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RESUMO
A mediação dos conflitos fundiários urbanos é uma proposta de abordagem para lidar com situações de 
remoções e despejos forçados e evitar violações aos direitos humanos. Este trabalho analisa as causas 
desses conflitos, identifica os atores envolvidos, sistematiza as críticas à mediação de conflitos coletivos 
e, ao final, avalia a Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos que 
tem sido construída nos últimos anos.

PALAVRAS-CHAVE
Mediação de Conflitos, Conflitos Urbanos, Regularização Fundiária, Direito à Moradia.

ABSTRACT
Mediation of urban land conflicts is a proposal for dealing with situations of forced removals and 
evictions and avoid human rights violations. This article analyzes the causes of these conflicts, identifies 
the players involved, explores the critical to collective conflicts mediation and, at the end, evaluates 
the National Policy on Prevention and Mediation of Urban Land Conflicts that has been structured in 
the last few years.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo discutir a mediação de conflitos fundiários urba-

nos, uma proposta que tem sido elaborada para enfrentar situações de remoções e despejos 

forçados realizados contra grupos sociais populares e que acarretam a violação de direitos 

humanos. Para tanto, serão abordadas as causas de surgimento desses conflitos; seus sujei-

tos e seu objeto; críticas à mediação de conflitos coletivos; disputas em torno da mediação 

de conflitos fundiários urbanos; e a Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos 

Fundiários Urbanos.

O método de exposição visa articular aproximações sucessivas ao tema, a partir de dis-

tintas óticas de observação, com a definição dos conceitos ao longo da apresentação. Por 
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meio da divisão em cinco partes, pretende-se, nas duas primeiras, construir um panorama da 

problemática dos conflitos fundiários urbanos, ao passo que as partes seguintes se inserem 

para distintas perspectivas, que se inter-relacionam, acerca da mediação desses conflitos, 

sem pretender esgotar o tema. 

Assim, primeiramente, será apresentado o contexto urbano da formação de conflitos 

fundiários por meio da identificação de elementos relativos ao planejamento urbano, tais 

como concentração de terras, especulação fundiária e políticas de provimento habitacional. 

Esses aspectos serão importantes para a análise das circunstâncias que envolvem a produção 

social de ocupações urbanas irregulares, local de moradia irregular de parcela significativa 

da população. 

Na segunda parte, serão explicitados o objeto e os sujeitos dos conflitos fundiários urba-

nos, os quais decorrem da disputa em torno da posse ou da propriedade de imóveis urbanos 

ocupados para fins de moradia. A indicação dos fatos geradores dos conflitos permitirá 

dimensionar as diferentes responsabilidades dos sujeitos envolvidos para problematizar sua 

atuação no encaminhamento de soluções. 

Na sequência, serão expostas algumas críticas à utilização das chamadas formas alternativas 

de resolução de conflitos quando coletivos. Os discursos mais comuns sobre os meios não 

estatais de reconhecimento ou negociação de direitos compõem uma perspectiva que será 

analisada, de maneira geral, quanto a seus elementos técnicos e políticos para a mediação 

dos conflitos coletivos, de forma a verificar como é tratada a questão da legitimidade dos 

diferentes sujeitos.

No momento seguinte, serão discutidas as razões que levaram setores favoráveis ao re-

conhecimento de direitos às populações que moram em áreas irregulares a propor ações de 

mediação de conflitos fundiários urbanos. Será avaliada a tentativa, por parte do Governo 

Federal, de inserir propostas para mediação dos conflitos fundiários e prevenir violações de 

direitos humanos em contexto de litígios judiciais.

Por fim, será apreciada a Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiá-

rios Urbanos, recomendada pelo Conselho Nacional das Cidades, com o intuito de modificar 

a forma de tratamento dos conflitos fundiários urbanos. A avaliação dessa recomendação 

envolverá elementos como a legitimidade das ocupações irregulares, a percepção dos poderes 

e órgãos públicos quanto ao encaminhamento dos conflitos e a relação entre prevenção e 

mediação de conflitos.
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2 CONTEXTO URBANO GERADOR DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS

Após a publicação do Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.257/2001), o campo de 

discussões jurídicas acerca do reconhecimento do direito à moradia ampliou-se significati-

vamente: muitos instrumentos foram previstos para serem utilizados pelo poder público e 

por particulares para viabilizar o reconhecimento da posse e a regularização fundiária das 

áreas urbanas tradicionalmente ocupadas, especialmente, pela população de baixa renda, 

uma vez que historicamente desprovidas de meios econômicos para aquisição de moradia 

no mercado formal do solo.

A ocupação para fins de moradia pelos grupos sociais populares, em geral, será irregular 

de duas maneiras (frequentemente combinadas): a) irregularidade fundiária, que se refere à 

forma de uso do solo, prevalecendo a posse em detrimento da propriedade, e b) irregularidade 

construtiva, que se refere à forma de construção dos prédios, os quais não são construídos 

por meio dos processos formais legalmente previstos (apresentação de projeto, elaborado por 

profissional habilitado, apresentado ao órgão administrativo responsável e aprovado segundo 

padrões de construção mínimos estabelecidos).

Quanto à irregularidade construtiva, trata-se de situação comumente verificada em qualquer 

cidade brasileira, sintetizada pela ausência da carta de “habite-se”, normalmente havendo 

previsão de mecanismos de regularização, com ou sem a cobrança de multas por parte do 

poder público. Há situações em que tal irregularidade é caracterizada por construções com 

infraestrutura precária, insalubre. Essa forma de irregularidade deve ser sanada sempre que 

possível, por meio da atuação do poder público, contudo não compõe objeto da presente 

análise.

A irregularidade que enseja esta reflexão é aquela calcada na precariedade da posse de 

imóveis ocupados para fins de moradia em área urbana. É notório que parcelas significati-

vas da população tenham, ao longo dos tempos, construído suas casas em imóveis urbanos 

vazios e não utilizados pelos detentores dos títulos de propriedade.

Esse processo de urbanização verifica-se em razão da histórica ausência de financiamen-

to para a construção de imóveis residenciais destinados à população pobre e da tolerância 

existente com a superexploração do trabalho, nesse caso identificada pelos baixos salários 

pagos aos trabalhadores. Dessa forma, foi permanentemente inviabilizada a aquisição de 

imóveis ou o pagamento de aluguéis com a renda advinda do trabalho.
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Francisco de Oliveira, ao tratar do desenvolvimento capitalista desigual e combinado 

vivenciado no Brasil, faz explanação esclarecedora para demonstrar que tal situação ocorre 

em razão de um modelo de exploração do trabalho altamente lucrativo. Diz o autor que

uma não insignificante porcentagem das residências das classes 
trabalhadoras foi construída pelos próprios proprietários, utilizando 
dias de folga, fins de semana e formas de cooperação, como “mutirão”. 
Ora, a habitação, bem resultante dessa operação, se produz por trabalho 
não pago, isto é, supertrabalho. Embora aparentemente esse bem não 
seja desapropriado pelo setor privado da produção, ele contribui para 
aumentar a taxa de exploração da força de trabalho, pois seu resultado – 
a casa – reflete-se numa baixa aparente do custo de reprodução da força 
de trabalho [...] e para deprimir os salários reais pagos pelas empresas. 
Assim, uma operação que é, na aparência, uma sobrevivência de prática 
de “economia natural” dentro das cidades, casa-se, admiravelmente bem 
com um processo de expansão capitalista, que tem uma de suas bases e 
seu dinamismo na intensa exploração da força de trabalho (OLIVEIRA, 
2003. p. 59).

A impossibilidade de aquisição, por parte significativa da população, de imóveis providos 

de infraestrutura urbana (calçamento, esgotamento sanitário e pluvial, rede elétrica, transporte 

público) no mercado formal do solo é resultante, assim, da ausência de políticas públicas 

efetivas para provimento habitacional em escala compatível com o crescimento da demanda 

e da manutenção do valor dos salários em patamares proibitivos ao pagamento do preço 

da moradia. A formação do valor do preço da moradia (aluguel ou compra) é, por sua vez, 

influenciada de forma determinante pela concentração da terra e sua respectiva valorização.

Na medida em que há poucos instrumentos efetivamente utilizados para controlar o 

preço da terra urbana, predomina a especulação imobiliária e fundiária, possibilitada por 

mecanismos econômicos de valorização da terra e por instrumentos jurídicos de ocupação 

do solo. Como consequência, reproduz-se a espiral de exclusão social e irregularidade fundi-

ária, mantendo as comunidades populares sob permanente ameaça de perderem suas casas:

[alijadas] da possibilidade de inserirem-se na cidade por meio de uma 
ocupação regular do espaço urbano, essas populações não têm outra 
opção a não ser ocupar terrenos ociosos, públicos ou privados, para poder 
exercer o mais elementar dos direitos de um ser humano: o direito de 
morar (ALFONSIN, 1997, p. 20).

Esse processo de ilegalidade reforça os mecanismos de segregação existentes, seja interna-

mente ao espaço urbano, seja pela tendência de periferização dos grupos sociais populares: 

“a segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem 
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a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da me-

trópole” (VILLAÇA, 2001, p. 142, grifos no original). 

A irregularidade fundiária, antes de ser uma disfuncionalidade urbana, é uma característica 

constituinte das cidades. Tal condição de “ilegalidade” emerge não pela ação das pessoas que 

agem para exercer um direito, mas da ordem jurídica que define a forma adequada de acesso 

aos direitos: “o processo de produção da lei é o mesmo processo de produção da ilegalidade; 

nesse contexto, a discussão sobre o papel do direito no desenvolvimento urbano também 

é, principalmente, uma discussão sobre a ilegalidade urbana” (FERNANDES, 2006, p. 130).

Assim, o ilegal não está fora da ordem jurídica, por ser produzido exatamente por ela. 

Na medida em que a ilegalidade das formas de produção do espaço constitui a regra e os 

padrões jurídicos de acesso à moradia são impossíveis para grande parte da população, o 

problema está no Direito: “o que está em xeque é a própria ordem jurídica, que exclui toda 

essa enorme parcela da população do reconhecimento de muitos dos direitos básicos e uni-

versais” (FERNANDES, 2006, p. 130).

Portanto, ao debater a realidade da cidade ilegal, faz-se necessário observar que sua pro-

dução, enquanto fenômeno social, ocorre em consequência das próprias disposições legais, 

que não são neutras quanto ao processo de apropriação privada da riqueza e dos valores 

socialmente produzidos. O que está em confronto são concepções ideológicas que ou reco-

nhecem primazia nas instituições estabelecidas – legalidade – ou atribuem predominância aos 

processos de construção social orientados em satisfazer as necessidades humanas pautados 

nas instituições existentes – legitimidade.

Nesse sentido, Martim Smolka, ao tratar da regularização fundiária do solo urbano, sin-

tetiza: “a informalidade não é só efeito, mas também causa da pobreza, na medida em que 

a população residente em áreas informais é capturada por muitos ‘círculos viciosos’ que 

reiteram sua condição” (SMOLKA, 2003, p. 266 – grifo no original). Dessa forma, as políti-

cas de regularização fundiária tornam-se indispensáveis para a melhoria das condições de 

vida da população, porque a permanência da condição irregular gera efeitos concretos para 

a segurança da posse e para a concretização de outros direitos.

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro inclui a regularização fundiária como diretriz 

da política urbana, de forma a reconhecer a cidade informal e a garantir o direito à moradia 

e a segurança da posse. O acesso à terra urbana é efeito jurídico dos princípios constitucio-

nais da função socioambiental da propriedade (privada ou pública) e das funções sociais da 
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cidade, nos termos previstos no Estatuto da Cidade e nos planos diretores dos municípios.

3 CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS: SEUS SUJEITOS E SEUS OBJETOS

É no âmbito da luta por moradia, seja por meio das ocupações de imóveis urbanos vazios 

e das reivindicações para a regularização fundiária, seja em razão dos empreendimentos 

públicos e privados que buscam remover populações de baixa renda, que estão situados os 

chamados conflitos fundiários urbanos. Necessário explicitar, para possibilitar uma reflexão 

adequada sobre tais conflitos, seu objeto e os sujeitos envolvidos, uma vez que os discursos 

e as políticas de mediação de conflitos fundiários buscam centrar suas ações para o contexto 

interno dos assentamentos informais e não para sua relação com os demais atores sociais.

Inicialmente, não é excesso de zelo afirmar que os conflitos fundiários urbanos têm como 

objeto a terra urbana. Com isso, quer-se dizer, de um lado, que se trata de uma questão de 

planejamento e gestão territorial e, de outro lado, que eventuais conflitos que não tenham 

como tema a disputa em torno da posse ou da propriedade urbana devem ser afastados da 

elaboração e, especialmente, da execução das ações de mediação, sob risco de gerar disper-

são e fragmentação. 

Ressalta-se que, via de regra, não são as características de valor de troca que orientarão o 

local da ocupação irregular. A ocupação de imóveis para fins de moradia por grupos sociais 

organizados, ou o crescimento do número de moradias em uma área ocupada, será motivada 

em razão de seus atributos de uso, vinculados à sua localização. Trata-se, portanto, de uma 

disputa territorial pelo direito de utilizar uma determinada localização urbana.

Importante definir o sentido econômico da localização nas cidades, uma vez que é sabido 

que os imóveis em áreas centrais possuem preços mais altos do que aqueles situados em 

regiões periféricas. Nesse sentido, João Sette Whitaker Ferreira, ao discutir a determinação 

do valor do solo em razão de sua localização, afirma que 

esta se caracteriza pelo trabalho social necessário para tornar o solo edificável 
(a infra-estrutura urbana), as próprias construções que eventualmente 
nele existam, a facilidade de acessá-lo (sua “acessibilidade”) e, enfim, 
a demanda. Esse conjunto de fatores é que distingue qualitativamente 
uma parcela do solo, dando-lhe certo valor e diferenciando-o em relação 
à aglomeração na qual se insere (FERREIRA, 2005, p. 5).

A busca por localização privilegiada encontra barreiras na capacidade de aquisição do 
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imóvel pelos grupos populares, uma vez que as funções de planejamento urbano são rea-

lizadas pelo poder público de forma a produzir incremento nos preços do solo e não seu 

controle. Como consequência:

o próprio poder público torna-se criador privilegiado de escassez; estimula, 
assim, a especulação e fomenta a produção de espaços vazios dentro das 
cidades; incapaz de resolver o problema da habitação, empurra a maioria 
da população para as periferias; e empobrece ainda mais os pobres, 
forçados a pagar caro pelos precários transportes coletivos e a comprar 
caro bens de um consumo indispensável e serviços essenciais que o poder 
público não é capaz de oferecer (SANTOS, 2005, 123).

Ao considerar a estrutura de reprodução sócio-territorial das desigualdades, que impe-

dem o acesso à terra urbanizada e regular por parte de parcela significativa da população, 

reconhece-se que os grupos sociais populares estarão presentes na maioria dos chamados 

conflitos fundiários urbanos, seja em razão de ocupação recente que mobilize o questiona-

mento imediato, seja nos casos de ocupação tradicional que seja contestada em razão de 

fato novo gerado internamente na área ocupada (como a reivindicação por melhorias de 

infraestrutura) ou externamente a ela (como a decisão do poder público de construir uma 

rodovia cujo traçado a atinja).

O sujeito antagonista por excelência pode ser identificado pelo proprietário do imóvel 

ocupado, o qual dispõe de diversos meios jurídicos e políticos para confrontar a posse do 

imóvel. Este proprietário pode ser o poder público ou um particular. Em qualquer caso, os 

outros atores frequentemente presentes nos conflitos fundiários serão o Poder Judiciário, 

chamado a se manifestar por meio de ações possessórias, os Ministérios Públicos Estadual e 

Federal, a Defensoria Pública, a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, a Polícia Militar, o 

Conselho Tutelar, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, meios de comunicação, 

organizações não governamentais, associações de moradores, dentre outros.

Os fatores geradores dos conflitos fundiários urbanos, conforme identificado pela Secretaria 

Nacional de Programa Urbanos, do Ministério das Cidades, são:

- Reintegração de posse de imóveis públicos e privados, em que o processo 
tenha ocorrido em desconformidade com a garantia de direitos sociais;
- Obras públicas geralmente relacionadas à implantação ou melhoria de 
infraestrutura, resultantes ou não de desapropriação, que resultem de 
alguma maneira na expulsão de famílias de baixa renda;
- Inexistência ou deficiência de políticas habitacionais municipais 
e estaduais voltadas à provisão de habitação de interesse social e à 
regularização fundiária que possam conferir solução habitacional 
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adequada para garantir o direito à moradia;
- Regulação do parcelamento, uso e ocupação do solo que não tenha 
destinado áreas na cidade para garantir a segurança da posse da população 
de baixa renda e a provisão de habitação de interesse social; e
- Concentração da propriedade da terra (CEAF/MP/PR, p. 2).

Importante identificar que a situação jurídica do imóvel objeto de disputa e a atuação 

política dos sujeitos necessariamente envolvidos (possuidores e proprietários) são deter-

minantes para a atuação dos potenciais participantes, os quais serão chamados a exercer 

papéis variados. É no momento subsequente à definição da área em disputa e dos sujeitos 

em conflito que se coloca a possibilidade da mediação de conflitos fundiários urbanos.

4 RELAÇÕES DE PODER E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COLETIVOS: PERSPECTIVA 

CRÍTICA

Previamente à exposição específica sobre os pontos centrais relativos à política de me-

diação de conflitos fundiários urbanos construída – ao menos discursivamente – no Brasil, 

faz-se necessário apontar algumas ressalvas acerca da ampliação de projetos direcionados à 

mediação de conflitos coletivos. Isso porque as propostas voltadas à resolução de conflitos 

por meio da autocomposição das partes em litígio têm obtido adesão ampla de diversos 

setores sociais e, muitas vezes, de forma acrítica.

Os autores entusiastas das práticas de negociação, mediação e conciliação compartilham 

de um consenso sobre as limitações da tutela jurisdicional de conflitos, uma vez que esta 

privilegia uma posição adversarial entre os litigantes. Dentre as diversas críticas feitas ao litígio 

judicial, estão a morosidade do sistema de justiça, a indiferença em relação à convivência 

futura das partes, a postura impositiva da autoridade judicial, entre outras. Por conseguinte, 

as decisões tomadas teriam maior custo econômico para os litigantes e para o Estado e menor 

probabilidade de perdurarem, uma vez que não seriam consensuais1.

Há que se reconhecer, nessas formulações, uma forte visão antiestatal, que relaciona de-

cisões emanadas pelo Estado como caras, ineficientes e carentes de legitimidade (ALMEIDA, 

2009, p. 44). Tal perspectiva é compartilhada por segmentos da população que defendem a 

diminuição do papel do Estado em todas as áreas da vida, atribuindo a uma suposta auto-

1 Sobre o tema da mediação de conflitos, destacam-se CEZAR-FERREIRA (2007) e VEZZULLA (1998).
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nomia da sociedade a resolução de seus conflitos e a organização da vida social. 

Todavia, afirmar essa percepção geral não pressupõe que ela corresponda ao conteúdo 

expressamente proposto por profissionais, líderes comunitários e acadêmicos que têm se 

dedicado à mediação de conflitos. Tampouco se quer discutir o trabalho realizado com fun-

damento no campo “psi” ou as possibilidades e os limites da mediação de conflitos familiares 

ou escolares, uma vez que centrados em conflitos interpessoais2. 

Ana Lia Almeida, ao defender uma perspectiva de mediação popular, chama a atenção 

para o fato que a dimensão coletiva e política dos conflitos tem sido negligenciada por 

grande parte dos autores, os quais reduzem a mediação de conflitos a “uma mera técnica”: 

“É preciso enfatizar esta dimensão [política], para que suas causas mais profundas possam 

ser trabalhadas com vistas à superação do impasse numa perspectiva coletiva” (ALMEIDA, 

2009, p. 50).

Os conflitos pela terra, em razão de suas causas de emergência (quando latentes) ou de 

surgimento, possuem natureza necessariamente coletiva. Como visto, de um lado estarão 

os moradores ou ocupantes de um ou mais imóveis, de outro lado estará o poder público e 

o(s) proprietário(s) particular(es). Nesse contexto, também têm sido construídos discursos 

voltados à resolução extra-estatal de conflitos entre “lados” que não possuem entre si vínculos 

anteriores ou equiparação de poder político e econômico.

Há, no início do século XXI, em muitos países da América Latina, um aumento significa-

tivo do número de projetos direcionados à utilização das chamadas formas alternativas de 

resolução de conflitos. Ao tratar do tema, em casos de conflitos ambientais, Henri Acselrad 

chama a atenção para o fato de que

em muitos casos originadas em instituições sediadas em países centrais 
e voltadas para a ‘capacitação’ de entidades e comunidades de países 
periféricos, tais iniciativas pretendem a difusão de modelos de análise 
e ação que pressupõem que a ‘falta de instituições’ está na origem dos 
conflitos ambientais e que a paz e a harmonia deveriam provir de um 
processo de despolitização dos conflitos por meio de táticas de negociação 
direta capazes de ‘prover ganhos mútuos’ (ACSELRAD, 2009, p. 94).

Tal estratégia política, destaca o autor, busca psicologizar os dissensos e tornar técnico 

o gerenciamento de situações que envolvem a confrontação de interesses não compatíveis, 

2 Para uma discussão sobre a dimensão coletiva dos conflitos interpessoais, ver ALMDEIDA (2009).
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próprios da arena política. Seu resultado, em geral, envolverá a busca pela harmonização 

de posições antagônicas, veiculadas caso a caso, sem considerar a raiz do problema nem 

possibilitar a organização coletiva dos diversos grupos atingidos3. 

Esse processo implica a minimização dos elementos políticos envolvidos e a ampliação 

dos sistemas de governança extra-estatal dos conflitos, retirando do conflito a oposição entre 

direitos distintos ou entre direito e privilégio, sobre os quais o sistema judicial necessaria-

mente teria que se manifestar com base no direito estatal. De outro lado, a predisposição 

para a mediação coloca em nível equivalente os desiguais, sem considerar a legitimidade de 

suas posições e o caráter transformador da resistência.

Segundo Acselrad,

as tecnologias de formação de consenso são formuladas a fim de 
caracterizar todo litígio como um problema a ser eliminado. E todo 
conflito remanescente tenderá a ser visto como resultante da carência de 
capacitação para o consenso e não como expressão de diferenças reais 
entre atores e projetos sociopolíticos e territoriais a serem trabalhados no 
espaço público (2009, p. 100).

Dessa forma, busca-se retirar do embate político a noção de justiça e injustiça, articuladas 

nos processos por reivindicação de direitos, e enfatiza-se a capacidade de negociação para 

obtenção de vantagens que serão distribuídas conforme a habilidade dos sujeitos em con-

flitos, sintetizada no esquema “ganha-ganha”. Ao enfatizar a mediação de conflitos como 

forma primordial a ser utilizada por empresário e poder público para lidar com a população 

diretamente afetada, busca-se diminuir a capacidade de resistência e articulação política das 

comunidades envolvidas nas disputas materiais e simbólicas pela apropriação de territórios.

A defesa da busca por meios alternativos de resolução de conflitos também tem sido 

objeto de crítica, em razão de se orientar aos grupos sociais populares para diminuir o 

“congestionamento”do Poder Judiciário com demandas desses setores, o que gera a des-

responsabilização do Estado quanto à “oferta do serviço público de prestação jurisdicional, 

seguindo uma lógica neoliberal de retirada do Estado dos serviços essenciais. Teríamos, 

assim, uma ‘justiça para os pobres’” (ALMEIDA, 2009, p. 43).

Sistematizadas algumas críticas ao conjunto de propostas de mediação de conflitos, passar-

-se-á à exposição das propostas realizadas no âmbito federal quanto à possibilidade de utili-

3 Exemplificativo desse modelo é a proposta elaborada por FISHER (1991), do Projeto de Negociação de Havard.
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zação de uma mediação para os conflitos fundiários urbanos. Ressalta-se que as proposições 

nesse sentido precisarão ser refletidas e construídas como novos arranjos institucionais que 

contemplem as especificidades do objeto e dos sujeitos em disputa, sem deixar de considerar 

o acúmulo teórico e prático existente no país quanto às experiências de mediação de conflitos. 

5 A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS EM DISPUTA

Inicialmente, deve-se destacar que as propostas de institucionalização de políticas de 

prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos, no Brasil, encontram fundamentos, 

principalmente, em proposições advindas dos setores políticos articulados na defesa dos 

direitos dos moradores e ocupantes de imóveis em situação irregular. Tais propostas buscam 

dar visibilidade à complexidade do conflito e prevenir as frequentes ações que violam direitos 

humanos, quando emergem conflitos fundiários.

Pretende-se, com isso, constituir espaços de interlocução que permitam a tomada de decisão 

que considere as causas dos conflitos e os possíveis desdobramentos no seu encaminhamento, 

para que o direito à moradia seja respeitado e a função social da propriedade considerada no 

contexto de remoções e de ações possessórias. Em geral, estas situações voltadas à desterri-

torialização de grupos populares são tratadas com normalidade – e apoiadas – por agentes 

públicos e meios de comunicação. 

Salenta- se, de um lado, a existência de Tratados Internacionais e de normas brasileiras 

que vedam despejos forçados e violações de direitos humanos em conflitos fundiários e, de 

outro, a continuidade dessas práticas que, para modificar a atuação do poder público, têm 

sido construídas propostas de mediação para lidar com tais conflitos. Surgem, assim, com o 

objetivo de evitar abusos na ação dos agentes do estado (polícia militar, conselho tutelar), 

bem como inibir decisões judiciais que objetivem os despejos e as remoções forçadas4.

Foi nesse sentido que o Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH3), editado pelo gover-

no federal por meio do Decreto n. 7.037, de dezembro de 2009, inseriu políticas específicas 

voltadas à mediação de conflitos fundiários. Construído a partir da sistematização política de 

propostas aprovadas em diversas conferências nacionais setoriais, inclusive das Conferências 

Nacionais das Cidades, o PNDH3, em sua versão original previu, no “Eixo Orientador IV: 

4 Importante registrar o trabalho realizado pela Relatoria Especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada, sob responsabilidade da 
Professora Raquel Rolnik. Maiores informações em: http://direitoamoradia.org/. 
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Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência”, ações que buscavam garantir 

o respeito aos direitos humanos nas ações do estado brasileiro. Dessa forma, a Diretriz 17, 

“Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a ga-

rantia e a defesa dos direitos”, em seu objetivo estratégico VI: “Acesso à Justiça no campo e 

na cidade”, previu as seguintes “ações programáticas”: 

a) Assegurar a criação de marco legal para a prevenção e mediação de 
conflitos fundiários urbanos, garantindo o devido processo legal e a função 
social da propriedade.
b) Propor projeto de lei voltado a regulamentar o cumprimento de 
mandados de reintegração de posse ou correlatos, garantindo a observância 
do respeito aos Direitos Humanos.
c) Promover o diálogo com o Poder Judiciário para a elaboração de 
procedimento para o enfrentamento de casos de conflitos fundiários 
coletivos urbanos e rurais.
d) Propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação 
como ato inicial das demandas de conflitos agrários e urbanos, priorizando 
a realização de audiência coletiva com os envolvidos, com a presença do 
Ministério Público, do poder público local, órgãos públicos especializados 
e Polícia Militar, como medida preliminar à avaliação da concessão de 
medidas liminares, sem prejuízo de outros meios institucionais para 
solução de conflitos (grifo do autor). 

O PNDH3, em razão desta e de outras previsões, foi alvejado de críticas de diferentes 

setores da sociedade, razão pela qual foi revisado por meio da edição do Decreto Federal n. 

7.177, de maio de 2010. Diante das alterações realizadas, foram retiradas do Plano a noção 

de mediação como ato inicial prévio à concessão de medidas liminares e a prioridade de 

realização de audiência pública com a presença dos diferentes atores, conforme segue:

d) Propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação nas 
demandas de conflitos coletivos agrários e urbanos, priorizando a oitiva do 
INCRA, institutos de terras estaduais, Ministério Público e outros órgãos 
públicos especializados, sem prejuízo de outros meios institucionais para 
solução de conflitos.

A característica jurídica do Decreto publicado é orientativa, pois afeta primordialmente a 

atuação do poder executivo federal. Tal instrumento não inova na ordem jurídica, mas tem 

o sentido político de indicar a atuação da administração pública federal, bem como orientar 

a formulação de políticas públicas e a elaboração de projetos de lei. Nesse sentido, prevê o 

PNDH3: “Art. 5° – Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os órgãos do Poder Legis-

lativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, serão convidados a aderir ao PNDH-3”.
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A decisão do poder executivo federal em modificar o conteúdo do PNDH3 no que tange 

à indicação de elaboração de proposta de projeto de lei pelo Executivo – a ser submetida à 

apreciação do Poder Legislativo, em suas duas Câmaras – para prever a mediação de conflitos 

fundiários urbanos e agrários como medida prévia à concessão de medidas liminares para 

reintegração de posse indica a predominância do caráter sagrado do direito de propriedade, 

em detrimento de sua função social e dos direitos sociais como à moradia.

A realização de audiências públicas e a criação de comissões de mediação de conflitos 

fundiários teriam como efeito imediato coibir ações violentas frequentes em ações posses-

sórias, as quais ensejam liminares para a reintegração de posse, sem a oitiva dos ocupantes, 

em que as razões de conflito são invisibilizadas, emergindo apenas a dimensão jurídica (o 

ilícito) da disputa territorial. 

Ademais, pode-se identificar que a modificação do texto, no caso em análise, torna a me-

diação de conflitos fundiários em uma possibilidade a ser ventilada a partir dos interesses 

manifestos dos atores em conflito, prevalecendo seu caráter alternativo e facultativo. Ora, 

como deve o Estado brasileiro precaver-se de perpetrar atos de violações dos direitos humanos 

como os ocorridos nos despejos e remoções forçadas? 

A formação dos diferentes agentes envolvidos nessa forma de conflito para a solução 

negociada, envolvendo os órgãos administrativos, os poderes judiciário e legislativo, faz-se 

necessária para que a dimensão política e social dos conflitos fundiários urbanos possa ser 

discutida e compreendida de maneira apropriada pelos agentes públicos. Afinal, conforme 

indicado anteriormente, a irregularidade fundiária integra e complementa a produção do 

espaço urbano brasileiro, não podendo o sistema judicial ignorar tal realidade.

6 A POLÍTICA NACIONAL DE PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

FUNDIÁRIOS

Previamente à elaboração do PNDH3 e buscando institucionalizar discussões acerca dos 

conflitos fundiários urbanos, o Conselho Nacional das Cidades (ConCidades), por meio da 

Resolução n. 31/2005, criou

um grupo no âmbito do Comitê Técnico de Habitação, com a participação 
de representantes do Comitê de Planejamento Territorial Urbano tendo 
como finalidade mapear os conflitos relativos a deslocamentos e despejos 
no país e identificar as tipologias do problema sugerindo soluções 
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estruturais; além de propor um processo de discussão entre os órgãos 
do Poder Judiciário e instituições essenciais à Justiça e o Conselho das 
Cidades no que tange a atuação do Judiciário em conflitos relativos aos 
deslocamentos e despejos de grande impacto social (ConCidades, 2007, 
p. 1).

Em sequência, a Resolução Administrativa n. 01, de 30 de agosto de 2006, do ConCidades, 

determinou a retomada dos trabalhos realizados, criando o Grupo de Trabalho de Conflitos 

Fundiários Urbanos, e estabeleceu, dentre seus objetivos, os seguintes:

a) subsidiar a construção de uma Política Nacional de Prevenção e 
Mediação dos Conflitos Fundiários Urbanos; 
b) fortalecer as ações de prevenção, por meio dos programas de 
regularização fundiária e habitação de interesse social; 
c) construir uma metodologia de mediação, mapeamento e identificação 
de tipologias dos casos de conflitos fundiários urbanos; 
d) discutir e propor junto ao Poder Judiciário e ao Legislativo propostas 
de mudanças legislativas e criação de procedimentos relativos à prevenção 
e mediação de conflitos fundiários urbanos; e 
e) acompanhar e monitorar os casos de conflitos fundiários urbanos 
mediante a proposição de medidas concretas para a solução dos conflitos, 
com prioridade para os casos coletivos e referentes a imóveis públicos e 
áreas de investimentos públicos (ConCidades, 2007, p. 1-2).

Como desdobramento, foi realizado, em agosto de 2007, o Seminário Nacional de Prevenção 

e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos, que tinha por objetivo “colher subsídios para 

a construção da Política Nacional junto a representantes dos poderes judiciário e legislativo, 

órgãos governamentais e sociedade civil organizada, além de aprofundar a discussão sobre 

as formas e tipologias de conflitos fundiários urbanos” (ConCidades, 2007, p. 2).

A 3ª Conferência Nacional das Cidades, ao decidir pela prioridade na elaboração da Política 

Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos, aprovou dois princípios 

que deveriam orientar sua construção:

a) soluções pacíficas e negociadas para situações de conflitos fundiários 
urbanos, com a garantia dos direitos humanos fundamentais; e
b) a participação social nos processos de negociação de soluções pacíficas 
para situações de conflitos (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, p. 7).

Ao longo do ano de 2009, foram realizados cinco Seminários Regionais de Prevenção e 

Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos, nos quais se construiu certo consenso em torno 

da necessidade de aprovação de norma nacional orientativa. Dessa forma, foi aprovada a 

Resolução Recomendada n. 87, de 8 de dezembro de 2009, do Conselho Nacional das Ci-
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dades, a qual “Recomenda a instituição da Política Nacional de Prevenção e Mediação de 

Conflitos Fundiários Urbanos”.

Essa resolução estabelece, em seu art. 3°, o conceito de conflito fundiário urbano para fins 

da Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos: 

I. conflito fundiário urbano: disputa pela posse ou propriedade de imóvel 
urbano, bem como impacto de empreendimentos públicos e privados, 
envolvendo famílias de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis que 
necessitem ou demandem a proteção do Estado na garantia do direito 
humano à moradia e à cidade.

Tal conceito não pretende contemplar toda e qualquer forma de conflito fundiário, ao 

contrário, indica que a disputa em torno da posse ou da propriedade que será objeto de 

proteção estatal, por meio da Política Nacional, é aquele que envolve grupos sociais popu-

lares (população de baixa renda) que dependam da atuação do poder público para garantir 

o exercício dos direitos à moradia e à cidade.

Trata-se, como se pode perceber, de uma política de mediação que não se relaciona com 

as ideias de neutralidade e horizontalidade presentes nos discursos de mediação de conflitos 

entre indivíduos, ensejando que a atuação do poder público deve priorizar a garantia dos 

direitos sociais reconhecidos, na medida em que é juridicamente responsável pela promoção 

desses direitos.

No sentido de reafirmar as atribuições do Estado, a Resolução n. 87/2009, em seu art. 

3°, ao conceituar a prevenção de conflitos fundiários urbanos, acaba sintetizando parte sig-

nificativa da política urbana prevista na Constituição de 1988 e regulamentada por meio do 

Estatuto da Cidade:

II. prevenção de conflitos fundiários urbanos: conjunto de medidas 
voltadas à garantia do direito à moradia digna e adequada e à cidade, 
com gestão democrática das políticas urbanas, por meio da provisão de 
habitação de interesse social, de ações de regularização fundiária e da 
regulação do parcelamento, uso e ocupação do solo, que garanta o acesso à 
terra urbanizada, bem localizada e a segurança da posse para a população 
de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis.

É significativo que o Conselho Nacional das Cidades reconheça que os meios para pre-

venção aos conflitos fundiários urbanos são as políticas públicas não executadas de forma 

satisfatória. Assim, a previsão não só não inova ou atribui qualquer especificidade à política 
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nacional de prevenção de conflitos urbanos, como, a contrario sensu, admite a omissão do 

Estado em garantir o direito à moradia.

Por fim, ainda no artigo 3° da recomendação do ConCidades, consta a definição de me-

diação de conflitos fundiários urbanos:

III. mediação de conflitos fundiários urbanos: processo envolvendo as 
partes afetadas pelo conflito, instituições e órgãos públicos e entidades 
da sociedade civil vinculados ao tema, que busca a garantia do direito 
à moradia digna e adequada e impeça a violação dos direitos humanos.

Ao definir a mediação como processo envolvendo as partes afetadas pelo conflito, a reso-

lução não limita os atores participantes, enumerando que os órgãos públicos e as entidades 

da sociedade civil que sejam afeitos à temática ou ao conflito possam atuar como agentes de 

interlocução política. Ademais, a definição indica a vocação da mediação a ser realizada por 

meio de dois objetivos: garantir o direito à moradia e impedir a violação de direitos humanos. 

Dessa forma, a Política Nacional construída no âmbito do Ministério das Cidades, por 

seu Conselho Nacional, e recomendada para orientar a atuação do Estado brasileiro permite 

identificar que está em discussão a própria atuação estatal, seja por meio de seus empreen-

dimentos, os quais podem gerar conflitos, seja por meio da atuação do poder judiciário e da 

força policial utilizada para o cumprimento de mandados de reintegração de posse.

O papel do Poder Judiciário na dinâmica dos conflitos fundiários urbanos é tão significativo 

que, para tratar do tema, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu, no ano de 2009, 

o Fórum Nacional para Monitoramento e Resolução dos Conflitos Fundiários Rurais e Urba-

nos. Tal Fórum tem como objetivo declarado “a elaboração de estudos e medidas concretas 

e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, bem como o reforço à efetividade 

dos processos judiciais e a prevenção de novos conflitos” (CNJ, 2009).

A tônica dada à efetividade processual significa que, sem alteração das normas referentes às 

ações possessórias ou sem a introdução de obrigatoriedade de mediação prévia às liminares, 

serão reforçados os mecanismos de cumprimento imediato dos mandados. Nesse sentido, 

o então presidente do CNJ, Ministro Gilmar Mendes, afirmou: “É preciso repensar todo o 

processo judicial direcionado à resolução dos conflitos fundiários rurais e urbanos de modo 

a torná-lo mais célere e eficaz” (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2009).

É oportuno identificar que o Poder Judiciário figura, de uma perspectiva sociológica, como 

um dos atores do conflito, na medida em que pode restringir ou ampliar o espaço para a 
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discussão sobre a disputa concreta. Pode, por exemplo, chamar o Ministério Público e as 

partes processuais a se manifestarem, ou utilizar-se da prerrogativa de inspeção judicial, 

prevista no art. 440 e seguintes do Código de Processo Civil, a qual possibilitaria dimensionar 

o impacto de sua decisão, inclusive quanto à relocalização das pessoas.

A Resolução n. 87, do ConCidades, previu, dentre as diretrizes da Política Nacional de 

Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos, em seu artigo 5°, o

reconhecimento do caráter coletivo dos conflitos fundiários urbanos nos 
litígios pela posse e a propriedade de imóvel urbano que envolvam famílias 
de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis garantindo o devido processo 
legal, o contraditório e a ampla defesa para todas as pessoas envolvidas.

O reconhecimento do caráter coletivo dos conflitos fundiários urbanos constitui, possivel-

mente, circunstância de difícil aceitação entre setores do campo jurídico, uma vez que habi-

tuados a pensar as relações jurídicas e processuais a partir da individualização dos conflitos. 

Entretanto, a compreensão dos conflitos fundiários não apenas como conflito coletivo, como 

um problema social, no qual a sociedade como um todo deve ser chamada a participar, é 

elemento chave para que sejam garantidos os direitos humanos em cada situação, como tam-

bém sejam trabalhadas as causas econômicas e políticas das ocupações de terra nas cidades. 

Alguns órgãos responsáveis pela política urbana já têm adotado o entendimento de que 

os conflitos territoriais devem ser objeto de encaminhamento político, uma vez que dentre 

os fatores geradores de conflitos urbanos acima indicados estão ações e omissões dos agen-

tes competentes pela prevenção dos conflitos. Assim, comissões de mediação de conflitos 

fundiários urbanos têm sido criadas internamente a Conselhos das Cidades ou de habitação 

(Governo do Estado da Bahia, em 2007, Prefeitura Municipal de São Paulo, em 2011).

A existência de espaços institucionais que articulem mediação de conflitos e planejamento 

urbano, sem dúvida, constitui possibilidade de transformações concretas. Essa convergência 

poderá influenciar a revisão dos planos diretores para que, por meio da organização das en-

tidades e setores comprometidos com a democratização das cidades, outras áreas ocupadas 

e vazios urbanos sejam reconhecidas como Zonas Especiais de Interesse Social para que 

atendam à demanda por moradia popular.

A melhoria de vida das pessoas, nas áreas ocupadas, depende fundamentalmente da atua-

ção pública para a implementação dos instrumentos da política urbana previstos no Estatuto 

da Cidade e nos planos diretores. Somente por meio deles será possível efetivar os princípios 
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da gestão democrática e das funções sociais da cidade, caracterizando a emergência “do 

paradigma do Direito Urbanístico contemporâneo para a consolidação de uma outra ordem 

jurídico-urbanística e a promoção da reforma urbana” (FERNANDES, 2006, 133). 

É nesse contexto de inovação política e legislativa que se insere a Política Nacional de 

Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos. Sua realização dependerá substan-

cialmente de mudanças na correlação de forças políticas, uma vez que o recuo do governo 

no PNDH3 indica a existência de significativa oposição à humanização no tratamento de 

conflitos pela terra no Brasil, os quais continuarão a compor a realidade política e social, 

haja vista as características de concentração de renda e de terras no país.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho, procurou-se enfrentar a questão da possibilidade de construção 

de uma política de mediação de conflitos fundiários urbanos cujo objetivo seja enfrentar as 

situações de remoções e despejos forçados, os quais frequentemente acarretam a violação 

de direitos humanos das populações pobres que, para garantir o direito à moradia, ocupam 

áreas de forma irregular ou são atingidas por empreendimentos públicos ou privados, tendo 

sua posse ameaçada.

Inicialmente, foram identificados elementos relativos ao planejamento urbano, caracteri-

zado por concentração de terras, especulação fundiária e insuficiência de políticas estruturais 

de provimento habitacional. Em face da impossibilidade de acesso à moradia no mercado 

formal por grande parte da população, as ocupações irregulares são compreendidas como 

resultado das condições de produção do espaço urbano brasileiro.

No segundo momento, foi discutido o objeto e os sujeitos dos conflitos fundiários urbanos, 

os quais decorrem da disputa em torno da posse ou da propriedade de imóveis urbanos ocu-

pados para fins de moradia. Essa disputa tem como objeto a terra urbana – e determinadas 

localizações urbanas. Os sujeitos em conflito, por sua vez, são os grupos sociais populares 

em situação de irregularidade fundiária, os proprietários de terra, os poderes e órgãos do 

Estado, bem como os meios de comunicação e atores da sociedade civil, os quais serão de-

terminantes para o encaminhamento do conflito.

Em seguida, analisaram-se algumas implicações da utilização das chamadas formas al-

ternativas de resolução de conflitos para os conflitos fundiários urbanos, uma vez estes são, 
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por definição, coletivos. Buscou-se sistematizar críticas ao discurso que envolve a opção 

por formas não estatais de reconhecimento ou negociação de direitos em conflitos coletivos. 

Segundo essas críticas, as experiências de mediação são permeadas por uma visão técnica 

e apolítica dos conflitos, resultando na deslegitimação e fragmentação de reivindicações.

Mais adiante, foram apontadas as circunstâncias que levaram setores favoráveis ao reco-

nhecimento de direitos às populações que moram em áreas irregulares a propor ações de 

mediação de conflitos fundiários urbanos. Essa postura tem por objetivo dar visibilidade aos 

conflitos existentes e prevenir ações que violam direitos humanos a partir de decisões judi-

ciais e mandados de reintegração de posse. Trata-se de politizar os conflitos e suas soluções.

Por fim, apresentou-se um histórico da construção da Política Nacional de Prevenção e 

Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos, no âmbito do Conselho Nacional das Cidades 

e da Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Até o momento 

essa política é uma recomendação ao poder público para que reveja sua atuação na gestão 

dos conflitos.

A referida Política Nacional, ainda que dependa de mudanças na correlação de forças 

para ser efetivada, tem como principais méritos reconhecer a legitimidade das ocupações 

irregulares; ampliar a interlocução entre os diferentes segmentos da sociedade e dos poderes 

e órgãos públicos para que sejam consideradas as diferentes perspectivas envolvidas nos 

conflitos; e relacionar prevenção e mediação, por meio da afirmação das causas estruturais 

dos conflitos fundiários e da previsão de incorporação de comissões de mediação pelos órgãos 

responsáveis pela política urbana. 
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