
Prevenção e mediação de conflitos 

fundiários urbanos
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− 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 

algumas 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 

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.

− Concentração da propriedade da terra. 2

Fatores geradores dos conflitos fundiários urbanos



Passivo da desigualdade social das cidades brasileiras
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Municípios por faixa de população segundo a ocorrência de alguma 

forma de ilegalidade urbana 

(favela, loteamento clandestino e/ou irregular)

Fonte: IBGE/Munic 2001
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Passivo da desigualdade social das cidades brasileiras

Déficit habitacional por faixa de renda

Déficit habitacional: 5,6 milhões de domicílios
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Passivo da desigualdade social das cidades brasileiras

São Paulo



Recife

São Paulo
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Passivo da desigualdade social das cidades brasileiras



Rio de Janeiro

7

Passivo da desigualdade social das cidades brasileiras
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Passivo da desigualdade social das cidades brasileiras

Foto: Santa Ifigênia, 

São Paulo/SP



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.

Conflito fundiário urbano: definição
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Prevenção de conflitos fundiários urbanos
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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.

Prevenção de conflitos fundiários urbanos: definição
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–Regularização fundiária de imóveis públicos e privados em 

conformidade com o Estatuto da Cidade, MP 2.220/01, Lei N°

11.977/09, Lei N° 11.952/09 e demais leis relacionadas.

–Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social: 

construção e implementação da política habitacional municipal.

–Destinação de imóveis públicos para HIS.

–Promoção da gestão democrática: instituição de conselho de 

política urbana.

–Elaboração e implementação do Plano Diretor e dos demais 

instrumentos do Estatuto da Cidade.

Política urbana e a garantia do direito à moradia
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– Delimitação de Zonas Especiais de Interesse Social:

• Em áreas onde existe a ocupação por famílias de baixa renda: 

garantia da segurança da posse das famílias para futura ação de 

regularização fundiária.

• Em áreas vazias: destinação de terra para construção de HIS.

– Regulamentação de instrumentos de regularização fundiária.

– Gestão democrática: processos participativos na elaboração e 

implementação.

– Regulamentação dos instrumentos de ‘urbanização compulsória’: indução da 

ocupação de vazios urbanos voltada à provisão de HIS.

– Regulamentação de instrumentos de controle da valorização da terra: 

combate à especulação imobiliária e controle da oferta de terrenos para HIS.

Plano Diretor e ampliação do acesso à terra 

urbanizada para a população de baixa renda
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Demarcação de ZEIS em áreas vazias e ocupadas: 

provisão, permanência da população moradora e 

vínculo com a política habitacional
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Intervenção em ZEIS ocupada

Fonte: Plano Diretor de Porto Velho

Fonte: PMSP, Jardim Olinda, São Paulo

Antes

Depois

Projeto para ZEIS vazia

Fonte: www.vitruvius.com.br 

(3º colocado arq. Hector Vigliecca)



Vazios urbanos em áreas urbanizadas e destinação para 

HIS: indução, negociação e sansão
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Porto Velho



Recuperação da valorização imobiliária à coletividade

Propriedade 

isolada

$ $

Ações públicas e 

coletivas proporcionam 

a valorização da 

propriedade

É legítimo que o Poder 

Público Municipal 

recupere esta 

valorização à 

coletividade



Outorga Onerosa do Direito de Construir: controle e gestão social da 

valorização da terra

O Plano Diretor define normas de quanto, 

onde e como se pode construir numa 

determinada zona

O Plano Diretor também pode estabelecer um excedente de 

potencial construtivo ou a possibilidade de alteração do uso, 

desde que seja paga uma contrapartida pelo empreendedor

Os recursos das contrapartidas são destinados a um fundo 

Municipal voltado ao desenvolvimento urbano, que podem ser 

aplicados na provisão de habitação de interesse social, por 

exemplo.

Fonte: França, E. (coord.), 2000, p. 180 



Mediação de conflitos fundiários urbanos
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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.

Mediação de conflitos fundiários urbanos: definição
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–Adoção de soluções pacíficas e garantia dos direitos humanos.

–Ampla participação dos envolvidos.

–Articulação entre as partes envolvidas e instituições 

relacionadas.

–Adoção de normas, procedimentos e instâncias de mediação de 

conflitos fundiários urbanos com base nos tratados 

internacionais de direitos humanos em que o Estado brasileiro é 

signatário.

Mediação de conflitos fundiários urbanos
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Prevenção e mediação de conflitos fundiários 

urbanos na esfera de atuação do Ministério 

das Cidades
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2005: Instituição do Grupo de Trabalho no âmbito do Conselho Nacional das 

Cidades.

2006: Criação da Comissão Interministerial sobre prevenção e mediação de 

conflitos fundiários urbanos.

2007: Elaboração do texto da Política Nacional de Prevenção e Mediação de 

Conflitos Fundiários Urbanos.

Realização de Seminário Nacional na Bahia.

Debate do tema na 3ª Conferência Nacional das Cidades.

2008: Portaria nº 587: delega a responsabilidade de tratamento das 

questões relativas à prevenção e mediação de conflitos fundiários 

urbanos para a Secretaria Nacional de Programas Urbanos.

2009: Seminários Regionais para debate da Política Nacional de 

Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos.

Aprovação da resolução 87 do ConCidades sobre a política nacional

Institucionalização do tema no Ministério das Cidades
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Institucionalização do tema no Ministério das Cidades
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Situações encaminhadas ao MCidades (2003-2009)
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Institucionalização do tema no Ministério das Cidades
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Situações encaminhadas ao MCidades em 2010

Demanda de 22 casos de conflitos (novos e antigos) 

envolvendo 12.546 famílias.

• Diligências realizadas:

– Envio de 43 ofícios

– Realização de 11 reuniões para resolução de casos de 

conflitos nos estados de Goiás, Maranhão, Minas 

Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito 

Federal;

– Elaboração de notas técnicas contendo análise de 

diversos caso.



- Garantia dos direitos humanos e do direito à moradia.

- Ampliação do acesso à terra urbanizada para a população de baixa renda.

- Cumprimento da função social da propriedade e da cidade.

- Ampla participação social nas situações de conflitos.

- Fortalecimento da cooperação federativa na mediação de conflitos fundiários 

urbanos: reforço dos papéis e competências de entes e poderes.

- Monitoramento das situações de conflitos fundiários urbanos em todo o 

território nacional (durante a mediação e pós conflito, de modo a efetivar o 

direito à moradia).

- Fomento à articulação local: mobilização de Defensorias Públicas, do 

Ministério Público e do Judiciário nos processos de prevenção e mediação.

Política Nacional de Prevenção e Mediação de 

conflitos fundiários urbanos: principais idéias
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- Difundir uma cultura de mediação e diálogo para solução 

pacífica dos conflitos fundiários urbanos.

- Fortalecer a institucionalização do tema nas diversas instâncias 

federais e poderes.

- Descentralizar os espaços e fóruns de mediação de conflitos 

fundiários urbanos.

- Incentivar e monitorar a execução de políticas públicas urbanas 

que efetivem o direito à moradia.

- Fortalecer o tema no judiciário.

Desafios para o fortalecimento da prevenção e 

mediação de conflitos fundiários urbanos no Brasil
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Ministério das Cidades 

Secretaria Nacional de Programas Urbanos 

Fone (61) 2108 1650

politicaurbana@cidades.gov.br


