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 O (potencial) conflito como elemento intrínseco à 

produção do espaço urbano e da cidade 

 

 “A conflitualidade está na natureza do território. O 

território é um espaço político por excelência. A criação 

do território está associada às relações de poder, de 

domínio e de controle político. (...) Um conflito pode ser 

‘esmagado’ ou resolvido; entretanto, a conflitualidade não 

(...) Ela permanece fixada na estrutura da sociedade, em 

diferentes espaços, aguardando o tempo de volta das 

condições políticas de manifestação dos direitos – direito 

a ter direitos” (FERNANDES, Bernardo M. 2008, p. 199) 
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 Tipologias de conflitos fundiários (gênese): 
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 Tipologias de conflitos fundiários (gênese): 
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 Tipologias de conflitos fundiários (gênese): 
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Conflitividade e Território 
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 Resolução Recomendada nº 87/2009 do 

CONCIDADES/Ministério das Cidades: 

 

 “ (...) 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.” 

 

Conflitos Fundiários: marco jurídico 



  

 Resolução Recomendada nº 87/2009 do 

CONCIDADES/Ministério das Cidades: 

 

 “(...) 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.” 

 

Conflitos Fundiários: marco jurídico 



  

 “§2º. São diretrizes específicas para a Mediação de Conflitos 

Fundiários Urbanos: 

 I. adoção de soluções pacíficas com a participação dos envolvidos, 

visando à garantia da dignidade da pessoa humana, o direito à 

moradia adequada e à cidade para a população de baixa renda e 

grupos sociais vulneráveis impedindo a violação dos direitos 

humanos;  (EVITAR TRAUMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS) 

 II. fomento à articulação entre as partes envolvidas no conflito, os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entidades da sociedade 

civil vinculadas ao tema e membros do Ministério Público e 

Defensoria Pública, visando a solução dos conflitos conforme os 

princípios e diretrizes desta política; (PARTICIPAÇÃO POPULAR) 

 III. criação e 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.” (POLÍTICA DE ESTADO E METODOLOGIA) 

 

Conflitos Fundiários: marco jurídico 



  

 Comentário Geral nº 04 ao PIDHESC do Conselho de 

Direitos Humanos da ONU sobre o direito à moradia: 

 

 - “Segurança jurídica da posse: todas as pessoas têm o direito de morar 

sem o medo de sofrer remoção, ameaças indevidas ou inesperadas. As 

formas de se garantir essa segurança da posse são diversas e variam de 

acordo com o sistema jurídico e a cultura de cada país, região, cidade ou 

povo” 

 - Disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos   

 - Custo acessível 

 - Habitabilidade 

 - Não discriminação e priorização de grupos vulneráveis 

 - Localização adequada 

 - Adequação cultural 

 

 

Conflitos Fundiários: marco jurídico 



  

 Incipiente cultura da mediação no Brasil  

 Vazio institucional e arbitrariedade 

 Incentivo à conciliação (abordagem individual 

ou pré-judicial) 

 Resolução Alternativa de Disputas (arbitragem 

na esfera empresarial) 

 Clientelismo e funcionalidade da informalidade 

ao sistema político 

 Instabilidade e descontinuidade de gestão 

 

 

Mediação: marco jurídico 



  

 Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade): 
  

 Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:  (...) 

 II – gestão democrática por meio da participação da população e 

de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

  XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda mediante o 

estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e 

ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais; 
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 Programa Nacional de Direitos Humanos 3: 
 Diretriz 17, Objetivo estratégico VI: Acesso à Justiça no campo 

e na cidade. 

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. 

 

Mediação: marco jurídico 



  

 Resolução n. 125/2010/CNJ:  
 

 I - Confidencialidade - dever de manter sigilo sobre todas as 

informações obtidas na sessão, salvo autorização expressa das 

partes, violação à ordem pública ou às leis vigentes, não podendo 

ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos 

envolvidos, em qualquer hipótese; 

 II - Decisão informada - dever de manter o jurisdicionado 

plenamente informado quanto aos seus direitos e ao contexto 

fático no qual está inserido; 

 VI - Respeito à ordem pública e às leis vigentes - dever de velar 

para que eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem 

pública, nem contrarie as leis vigentes; 

 VII - Empoderamento - dever de estimular os interessados a 

aprenderem a melhor resolverem seus conflitos futuros em função 

da experiência de justiça vivenciada na autocomposição; 

 

Mediação: marco jurídico 



  

 Portaria n. 317/2013 Ministério das Cidades:  
 

  4. O Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias 

deve apresentar o conteúdo mínimo a seguir descrito: 

  i) mecanismo de prevenção e mediação de eventuais conflitos 

decorrentes da intervenção, devendo este ser acessível, e 

levar em conta a existência e a disponibilidade de 

procedimentos comunitários, judiciais e extra-judiciais; 

 (...) 

  1. É obrigatória a instituição de mecanismos de participação e 

de mediação e resolução de conflitos, bem como a 

implementação de trabalho social para as famílias afetadas nos 

termos do ato normativo específico do MCidades sobre 

Trabalho Social. 

 

 

Mediação: marco jurídico 



  

 

 Construção de ambiente propício ao diálogo 
 

 - Atores envolvidos no processo: proprietário, famílias, movimentos 

sociais, ONGs, Secretarias Municipais e PGM, Poder Legislativo, 

COHAB/COHAPAR, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder 

Judiciário, Registros de Imóveis, Órgãos ambientais/licenciamento, 

empreendedores, conselhos compartilhados, Polícia Militar, etc. 

 - Linguagem acessível e transparência da informação 

 - Factibilidade das soluções e não exacerbação de expectativas 

 - Assistência técnico-jurídica e social à comunidade (assimetria) 

 - Clareza quanto aos papéis de PARTE e MEDIADOR 

 - Compreensão dos interesses em jogo e percepção das dinâmicas 

sociopolíticas comunitárias 

 - Registro formal dos compromissos assumidos (ata assinada por 

tpdos), com RESPONSÁVEIS e PRAZO 

 

Mediação: marco metodológico 



  

 

 Diagnóstico da situação: Assentamento 
 

 

 

 
 

Mediação: marco metodológico 

• Área urbana ou rural?  

• Domínio público ou particular?  

• Pessoa física ou jurídica? 
Fundiário 

• Existência de dívidas tributárias? Fiscal 

• Grau de consolidação?  

• Densidade?  

• Parâmetros incidentes? ZEIS? 
Urbanístico 

• Restrições?  

• Fragilidades/riscos? Ambiental 



  

 

 Diagnóstico da situação: Famílias 
 

 

 

 
 

Mediação: marco metodológico 

• Número de membros por núcleo? 

• Faixa etária? 

• Etc. 
Composição 

• Possibilidades de atendimento? Renda 

• Economia de reciprocidade?  

• Equipamentos utilizados?  

• Local de trabalho? 
Vínculos 

• Crianças, idosos, gestantes, pessoas com 
deficiências? 

• Outras alternativas habitacionais? 
Vulnerabilidade 



  

 

 Diagnóstico da situação: Institucional 
 

 

 

 
 

Mediação: marco metodológico 

• Programas e ações em curso? 

• Divisão de competências interna? 

• Equipe técnica?  

Capacidade de 
Gestão 

• Dotação? Margem de contingência? 

• Relação com o Poder Legislativo? Orçamento 

• Instrumentos disponíveis (previstos, 
regulamentados e territorializados)? 

• Constrangimentos jurídicos (Leis HIS)? 
Legislação 

• Coordenação? Centralização? 

• Interferências políticas? 

• Cooperação federativa? 

Governabilidade 
do Processo 



  

 

 Adequabilidade das soluções/instrumentos 
 

 - Compra e venda (cuidado com Estado-imobiliária) 

 - Desapropriação (cuidado com “premiação do dono” e 

com modo de transferência provisória aos possuidores) 

 - Dação em pagamento (com abatimento na avaliação) 

 - Compensações e medidas condicionantes (cuidado com 

os precedentes negativos) 

 - Instituição de ZEIS (não resolve a questão fundiária) 

 - Aplicação do abandono (Parecer 1175/2012 PGM-PA) 

 - Usucapião coletiva (cuidado com o ritmo da ação) 

 - Reassentamento/inscrição em programa habitacional 

(cuidado com a qualidade do local de destino) 

Mediação: marco metodológico 



  

 

 Avaliação: critérios de mensuração de eficácia 
 

 

 

 
 

Mediação: marco metodológico 

• Viabilidade de manutenção da política 

• Alternativas de auto-financiamento dos 
processos 

• Beneficiamento de interesse particulares? 

Custo 

• Imediata: neutralização da ameaça de 
remoção 

• Longo Prazo: monitoramento da solução  
Efetividade 

• Conformidade com o planejamento 
urbano global? 

• Validade jurídica: regularidade do 
instrumento 

• Casuísmo x cadastro oficial  

Coerência 

• Possibilidade de transformações legais, 
administrativas, leituras técnicas 

• Fortalecimento da gestão democrática (+ 
conflitos?) 

Avanços Político-
Institucionais 



  

 

 Considerações e recomendações 
 

 - Instituição de Política e Fóruns Permanentes de 

Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários  

 - Foco na prevenção de conflitos e na aplicação efetiva 

dos instrumentos de política urbana (intervenção no 

mercado formal e informal de solo urbano) 

 - Ações metropolitanas coordenadas e gestão 

compartilhada dos conflitos (“interesse comum” x “justa 

distribuição de ônus e benefícios da urbanização”) 

 - Fortalecimento dos espaços e mecanismos de 

participação popular antes, durante e após 

 - Novo paradigma: conflito como oportunidade política 

Mediação: marco metodológico 



  

 

 

 

 

Perguntas? 

 

Obrigado! 


