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1. RESUMO 

Por conta do crescimento exponencial das grandes cidades e do aumento de 

automóveis circulando diariamente a mobilidade urbana se tornou um problema de 

fundamental importância a ser discutido. É relevante considerar que uma mobilidade 

disfuncional e limitada traz consequências à coletividade e ao meio ambiente 

artificial. Com isso, o presente trabalho busca analisar a mobilidade urbana como 

uma garantia decorrente do direito fundamental de ir e vir e, demonstrar sua 

importância com as demais funções sociais da cidade. A partir de análises à 

legislação vigente e doutrinas busca-se encontrar base para melhor compreensão. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Em uma grande cidade a maior necessidade é a existência de ruas e 

avenidas com estruturas adequadas para que todos tenham a possibilidade de se 

locomover. Para que essa locomoção possa ocorrer de forma eficaz, o planejamento 

urbano se faz essencial. Porém, como é possível observar nas grandes cidades do 

país, nem sempre o planejamento urbano consegue cobrir o crescimento vertiginoso 

que ocorre após sua elaboração e sem um planejamento urbano adequado, outras 

questões importantes são afetadas, como a moradia, o trabalho e até mesmo o lazer 

e é neste momento que a mobilidade urbana se torna um desafio. Com este trabalho 

buscaremos analisar quais são os efeitos de uma mobilidade urbana problemática 

para com as outras funções sociais da cidade. Também buscaremos entender sua 

importância e origem no direito constitucional.  

 

3. OBJETIVOS 

Para compreensão do assunto é de grande importância um estudo a respeito 

do que vem a ser mobilidade urbana, levando-se em conta as funções sociais 

básicas que as cidades devem fornecer aos indivíduos. Relacionando, dessa forma, 

com o meio ambiente e assim compreender as possíveis consequências. 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

Discutir questões referentes à mobilidade urbana como sendo consequência 

do direito ir e vir - que garante aos cidadãos uma livre e adequada locomoção em 

determinado território e, assim, analisar brevemente o serviço prestado pelas 
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cidades aos indivíduos como cumprimento de uma das suas funções sociais 

básicas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar quais as funções sociais básicas de uma cidade; 

b) Estudar alguns problemas enfrentados pela mobilidade urbana; 

c) Analisar os resultados de uma mobilidade urbana insatisfatória; 

d) Estudar as modalidades existentes de meio ambiente; 

e) Pesquisar algumas consequências geradas ao meio ambiente artificial 

advindas de questões referentes à locomoção. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse trabalho será utilizado pesquisa bibliográfica 

de doutrinas e dissertações, bem como, de decisões dos tribunais superiores. 

Também, será utilizado a Constituição Federal, Códigos e Leis Infraconstitucionais.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Na constituição federal em seu artigo 5° estão elencados os direitos e 

garantias fundamentais do homem, direitos estes que são a base para a 

democracia. Dentre os vários direitos e garantias que este artigo expõe e protege, 

está presente a liberdade de locomoção.  

Descrito no inciso XV do artigo 5° da Constituição Federal, traz o seguinte: “é 

livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 

nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. 

A liberdade de locomoção advém da própria natureza humana segundo 

Alexandre de Moraes ela engloba quatro situações, são elas: 1- direito de acesso e 

ingresso no território nacional 2- direito de saída do território nacional 3- direito de 

permanência no território nacional 4- direito de deslocamento dentro do território 

nacional. 

Este direito poderá apenas ser limitado mediante lei e, assim, assinala o 

Texto Constitucional, em seu artigo 139, a possibilidade de supressão do direito de ir 

e vir, durante o período de estado de sítio, sendo os cidadãos obrigados a 

permanecerem em um determinado local por certo período de tempo.  
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A liberdade de locomoção está intimamente ligada com a mobilidade urbana. 

No Estatuto da Cidade, artigo 2°, há garantia de que brasileiros e estrangeiros 

tenham assegurados os meios necessários destinados à sua livre locomoção.   

Com o crescimento e desenvolvimento, as cidades vêm enfrentando 

exponencialmente problemas e desafios referentes à mobilidade das pessoas dentro 

do território, assim, fatores como a quantidade de automóveis particulares, acidentes 

e poluição, acabaram por comprometer a qualidade da vida urbana. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A Constituição Federal assegura que todos têm direito de ir e vir, salvo 

exceções; em virtude deste, entra em cena a mobilidade urbana com a ideia de que 

todos possam transitar livre e adequadamente dentro do território. Como 

consequência da precariedade de planejamento das cidades, surgem alguns 

problemas referentes à mobilidade e afetam extremamente - além do meio ambiente 

natural e artificial - aos indivíduos. 

As cidades devem ser organizadas da melhor forma a fim de evitar que os 

moradores dos centros sofram com a questão da mobilidade. Além disso, devem 

fornecer serviços da melhor qualidade às pessoas, dessa maneira, estas poderão 

abrir mão de seus automóveis - que contribuem para grandes quilômetros de 

congestionamento - e utilizarem os serviços públicos fornecidos pelas cidades. A 

questão também abrange a necessidade de fornecer educação ambiental aos 

indivíduos, a fim de que saibam das melhorias trazidas ao meio ambiente natural e 

artificial quando há uma diminuição na demanda de automóveis poluentes. 
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