um condomínio inserido dentro do desenho urbano 

planejado para cidade conforme estipula o Plano Diretor, por isso, no projeto de condomínio 

independente de ter ou não o parcelamento do solo anteriormente, é necessário que ele seja 

aprovado pelo órgão municipal e estadual cabível para fornecer a autorização para uso e 

ocupação do solo por aquele empreendimento. O município pode ainda solicitar ao projeto de 

condomínio que realize exigências urbanísticas para dar infraestrutura adequada ao projeto e 

ao seu entorno, por isso é importante que legislação municipal específica trate das 

implicações urbanísticas realizadas por este tipo de empreendimento.   

 

 

O que se deve ter em mente é que, adotando-se essa modalidade de 

aproveitamento do solo, o parcelador deverá apresentar o plano de uso e 

ocupação, especificando o seu fim, tipo de construção, área de utilização 

para edificação e aquelas para jardim e quintal, enfim, estabelecendo todas 

as restrições adequadas, segundo a diretriz da legislação local sobre uso e 

ocupação do solo. (VIANA, 1991, p. 123). 
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  Para este trabalho, é necessário entender que ao se adquirir o lote de um loteamento o 

indivíduo passa a obter um pedaço do solo que foi repartido, podendo, teoricamente, edificar 

da forma que quiser naquele lote
37

. Já ao adquirir uma casa, apartamento, sala etc. em um 

condomínio a pessoa passa a ser proprietária de uma fração ideal (sua casa, sala, garagem) e, 

juntamente com outras pessoas, será proprietária das áreas livres, espaços de lazer, do solo 

como um todo. Ou seja, o solo não é individualizado, é compartilhado. Vejamos o §2º do art. 

1331 do CC. 

 

 

§2º. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de 

água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as 

demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são 

utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados 

separadamente, ou divididos.  

  

 

 Na Região Metropolitana do Recife os condomínios ficam sujeitos às exigências 

urbanísticas e, inclusive, devem conceder áreas de uso público para construção de 

equipamentos comunitários fora das áreas privativas dos condomínios
38

, conforme dispõe o 

art. 50 da Lei Estadual de Pernambuco 9990/87 que estabelece normas para concessão de 

anuência prévia, pela autoridade metropolitana, para os municípios da Região Metropolitana 

do Recife, nos projetos de parcelamento do solo para fins urbanos na forma do art. 13 e seu 

parágrafo único, da Lei Federal nº 6.766/79. 

 

 

Art. 50 - Além do cumprimento da legislação específica, os assentamentos 

habitacionais na forma de condomínios e de conjuntos habitacionais ficam 

sujeitos às exigências urbanísticas contidas na presente Lei, no que lhes for 

aplicável. 

Parágrafo Único - Nos condomínios ou conjuntos privados, as áreas de uso 

público destinadas aos equipamentos comunitários e áreas verdes deverão 

estar localizadas fora das áreas privadas ou de acesso restrito. 
  

 

                                                           
37

 Os municípios devem dispor de legislação específica para tratar do uso do solo, índices de ocupação do solo, 

coeficientes de aproveitamento. Esta lei realizará um controle urbanístico do direito de construir realizado pelo 

Poder Público Municipal, definindo assim, dentre outras coisas, a quota mínima de lote por unidade habitacional, 

o gabarito de altura máxima. Em Recife, a Lei nº 16.176/96 estabelece o uso e ocupação do solo do município do 

Recife.  
38

 Os projetos para concessão de anuência prévia submetidos a Agência CONDEPE/FIDEM, conforme exigência 

da Lei nº 9990/87.  
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  A título de exemplo, na Legislação urbanística básica do município de Jaboatão dos 

Guararapes, Lei municipal nº 165/80, o art. 122, dispõe sobre condomínio horizontal. Em uma 

rápida leitura é possível observar que naquele município eles devem ser constituídos em lotes 

sem restrição para sua construção, ou seja, havendo o parcelamento do solo anterior no 

terreno, então será ele constituído dentro de lotes. Não pode haver subdivisão entre as 

unidades, exatamente porque cada unidade não será inserida em lotes individualizados, elas 

fazem parte da fração ideal do lote.  

 

 

Art. 122. Os condomínios horizontais serão aceitos, desde que satisfaçam às 

seguintes exigências: 

I - Não conste nenhuma restrição à sua implantação no termo de acordo e 

compromisso de loteamento a que os lotes pertençam; 

II - Não ultrapassem a taxa de ocupação, recuo e afastamento, prevista para a 

zona urbana em que se situem; 

III - Cada unidade residencial possua uma fração ideal de terreno; 

IV - Fique assegurada indivisibilidade física de terreno, não podendo 

portanto, construir muros divisores na área de recuo entre as unidades; 

V - Respeitarem, cada edificação isoladamente, todas as disposições deste 

Código com relação à construção propriamente dita, para cada logradouro; 

VI - Possua em comum os equipamentos urbanos, tais como água, luz, 

telefone o local para coleta de lixo; 

 

   

  Em outro município da RMR, Camaragibe, sua legislação que define a organização 

territorial do município, Lei municipal nº 032/97, dispõe objetivamente que no condomínio 

não há parcelamento do solo em lotes, conforme consta no art. 29, que os proprietários terão 

direitos a sua fração ideal e áreas comuns e que deve haver apenas uma única ligação ao 

sistema viário público.  

 

 

Art. 29 - O conjunto residencial em condomínio caracteriza-se pela 

construção verticalizada ou não, de um conjunto com unidades habitacionais 

autônomas, sem parcelamento do solo em lotes, cabendo a cada unidade uma 

fração ideal do terreno e áreas comuns, com circulação interna própria e uma 

única ligação ao sistema viário público. 

   

 

  Esta lei municipal acima citada oferece muitos regramentos interessantes quando trata 

de condomínios, trazendo inclusive questões que devem ser consideradas, como, o 

afastamento mínimo de 10 (dez) metros do perímetro da área do condomínio para qualquer 
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outra construção (art. 31, XII da Lei 32/97 do município de Camaragibe-PE). Este 

afastamento é para possibilitar o deslocamento fora dos muros destes empreendimentos, não 

permitindo que eles sejam contínuos, impedindo assim o acesso às ruas paralelas ou 

transversais.  

  Outra questão a ser considerada, é a previsão que a legislação municipal estabeleça 

limites ao tamanho dos condomínios. Como exemplo a Lei Estadual do Rio Grande do Sul n.º 

10.116/94, no seu artigo 25 estabelece um limite máximo de área no caso de condomínio 

edilício.  

 

 

Art. 25 - Na instituição de condomínios por unidades autônomas será 

observado o limite máximo de 30.000m² (trinta mil metros quadrados) de 

área e testada para logradouro público não superior a 200m (duzentos 

metros). 
 

 

  O limite de tamanho é importante para que não se institua condomínios muito grandes, 

pois isso dificultaria a locomoção no seu entorno. Silva (2010, p. 347) observa a necessidade 

deste limite, ao comentar sobre o art. 8º da Lei 4591/64 abaixo transcrito, diz que o ideal é 

que o município estabeleça limites ao tamanho do condomínio, e destaca que este artigo foi 

estabelecido para “o aproveitamento de áreas de dimensão reduzida no interior de quadras, 

que, sem arruamento, permitam a construção de conjuntos de edificações, em forma de vilas, 

sob regime condominial.” Ou seja, para empreendimentos pequenos, no tamanho que não 

excedam uma quadra. Ele chama essa previsão legal de “aproveitamento condominial de 

espaço.” 

 

 

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; 
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  Importante destacar que, ao legislar sobre regras em condomínio o município deve 

fazê-lo ao tratar do uso e ocupação do solo, por meio do ordenamento territorial. Tendo em 

vista que em relação aos condomínios a competência é privativa da União (art. 22, I da CF). 

Portanto, não pode o município fazer exigências para os condomínios não contidas no Código 

Civil. Todavia pode o município ao promover o adequado ordenamento territorial fazer 

exigências urbanísticas.    

  Como já vimos, o condomínio caracteriza-se por ter áreas de uso comum e outras que 

são individualizadas, como ocorre nos edifícios de apartamentos, salas, lojas e garagens, que 

foi nomeado no Novo Código Civil de 2002 de Condomínio Edilício.  

 

 

Código Civil. Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são 

propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos 

condôminos. 

§ 1
o
 As partes suscetíveis de utilização independente, tais como 

apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas ou abrigos para 

veículos, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes 

comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e 

gravadas livremente por seus proprietários. (grifos nosso). 

 

    

  Percebemos que o Código Civil não citou explicitamente casas na conceituação de 

condomínio edilício, todavia esclarecemos que o condomínio pode ser de casas, apartamentos, 

garagens, salas, lojas. Para alguns autores como Sarmento Filho (2007, p. 36) o condomínio 

de casas deve ser chamado de condomínio edilício de casas, para compatibilizá-lo com o 

Código Civil.   

  O nosso entendimento é incluir o condomínio de casas com base no art. 8º da Lei nº 

4591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, 

associado às demais regras do Código Civil aplicada aos condomínios edilícios.  

  Não há diferença no regramento utilizado entre o condomínio de casas e o de edifícios 

de apartamentos ou garagens, “diferindo, tão somente, a forma pela qual o empreendimento é 

criado do ponto de vista arquitetônico” (SARMENTO FILHO, 2008, p. 38). Todos são 

condomínios edilícios, utilizando o Código Civil e a Lei nº 4591/64 caracterizamos qualquer 

forma de empreendimento, sejam eles apartamentos, salas, lojas, garagens ou casas, todos 

podem ser construídos como forma de condomínio edilício do Código Civil ou o constante na 

Lei 4591/64, o caracterizador desta tipologia é que seja composta por partes comuns e partes 
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individuais, e que essas áreas individuais sejam identificadas por números, letras etc., 

conforme leciona Rizzardo: 

 

 
É mister que cada unidade – apartamento residencial, sala ou conjunto de 

escritório, loja, sobreloja, vaga em edifício garagem constitua unidade 

autônoma, e deve ser tratada objetivamente como tal e assinalada por uma 

indicação numérica ou alfabética, para efeitos de identificação ou 

discriminação. (RIZZARDO, 2011, p. 604). 

 

 

 Essa divisão do terreno em frações ideais e a parte que cabe a cada um é indicada por 

meio de uma atribuição de número ou letra a cada unidade individual, inclusive, tal 

regramento foi disposto no Código Civil no § 3º do art. 1331: “A cada unidade imobiliária 

caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será 

identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio.   

 A fração ideal corresponde à área individual da unidade, somada ao rateio das áreas 

comuns de forma proporcional. Se a escritura individual assim também estipular, acrescenta-

se ao cálculo a vaga de garagem. Consagrando-se como um direito inseparável, vejamos o art. 

1339 do CC.  

 

 

Art. 1339. Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis 

de sua propriedade exclusiva; são também inseparáveis das frações ideais 

correspondentes as unidades imobiliárias, com suas partes acessórias.  

  

 

A contribuição de cada condômino se dá na proporção de suas frações ideais, com 

exceção se a Convenção do condomínio dispor de forma diferente. Assim está definido no art. 

1336, I. “São deveres do condômino: I – contribuir para as despesas do condomínio na 

proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.”  

 Desta forma, para nosso trabalho não importa as características arquitetônicas do 

empreendimento, se é condomínio de casas, apartamentos, lojas etc., aqui destacamos o 

regime jurídico de condomínio que poderá conter quaisquer destas modalidades de 

edificações.  
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3.2.2.2 A constituição de um Condomínio Edilício  

 

 Juridicamente, o condomínio se constitui com três atos: o ato de Instituição, a 

Convenção de Condomínio e o Regimento Interno (FIUZA, 2007, p. 830). 

 O condomínio, segundo o art. 1332 do C.C. será instituído por ato inter vivos ou causa 

mortis (testamento) que em ambos os casos serão registrados em cartório de imóveis, devendo 

discriminar cada unidade independente, determinar em relação ao todo o atribuído a cada 

unidade e partes comuns e definir o objetivo a que o condomínio se destina, como para 

moradia, por exemplo. 

 

 

Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou 

testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar 

daquele ato, além do disposto em lei especial: 

I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, 

estremadas uma das outras e das partes comuns; 

II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao 

terreno e partes comuns; 

III - o fim a que as unidades se destinam. 

 

 

 O ato de instituição pode ser feito pelo incorporador, no caso de incorporação 

imobiliária, que é quando este se propõe a construir as unidades para a venda ou, estando já 

construída a edificação, sem ter sido criado o condomínio, cabe ao dono ou donos do prédio 

edificado a constituição. (FIUZA, 2007, p. 830). 

 É possível a propriedade edilícia ser registrada em nome de uma só pessoa, 

submetendo-se depois o edifício ao sistema de condomínio, todavia é necessário que já exista 

a discriminação das áreas individuais e das áreas comuns que constarão no registro do 

condomínio. 

 

 

É normal a instituição da propriedade horizontal ou edilícia em nome de um 

só proprietário. Neste caso, não há condomínio. Somente depois submete-se 

o edifício ao sistema de condomínio, quando se dá a venda de unidades, 

embora exista a propriedade horizontal, com a especificação das áreas 

comuns. (RIZZARDO, 2011, p. 614). 
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 Segundo Rizzardo (2011, p. 614/615) o objetivo de se instituir o condomínio é para 

regular as relações jurídicas que necessariamente vão existir entre os proprietários, gerindo 

suas relações uns com os outros e de todos com a edificação. O modo mais comum de se 

instituírem condomínios é por meio da incorporação imobiliária, que tem seu regramento 

disposto no parágrafo único do art. 28 da Lei 4591/64: “a atividade exercida com o intuito de 

promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto 

de edificações compostas de unidades autônomas.” Neste caso existe a figura do incorporador 

que vende frações ideais do terreno (o apartamento, a casa, a sala) vinculadas a unidades 

autônomas de um empreendimento. Essa venda ocorre antes ou durante a construção e serve 

para financiar a obra, pode ocorrer também a venda após as unidades já edificadas. 

 No caso de incorporação imobiliária os atos de instituição do condomínio são criados 

antes da construção, todavia podem ser realizados depois se o condomínio for de um único 

proprietário, como explica Rizzardo (2011, p. 615) “o instrumento de instituição, 

especificação e convenção realiza-se antes da construção, no caso de incorporações 

imobiliárias; ou depois, se apenas um é o proprietário.” 

 É também ato constitutivo a Convenção do Condomínio, lei interna que regula toda a 

vida dos condôminos, obrigando a obedecê-lo, inclusive, os futuros proprietários ou locatários 

do condomínio, conforme leciona Sílvio Rodrigues “a convenção é negócio jurídico 

plurilateral, distanciando-se dos contratos em geral, em que obriga a todos os condôminos 

atuais e futuros, e ainda aos eventuais ocupantes das unidades, como locatários e 

comodatários.” (RODRIGUES apud FIUZA, 2007, p. 830). 

 A Convenção de Condomínio deve ser subscrita por, pelo menos, dois terços dos 

titulares das unidades, sendo também necessário seu registro no Cartório de imóveis, 

entretanto, a súmula 260 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “A convenção 

de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os 

condôminos
39

.”  

 Com o objetivo de complementar as regras constantes na Convenção é que, o terceiro 

ato de constituição do condomínio, o Regimento Interno é estabelecido, nele contém 

regramentos mais específicos sobre as relações dos condôminos, conforme dispõe Fiuza “o 

regulamento ou regimento interno complementa a convenção, contendo normas minuciosas 

sobre o uso das coisas comuns. O regulamento deve incorporar-se à convenção, formando 

com ela documento único.” (FIUZA, 2007, p. 832). 

                                                           
39

 MALUF, Carlos Alberto Dabus in Código Civil Comentado. 6. ed.  Regina Beatriz Tavares da Silva (Coord.)  

– São Paulo: Saraiva, 2008.    
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 Uma vez constituído, o condomínio é considerado um ente jurídico que se distingue 

perfeitamente dos titulares de cada uma das unidades autônomas, da mesma forma pela qual 

se distingue da sociedade a pessoa de cada um dos sócios. (RIZZARDO, 2011, p. 610). 

 Desta forma, no condomínio cada condômino tem seu bem individualizado por meio 

da fração ideal, na qual faz parte sua unidade individual, partes acessórias e o rateio do solo e 

áreas de uso comum com os demais, que foi estabelecida e constituída por meio de atos 

regidos pelo direito privado e por regras internas que igualmente vão reger os direitos e 

deveres de todos os adquirentes das unidades individuais. Todo este conjunto de unidades 

habitacionais, assim como tudo aquilo que internamente a compõe, é uma área privada e 

regida pelo Direito Privado.  

 Por todos os termos que aqui foram colocados, não é possível comparar um 

loteamento a um condomínio, são institutos completamente distintos. Da mesma forma que 

seu surgimento se iniciam de forma diversa, não podendo um loteamento ser transformado em 

um condomínio pelo simples fato de ser estabelecer uma associação entre os seus moradores.   
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4  APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS PELOS 

LOTEAMENTOS FECHADOS 

  

 

 Vimos no capítulo anterior que o loteamento, juntamente com o desmembramento, é 

uma das modalidades de parcelamento do solo urbano. Realizado projeto de loteamento para 

se edificar é concedida a sua anuência pelo órgão estadual (quando cabível) e aprovação pelo 

órgão municipal. Após este trâmite de aprovação, o loteamento deve ser registrado em 

cartório, conforme dispõe o art. 18 da Lei nº 6766/79.  

 

 

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o 

loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e 

oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.     

 

 

 Após a realização do registro imobiliário, consta no art. 22 da Lei nº 6766/79 que as 

vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 

equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo passam a integrar o 

domínio do Município, ou seja, tornam-se bens públicos.  

 

 

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio 

do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 

memorial descritivo. 

  

 

 Todavia, após esse trâmite alguns loteamentos são fechados com grades ou muros, sob 

a vista da sociedade. A ilegalidade constatada ao se permitir o fechamento de um loteamento, 

é ignorada pela sociedade, ao confundi-los com condomínios, e por muitos defendida sob o 

pretexto do aumento da violência urbana, da necessidade de proteção, do desejo de 

segregação ou mesmo através do apelo mercadológico para o produto que tem se tornado esse 

tipo de moradia.    

 Consideramos que são loteamentos fechados aqueles aprovados como um loteamento 

comum, sob os moldes da legislação de parcelamento do solo urbano, Lei nº 6766/79 e que, 

posteriormente à sua aprovação, são fechados. A permissão para o seu fechamento tem se 
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dado de forma tácita, pela inércia fiscalizatória do município, ou mesmo por um ato do poder 

público municipal, através de um Decreto, ou até por meio de Lei, concedendo às áreas 

públicas existentes no loteamento para uso exclusivo dos moradores do empreendimento.  

A criação de loteamentos fechados não encontra amparo legal. Eles desvirtuam o 

instituto do loteamento definido na legislação de parcelamento do solo e buscam implantar 

nas relações entre os moradores características de um regime condominial, instituto este do 

Direito Privado, já estudado no capítulo anterior.  

 Neste capítulo, iremos nos ater ao estudo dos loteamentos fechados, considerando-o 

uma realidade fática, que ainda suporta o silêncio legal, e realiza na sua criação a apropriação 

de espaços públicos. 

   

4.1  A ILEGALIDADE CONSTATADA NA INSTITUIÇÃO DE LOTEAMENTOS 

FECHADOS 

 

 “Loteamentos fechados juridicamente não existem.” É com esta afirmação do 

professor José Afonso da Silva (2010, p. 347) que iniciamos este tópico, pois constatamos a 

sua instituição uma realidade de fato, mas não de direito. Não há regime jurídico que os 

ampare, os loteamentos fechados desvirtuam a modalidade de parcelamento do solo urbano, o 

loteamento, e se apropriam de vias, praças, áreas verdes e espaços públicos para seu uso 

exclusivo, ao realizar o fechamento.  

 A construção de loteamento fechados nas principais cidades brasileiras tem sido uma 

ação planejada de grandes construtores nacionais. Os loteamentos pesquisados
40

, já são 

projetados e comercializados
41

 com o intuito de se tornarem fechados. Apesar desta 

característica não constar nos seus projetos submetidos à anuência pelo órgão estadual
42

 e 

aprovação pelo órgão municipal.   

                                                           
40

 Alguns exemplos são importantes para compreendermos a dimensão da questão. Na RMR e adjacências: um 

Alphaville já está em funcionamento, outros dois estão em construção e mais dois solicitaram consulta prévia ao 

órgão estadual competente. Fora da RMR, no município de Glória do Goitá, o Glória Eco Life é também um 

loteamento fechado. No Rio Grande do Norte, o Alphaville Natal, localizado no município de Parnamirim, foi 

também objeto de pesquisa.  
41

 O Glória Eco Life é notoriamente divulgado como um loteamento fechado, como se a ilegalidade não 

existisse.  
42

 Em pesquisa realizada na Gerência de Regulação e Ordenamento Espacial (GROE) da Agência 

Condepe/fidem, órgão de planejamento e pesquisa do Estado de Pernambuco que concede anuência para 

parcelamento do solo nos casos previsto no art. 13 da Lei nº 6766/79, podemos observar que o projeto submetido 

pela loteadora Alphaville Urbanismo não faz referência a grades ou muros fechando o empreendimento. O 

mesmo ocorreu no projeto enviado pelo Alphaville ao órgão competente para aprovação no município do 

Jaboatão dos Guararapes. Segundo informações de técnica da prefeitura do município, essa referência aos muros 

não consta no projeto.    
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Em município próximo a RMR, o empreendimento Glória Eco Life faz publicidade 

ressaltando seus benefícios, e destacando seu diferencial por ser um loteamento fechado, 

como é possível ver nas figuras abaixo. Não há por parte dos corretores
43

 um entendimento 

sobre as implicações jurídicas-urbanísticas de um loteamento fechado, eles mesmo acham que 

loteamento fechado é condomínio. 

 

 Figura XI: Glória Eco Life – Loteamento Fechado 

 
 Fonte: Publicidade da corretora Imobi, 2013   

 
Figura XII: Glória Eco Life 

 
Fonte: Publicidade da corretora Imobi, 2013 

 

A publicidade sobre este empreendimento é imensa, nos fins de semana há show de 

artistas famosos e os compradores dos lotes ganham um passeio de helicóptero. O município 

que receberá o loteamento fechado é localizado na franja metropolitana do Recife e tem um 

perfil industrial, devendo, segundo expectativas da imobiliária que comercializa o 

                                                           
43

 Em visita ao empreendimento, realizada em 27 de janeiro de 2013, nenhum dos corretores que tivemos a  

oportunidade de conversar sabia que havia diferenças entre um loteamento fechado e um condomínio. Todos 

afirmavam ser o empreendimento um verdadeiro condomínio.  
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empreendimento ser utilizado como primeira residência para os funcionários das fabricas e 

como segunda residência para os demais interessados.     

       Mesmo que o loteamento tenha o objetivo de ser fechado pelo loteador, isso não 

faz com que as áreas públicas existentes percam no projeto sua característica de bens de uso 

comum do povo. Desta forma, todas as ruas, praças e espaços livres
44

 existentes nos 

loteamentos fechados são públicos, pois foram doadas ao município a partir do registro do seu 

projeto no cartório, não são espaços privados. 

 

 

Aprovado o loteamento pela municipalidade, os espaços livres, as vias, as 

praças, assim como outras áreas destinadas a equipamentos urbanos, tornam-

se inalienáveis; e, com o registro do loteamento, transmitem-se, 

automaticamente, ao domínio público do município, com a afetação ao 

interesse público especificado no plano do loteamento. Tal transferência dos 

bens ao domínio público e sua afetação aos fins públicos indicados no plano 

do loteamento independem de qualquer ato jurídico de natureza civil ou 

administrativa (escritura ou termo de adoção) ou ato declaratório de 

afetação. (BARROSO apud SARMENTO FILHO, 2008, p. 23). 

 

 

O loteamento fechado não pode ser considerado uma modalidade de parcelamento do 

solo urbano, tendo em vista que a Lei Federal nº 6766/79 define de maneira taxativa as 

modalidades de parcelamento do solo: o loteamento e o desmembramento. “A legislação não 

contempla essa modalidade de parcelamento do solo, que, no entanto, é uma realidade cada 

vez mais presente nas cidades brasileiras” (SARMENTO FILHO, 2008, p. 24). 

Da mesma forma também o loteamento fechado não pode ser considerado um 

condomínio, pois este para sua instituição deve obedecer aos requisitos do Código Civil, 

sendo um instituto do direito privado, já o loteamento fechado obedece ao regime de direito 

público, tendo seu trâmite de aprovação definido na Lei nº 6766/79.  

 

 

Na realidade contemporânea brasileira, avultam-se os “loteamentos 

fechados”, encobertos por aparente legalidade, pois aprovados, registrados e 

executados sob o comando da Lei 6.766/79, que não prevê fechamento. Tais 

loteamentos adotam, após a conclusão das obras, inadequadamente, a 

roupagem dos condomínios urbanos, e fecham a área em questão ignorando 

a existência de áreas públicas de uso comum. (ALVES, boletim eletrônico 

Irib, n. 593. Acesso 01/01/12).   

 

                                                           
44

 Dentro do Alphaville Francisco Brennand, no município do Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, existem 

APP (áreas de proteção permanente) caracterizadas como áreas verdes do empreendimento.   
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Alguns autores entendem que o loteamento fechado trata-se de um produto hibrido, 

sendo a junção dos loteamentos com os condomínios. Em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (Adin) ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul contra uma lei municipal que estabelece a previsão dos loteamentos fechados, 

esse posicionamento de produto híbrido é colocado, como podemos observar na ementa do 

julgado: 

 

 

Loteamento Fechado como nova espécie de loteamento, produto híbrido 

resultando do “cruzamento” de condomínio edilício (horizontal) do art. 8º da 

Lei 4591/64, com o parcelamento regulado pela Lei 6.766/79
45

. 

 

 

Todavia o argumento do novo produto híbrido não pode prosperar, pois não podem ser 

criados novos institutos por meio da junção de leis, conforme conveniência dos legislados.  

Todavia, diante do estudo construído em todo este texto, e com base em respeitados 

autores, podemos afirmar que a legislação brasileira atual não dispõe sobre a possibilidade de 

se instituir um loteamento fechado. Como afirma José Afonso da Silva (2010, p. 347) “não há 

legislação que os ampare, constituem uma distorção e uma deformação de duas instituições 

jurídicas: do aproveitamento condominial de espaço e do loteamento ou desmembramento.”  

Aprovar um empreendimento como um loteamento comum e depois fecha-lo é uma forma de 

infringir a legislação de parcelamento do solo que não prevê a construção de loteamentos 

murados.  

 

4.1.1  Loteamentos fechados: a escolha pela ilegalidade  

 

  Neste tópico, vamos destacar algumas diferenciações entre os condomínios e os 

loteamentos fechados para buscar entender os motivos que levam o empreendedor a fazer a 

escolha pela ilegalidade edificando um loteamento fechado, quando poderia construir um 

condomínio.   

  Para refletir sobre esta opção, vamos imaginar, por exemplo, dois empreendimentos 

fechados de casas, o primeiro, trata-se de um loteamento fechado e o segundo, de um 

                                                           
45

 Poder Judiciário. TJRS. Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei. n.º 70.014.703.193, julgada em 2 de 

outubro de 2006, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de questionar a Lei Complementar n.º 246, de 

6 de dezembro de 2005, do Município de Caxias do Sul, que, no seu Capítulo VIII, prevê a figura do loteamento 

fechado. 
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condomínio. Se considerarmos por alguns instantes o loteamento fechado juridicamente 

possível em nosso direito, o empreendedor fará o parcelamento do solo de acordo com os 

requisitos da Lei nº 6766/79, individualizará os lotes que serão comercializados, fará, 

obrigatoriamente, vias públicas, infraestrutura urbana básica, como, abastecimento de água, 

iluminação pública, esgotamento sanitário etc. Assim como áreas dedicadas a espaços 

públicos, como praças e áreas livres. O comprador vai adquirir o lote, construir sua casa de 

acordo com as regras gerais de edificação constante na legislação municipal e também, se 

houver, de acordo com as regras deste loteamento fechado. Deve também contribuir 

financeiramente caso tenha assim se comprometido por meio de Termo ou Contrato
46

.  

  Mesmo estando dentro de um empreendimento a pessoa adquiriu um lote, ou seja, um 

pedaço de terra naquele terreno. Seu lote terá acesso direto a via pública, será dotado de 

infraestrutura urbana e, teoricamente, é independente dos demais lotes. 

  Todavia, se este mesmo empreendedor decide fazer um condomínio, não venderá o 

lote, mas sim, a edificação (casa, apartamento, garagem, lojas) já construída
47

, não necessita 

fazer arruamento, pois só precisará criar passagens internas para dar acesso entre as unidades 

e as vias públicas externas, utilizando a infraestrutura urbana já existente. O comprador não 

adquirirá o lote, mas sim uma fração ideal do condomínio que constará de uma unidade 

edificada individualizada, como sua casa ou apartamento, podendo ter acessórios como 

garagens e a comunhão das áreas comuns com os demais. Terá um regulamento interno 

daquele condomínio chamado Convenção, obrigatório também para sua instituição, que será a 

lei interna aplicável, administrado pela Assembleia do condomínio, um conselho e pelo 

síndico.   

  Com essas diferenciações estabelecidas, tudo isto nos faz pensar quais os motivos que 

levam o empreendedor a escolher fazer um empreendimento que não tem embasamento legal 

como é o loteamento fechado e ainda por cima burlar a legislação de parcelamento do solo 

fechando um loteamento instituído segundo as normas urbanísticas. E, ainda mais, o faz em 

detrimento de um outro instituto como é o condomínio, fundamentado legalmente, que tem 

todos os seus requisitos estabelecidos em legislação específica e é a forma correta de fazer o 

tipo de empreendimento que este construtor se propõe. Fica difícil entender o que faz o 

empreendedor fazer a escolha pela ilegalidade.   

                                                           
46

 Veremos este assunto no tópico 3.3 O PAGAMENTO DE TAXAS NOS LOTEAMENTOS FECHADOS. 
47

 Importante observar que a Lei nº 4591/64 estabelece o condomínio em edificações, portanto, as edificações 

precisam ser construídas pelo empreendedor. Não pode este colocar a venda terrenos não edificados, isto seria 

uma outra forma de burlar a lei de parcelamento do solo urbano nº 6766/79.  
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  Podemos observar alguns pontos no loteamento fechado que podem apresentar uma 

certa vantagem para o empreendedor. Primeiramente, os loteamentos fechados são 

empreendimentos de grandes proporções, muitas vezes maiores do que muitos bairros, 

chegando até a uma dimensão de cidade
48

. Todavia esta explicação não é suficiente, pois, 

desde que as leis municipais não limitem tamanhos, é possível haver condomínios de grandes 

extensões.  

  Outra característica que pode ser destacada é que no caso dos loteamentos fechados o 

empreendedor não precisa edificar, não se trata de uma incorporação imobiliária que ele 

vende a edificação, neste caso ele vende o lote e o comprador mesmo constrói, o que pode 

diminuir suas responsabilidades, pois a edificação não foi um projeto seu, ele projeta apenas o 

loteamento e o clube que será administrado por uma associação dos moradores
49

. 

 Em entrevista com alguns empreendedores, que dizem não construir loteamentos 

fechados, e sim, condomínios, analisando os possíveis motivos que levam os empreendedores 

a construírem loteamentos fechados, o que ficou mais evidente para alguns optarem por esta 

forma é o caráter de reversibilidade do empreendimento, pois como as vias são públicas e os 

lotes individualizados, basta derrubar os muros que o cercam e o poder público municipal 

revogar possível ato administrativo que concedeu o uso exclusivo das áreas públicas, que o 

empreendimento deixa de existir para se tornar um loteamento comum. O mesmo acontece 

com a responsabilidade das vias, equipamentos e espaços livres ou de lazer, que por serem 

públicos, deixando de existir a associação que o administra, o poder público municipal deve 

assumir totalmente a responsabilidade e os custos por este espaço.  

 Já o condomínio não pode ser extinto com tanta facilidade, segundo o Código Civil, só 

há previsão de extinção do condomínio se a edificação for total ou consideravelmente 

destruída e os condôminos decidirem em assembleia por voto de metade mais um se optarão 

pela reconstrução ou venda (art. 1357 do CC). Destaca-se que todos são proprietários do 

terreno o que gera a necessidade de um rateio do valor obtido com a venda. O que não ocorre 

no loteamento fechado, pois cada comprador adquiriu o lote, sendo sua porção individual e 

independente dos demais.  

                                                           
48

 Tendo como exemplos os Alphavilles, observamos que o Alphaville Francisco Brennand, na RMR, possui 

704.051 m² de extensão, os Alphaville Pernambuco 1 887,671 m². Segundo Caldeira (2000, p. 263) em São 

Paulo há um Alphaville entre os municípios de Barueri e Santana do Parnaíba que tem 26 km² de extensão, com 

uma população residente de mais de 30 mil pessoas.  
49

 A associação dos moradores do Alphaville permite que você utilize a estrutura do clube em qualquer 

Alphaville do Brasil desde que tenha a carteira de associado, segundo informações obtidas no Alphaville Natal, 

em fevereiro de 2013.   
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 Lembramos que no loteamento fechado as ruas são públicas, assim como as áreas 

verdes, praças. No condomínio os espaços internos são privados, ruas privadas, áreas verdes 

privadas, administradas pela associação de condôminos que cuidam destes espaços, por meio 

do Conselho e da pessoa do síndico. Neste caso, todos os serviços necessários para seu bom 

funcionamento, como a coleta de lixo, por exemplo, manutenção das áreas de lazer, das 

praças internas caso haja é responsabilidade do condomínio.  

Tudo isto nos faz pensar que a possibilidade futura de desvinculação das 

responsabilidades do empreendimento com custos e manutenção das áreas públicas ali 

existentes e a possível transferência dos encargos para o poder público seriam motivos 

suficientes para este tipo de ilegalidade ser tão presente nas grandes cidades. O 

empreendimento permanece até quando for conveniente e os custos possíveis de suportar, 

caso não, a responsabilidade é repassada ao poder público, que deve assumi-la, tendo em vista 

se tratar de espaços públicos.  

   

4.2  CONFLITO DE PRINCÍPIOS: SEGURANÇA PÚBLICA X LIBERDADE DE 

LOCOMOÇÃO 

 

O principal motivo justificador para proliferação do conjunto de moradias intramuros, 

como vimos, é a violência urbana. Utilizando-se deste argumento, os loteamentos fechados 

têm sido defendidos por observarmos a incapacidade do Estado de prestar um serviço 

adequado de segurança pública. Quando argumentamos contra a instituição dos loteamentos 

fechados, pois este fere o princípio da liberdade de locomoção, impedindo o acesso de vias 

públicas, logo aparecem os seus defensores justificando a garantia do princípio da segurança 

pública. Por isso, o estudo dos princípios do direito, especialmente os que tem reflexo na 

matéria, não poderiam ficar fora desta discussão.   

Luis Pires em seu livro “Loteamentos Urbanos” defende a adoção de loteamentos 

fechados e aborda de maneira peremptória que a violência urbana é o motivo pelos qual as 

pessoas se fecham nestes empreendimentos, “a causa destas medidas é a violência que assola 

a sociedade.” Devido ao aumento da violência urbana, entende assim que, o princípio da 

segurança pública está sendo desrespeitado, sendo o fechamento do loteamento, medida 

adequada para garantir efetivação, mesmo que infrinja o princípio da liberdade de locomoção. 

(PIRES, 2006, p. 18). 

  Desta forma, para os que são favoráveis a instituição dos loteamentos fechados, deve 

ser feita uma ponderação de princípios e, no caso de colisão de direitos fundamentais, os 
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autores entendem que o princípio da segurança pública prevalecer ao da liberdade de 

locomoção, sendo motivo suficiente para fundamentar o fechamento de um loteamento. 

Decisões judiciais também têm seguindo este entendimento como veremos a seguir.  

Para uma melhor compreensão da matéria, entenda como se inserem os princípios 

dentro das normas jurídicas
50

. As normas jurídicas compõem-se de regras e princípios, 

tratando-se de uma relação desprovida de hierarquia e composta de complementaridade entre 

os mesmos. (BONAVIDES, 2002, p. 243).  Apesar de ambos necessitarem da intervenção do 

interprete para sua aplicação no caso concreto
51

, o que os caracterizam é que os princípios são 

normas dotadas de excesso de generalidade (BONAVIDES, 2002, p. 230), elevado grau de 

abstração (CANOTILHO apud BONAVIDES, 2002) e fazem a função de base normativa, são 

“alma e o fundamento de outras normas” (FARIAS apud BONAVIDES, 2002, p. 246). De 

acordo com o conceito de Bandeira de Melo (1996) os princípios são base do ordenamento 

jurídico, como podemos observar:   

 

 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 

alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão 

e inteligência (BANDEIRA DE MELO, 1996, p. 545/546).  

 

 

 Por sua vez as regras têm relativamente baixo grau de generalidade e devem ser 

cumpridas, “quando uma regra vale, então há de se fazer exatamente o que ela exige ou 

determina” (ALEXY apud BONAVIDES, p. 249/250).                                                                                                                                                                      

Essa ideia do tudo ou nada, na aplicação da regra é outro fator distintivo entre regras e 

princípios, pois o critério utilizado para solucionar um conflito de regras jurídicas é o da 

validade. “Uma norma
52

 vale ou não vale, e quando vale, e é aplicável a um caso, isto 

significa que suas consequências jurídicas também valem.” (ALEXY apud BONAVIDES, 

2002, p. 251).   

 

 

                                                           
50

 Para aprofundamento do tema indicamos: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2002.  
51

 As regras de Hermenêutica irão auxiliar o interprete para solucionar os conflitos, compatibilizando as normas 

Constitucionais. (MORAES, 2002, p. 43). 
52

 O autor utilizou o termo norma, que segundo os critérios aqui colocados, fazem parte as regras e os princípios. 

Entretanto, devido ao contexto em que a frase foi colocada no livro, entenda-se que estava falando de REGRAS 

normativas e não de princípios.   
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Regra somente deixará de incidir sobre a hipótese de fato que contempla se 

for inválida, se houver outra mais específica ou se não estiver em vigor” (ou 

seja, acrescente-se, critérios hierárquico, da especialidade ou cronológico. 

(LENZA, 2012, p. 147).   

  

 

Já a colisão de princípios será solucionada por meio de uma ponderação valorativa, o 

princípio que for o mais importante naquele caso concreto, será o que terá maior valor. “os 

princípios tem um peso diferente nos casos concretos, e o princípio de maior peso é o que 

prepondera” (ALEXY apud BONAVIDES, 2002, p. 251). 

 

 

Assim, a aplicação dos princípios “não será no esquema tudo ou nada, mas 

graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por 

situações de fato.” Destaca-se, assim, a técnica da ponderação e do 

balanceamento, sendo, portanto, os princípios valorativos ou finalísticos 

(LENZA, 2012, p. 147).  

 

  

Conforme Moraes (2002, p. 61) no caso de existirem conflitos entre dois ou mais 

direitos e garantias fundamentais o intérprete deve realizar a harmonização “de forma a 

coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em 

relação a outros.”  

No caso concreto dos loteamentos fechados, Pires (2006) advoga no sentido que há um 

conflito de princípios, colocando-se de um lado aqueles que entendem que é possível fechar o 

loteamento com base no princípio da segurança pública, disposto no art. 5º caput e art. 144 

ambos da Constituição Federal e do outro, aqueles que veem tolhido seu direito de ir e vir e de 

circular em espaços públicos, com base no princípio da liberdade de locomoção, estabelecido 

no art. 5º, LXVIII da CF. 

Para ele a colisão existe pelo fato do Estado não ter encontrado meios eficazes para 

conter a violência e que, a necessidade de proteger a si mesmo e a sua família legitima o 

cidadão a promover os meios que assegurem essa proteção. (PIRES, 2006, p. 39). 

 O que se deve observar nessa argumentação acima é que não se deve sacrificar o 

princípio da liberdade de locomoção totalmente em defesa do princípio da segurança, tendo 

em vista que esta possível segurança não será um benefício coletivo, e sim, apenas de 

particulares específicos. Assim, se for adotado a ponderação de princípio da forma que 

advoga Pires (2006) deve-se beneficiar pequena parcela da população, aplicando o princípio 
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da segurança pública, em detrimento de toda coletividade, no caso da aplicação do princípio 

da liberdade de locomoção.   

O que ainda deve ser considerado é que não são apenas os dois acima citados os 

princípios existentes na matéria, existem outros bens e interesses assegurados pela 

Constituição Federal.  

Primeiramente, o Estado deve dar tratamento isonômico aos cidadãos, prevalecendo o 

princípio da igualdade. Se os espaços públicos são cedidos a cidadãos específicos em prol da 

garantia de sua segurança apenas, o próprio Estado está sendo o agente gerador da 

desigualdade. “A desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de forma não 

razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas.” (MORAES, 2002, p. 65). 

A supremacia do interesse público em conflito com o interesse individual deve 

prevalecer. No caso do loteamento fechado, há conflito do interesse da coletividade (público), 

em poder usufruir de bens que lhe pertencem (ruas e espaços públicos) em detrimento do 

interesse de particulares específicos que desejam fechar o loteamento. Neste caso, a 

administração pública ao constatar o fechamento de um loteamento, deve garantir o interesse 

público em detrimento do interesse privado, negando assim sua realização.  

Para o caso de ruas fechadas em que o acesso é apenas restringido, Souza (2008) 

destaca afronta ao direito de intimidade, pois ninguém pode exigir que um particular se 

identifique para ter acesso a um logradouro público ou nele transitar, a não ser no caso de 

ação policial, o que não é o caso. 

Em tentativa nossa de entrar no Alphaville Francisco Brennand em Pernambuco
53

 e na 

Associação Alphaville Natal no Rio Grande do Norte
54

 a recusa foi taxativa, justificando o 

acesso só para moradores ou associados.     

Entendemos ainda, que na matéria também reflete o Princípio da Função Social da 

Propriedade. A Constituição Federal estabelece no art. 5.º, XXIII CF que a propriedade deve 

exercer a sua função social e esta será cumprida quando a propriedade estiver de acordo com 

as exigências gerais de ordenação da cidade estabelecidas no Plano Diretor. Sendo ainda, um 

dos objetivos da política de desenvolvimento urbano ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes. Portanto, não estão os 

loteamentos fechados, como propriedades que são, destituídos de exercer sua função social 

                                                           
53

 No Alphaville Francisco Brennand, localizado às margens da BR 408, a tentativa ocorreu no dia 23/12/12. Na 

ocasião, argumentamos o interesse de conhecer o Alphaville com objetivo de futura compra. O segurança local 

informou que tal visita só poderia ser realizada com corretor, nem mesmo ele poderia nos acompanhar. 
54

 No Alphaville Natal, a tentativa ocorreu em 02/02/13, com o objetivo de conhecer o clube da Associação 

Alphaville Natal. Fomos informados que o espaço é apenas para associados, não sendo possível a entrada de não 

membros.    
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nas cidades, por isso não podem desconsiderar nas suas edificações o entorno, nem a 

coletividade, devendo sua existência provocar o menor impacto negativo possível.  

Todavia, o que temos percebido é que os loteamentos fechados são empreendimentos 

que ignoram o entorno, excluem as pessoas, se apropriam de áreas públicas e expõem para 

sociedade que podem, inclusive, burlar a legislação de parcelamento do solo para promover 

segurança exclusivamente àqueles que fazem parte do seu grupo econômico e social.   

 O fato de os loteamentos fechados construírem sob a égide da legislação de 

parcelamento do solo e fecharem ilegalmente seu empreendimento com muros, sendo 

privilegiados com benefício do uso exclusivo de áreas públicas doadas pelo poder público 

municipal pode estar gerando a ideia de que este grupo seleto e privilegiado economicamente 

estão acima da lei.  

 

4.3     O PAGAMENTO DE TAXAS NOS LOTEAMENTOS FECHADOS 

  

 Semelhante a um regime condominial os loteamentos fechados criam Associações 

para administrar a organização interna destes, instituem um Regimento Interno e cobram taxas 

pela realização dos serviços como coleta de lixo, segurança etc. Ocorre que, em alguns casos, 

os próprios moradores estão questionando a legitimidade desta cobrança e impetrando ações 

judiciais contra as associações dos loteamentos fechados em que estão inseridos seus lotes.  

 Os condomínios, como já explicado, para sua instituição devem constituir a sua 

Convenção (art. 1332 do CC) e um Regimento Interno que regulamenta a Convenção. Esta 

consiste na lei básica do condomínio, estabelecendo os regramentos internos, deveres e 

obrigações dos condôminos, normas de administração interna, sanções, a quota proporcional e 

obrigatoriedade de pagamento de cada um e a competência das Assembleias, conforme 

estabelece o art. 1334 do CC.   

Hoje os loteamentos fechados estão igualmente instituindo seus Regimentos Internos 

para administrar melhor a relação entre seus associados (não condôminos), por isso alguns 

regramentos esporádicos estão surgindo. Eles têm sido tratados por decisões judiciais e até 

mesmo Conselhos de Justiça como verdadeiros condomínios. 

A recomendação do CJF é que se aplique aos loteamentos fechados, multipropriedade 

imobiliária e clubes de campo as exigências do Código Civil para os condomínios edilícios. 

Tal recomendação se deve a necessidade do direito regulamentar às situações cotidianas que, 

devido a lacuna legal em relação aos loteamentos fechados, os problemas existentes não 

podem ficar sem solução. Como não há lei que defina os loteamentos fechados, nem que 
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estabeleça as relações entre os moradores do empreendimento, aplica-se de forma 

suplementar o Código Civil, já que se trata de relações privadas entre os moradores.     

 Observe a decisão do Conselho da Justiça Federal
55

 (CJF) que editou o enunciado 89 

com o seguinte texto: 

 

 

Enunciado 89 – Art. 1.331: O disposto nos arts. 1.331 a 1.358 do novo 

Código Civil aplica-se, no que couber, aos condomínios assemelhados, tais 

como loteamentos fechados, multipropriedade imobiliária e clubes de 

campo. 
 

 

No caso dos loteamentos fechados, o fato é que a busca por uma melhor organização 

interna e os direitos dos moradores têm de ser garantido independentemente da sua 

constituição ter sido equivocada. Por isso, o Direito busca resolver o problema fático mesmo 

quando há lacuna na lei
56

. Desta forma, a solução encontrada pelo CJF foi aplicar os 

regramentos do condomínio edilício aos loteamentos fechados, multipropriedade imobiliária e 

clubes de campo.   

Muitos moradores de loteamentos fechados, assim como o Ministério Público também, 

têm impetrado ações com o objetivo, por exemplo, de não pagar taxa para associação. Em 

alguns loteamentos fechados, proprietários de lotes estão impetrando ações judiciais para não 

pagar as taxas internas, argumentando que por não se tratar de um condomínio propriamente 

dito, não devem contribuir com as despesas de manutenção das áreas comuns que são rateadas 

pelos proprietários, alegam bitributação, tendo em vista que são áreas públicas e os mesmos já 

pagam IPTU. 

 Todavia, os tribunais têm decidido pela obrigatoriedade de contribuir com as despesas 

para não gerar um enriquecimento ilícito por parte do morador, tendo em vista que ele se 

beneficia dos serviços executados pela administração do loteamento fechado.  

Para ilustrar vamos expor algumas decisões, vejamos jurisprudências sobre a matéria.  

                                                           
55

 O Conselho da Justiça Federal realiza jornadas e elabora enunciados com o objetivo de interpretar os 

dispositivos do Código Civil. Os enunciados são uma “série de argumentos ou exposição de razões manifestadas, 

por escrito ou verbalmente, com o fim de mostrar a procedência de uma afirmativa ou de demonstrar o 

fundamento de um direito.” (DE PLÁCIDO e SILVA. Vocabulário Jurídico)   
56

 O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 126, que “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar 

alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as 

havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.”  
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 Neste primeiro caso, julgado pelo TJSP, a ementa nos mostra que o julgador entendeu 

que há legitimidade na cobrança de taxa de manutenção mensal exigida para proprietário de 

imóvel localizado dentro de loteamento fechado.  

 

 

Ação de cobrança. Loteamento fechado. Taxa de manutenção mensal exigida 

de proprietário de imóvel localizado em loteamento fechado. Despesas de 

interesse comum. Legitimidade da cobrança. Honorários advocatícios que 

devem ser fixados de acordo com o conteúdo económico da causa. 

Desprovido o recurso dos Réus e provido o da Autora. (TJSP. 7ª Câmara de 

Direito Privado. Apelação 558697020088260000, Rel. Pedro Baccarat., DJ 

23fev. 2012).   

 

 

 Em outro caso, a pessoa comprou o lote, e mesmo que os serviços tenham sido 

instituídos depois, ainda assim o STJ entendeu que é válida a cobrança.  

 

 

CONDOMÍNIO ATÍPICO. Associação de moradores. 

Despesas comuns. Obrigatoriedade. 

- O proprietário de lote integrante de gleba urbanizada, cujos moradores 

constituíram associação para prestação de serviços comuns, deve contribuir 

com o valor que corresponde ao rateio das despesas daí decorrentes, pois não 

é adequado continue gozando dos benefícios sociais sem a devida 

contraprestação. Precedentes. Recurso conhecido e provido. 

(STJ. Recurso Especial 439.661, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 

18.11.2002). 

 

  

 A 3ª Câmara de Direito Privado do TJ-São Paulo em 2009 emitiu o Enunciado n° 12, 

após julgar diversos processos semelhantes de moradores de loteamentos fechados, ou de 

loteamentos que se fecharam anos depois da sua criação, com a redação seguinte: 

 

 

Enunciado 12. É admissível a cobrança das despesas com manutenção e 

benfeitorias realizadas nas áreas comuns do loteamento fechado, 

independentemente da associação do proprietário, na proporção de sua 

quota-parte, sob pena de enriquecimento sem causa. 
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 Ocorre que diante de tantos julgados, a questão chegou por meio de Recurso 

Extraordinário
57

 ao Supremo Tribunal Federal (STF) para julgamento. Em julgado recente o 

STF (Supremo Tribunal Federal) entendeu que para a cobrança ser devida o indivíduo tem 

que se associar
58

 espontaneamente, tal decisão pode mudar as interpretações sobre o tema até 

então proferidas, pois conforme dispõe o art. 5º, XX da Constituição Federal, ninguém pode 

ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 

 Assim, a Primeira Turma do STF em 20 de setembro de 2011, tendo como Relator o 

Ministro Marco Aurélio, analisando a matéria entendeu que o argumento utilizado do 

enriquecimento ilícito por parte do comprador do lote, no Recurso Extraordinário nº 

432.106/RJ não pode se sobrepor regra do art. 5º, XX da Constituição Federal em que 

ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Abaixo transcrevemos a 

ementa do Relatório e decisão da Turma:  

 

 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – MENSALIDADE – AUSÊNCIA DE 

ADESÃO. Por não se confundir a associação de moradores com o 

condomínio disciplinado pela Lei nº 4.591/64, descabe, a pretexto de evitar 

vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de 

imóvel que a ela não tenha aderido. Considerações sobre o princípio da 

legalidade e da autonomia da manifestação de vontade – artigo 5º, incisos II 

e XX, da Constituição Federal. Decisão: A Turma deu provimento ao 

recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Unânime. Falou o Dr. 

Gustavo Magalhães Vieira, pelo Recorrente. Presidência da Senhora 

Ministra Cármen Lúcia. 1ª Turma, 20.9.2011. 

  

 

 Alguns destaques merecem ser feitos na decisão do STF com base na Ementa acima 

transcrita, Relatório e voto do Processo
59

. Primeiramente, o Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, neste processo
60

 julgou entendendo estar o morador obrigado a pagar as contribuições 

referentes ao condomínio para não configurar enriquecimento ilícito por parte deste por estar 

                                                           
57

 Cabe Recurso Extraordinário para o STF, quando não é possível mais recursos no tribunal que está julgando o 

processo, contanto que o fundamento do recurso atenda a um dos requisitos do art. 102, III da CF., seja eles: a) 

contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar 

válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida lei local contestada em 

face de lei federal.   
58

 A configuração da Associação pode ser um contrato firmado entre as partes, obrigando o adquirente do lote, de  

um empreendimento, do tipo loteamento fechado, a pagar taxas referente aos serviços oferecidos pela 

Associação. Verificamos que os Alphavilles, espalhados no país, criam associações em todo novo 

empreendimento.  
59

 É possível ter acesso ao relatório e voto do processo no site do STF. Disponível em:< 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629287>. Acesso em: 15 abr. 2013.  
60

 Quando o processo encontrava-se no TJRJ, era uma Apelação Cível e tinha o número 2002.001.28930. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629287
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sendo beneficiado dos serviços. Esta tem sido decisão frequente dos Tribunais de Justiça dos 

Estados e, como acima foi exposto, até o STJ julgou com base neste entendimento o Recurso 

Especial nº 439.661. No caso julgado não havia contrato instituído entre a associação e o 

morador obrigando-o a pagar a taxa. O que se destaca é que o STF julgou em sentido 

contrário, confirmando o posicionamento do Ministério Público em defesa dos direitos do 

cidadão, para o morador não ser obrigado a associar-se. 

 A decisão do STF confirma que associação de moradores de loteamento fechado não 

se trata de um regime condominial, por mais que se tente fazer esta afirmação e demonstrar 

semelhanças. Esta associação não foi instituída com base na Lei nº 4591/64 ou do Código 

Civil, que trata de relações condominiais.  

 Ainda nesse diapasão, em outro caso julgado pela Segunda Turma do STJ (Superior 

Tribunal de Justiça) em 26/10/10, o Ministério Público impetrou Ação Civil Pública em 

benefício e proteção aos direitos difusos e coletivos de adquirentes de lote em um loteamento 

na cidade de Itaí-SP que estavam sendo obrigados desde a assinatura do contrato de compra e 

venda do lote, a se comprometer a pagar taxas de conservação, mesmo este tendo sido este 

instituído sob o regime da Lei nº 6766/79.  

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE O 

PAGAMENTO DA TAXA DE CONSERVAÇÃO AOS ADQUIRENTES 

DE PARCELAS EM LOTEAMENTOS. CONFIGURAÇÃO. 1. No presente 

caso, pelo objeto litigioso deduzido pelo Ministério Público (causa de pedir e 

pedido), o que se tem é o pedido de tutela contra exigência dirigida 

globalmente a todos os adquirentes de parcelas de um loteamento: a 

declaração da nulidade de cláusula contratual que impõe o pagamento 

da taxa de conservação aos adquirentes de parcelas 

nos loteamentos Terras de Santa Cristina - Glebas II e III, implantados 

na forma da Lei n. 6.766/79 e situados na cidade de Itaí, no Estado de 

São Paulo, bem como a condenação da ora recorrida à não inserção da 

referida cláusula nos contratos futuros. Não se buscou reparação da 

repercussão dessa exigência na esfera jurídica particular de cada um dos 

adquirentes (devolução da cobrança indevidamente cobradas), 

hipótese em que haveria tutela de interesses individuais homogêneos. 2. 

Atua o Ministério Público, no caso concreto, em defesa do direito indivisível 

de um grupo de pessoas determináveis, ligadas por uma relação jurídica base 

com a parte contrária, circunstâncias caracterizadoras do interesse coletivo a 

que se refere o art. 81, parágrafo único, II, da Lei n. 8.078/90. E o art. 129, 

inc. III, CR/88 é expresso ao conferir ao Parquet a função institucional de 

promoção da ação civil pública para a proteção dos interesses difusos e 

coletivos. 3. É patente, pois, a legitimidade ministerial em razão da proteção 

contra eventual lesão ao interesse coletivo dos adquirentes de parcelas de 

loteamento. 4. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL Nº 

1.192.281 - SP (2010⁄0076460-1). (grifos nossos) 
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 Ou seja, a compra do lote vinculava a assinatura do contrato que configurava a 

participação na associação. O MP conseguiu impugnar cláusula contratual que obrigava o 

pagamento, assim como impedir que a cláusula contratual estivesse presente em contratos 

futuros.   

 É importante considerar o valor diferenciado que a decisão do Recurso Extraordinário 

nº 432.106/RJ julgado pelo STF tem perante o direito e a jurisprudência firmada sobre a 

matéria, entendendo-se que o STF é o guardião da Constituição, como dispõe o caput do art. 

102 da Constituição Federal: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição.” Não sendo permitidos outros regramentos ou julgados impor 

condições que vá de encontro às regras contidas na Carta Magna.  

 Excetuamos o caso de contrato firmado entre morador ou adquirente do lote e 

associação, desejando fazer parte da mesma e assim pagar taxas, pois é também preceito 

constitucional a liberdade de associação, conforme conta no art. 5º, XVII – “é plena a 

liberdade de associação para fins lícitos.”  

 A questão gera muita divergência inclusive nas decisões dos tribunais, ainda não há 

um posicionamento uniforme sobre a matéria, gerando insegurança jurídica. É possível 

observar que o Ministério Público tem buscado intervir nos casos de loteamentos fechados e 

impetrado ações civis públicas para questionar, dentre outras coisas, seu fechamento. 

Entretanto a proliferação destes tem uma dinâmica muito mais acelerada do que as ações 

judiciais contrárias que se arrastam por anos, ainda não havendo um posicionamento 

definitivo pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos loteamentos fechados.  

 

4.4  BENS PÚBLICOS E A POSSIBILIDADE DE USO PRIVATIVO POR      

PARTICULAR 

 

O fechamento do loteamento por muros ou grades impede à coletividade o acesso para 

as áreas públicas existentes neste empreendimento. Neste tópico, vamos observar que as ruas, 

praças e os espaços públicos, conforme a classificação doutrinária administrativa dos bens 

públicos são bens de uso comum do povo e deve ser utilizada indiscriminadamente por toda a 

coletividade. A utilização privativa de bem de uso comum do povo é possível, mas deve ser 

excepcional e transitória, respeitando a finalidade a que o bem se destina e o interesse da 

coletividade.  
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Utilizando-se da possibilidade de uso privativo de bem público por particular, 

municípios estão expedindo Leis ou Decretos
61

 autorizando o fechamento por muros ou 

grades dos loteamentos, configurando assim a ideia de que o ato do gestor municipal, por si 

só, é suficiente para legitimar a apropriação do espaço público dos loteamentos por 

particulares específicos.  

Desta forma, existe uma dupla ilegalidade na matéria, a primeira já demonstrada, 

realizada pelo fechamento dos loteamentos, se apropriando de espaços públicos para uso 

exclusivo dos seus moradores.  E a segunda, iremos agora expor, ocorre quando o loteamento 

recebe autorização para seu fechamento, por meio de um ato do poder público municipal. 

Este ato do poder público se dá com base na discricionariedade que tem a 

administração pública em disponibilizar bens públicos para uso exclusivo por particulares 

específicos. Portanto, iremos demonstrar as possibilidades da utilização dos institutos pela 

administração pública e se, no nosso caso em questão dos loteamentos fechados, esse é o meio 

adequado.  

 Os bens são “tudo aquilo que tenha valor econômico ou moral e seja suscetível de 

proteção jurídica” (MEIRELLES, 2001, p. 278).  Os bens públicos pertencem às pessoas 

jurídicas de direito público interno
62

 e tem sua destinação voltada para determinados fins. 

Alguns tipos de bens públicos, como o de uso comum do povo e o de uso especial, tem sua 

destinação eminentemente pública, entretanto, pode ocorrer, em alguns casos, que apesar de 

ter uma finalidade pública específica, o bem seja utilizado de forma privativa por particulares 

– todavia, essa é uma exceção tendo em vista o seu destino público.  

 Neste tópico vamos abordar a classificação dos bens públicos, suas características, 

finalidade e a possibilidade de um particular utilizar privativamente um bem público, 

especialmente os de uso comum do povo.   

 Este assunto está diretamente relacionado com os loteamentos fechados, tendo em 

vista que a interiorização das vias públicas que eles realizam, muitas vezes com a autorização 

do município, é uma verdadeira apropriação de bem público por particular. Sendo a rua, as 

praças, um tipo de bem classificado como de uso comum do povo em que sua utilização deve 

ser indiscriminada para toda sociedade. 

 Vamos observar os requisitos necessários, de acordo com o destino principal do bem, 

para que ele seja utilizado privativamente, as possíveis formas desta utilização e as 

                                                           
61

 Alguns municípios expedem somente o Decreto, outros criam uma Lei para fundamentar e o Decreto para 

executar a permissão de uso. Sem adentrar no tema das matérias que devem ser objeto de Lei, analisamos que 

ambos são inadequados pelo fato da doação não ser de interesse público, e sim para atender interesses privados.  
62

 Pessoas jurídicas de direito público interno são: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  
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possibilidades do uso privativo por particulares, observando especificamente o caso dos 

loteamentos fechados.  

 

4.4.1  Bens Públicos 

  

 O Código Civil em seu art. 98 define que “são públicos os bens de domínio nacional 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno,” desta forma, as pessoas jurídicas 

de direito público que podem ser titulares destes bens são a União, os Estados, o Distrito 

Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações de direito público.  

 Os bens públicos têm um destino específico, e com base na finalidade são passíveis da 

seguinte classificação, de acordo com o art. 99 do Código Civil:  

 

 

São bens públicos: I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 

estradas, ruas e praças. II – os de uso especial, tais como, edifícios ou 

terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, 

estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. III – os 

dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 

público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades.    

 

 

 Os bens de uso comum do povo, voltados ao uso coletivo de acordo com a doutrina 

administrativa, “são aqueles destinados à utilização geral pelos indivíduos, que podem ser 

utilizados por todos em igualdade de condições, independentemente de consentimento 

individualizado por parte do poder público.” (ALEXANDRINO; PAULO, 2007, p. 575). 

 Os bens de uso especial são aqueles que estão destinados a um fim específico, qual 

seja, a prestação dos serviços pelos órgãos público. “São todos aqueles utilizados pela 

administração para a execução de serviços públicos.” (ALEXANDRINO; PAULO, 2007, p. 

576). 

 Os bens dominicais são aqueles que não estão afetados por nenhuma utilização 

específica, por isso, podem ser objeto de alienação por parte do Estado, seja a venda, aluguel 

etc. De acordo com Dirley da Cunha Júnior: “São os bens públicos que constituem o 

patrimônio disponível das pessoas jurídicas de direito público.” (2008, p. 358). 
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Os bens públicos quando se encontram destinados a um fim específico, como ocorre 

com os de uso comum do povo e os de uso especial, são considerados de domínio público e 

diz-se que estão afetados. Conforme explica a doutrina pátria administrativa:  

 

 

Os bens de uso comum e os de uso especial, por terem destinação pública 

específica, são considerados bens afetados, pois encontram-se vinculados a 

um destino ou fim público (ao uso da coletividade ou a prestação de um 

serviço público, por exemplo). Já os bens dominicais, por não terem 

destinação pública específica, são considerados bens não afetados. 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2007, p. 359). 

 

 

A afetação tem a ver com o fato de um bem está destinado a um fim público 

especifico. Segundo Carvalho Filho (2011, p. 1048) o conceito de afetação é um “fato 

administrativo pelo qual se atribui ao bem fim público para uma destinação pública especial 

de interesse direto ou indireto da administração.” Desta forma, bens afetados tem como sua 

utilização definida por meio de uma finalidade pública.   

 

4.4.2  Bens Públicos Municipais 

 

Conforme resaltamos anteriormente, os bens públicos pertencem às pessoas jurídicas 

de direito público interno, sendo o município integrante deste rol. A classificação mencionada 

no tópico anterior serve igualmente para os bens de domínio municipal.  

Compete ao município cuidar e administrar os bens que são de interesse local, 

conforme afirma o art. 30, I da Constituição Federal. O prefeito como administrador 

municipal conduzirá com base nas regras do direito público válidas também para todos os 

demais entes federativos e das normas administrativas que editar para gerir essa 

administração. 

O poder público municipal atua como administrador, disciplinador e policiando a 

conduta das pessoas e de usuários específicos, com o objetivo de “assegurar a conservação 

dos bens e possibilitar sua normal utilização, tanto pela coletividade quanto pelos indivíduos 

como, ainda, pelas repartições administrativas que também usam dos próprios municípios 

para execução dos serviços públicos.” (MEIRELLES, 2001, p. 286). 

Essa administração do bem público municipal abrange também as punições que devem 

ser realizadas contra aqueles particulares que utilizem este de forma inadequada, pois nos atos 
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de defesa do patrimônio dever ser exercidos o poder de polícia administrativa e são auto 

executáveis. “O poder de polícia seria inane e ineficiente se não fosse coercitivo e não 

estivesse aparelhado de sanções para os casos de desobediência à ordem legal da autoridade 

competente” (MEIRELLES, 2001, p. 450). 

Destacamos que as sanções puníveis com o poder de polícia administrativo não são 

consideradas crimes. Os crimes são punidos pela polícia judiciária. O poder de polícia da 

administração pública são para atos ou condutas que sejam inconvenientes ou nocivas à 

coletividade. Segundo Meirelles (2001, p. 475) “compete ao Município a polícia 

administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da cidade.” Inclusive “em 

relação aos usos permitidos nas normas de zoneamento da cidade.  

Como vimos o parcelamento do solo é de competência municipal, por isso, cabe a este 

ente federativo a aprovação e fiscalização dos projetos. Portanto, cabe ao município proteger e 

administrar os bens municipais e punir os responsáveis por uma utilização inadequada, 

diferente da finalidade, que prive os demais cidadãos da sua utilização ou que deteriore o 

patrimônio público.  

Os bens públicos existentes dentro dos loteamentos fechados são bens que pertencem 

ao poder público municipal e, por isso, deveriam ser geridos e preservados pela Prefeitura, 

não simplesmente cedidos ao investidor privado como ocorre com a permissão de uso que 

concede as áreas públicas existentes nos loteamentos ao empreendimento. A falta de gestão se 

vê até mesmo pela omissão da administração municipal em fiscalizar esses loteamentos 

aprovados nos moldes legais, portanto abertos, e que depois sob a inércia do Poder Público 

Municipal são fechados e se apropriam de áreas públicas.      

 

4.4.3  Bens de Uso Comum do Povo 

  

Neste tópico vamos nos ater aos bens de uso comum do povo, uma entre as três 

modalidades de bem público. Os bens de uso comum do povo, de acordo com o art. 99 do 

Código Civil, são exemplificados pelos rios, mares, estradas, ruas e praças, definindo a 

doutrina como aqueles de uso coletivo, utilizado por todos em igualdade de condições.  

Desta forma, como os loteamentos fechados realizam a interiorização no seu 

empreendimento de ruas, vias, praças e espaços públicos para uso exclusivo dos seus 

moradores e estes são bens de uso comum do povo – vamos nos deter principalmente a esta 

classificação. 
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Os bens de uso comum do povo são aqueles que têm uma destinação específica ao uso 

coletivo. São os que “podem ser utilizados por todos em igualdade de condições, sem 

necessidade de consentimento individualizado por parte da administração.” (DI PIETRO, 

2004, p. 569) Os bens de uso comum do povo por terem sua destinação voltada ao uso 

coletivo não devem ser utilizados de forma privativa por particulares específicos, a não ser 

que esta utilização atenda ao interesse público. Essa excepcionalidade do uso privativo do 

bem público pode ser concedida caso proporcione algum benefício para coletividade, ou seja, 

o interesse público, que sempre se sobressai quando comparado com o interesse particular, 

constitui-se no principal fundamento para se conceder o uso exclusivo de um bem ao 

particular.  

De acordo com o Professor Carvalho Filho (2011, p. 1047) os bens de uso comum do 

povo, conforme sua disponibilidade, são classificados como indisponíveis, tendo em vista que 

não tem caráter patrimonial e que por isso a pessoa jurídica de direito público ao qual 

pertençam não podem dele dispor. “Significa que não podem ser alienados ou onerados, nem 

desvirtuados das finalidades a que estão voltados.” Cabe ao Poder Público preservá-lo ao seu 

fim, sempre em benefício da coletividade. Sistematizamos os bens de uso comum do povo no 

quadro 1, abaixo, para melhor visualização.  

 

       Quadro 1: Bens de uso comum do povo 

Modalidade Conceito Exemplo  

Bens de Uso Comum do 

Povo 

“são aqueles destinados à utilização geral 

pelos indivíduos, que podem ser utilizados 

por todos em igualdade de condições, 

independentemente de consentimento 

individualizado por parte do poder 

público.” (ALEXANDRINO; PAULO, 

2007, p. 575) 

rios, mares, estradas, ruas 

e praças. (CC art. 99, I) 

Bens de uso especial “São todos aqueles utilizados pela 

administração para a execução de serviços 

públicos.” (ALEXANDRINO; PAULO, 

2007, p. 576) 

 

Edifícios ou terrenos 

aplicados a serviço ou 

estabelecimento federal, 

estadual territorial ou 

municipal, inclusive os de 

suas autarquias. (CC art. 

99, II) 

Bens dominicais “São os bens públicos que constituem o 

patrimônio disponível das pessoas 

jurídicas de direito público.” (2008, p. 

358) 

 

Bens móveis ou imóveis, 

bens vagos, bens perdidos 

pelos criminosos, sítios 

arqueológicos, títulos da 

dívida pública. (SILVA, 

2008, p. 100) 

        Fonte: Elvira Fernandes, 2012 
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4.4.4   Finalidade do Bem 

 

Os bens de uso comum do povo e os de uso especial têm uma finalidade específica 

determinada: o atendimento do interesse público. Ou seja, sua utilização pode ser exercida 

pelo povo, por um grupo específico ou pela pessoa jurídica que o detém, mas sempre em 

benefício de toda coletividade.  

Existem várias formas de se utilizar os bens públicos, seja usufruindo da sua finalidade 

específica, seja quando o poder público concede a um particular um uso diferente do destino 

principal, mas compatível com a finalidade do mesmo. É o que ocorre quando é permitida a 

realização de festejos em praças públicas, mesmo destoando da finalidade principal da praça, 

por ser um evento que abrange a coletividade e transitório, ele é permitido (DI PIETRO, 

2010, p. 16). 

Da mesma forma que o Poder Público pode restringir o uso de uma via, para 

realização de uma feira livre, por exemplo. Um mesmo bem pode ter mais de uma forma de 

uso. A rua, nosso importante exemplo, tem como finalidade principal o uso comum, 

objetivando a locomoção das pessoas e dar acesso a determinado local. Mas, ao mesmo 

tempo, nela pode ser permitido, pelo poder público, a instalação de uma banca de revistas, o 

que seria permitir ao particular (dono da banca) o uso privativo do bem público (rua). 

Entretanto, a colocação de uma banca de revista não impede o uso principal a que o bem se 

destina, que é a circulação das pessoas.  

Deve-se respeitar a finalidade do bem, “o uso comum ou privativo, deve sempre ser 

exercido sem prejudicar ou impedir a consecução do fim principal a que o bem está afetado” 

(DI PIETRO, 2010, p. 18). 

 Se um bem pode ter mais de um uso, cabe ao poder público harmonizar as diversas 

maneiras possíveis de utilizá-lo, só concedendo usos diferentes do principal se atender ao 

interesse público, assim expõe Di Pietro: 

 

 

Incumbe ao Poder Público conciliar as múltiplas formas de uso, 

compatibilizando-as com o fim principal a que o bem está afetado. O 

interesse público constitui a baliza que orienta suas decisões; outorgará e 

extinguirá, discricionariamente, os usos privativos, bem como imprimir-lhes-

á maior ou menor precariedade, na medida em que atendam ao interesse da 

coletividade. (2010, p. 2). 
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Portanto, cada bem pode ao mesmo tempo submeter-se a mais de uma forma de 

utilização, e essas outras finalidades podem ser concedidas por lei ou discricionariamente pela 

administração pública. Entretanto, essa destinação diferente da finalidade do bem deve ser 

exercida em benefício de toda a coletividade.  

 

4.5  USO DO BEM PÚBLICO 

 

Cada tipo de bem pode comportar mais de uma forma de utilização, podendo ser 

estabelecida, inclusive por meio de lei, a finalidade principal e as secundárias, conforme 

leciona Di Pietro (2010, p. 16). Todavia, quando não definidas legalmente a administração 

pública tem o poder de conceder de forma discricionária usos acessórios para um bem 

público, que devem ser sempre harmonizados com o destino principal do bem.  

Tendo em vista essas diversas formas de uso, é importante analisar critérios que 

permitem esses usos e como estes são definidos. Atendendo ao requisito da exclusividade ou 

não do uso o bem pode ser de Uso Comum ou de Uso Privativo, e se estiver de acordo ou não 

com o destino principal do bem pode ser de Uso Normal ou Anormal. 

O quadro 2 abaixo, foi estabelecido de acordo com os critérios que serão explicados 

mais adiante, servindo para facilitar a compreensão dos termos técnicos do direito 

empregados nesse tópico. 

 

Quadro 2: uso do bem público 
Uso do Bem Público   

 

Exclusividade ou não 

- Uso comum 

 

- Uso Privativo 

 

De acordo ou não com o destino principal 

- Uso normal 

 

- Uso anormal 

Fonte: Elvira Fernandes, 2012 

 

 

4.5.1  Uso Normal e Uso Anormal do bem  

 

O bem público pode ser utilizado pela pessoa jurídica pública a qual pertence, por 

outros entes públicos ou por particulares. Sendo o uso realizado por particular este nem 

sempre necessita do bem conforme a sua destinação principal, podendo assim dar outro uso 

para o bem, todavia deve ser sempre compatível com a finalidade específica deste.  
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De acordo com o critério da conformidade do uso com o destino principal do bem, 

podemos dizer que um bem pode ter um uso: normal ou anormal. “Uso normal é o que se 

exerce de conformidade com a destinação principal do bem; e uso anormal é o que atende a 

finalidades diversas ou acessórias, às vezes em contradição com aquela destinação.” (DI 

PIETRO, 2004, p. 583). 

Por exemplo, se uma rua está aberta, permitindo as pessoas transitarem livremente, 

diz-se que seu uso é normal, entretanto, se ela é fechada para realização de uma feira em um 

determinado dia da semana tem-se uso comum anormal, pois não atende ao fim principal a 

qual a rua se destina, sendo permitido por ter um interesse coletivo contemplado.  

Assim, confirma Di Pietro (2004, p. 583) “As utilizações anormais só devem ser 

consentidas na medida em que sejam compatíveis com o fim principal a que o bem está 

afetado, ou seja, desde que não impeçam nem prejudiquem o uso normal do bem.” O 

administrador público deve compatibilizar usos diversos do bem com a finalidade específica a 

que ele se submete, não podendo excluir ou esquecer o seu destino principal. Sobre essa 

combinação de usos possíveis expõe a administrativista:  

 

 

Diante dessa multiplicidade de formas de uso incidentes sobre um bem 

público, cabe à autoridade administrativa que exerce a respectiva gestão 

optar por aquelas que maiores utilidades proporcionem à população, 

imprimindo-lhes maior estabilidade na medida em que se revelem mais 

compatíveis com uso comum do povo. (DI PIETRO, 2010, P. 26). 

 

 

A autora nos mostra que o principal a ser lembrado é o interesse público da 

coletividade, que deve sempre ser atendido. O fechamento permanente de uma rua por um 

grupo de pessoas ou um empreendimento como ocorre nos loteamentos fechados, impedindo 

a circulação e que esta exerça sua principal finalidade, não deve ser permitido, tendo em vista 

que o desvio da finalidade principal do bem não beneficia a coletividade, só a particulares 

específicos.  “De modo algum o fim a que se destina um bem pode ser desvirtuado para 

atender interesses exclusivamente privados.” (CARVALHO FILHO, 2011, p. 1061). 

 

4.5.2 Uso Comum e Uso Privado do bem 

  

O uso do bem público por particular, com base na exclusividade ou não compreende 

duas modalidades: uso comum e uso privativo. O uso comum “é o que se exerce, em 
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igualdade de condições, por todos os membros da coletividade, sem necessidade de 

consentimento individualizado por parte da administração,” já o uso privativo “é o que se 

exerce, com exclusividade, por pessoas determinadas, mediante título jurídico conferido 

individualmente pela administração.”  (DI PIETRO, 2010, p. 18). 

Hely Lopes Meireles (2009, p. 530) explica que os bens de uso comum do povo 

devem estar disponíveis para todos os membros da coletividade e que ninguém tem direito ao 

uso exclusivo ou a privilégios na utilização do bem.  

O uso privativo do bem público apesar de possível, só deve ser outorgado se estiver 

compatível com finalidade principal do bem. Di Pietro (2004, p. 41) nos lembra que neste 

assunto prevalece a indisponibilidade do interesse público, portanto, apesar da possibilidade 

jurídica do consentimento de uso privativo de bem público por particular, é importante que a 

administração pública considere a impossibilidade de dispor do bem público como lhe 

aprouver e que não deve ser valorizado interesses privados de particulares específicos em 

detrimento dos interesses de toda a coletividade.  

A explicação da professora Di Pietro (2010) destaca que o uso privativo de bens 

público só deve ocorrer se não prejudicar o destino principal do bem.    

 

 

O uso, seja ele comum ou privativo, deve sempre ser exercido sem 

prejudicar ou impedir a consecução do fim principal a que o bem está 

afetado. Desta forma, pode o particular, munido de título jurídico, utilizar-se 

privativamente de trecho de rua para instalar banca de jornal; mas esse uso, 

que incide sob pequena parcela do bem dominial, só pode ser concedido na 

medida que não impeça ou dificulte a livre circulação, já que tal é o fim 

precípuo a que se destina esse bem de uso comum do povo. (DI PIETRO, 

2010, p.18). 

 

 

Por isso, voltamos a afirmar que o uso privativo de bem público, principalmente dos 

bens de uso comum do povo, não devem ser permitidos se não atenderem a finalidade 

principal para qual o bem foi criado, ou não tiverem um interesse coletivo maior a ser 

contemplado com o uso privativo. Não deve o administrador público conceder uso privativo 

de bem público para particular como regra ou mesmo como sendo uma atividade rotineira, 

tendo em vista que o que deve ser contemplado é o uso comum, sendo o uso privativo 

permitido de forma esporádica e para atender finalidade pública específica.  
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4.6  TÍTULOS JURÍDICOS QUE CONCEDEM O USO PRIVATIVO DO BEM 

PÚBLICO 

 

A utilização privativa de um bem público tem que ser permitida e autorizada pela 

administração pública que, de forma discricionária, vai avaliar a possibilidade daquele uso 

exclusivo. O uso bem público privativamente é uma possibilidade especial de utilização do 

bem, tendo em vista que este só é possível de forma extraordinária quando respeita a 

finalidade do bem e atende ao interesse público. O “uso privativo é o que a administração 

pública confere, mediante título jurídico individual, a pessoa ou grupo de pessoas 

determinadas, para que o exerçam, com exclusividade, sobre parcela do bem.” (DI PIETRO, 

2010, p. 29). 

Por isso, quando a administração pública concede o uso de forma privativa deve ser 

por meio de instrumento jurídico específico para tal fim, que defina o uso e a forma como ele 

vai ocorrer. Com base nessa excepcionalidade de uso de bem público por particulares 

específicos, poderá se extrair do bem exclusividades não conferidas a toda a parcela da 

população. Por exemplo, um comerciante que obtém um box para vender seus produtos em 

um mercado público. Apesar do mercado ser um bem de domínio público pode ser concedido 

a particulares específicos a possibilidade de comprar ou alugar um box neste mercado, 

configurando uma exclusividade não atribuída a toda parcela da população.      

Para os bens de uso comum do povo e os de uso especial é fato condicionante de sua 

utilização privativa que sejam concedidos por meio de título jurídico. “Que se definem em 

três categorias diversas: autorização, permissão e concessão.” (DI PIETRO, 2010, p. 32). 

Destacamos as duas primeiras modalidades de uso privativo a característica da 

precariedade está presente, estabelecendo assim que o ato pode ser revogado a qualquer 

momento pela administração pública de acordo com o interesse público em questão.  

O primeiro instituto é a Autorização de uso de bem público, assim definido como “o 

ato administrativo pelo qual o poder público consente que determinado indivíduo utilize bem 

público de modo privativo, atendendo primordialmente a seu próprio interesse” 

(CARVALHO FILHO, 2011, p. 1069). 

Geralmente é concedida para atividades transitórias e sem muita importância para o 

Estado, como, por exemplo, retirada de água em fontes não abertas ao uso comum do povo, 

conforme explica o prof. Hely Lopes Meirelles (2009, p. 533). 

 

 



93 
 

 
 

A principal característica deste ato é atender o interesse particular, devendo conferir a 

este menor poder e maior precariedade, além de ser unilateral e discricionário.  

 

 

É unilateral porque se perfaz com a exclusiva manifestação de vontade do 

Poder Público; discricionário, uma vez que depende do exame, em cada 

caso, da compatibilidade do uso privativo com o fim precípuo a que o bem 

está afetado e precário, tendo em vista que pode ser revogado pela 

administração, a qualquer momento, por considerações concernentes ao 

interesse público. (DI PIETRO, 2010, p. 96).    

 

 

O segundo instituto é a Permissão de Uso de bem público, conceituado por Di Pietro 

(2004, p. 589), quando o define como “ato administrativo unilateral, discricionário e precário, 

gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta a utilização privativa do bem 

público, para fins de interesse público.” 

A principal característica da permissão de uso, é que o particular utiliza-se 

privativamente do bem, com o objetivo de atender o seu interesse privativo e, da mesma 

forma, o interesse público.  

É mais utilizada para os bens de uso comum do povo nos usos anormais do bem, pois 

deve proporcionar algum benefício de caráter geral. Como é o caso da instalação da banca de 

revistas e jornal na rua. Naquele espaço o bem público rua estará sendo utilizado de forma 

anormal, diferente da sua finalidade, todavia, a colocação da banca proporciona um benefício 

para o dono da banca privativamente e também para coletividade que se beneficiará dos 

produtos vendidos por ela. Di Pietro (2010) citando o caso de uso privativo para os bens de 

uso comum do povo explica. 

 

 

O fato de tratar-se de bem destinado, por natureza ou destinação legal, ao 

uso coletivo de todos os indivíduos, impede que o uso seja permitido para 

fins de interesse exclusivo do particular; embora seja assegurada com a 

permissão, determinada vantagem ao usuário, não auferida pela generalidade 

dos indivíduos, o uso por ele exercido deve proporcionar algum benefício de 

caráter geral. (DI PIETRO, 2010, p. 98). 

 

 

Para os bens de uso comum do povo a utilização de forma privativa, mesmo que 

concedida por meio de título jurídico e este seja a permissão de uso, deve ser evitada caso não 
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seja contemplado interesse coletivo no ato, assim confirma Hely Lopes Meirelles (2009, p. 

533) “se não houver interesse para comunidade, mas tão somente para o particular, o uso 

especial não deve ser permitido nem concedido, mas simplesmente autorizado, em caráter 

precaríssimo.”  

O terceiro título jurídico é a Concessão de Uso de bem público sendo definido por Di 

Pietro (2010, p. 110) como “contrato administrativo pelo qual a administração faculta ao 

particular a utilização privativa de bem público, para que exerça conforme a sua destinação.” 

Diferente dos outros, que se formalizavam por meio de ato administrativo, esse título se 

concede por meio de contrato administrativo, demonstrando seu caráter bilateral e a 

inexistência de precariedade.  

Deve ser precedida de autorização legislativa e de licitação, tendo em vista que irá 

disponibilizar bem público por meio de um título estável (contrato). A licitação pode ser 

dispensada ou declarada inexigível dependendo do uso que se queira dar ao bem.  

A concessão de uso deve ser utilizada em situações de necessária utilidade pública, 

que sejam atividades de grande vulto, mais onerosas para o concessionário, por isso ele deve 

ter maior estabilidade no seu investimento (DI PIETRO, 2010, p. 111). 

Para um melhor entendimento, sintetizamos os títulos jurídicos que concedem o uso de 

bem público a particulares no quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3: Títulos Jurídicos que concedem o uso de bem público 

Títulos Jurídicos 

que concedem o 

uso de bem 

público 

Requisito da 

precariedade 

Característica Exemplo  Natureza 

jurídica 

Autorização de uso Precário – pode 

ser revogado a 

qualquer tempo. 

Atende ao interesse 

particular. 

Fechamento de uma 

rua em um dia para 

evento. 

Ato administrativo 

Permissão de uso Precário - pode 

ser revogado a 

qualquer tempo. 

A utilização privativa 

do bem é para 

atender interesse 

público.  

Instalação de uma 

banca de jornal na 

rua.  

Ato administrativo 

Concessão de uso Não. O particular utiliza o 

bem público 

conforme a sua 

destinação, para 

atender interesse 

coletivo.  

Instalação e 

exploração de uma 

usina hidrelétrica.  

Contrato 

administrativo 

Fonte: Elvira Fernandes, 2012 

 

Na apropriação de espaço público realizado pelos loteamentos fechados é importante 

destacar que a administração pública municipal tem concedido Permissão de Uso de áreas 



95 
 

 
 

públicas para uso exclusivo dos moradores de loteamentos fechados e, como vimos, a 

permissão de uso deve ser concedida para atender interesse público. No caso em questão, fica 

evidente o benefício de um grupo de particulares específicos, não a coletividade. A 

infraestrutura pública e os espaços de locomoção e de convivência criados por um novo 

loteamento não são privados, nem para o uso exclusivo dos adquirentes dos lotes, como já foi 

destacado aqui, o projeto de loteamento cria uma nova parcela de cidade, o benefício destes 

espaços vai para além dos moradores do lote.  

 

 

Os bens de uso comum do povo existem para proporcionar bem-estar não só 

aos proprietários dos lotes, mas dos moradores de toda a cidade, 

especialmente aqueles que não tem poder aquisitivo para desfrutar de áreas 

verdes e de lazer. (SARMENTO FILHO, 2008, p. 50). 

 

 

Tal prática não deveria ser permitida, pois além de corroborar com a ilegalidade já 

existente no fechamento do loteamento, utiliza-se de um instituto do Direito Administrativo, 

que tem caráter precário e deve acolher ao interesse da coletividade. A permissão de uso 

concedida aos loteamentos fechados não atende a diversos requisitos, pois não tem caráter 

precário, e sim perene, não beneficia a coletividade, que deve ser a principal destinatária dos 

bens de uso comum do povo e desvirtua a finalidade específica para qual aquele bem está 

afetado, não podendo assim ser concedida para esse fim.   

Afirmamos que a permissão de uso concedida aos loteamentos fechados tem caráter 

perene e não precário como deveria ser, pois apesar do texto normativo que o institui (Lei ou 

Decreto) explicitar a característica da precariedade, sabemos na pratica que aquela estrutura 

de alto padrão terá caráter perpetuo, se não eternamente, por muito tempo a coletividade 

perderá para aquele empreendimento as áreas utilizadas privativamente por seus moradores, 

pois é o fato de ser fechado e “seguro” que faz os compradores buscarem esse tipo de 

moradia. 

 

  

A transitoriedade e a precariedade são notas que caracterizam a autorização, 

justamente porque a destinação perde o caráter público, transferindo-se para 

o particular, de sorte que tal exceção não pode se eternizar.  

Nos casos de loteamentos fechados, apesar de, em tese, poder haver 

revogação a qualquer momento, não é isso que acontece. O ato acaba sendo 

perene e ninguém depois de consolidada a situação deseja o seu 

desfazimento. (SARMENTO FILHO, 2008, p. 50). 



96 
 

 
 

Pires
63

 (2006) considera que o instituto correto a ser utilizado é o da Concessão de Uso 

de bem público. Entende assim por não ser a concessão conferida por ato administrativo, e 

sim, por contrato, havendo estabilidade na transferência do direito de uso e o ato dotado de 

bilateralidade. 

 

 

A instabilidade e incerteza da autorização e da permissão (atos unilaterais e 

precários por natureza) mostram que estes institutos não são aptos a conferir 

a um loteamento o uso de ruas e praças de forma exclusiva. (...) 

É incompatível com a dimensão das obras que são feitas – normalmente de 

alto valor em razão, principalmente do muro que cerca todo o loteamento – 

que a exclusividade do uso seja deferida por um ato que a qualquer tempo 

pode ser revogado (um ato unilateral como é o caso da autorização ou a 

permissão de uso). (PIRES, 2006, p. 91). 

 

Respeitamos a opinião do autor, mas consideramos essa possibilidade uma 

arbitrariedade, pois neste caso, o poder público irá conferir perenidade ao ato, realizando a 

desafetação do bem para que ele possa ser objeto de contrato. Desta forma, o bem deixaria de 

ser de uso público para se tornar um bem dominical e está disponível para o comércio 

jurídico. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já se pronunciou sobre a 

questão.  

 

 

Não é possível a desafetação de bem público de uso comum, assim 

incorporado ao domínio do município, por força da aprovação de 

loteamento, devidamente inscrito, para transferi-lo a particular, sob regime 

de concessão de direito real de uso. Reforma da sentença para julgar 

procedente a ação popular
64

.  

   

 

Para demonstrarmos que o instituto da permissão de uso está sendo utilizado, traremos  

exemplos ocorridos. Na Região Metropolitana do Recife a Empresa Alphaville Urbanismo 

teve dois dos seus loteamentos beneficiados com a permissão de uso concedida pelo 

município de Jaboatão dos Guararapes, trata-se do Decreto nº 099/2011 em benefício do 

                                                           
63

 Este autor é totalmente favorável a instituição dos loteamentos fechados. Para ele o uso exclusivo para os 

loteamentos fechados deve ser concedido por meio de Concessão de Uso para dar mais segurança ao 

fechamento. Para o mesmo, a concessão por desafetar o bem, deve ser precedido de Lei autorizativa, não 

podendo ser por simples Decreto.   
64

 BRASIL. TJRJ – Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição 72/92 – 1º Câmara do Tribunal – Rel. Des. Carlos 

Alberto Menezes Direito. Decisão publicada. Revista de Direito Administrativo, v. 193, p. 287-289. Apud 

Sarmento Filho, 2008, p. 32. 
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Alphaville Francisco Brennand e o Decreto 196/2011
65

 em benefício do Alphaville 

Pernambuco 2 e aos futuros compromissários compradores e proprietários de lotes do 

Loteamento. A permissão de uso concedeu uso privativo do arruamento e espaços livres 

localizados no perímetro fechados do loteamento. Pelo que nos parece, o ato de fechar o 

loteamento já tinha sido realizado pelo empreendedor, sendo assim, o poder público garantiu 

que a ilegalidade já realizada fosse entendida como legítima pela sociedade.   

 

 

DECRETO Nº 099/2011
66

 

Dispõe sobre a Permissão de Uso de bens públicos no Loteamento 

Alphaville Francisco Brennand, loteamento do tipo residencial fechado, e dá 

outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS 

GUARARAPES, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art. 65, inciso V da Lei Orgânica do Município de Jaboatão 

dos Guararapes; 

Decreta: 

Art.1º Fica concedido à Loteadora ALPHAVILLE URBANISMO S.A. e 

aos futuros compromissários compradores e proprietários de lotes do 

Loteamento do Tipo Residencial Fechado, denominado ALPHAVILLE 

FRANCISCO BRENNAND o direito de permissão para o uso privativo do 

arruamento e espaços livres localizados dentro do perímetro fechado do 

loteamento. 

§ 1° - Para os fins de aplicação do presente regulamento, consideram-se bens 

públicos de uso especial, o sistema viário, a rede de energia elétrica e 

iluminação pública, a rede de água e esgoto, a rede de drenagem de águas 

pluviais, as áreas verdes e áreas institucionais localizados internamente ao 

muro de fecho do loteamento, conforme abaixo discriminados: 

I) Áreas Verdes: com uma área total de 93.753,64 m², no município de 

Jaboatão dos Guararapes são compostas pelas Áreas de Preservação 

Permanente “Non Aedificandi”, situadas na distância de 30,00 (trinta 

metros) ao longo do Rio Tejipió (APP 06, APP 07, APP08 E APP 09) Áreas 

Verdes nas limites de quadras AV38, AV39, AV40, AV41, AV42, AV43, 

AV44, AV45, AV46, AV47, AV48, AV49, AV50, AV51, AV53, AV54 

AV55, AV56, AV57, AV59, AV60, AV61 E AV62) e Áreas Verdes 

Dispersas (AV32, AV34, AV35, AV36, AV52, AV58, AV64, AV66, AV67, 

AV69), todas devidamente indicadas em plantas. 

II) Área de Proteção da Adutora de Tapacurá: com uma área total de 

25.099m², no município de Jaboatão dos Guararapes, é composta pela faixa 

de 15,00m (quinze metros), em ambos os lados, localizada ao longo do eixo 

da Adutora de Tapacurá. 

III) Vias de Circulação do Arruamento: com um a área total de 

44.003,66m², no município de Jaboatão dos Guararapes, o sistema viário é 

                                                           
65

 Jaboatão dos Guararapes (município). Decreto 196/2011. Diário Oficial do Jaboatão dos Guararapes, 

Poder Executivo, Jaboatão dos Guararapes, PE. 8 nov. 2011, nº 211, p. 2.  
66

 Jaboatão dos Guararapes (município). Decreto 099/11. Diário Oficial do Jaboatão dos Guararapes, Poder 

Executivo, Jaboatão dos Guararapes, PE, 21 jul. 2011, nº 136, p. 1.  
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composto por vias locais denominadas de Rua 08 a Rua 17, com faixa de 

domínio de 14,00m. 

Art.2° A manutenção e conservação de todos os bens tratados nos incisos 

“I”, “II”, “III”, e “IV” do § 1°, do artigo 1°, serão executadas às expensas e 

responsabilidade da loteadora, podendo esta transferir à obrigação aos 

futuros compromissários compradores e proprietários de lotes. 

Art.3° Demais cláusulas e condições referentes ao uso dos bens ora 

concedidos estão perfeitamente descritos e caracterizados no regulamento de 

uso dos bens públicos, aprovado pela Municipalidade e que, 

obrigatoriamente, fará parte do registro imobiliário do loteamento. 

Art.4° A permissão de uso de que trata este Decreto valerá por 05 (cinco 

anos), renovável automaticamente, a cada vez, pelo mesmo prazo, salvo se a 

parte que resolver rescindi-lo enviar um aviso prévio de 30(trinta) dias antes 

do vencimento de cada prazo. 

Parágrafo único. A permissão de que trata o caput do presente artigo poderá 

ser cassada a qualquer momento pela municipalidade uma vez alterada a 

caracterização e se o interesse público exigir, tudo independentemente de 

interpelação ou notificação. 

Art. 5° A permissionária deverá encaminhar anualmente relatório de 

conservação das áreas públicas de que trata este decreto, sob pena de 

cassação da presente permissão. 

Art. 6.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Jaboatão dos Guararapes, 08 de julho de 2011. 

Elias Gomes da Silva - Prefeito 

  

 

Podemos observar de acordo com o texto acima que 44.003,66m² de vias públicas 

foram “doadas” pelo município ao empreendimento, assim como também Áreas de Proteção 

Permanente (APP) tornaram-se as áreas verdes do Alphaville Francisco Brennand.  

O mesmo benefício foi concedido por meio do Decreto 196/2011 também à Loteadora 

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. e aos futuros compromissários compradores e 

proprietários de lotes do Loteamento do tipo Residencial Fechado, denominado 

ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2 o direito de permissão para o uso privativo do arruamento 

e espaços livres localizados dentro do perímetro fechado do loteamento. 

Diante do que já analisamos, podemos destacar dois aspectos nestes Decretos, 

primeiramente o município está concedendo para uso privado de particulares específicos bens 

públicos de uso comum do povo, classificados como indisponíveis, que tem sua destinação 

voltada para o uso coletivo e que, mesmo sendo permitido o seu uso privativo, este só deve 

ser concedido se não prejudicar, nem impedir a consecução do fim principal a que o bem está 

afetado, como já estudamos.  

Nenhuma dessas características foram respeitadas na citada permissão de uso do 

município do Jaboatão dos Guararapes, tendo em vista que não há benefício coletivo 
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contemplado com o fechamento de um empreendimento privado. A permissão de uso está 

sendo concedida para o particular utilizar o bem para fins de interesse privado. 

É importante destacar que este empreendimento especificamente localiza-se em dois 

municípios
67

, parte dele no Recife e outra no Jaboatão dos Guararapes, apenas o município do 

Jaboatão dos Guararapes expediu Decreto em benefício do loteamento, mas todo o 

empreendimento encontra-se fechado.   

Encontramos na Lei Orgânica do município do Jaboatão dos Guararapes a 

fundamentação para este Decreto. O texto estabeleceu no seu artigo 10 que o uso de bens 

municipais, poderá ser feito por concessão, permissão ou autorização de uso e que a 

Permissão de Uso deve ser formalizada através de Decreto.  

 

Art. 10 – O uso dos bens municipais poderá ser feito através de concessão, 

permissão e autorização, dependendo, em todos os casos, de interesse 

público, devidamente justificado.  

§ 3º - A permissão, sempre a título precário, será formalizada por decreto.     

 

 

Destaque deve ser dado para o caput, que estabelece que o interesse público deve ser 

devidamente justificado, já vimos pela doutrina que o instituto da permissão de uso “só deve 

ser outorgado quando disso resultar o atendimento de algum interesse público.” (DI PIETRO, 

2010, p. 98).  

Abaixo, a citação de Samburgo resalta a importância dos loteamentos como um 

patrimônio da coletividade e que sua inserção na estrutura urbana beneficia a todos e não 

apenas os proprietários dos lotes.   

 

Sendo, de ordinário, matriz de um novo bairro residencial, o loteamento é 

um patrimônio da coletividade, pois essa nova realidade urbanística afeta a 

cidade, sobrecarregando seus equipamentos urbanos, sua malha viária, toda 

infraestrutura e os serviços públicos da urbe.  

A sua implantação, assim, transcende os direitos subjetivos dos proprietários 

dos lotes, podendo-se falar na existência de um direito comunitário, de todo 

o povo, ao desfrute do novo bairro, como unidade urbanística do todo que é 

a cidade. O loteamento, sob essa visão, não é patrimônio de um conjunto de 

pessoas, mas sim, núcleo urbano de interesse comum de todos. 

(SAMBURGO apud SARMENTO FILHO, 2008, p. 50) 

                                                           
67

 Para mostrar a área total do empreendimento, disponibilizamos em anexo a Anuência Prévia do Alphaville 

Francisco Brennand, concedida pela Agência CONDEPE / FIDEM, na qual é possível observar, dentre outras 

coisas, as áreas totais públicas existentes neste loteamento fechado. O referido documento consta como Anexo 

A. 
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Não conseguimos visualizar o interesse público contemplado na utilização exclusiva 

de espaços públicos por particulares no caso dos loteamentos fechados. Ao contrário, 

percebemos que a população está perdendo áreas que poderiam ser utilizadas pela 

coletividade. Mesmo considerando que estas áreas foram loteadas e edificadas pelo 

empreendedor privado, isso não tira sua característica de espaço público, e que deve ser 

utilizado por todos indiscriminadamente. 

O que na pratica acontece nestes casos de permissão de uso em benefício dos 

loteamentos fechados, é uma devolução, por parte do poder público, das áreas que legalmente 

recebeu com o registro do loteamento, conforme exige o art. 22 da Lei nº 6766/79. Transferir 

a propriedade destes bens públicos existentes no loteamento ao município e, em ato contínuo 

o poder público devolvê-los para o empreendimento chega a ser considerada simulação, 

conforme entendimento do Ministério Público. Em ação impetrada contra um loteamento 

fechado
68

, o MP define este como Ato Administrativo Simulado. Sarmento Filho destaca que 

tal prática não faz sentido: “Não teria qualquer sentido transferir ao poder público a 

propriedade desses bens e ato contínuo desafetá-los, fazendo tábula rasa da Lei de 

Parcelamento do solo.” (SARMENTO FILHO, 2008, p. 48). Apesar da opinião do autor sobre 

a ocorrência de desafetação
69

, entendemos que não esta não ocorre, pois a permissão de uso 

não desafeta o bem.  

 Nem sempre é diretamente por Decreto que a Permissão de Uso é expedida. Nesse 

caso o município de Caxias dos Sul editou a Lei Complementar nº 246/05 para autorizar a 

instituição dos loteamentos fechados no município e estabelece que o poder público pode 

realizar, por meio de Decreto, a outorga da permissão de uso dos espaços públicos 

institucionais doados no parcelamento.  

Assim dispõe os artigos 40 e 41 da Lei Complementar nº 246/05 do município de 

Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

  

 

Art. 40. O Poder Público, quanto ao loteamento fechado, fica autorizado a 

realizar a outorga de permissão de uso referente aos espaços públicos 

institucionais doados quando do parcelamento do solo, junto à Associação de 

Proprietários, independente de licitação, uma vez que a mesma se dará por 

empreendimento específico, aprovado conforme disciplina a presente Lei. 

                                                           
68

 Referimo-nos a Ação Civil Pública nº 124.09.008511-9, impetrada pelo Ministério Público contra vários 

réus, dentre eles: Alphaville Natal Empreendimentos Imobiliários Ltda e Associação Alphaville Natal. 
69

 Relembrando que os bens públicos de uso comum e os de uso especial por estarem afetados aos fins públicos 

estão fora do comércio jurídico, e para serem comercializados precisam ser desafetados, passando para categoria 

de bens dominicais, perdendo assim sua destinação pública.  
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Art. 41. A outorga de permissão de uso será feita por Decreto do Poder 

Executivo onde constará, entre outros: 

I - o Registro do Loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

II - as áreas objeto da permissão de uso; e 

III - os encargos relativos à manutenção e à conservação dos bens públicos 

em causa. 

 

 

Esta Lei foi objeto de Ação direta de Inconstitucionalidade de Lei n.º 70.014.703.193, 

proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, a fim de questionar sua 

legalidade. A ação foi julgada parcialmente procedente, em 2 de outubro de 2006, pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, admitindo a figura dos loteamentos 

fechados, desde que haja prévia regulamentação pelo município. A ementa do julgado definiu 

o loteamento fechado como produto hibrido, como veremos a seguir:  

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLR Nº 

246/05 QUE OBJETIVA A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 2.452/78, QUE 

DISCIPLINA O USO DO SOLO PARA PROTEÇÃO DE 

MANANCIAIS, CURSOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E DEMAIS 

RECURSOS HÍDRICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXIAS 

DO SUL. ART. 36 E CAPÍTULO VIII. "LOTEAMENTO FECHADO". 

POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE CANCELAS OU CERCAS A 

ISOLAR LOTEAMENTOS. DISTINÇÃO ENTRE LOTEAMENTO 

FECHADO E CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LEIS FEDERAIS NOS 6.766/79 

E 4.591/64. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA CATALOGADAS. 

- Loteamento Fechado como nova espécie de loteamento, produto híbrido 

resultante do "cruzamento" do condomínio edilício (horizontal) do art. 8º da 

Lei nº 4.591/64, com o parcelamento regulado pela Lei nº 6.766/79, face à 

alteração introduzida pela Lei nº 9.785/99. 

- Art. 36 da Lei Complementar - Inexiste na lei nº 4.591/64 (que dispõe 

sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias) qualquer 

menção acerca de doação de parcela da propriedade para fins de instituição 

de espaços públicos. 

AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.VOTOS 

VENCIDOS. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70014703193, 

Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator Vencido: Luiz Felipe 

Silveira Difini, Redator para Acordão: Vasco Della Giustina, Julgado em 

02/10/2006). 

 

 

Infelizmente, várias decisões judiciais tem se mostrado favoráveis aos loteamentos 

fechados, nos deparamos com posicionamentos doutrinários e até mesmo da justiça que não 

avalia a ação ilegal que está sendo executada pelos empreendedores e ratificada pelo poder 

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7984745/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-70014703193-rs
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109566/lei-lehmann-lei-6766-79
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104078/lei-do-condom%C3%ADnio-lei-4591-64
http://www.jusbrasil.com/topico/11331762/artigo-8-da-lei-n-4591-de-16-de-dezembro-de-1964
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104078/lei-do-condom%C3%ADnio-lei-4591-64
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109566/lei-lehmann-lei-6766-79
http://www.jusbrasil.com/legislacao/111128/lei-9785-99
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104078/lei-do-condom%C3%ADnio-lei-4591-64
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público municipal, seja por omissão ou mesmo utilizando-se de meios inadequados para 

fundamentar sua ilicitude.  

Entendendo esse posicionamento é que o Ministério Público do Rio Grande do Norte 

tem buscado impedir a privatização dos espaços públicos no Estado, sendo o Alphaville Natal 

réu em uma Ação Civil Pública impetrada pelo órgão.   

 Segundo a Assessoria de Imprensa do MPRN
70

 e o Jornal local Tribuna do Norte
71

, em 

2006 o Município de Parnamirim expediu o Decreto nº 5390/2006, com base na Lei 

Municipal 1312/06, concedendo ao Alphaville Natal a permissão de uso das áreas públicas, 

autorizando a implantação de loteamento com circulação fechada
72

. Em novembro de 2009 a 

Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Parnamirim do Ministério Público 

do RN ingressou com a Ação na justiça contra Associação Alphaville Natal, AlphaVille Natal 

Empreendimentos Imobiliários, Queiroz Oliveira Comércio de Indústria Ltda e o ex-prefeito 

do município de Parnamirim Agnelo Alves. A Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 

0008511-59.2009.8.20.0124 (124.09.008511-9).  

Em março de 2010 é concedido o pedido de medida liminar solicitado pelo MP 

impedindo o grupo Alphaville de efetuar construções ou qualquer benfeitoria nas áreas 

públicas existentes naquele empreendimento, conforme podemos observar na Decisão abaixo 

transcrita.  

             
        

(...) ISTO POSTO, de livre convencimento e com base em tudo o que consta 

dos autos, DEFIRO a antecipação de tutela requerida na exordial, para 

determinar à Associação Alphaville Natal que se abstenha de efetuar 

qualquer construção ou benfeitoria nas áreas públicas cujo uso foi permitido 

através dos Decretos Executivos n. 5.390/2006 e 5.390-A/2006, expedidos 

com base na Lei Municipal n. 1.312/2006. Arbitro multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento dos termos desta 

decisão. Com base no § 7º do art. 17 da Lei n. 8429, de 1992, determino que 

os réus sejam notificados para, em 15 (quinze) dias, oferecerem 

manifestação por escrito, a qual poderá ser instruída com documentos e 

justificações. Diligências necessárias. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Parnamirim/RN, 14 de dezembro de 2009. Ana Carolina Maranhão Juíza de 

Direito
73

.  (Ação Civil pública de improbidade administrativa nº 0008511-

59.2009.8.20.0124. Comarca de Parnamirim/RN. Sentença) 

                                                           
70

 Disponível em:< http://mp-rn.jusbrasil.com.br/noticias/2112737/ministerio-publico-consegue-liminar-contra-

alphaville>. Acesso em: 04dez. 2013. 
71

 Disponível em:< http://tribunadonorte.com.br/noticia/justica-diz-que-acesso-e-restrito/158653>. Acesso em: 

04jan. 2013.  
72

 Não conseguimos obter o texto da lei, nem do Decreto por meio digital, nem mesmo entrando em contado com 

a Prefeitura do Município de Parnamirim. Por isso, a fonte utilizada quanto ao conteúdo do texto legal, são as 

informações obtidas no jornal local e na sentença proferida no Processo.  
73

Disponível em: > http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/show.do?localPesquisa.cdLocal= 124&processo.codigo= 3G 000 

1AOZ0000&processo.foro=124>. Acesso em: 05jan 2012 

http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/show.do?localPesquisa.cdLocal=124&processo.codigo=3G0001AOZ0000&processo.foro=124
http://mp-rn.jusbrasil.com.br/noticias/2112737/ministerio-publico-consegue-liminar-contra-alphaville
http://mp-rn.jusbrasil.com.br/noticias/2112737/ministerio-publico-consegue-liminar-contra-alphaville
http://tribunadonorte.com.br/noticia/justica-diz-que-acesso-e-restrito/158653
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O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não disponibiliza no seu ambiente 

virtual o texto da Petição Inicial encaminhada pelo Ministério Público, por isso buscamos na 

sentença os alguns argumentos utilizados pelo MP e que corrobora o objeto de nosso estudo. 

O MP argumentou que não existe interesse público que justifique o uso privativo de bens 

públicos imóveis a particulares determinados, que a permissão de uso utilizada representa ato 

administrativo praticado com ofensa ao princípio da legalidade, moralidade, impessoalidade e 

da supremacia do interesse público. Ainda mais, que o registro e o licenciamento do 

empreendimento como loteamento, para depois ser outorgado ao empreendedor, a permissão 

de uso privativo de áreas públicas nele insertas caracteriza a pratica de ato administrativo 

simulado.  Concordamos com esta caracterização, vejamos o conteúdo da argumentação do 

MP: 

 

    [...] 
Argumenta o parquet, em suma, que: 1) através da permissão de uso em 

questão, outorgada por meio do Decreto 5.390-A, datado de 30 de outubro 

de 2006, o Poder Executivo Parnamirinense conferiu o uso privativo de bens 

públicos imóveis a particulares determinados, sem que exista no caso 

interesse público que justifique a pratica desse ato e sem a realização prévia 

de procedimento licitatório e avaliação dos bens cujo uso foi permitido; 2) a 

permissão de uso sob comento representa ato administrativo praticado com 

ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e da 

supremacia do interesse público; 3) o fato do empreendimento em foco ter 

sido registrado e licenciado como loteamento e posteriormente ter-lhe sido 

outorgado a permissão de uso privativo das áreas públicas nele insertas 

caracteriza a pratica de ato administrativo simulado; (...)  6) o ordenamento 

jurídico pátrio não autoriza a figura do loteamento fechado, em razão de 

haver violação da legislação supra mencionada e pelo fato de violar o direito 

constitucional de ir e vir, garantido nos termos do artigo 5º, inciso XV, da 

Lei Maior; 7) com a permissão de uso de bem público ora analisada, o 

demandado AGNELO ALVES, na qualidade de prefeito e signatário do 

Decreto 5.390-A, administrou o patrimônio público do Município de 

Parnamirim/RN de forma imoral, ilegal e inconstitucional, praticando, dessa 

forma, ato de improbidade administrativa, tendo os demais requeridos 

beneficiando-se pela ilegalidade praticada. (Ação Civil pública de 

improbidade administrativa nº 0008511-59.2009.8.20.0124. Comarca de 

Parnamirim/RN. Sentença)      

[...] 

 

 

A ação teve continuidade e infelizmente a sentença foi desfavorável ao pleito do 

Ministério Público
74

 que, mesmo tendo recorrido teve a demanda extinta sem julgamento do 
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Disponível em:< http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/show.do?localPesquisa.cdLocal=124&processo.codigo=3G0001 

AOZ0000&processo.foro=124>.    Acesso em: 05jan 2012. 
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mérito na instância recursal em novembro de 2012
75

. Logo após, o Ministério Público 

ingressou com Recurso Especial e Extraordinário da Decisão que será futuramente julgado 

pelo STJ e STF, respectivamente.   O julgamento do processo pelo Supremo Tribunal Federal, 

da forma em que foi posta nesta ação do Ministério Público, é um assunto que nos anima e 

estimula a confiar que, ao menos, o STF vai analisar a matéria de uma maneira mais profunda 

e confirmar a ilegalidade realizada pelos loteamentos fechados, corroborada pelo Poder 

Público Municipal.   

  

4.7 A PROPOSTA DE LEGALIZAÇÃO DOS LOTEAMENTOS FECHADOS NO PL Nº        

3057/00.  

 

 Neste tópico iremos tratar da proposta de legalização dos loteamentos fechados que se 

encontra no Projeto de Lei 3057/2000
76

, que tem atualmente por objetivo substituir a Lei de 

parcelamento do solo urbano nº 6766/79. Não faremos um estudo de todo o conteúdo do 

projeto de lei, tendo em vista que o mesmo faz alterações substanciais na legislação de 

parcelamento do solo urbano por isso seria necessária dedicação exclusiva ao mesmo. 

Atendendo ao proposto em nosso trabalho vamos nos ater apenas ao artigo 124 que admite a 

aprovação de “loteamentos para fins urbanos com controle de acesso”, entendendo-se que  

artigo tem por objetivo legitimar a instituição dos loteamentos fechados. 

Encontra-se tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3057/2000, de 

autoria do Dep. Bispo Wanderval, inicialmente, o projeto tratava da regularização do registro 

de loteamento suburbano de pequeno valor, que acrescentaria um §2º ao art. 41 da lei nº 

6766/79. Entretanto, foi observado que esta lei precisava de uma revisão geral, tendo em vista 

todas as propostas de alteração de artigos que já tinha sido feitas desde a sua publicação. 

Desta forma, o Projeto de Lei 3057/00 findou por unificar todos os encaminhamentos para 

revisão da lei federal de parcelamento do solo urbano sendo aprovado um novo texto 

substitutivo, figurando assim em um projeto de lei que substituirá plenamente a atual lei nº 

6766/79, pois contempla a matéria de forma completa.  

 Todos os temas objeto deste PL poderiam ser analisados aqui neste trabalho, pois são 

assuntos que de alguma maneira se relaciona com nosso objeto. Entretanto, dedicaríamos 
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 Para ler o texto que nega a apelação. Disponível em:< http://esaj.tjrn.jus.br/cposg/pcpoResultadoCons 

Processo2Grau.jsp>. Acesso em: 05jan 2012. 
76

 O arquivo que está sendo analisado é o contido no site da Câmara dos Deputados. Disponível em:<  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD20FEV2008sup.pdf#page=3>. Inserido no dia 19/02/2008. Se 

for observado, há com frequência novas contribuições, em que os Deputados dão entrada em requerimentos 

contendo projetos de lei que altera a Lei nº 6766/79 e solicitam sua inserção no PL 3057/00. Portanto, torna-se 

muito difícil analisar este Projeto. Porém, esta é a ultima publicação encontrada com o inteiro teor do projeto.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD20FEV2008sup.pdf#page=3
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muito tempo a uma matéria que ainda não se tornou lei, havendo a possibilidade deste Projeto 

nunca vir a ser aprovado, ou mesmo ser aprovado com consideráveis modificações.  

Por isso, vamos nos ater apenas ao artigo 124 do PL 3057/00 que dispõe sobre o 

“loteamento para fins urbanos com controle de acesso”, entendendo que este se propõe a ser a 

regulamentação dos chamados loteamento fechado.  

 

 

Art. 124. Observadas as disposições desta lei, admite-se a aprovação de 

loteamentos para fins urbanos com controle de acesso, desde que: 

I – lei estadual ou municipal autorize a expedição de licença para este tipo de 

empreendimento e a outorga de instrumento de permissão do direito de uso 

das áreas internas do loteamento; 

II – a permissão de uso referida no inciso I seja outorgada, de forma onerosa, 

a uma associação de proprietários ou adquirentes de lotes, legalmente 

constituída. 

§ 1º Para a expedição da licença referida no inciso I do caput, a legislação 

municipal deve prever que sejam avaliadas as seguintes questões: 

I – possibilidade de integração futura do acesso do loteamento de que trata 

este artigo com o sistema viário existente ou projetado; 

II – acesso da população em geral aos equipamentos comunitários e às áreas 

de uso público internas e limitrofes. 

§ 2º Ao aprovar o projeto de loteamento com controle de acesso, a 

autoridade licenciadora fica, automaticamente, obrigada a outorgar o 

instrumento de permissão referido no inciso I do caput, o qual deverá ser 

formalizado imediatamente após a averbação da licença final integrada, no 

competente Registro de Imóveis. 

§ 3º O prazo de vigência da permissão de uso deve ser prorrogado, 

sucessivamente, a cada vencimento, por igual período, desde que cumpridos 

os encargos atribuídos à associação referida no inciso II do caput. 

(...) 

§ 6º A permissão de uso de que trata o inciso I do caput não pode impedir a 

continuidade da prestação dos serviços públicos de energia elétrica, 

telefonia, gás canalizado, fornecimento de água potável, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo aos proprietários ou adquirentes de lotes pelo 

Município ou seus permissionários ou concessionários. 

(...) 

§8º No local de acesso aos loteamentos de que trata este artigo deve estar 

fixado, de forma visível ao público, aviso de que o controle de acesso não 

impede a circulação de pessoas e o acesso às áreas de uso público.  

 

 

Edésio Fernandes (2006, p. 354) tratando do tema, destaca que a lei nº 6766/79 sempre 

deixou a desejar em seu conteúdo e, por ser esta a lei federal de parcelamento do solo urbano, 

ela compõe, juntamente com o capítulo de política urbana da Constituição Federal e do 

Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, o tripé de principais leis urbanísticas do país, daí a 

importancia de sua atualização.  
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O mesmo autor salienta que o Projeto de Lei tem três pontos principais que são: 

“critérios e procedimentos para aprovação de novos parcelamentos; critérios e procedimentos 

para aprovação de condomínios urbanísticos; e critérios e procedimentos para aprovação de 

projetos de regularização de parcelamento e assentamentos irregulares consolidados em terra 

públicas e privadas.” (FERNANDES, 2006, p. 354). 

O presente projeto de lei condiciona a instituição de loteamentos para fins urbanos 

com controle de acesso a dois requisitos: Primeiro, que sua construção seja autorizada através 

de licença, que deve ser concedida pelo Estado ou Município por meio de Lei. E segundo, que 

as áreas internas deste empreendimento sejam cedidas, de forma onerosa, a uma associação de 

proprietários ou adquirentes de lotes, legalmente constituída, por meio de instrumentos do 

direito administrativo que permite ao particular o uso privativo de bem público, no caso, a 

permissão de uso de bem público. Estes requisitos encontram-se nos incisos I e II do Caput.    

Analisemos, primeiramente, a concessão da outorga do direito de uso de bem público, 

por meio de permissão de uso. Vejamos, os §§ 2º e 3º deste artigo 124 do PL 3057/00 

estabelecem que a permissão de uso serão obrigatoriamente concedidas aos projetos que 

obterem a licença estabelecida no inciso I do caput. O uso privativo de bem público por 

particular é uma possibilidade que deve ser concedido extraordináriamente e de forma que 

atenda ao interesse da coletividade, não obrigatoriamente imposta por meio de uma licença 

urbanística como prevê os termos desse projeto.  

O parágrafo 3º do art. 124 do PL estabelece ainda prorrogações sucessivas, ora, uma 

das características da permissão de uso é o seu caráter precário, em que o Poder Público pode 

a qualquer momento, caso não haja maior interesse para administração e/ou para coletividade, 

suspender o motivo da concessão ou da permissão. Desta forma, caso esse artigo seja 

aprovado, o instituto perderá estas características, tornando-se perene em benefício de um 

grupo de particulares específicos, situação esta em que o interesse coletivo não estará sendo 

contemplado.   

Para concessão da licença pelo Poder Público Estadual ou Municipal os critérios que 

devem ser avaliados são estabelecidos nos dois incisos do § 1º do art. 124. Observe que o PL 

não obriga considerar estes requisitos na concessão da licença, ele simplesmente diz que “a 

legislação municipal deve prever que sejam avaliadas.” Uma avaliação comporta um critério 

de subjetividade, pode o avaliador analisar e entender que esses requisitos não devem ser 

obedecidos. Assim, o artigo está dando margem de possibilidade que os direitos da 

coletividade, dispostos no parágrafo não sejam considerados em benefício da população.  

 O incio I, do §1º do art. 124 estabelece que o sistema viário existente ou projetado 
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permita a integração futura deste ao acesso do loteamento para fins urbanos com acesso 

controlado. Atualmente o inciso IV do art. 4º da Lei nº 6766/79 prevê que as vias do 

loteamento articulem-se com as vias adjacentes oficiais, exatamente porque o loteamento não 

é um empreendimento isolado, e sim, integrado à cidade e ao sistema viário existente ou 

projetado. Nesta parte do PL estabelece que apenas o acesso deste tipo de loteamento tenha 

possibilidade de ser futuramente integrada ao sistema viário existente ou projetado. Ou seja, 

obrigatoriamente só o acesso do loteamento deve estar integrado ao sistema viário, se assim 

for constuído este loteamento não terá um sistema viário de cidade como deve ser um 

loteamente, mas sim um sistema viário particular, acessível à cidade apenas pelo acesso 

principal, assemelhando-se a um condomínio.  

Desta forma, pelo que nos é observado, o sistema viário do loteamento como um todo 

deverá deixar de considerar o sistema viário existente ou planejado fora dos seus muros, 

devendo tal previsão constar apenas no acesso. Na prática, é exatamento isso que ocorre nos 

loteamentos do tipo fechados, pois as ruas destes findam nos muros que o separam do espaço 

urbano externo.   

Como é possível observar na imagem abaixo, a rua principal do Alphaville Francisco 

Brennand, localizado às margens da BR 408 em Recife e Jaboatão dos Guararapes, não 

interage com o arruamento proposto no entorno. Suas ruas findam dentro do próprio 

empreendimento. 

 

 

Figura XIII: Vista aérea Alphaville Francisco Brennand     

 
Fonte:  Secretaria Extraordinária da Copa, alterada por Elvira Fernandes, 2013 
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O inciso II, do §1º do art. 124 define que deve ser também avaliado o “acesso da 

população em geral aos equipamentos comunitários e as áreas de uso público internas e 

limitrofes.” O Projeto de Lei reconhece que os equipamentos comunitários e as áreas públicas 

que se encontram dentro do empreendimento devem ser avaliados para possivelmente serem 

acessíveis à população em geral. Pelo que se percebe, a cancela, os vigilantes e todo o sistema 

de segurança não seriam impeditivos ao cidadão que quisesse utilizar do espaço público 

dentro do loteamento com controle de acesso, o cidadão deve apenas ser identificado, 

abordado. O que pode gerar constrangimento, mesmo se feito de forma educada pelos 

seguranças, sendo um fator excludente do uso daquele espaço pela população. De qualquer 

forma o § 8º ratifica esse entendimento, exigindo que na entrada desse tipo de loteamento seja 

fixado e visível ao público que o controle de acesso não impede a circulação de pessoas nem o 

acesso as áreas de uso público. 

Analisando esse projeto, nos faz pensar como um loteamento fechado por muros, 

fortificado, com cercas elétricas, sistema de cameras e vigilantes por todas as partes irá 

permitir à coletividade o acesso aos equipamentos comunitários presentes em seu interior, 

mesmo esta exigência estando na Lei e como requisito para a renovação da permissão de uso. 

Nos parece ser essa uma estratégia para justificar o fechamento do empreendimento e 

“provar” que estes não cometem ilegalidade, pois não priva o uso do espaço público, só 

restringe como medida de segurança.   

Na prática acreditamos que a segurança privada irá impedir, mesmo que de maneira 

sutil, a entrada da população, pois o constrangimento do cidadão ao ser abordado por estar, 

por exemplo, indo andar de bicicleta em uma praça, ou mesmo ao ter que dar explicações do 

que irá fazer para um segurança de uma empresa privada. Imaginamos é que esse requisito é 

desistimulante para população e este espaço acabará tornando-se um local desagradável para 

os seus visitantes, criando assim a Lei mais um critério de exclusão e não de inserção como 

deveria ser.  

Destaca-se ainda o § 6º que estabelece que o município não está isento de prestar os 

serviços dentro deste empreendimento, mesmo sendo privado, desta forma, energia eletrica, 

telefonia, gás canalizado, fornecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, todos 

estes serviços devem continuar a serem prestados pelo município. Esta é uma forma de não 

isentar a responsabilidade do município e, ainda mais, passar para o poder público os custos 

pela manutenção deste espaço que, na prática, é privado. O que se constata do projeto é que 

estes custos serão financiados, por meio de tributos, por uma coletividade que não irá usufruir 

de forma plena deste espaço, tendo em vista que o acesso é “controlado.”   
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Este artigo 124 do PL 3057/00 resolveria o problema da lacuna legal, todavia ainda 

permitiria o questionamento da sua legalidade por todos os argumentos aqui levantados em 

outros tópicos, tendo em vista que não muda a natureza jurídica das áreas livres do loteamento 

como de espaços públicos que são, ou seja, o problema não estaria resolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



110 
 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este trabalho nos propusemos a estudar, através de uma fundamentação jurídica e 

destacando aspectos urbanísticos, um tipo de empreendimento que se tem se tornado muito 

comum nas cidades brasileiras, os chamados loteamentos fechados. Ficou saliente neste 

estudo que utilizando-se uma das modalidades de parcelamento urbano, os loteamentos são 

construídos e aprovados sob a égide da Lei Federal nº 6766/79, todavia, após a edificação 

estes loteamentos tornam-se fechados, incorporando para uso exclusivo dos seus moradores as 

áreas públicas constantes no projeto.    

Toda esta ação acontece à margem do Direito brasileiro, tendo em vista que não existe 

base legal para fundamentar a criação dos loteamentos fechados. As possibilidades de 

ocupação do solo urbano induzem o desconhecimento, por parte dos citadinos, da ilegalidade 

realizada pelos loteamentos fechados, levando a crer que os mesmos tratam-se de 

condomínios. Todavia, constatamos em nosso estudos que estes empreendimentos foram 

aprovados como verdadeiros loteamentos.   

Destacamos que nas cidades o solo pode ser ocupado por meio do loteamento ou do 

condomínio. No loteamento é realizado o parcelamento do solo, criando infraestrutura 

adequada, esgotamento, iluminação, novas vias e espaços públicos. É uma nova porção de 

cidade, fundamentada sob o regime do direito público através da legislação urbanística. 

Diferentemente, no condomínio, utiliza-se a infraestrutura pública já existente, sem realizar o 

parcelamento do solo, o terreno é utilizado pelos adquirentes que terão suas respectivas 

frações ideais da propriedade. Não há espaços públicos dentro do condomínio, todos os 

espaços são privados, são construídos e aprovados com base na legislação que trata das 

relações civis, regido pelo direito privado.  

A grande problemática encontrada está no fato de se fechar com muros o loteamento, 

interiorizando vias e espaços públicos. Ocorrendo assim a ilegalidade de se aprovar o projeto 

como modalidade específica de parcelamento do solo e após análise dos orgãos competentes 

desvirtuar este loteamento comum para transformá-lo em um empreendimento fechado. 

Fazendo com que esta nova porção de cidade não proporcione o uso coletivo dos bens 

públicos existentes no loteamento, mas sim, que estes tornem-se bens de uso eminentemente 

privado.  

Desta forma, a desvirtuação das características inerentes ao loteamento e a 

privatização do espaço público que eles realizam à luz do ordenamento jurídico foram o foco 

principal deste trabalho.  
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Analisamos que o principal motivo para justificar a ilegalidade constatada na 

instituição dos loteamentos fechados é a violência urbana, inclusive o princípio da segurança 

pública é atribuído como fundamento jurídico para o fechamento destes em detrimento do 

princípio da liberdade de locomoção. Entretanto observamos que a violência não é 

intransponível aos muros dos loteamentos fechados, que sua estrutura de exclusão pode deixar 

mais evidente as disparidades sociais existentes em nossas cidades, podendo este ser um dos 

fatores para o aumento da violência. Constatamos que o desejo de morar em um ambiente 

exclusivo, dotado de infraestrutura adequada tem sido fator estimulante para proliferação de 

loteamentos fechados de alto padrão.     

Ficou aparente na pesquisa que a construção destes empreendimentos nas periferias 

têm provocado impactos na estrutura urbana devido a sua forma de edificação que induz a 

exclusão, em decorrência dos altos muros que cercam o loteamento e ignoram o entorno. 

Ademais, por sua localização nas áreas periféricas das cidades, áreas estas que sempre foram 

desprovidas de infraestrutura adequada, a vizinhança pobre agora divide espaço com um 

padrão construtivo de alto luxo.  

Verificamos no estudo, após análise do instituto e da legislação que se aplica à 

matéria, que os loteamentos fechados se apropriam dos espaços públicos existentes em seu 

projeto, espaços estes que são bens de uso comum do povo, áreas públicas que foram 

construídas não para benefício apenas dos adquirentes dos lotes, mas de toda coletividade. 

Para atender essa necessidade, a Lei nº 9766/79 estabelece em seu art. 22 que, após o registro 

do projeto do loteamento, as vias, as praças, os espaços livres e as áreas destinadas aos 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 

descritivo passam a integrar o domínio do Município.    

Com o objetivo de esclarecer e analisar a afirmação contida neste trabalho, qual seja, 

os loteamentos fechados realizam a apropriação de espaços públicos, estudamos detidamente 

os bens públicos e sua possibilidade de uso privativo por particular através dos instrumentos 

jurídicos adequados. Assim, constatamos que o instituto da permissão de uso está sendo 

utilizado inadequadamente pelo Poder Público Municipal ao conceder para uso exclusivo dos 

moradores do loteamento às áreas públicas existentes no projeto. Permitindo que seja 

realizado o fechamento destes espaços, essencialmente de destinação pública, sem considerar 

o interesse da coletividade em usufruir destas áreas, tal critério deveria ser basilar para a 

concessão destes instrumentos.  

Registramos que o estudo da base legal para análise dos loteamentos fechados, de 

acordo com o ordenamento jurídico pátrio, exposto neste trabalho não teve a pretensão de 
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exaurir a matéria. Nosso intuito foi o de produzir reflexões sobre o tema, sem nos isentarmos 

de levantar argumentos e posicionamentos que pudessem levar a um melhor entendimento do 

mesmo, e do seu conteúdo relacionado, na intenção de que este estudo possa servir como 

fundamento e desdobramento para outros. A desvirtuação dos loteamentos e apropriação de 

bens públicos para uso por particulares específicos, por interesses exclusivamente privados, 

deve ser combatida, pois os espaços públicos foram consagrados nos projeto de loteamento 

para promover uma melhor qualidade de vida nas cidades, e a utilização destes espaços deve 

ser colocada à disposição de toda à coletividade. Não deve o poder público ser omisso em 

fornecer à população a infraestrutura urbana adequada e, tampouco, ser um agente gerador de 

espaços urbanos desiguais.  
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ANEXO A – Anuência Prévia do Alphaville Francisco Brennand 

 


