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apresentação institucional

O Centro de Direitos Econômicos e Sociais – CDES Direitos 
Humanos é uma organização não governamental que foi criada no 
ano de 2001 dentro do ambiente social e político de realização do I 
Fórum Social Mundial que acontecia na cidade de Porto Alegre na-
quele ano. O CDES, desde o seu início, pautou sua atuação na defesa 
e promoção dos direitos humanos econômicos, sociais, culturais e 
ambientais, realizando trabalhos e atividades de inclusão social e 
também assessorando juridicamente movimentos de luta pela mo-
radia em Porto Alegre e também por todo o estado do Rio Grande 
do Sul como, por exemplo, movimentos sociais, cooperativas habi-
tacionais, associações comunitárias e de bairros. Suas maiores con-
quistas nesse período foram a de apoiar a consolidação da luta ur-
bana pelo acesso à terra no estado do Rio Grande do Sul, mediante 
a defesa jurídica de assentamentos informais contra os despejos, a 
busca da regularização fundiária desses assentamentos e o apoio à 
produção habitacional de interesse social. A partir do ano de 2011 
o CDES começa a atuar desde uma perspectiva também nacional, 
procurando alargar mais a sua visão de implementação dos direi-
tos humanos, a partir da conjuntura brasileira atual, elencando o 
tema dos conflitos territoriais urbanos como o seu guarda-chuva 
para inserir o tema da prevenção e mediação de conflitos fundiá-
rios urbanos, a regularização fundiária e os reassentamentos urba-
nos. O Centro de Direitos Econômicos e Sociais trabalha com uma 
visão estratégica dos direitos humanos em direção à sua efetivida-
de, compreendendo ser importante a denúncia e a visibilidades das 
violações aos direitos, mas apostando forte na construção de alter-
nativas de enfrentamento a essas violações e a busca a garantia de 
direitos pelas vítimas das violações.
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a construção de espaços 
democráticos nas cidades  
na era da financeirização

Paulo Roberto Rodrigues Soares

Falar em espaços democráticos e na sua construção é extre-
mamente difícil nestes tempos duros que estamos vivendo, quando 
vemos os direitos sociais e individuais sendo cerceados e a demo-
cracia sendo questionada, atacada e vilipendiada em nosso país, na 
América Latina e pelo mundo afora. Entretanto, quanto mais os di-
reitos são atacados, quanto mais a democracia é assaltada, maior é a 
necessidade de organização e de construção coletiva de resistências. 
Esta mudança no campo da política, tanto nacional como internacio-
nalmente, não está isolada das transformações na economia mun-
dial, a qual cada vez mais é dependente da acumulação financeira 
(Chesnais, 2005), da acumulação no capital financeiro que subor-
dina as esferas da produção, o mundo do trabalho e o consumo e 
estende seu domínio sobre todos os territórios do planeta.

Vivemos tempos difíceis onde os direitos fundamentais 
e coletivos estão sendo agredidos de maneira avassaladora, em 
diversas frentes e esferas. No plano internacional, nacional, es-
tadual e municipal, na esfera dos direitos individuais e coletivos. 
São tantas frentes e ataques simultâneos que temos dificuldade 
de analisar quais direitos são prioritários a se defender. Já não se 
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trata de reivindicar a ampliação de direitos, mas de defender fer-
renhamente o que foi conquistado com muita luta e organização 
nas últimas décadas.

O que vemos é que a onda conservadora e reacionária 
mundial chegou com força entre nós, no Brasil, o que se manifestou 
em todo o processo de construção da maioria social do golpe do im-
peachment e agora se manifesta nos diversos pacotes de reformas e 
de reestruturação do Estado em nível federal e estadual, bem como 
em um grande número de gestões municipais que entendem a cida-
de como uma mercadoria, logo, como campo de negócios e fonte de 
acumulação para o capital privado.

Esta onda reacionária também se empenha em criar uma 
nova hegemonia na sociedade e na cultura. Setores políticos e so-
ciais que tanto criticaram o pensador marxista italiano Antonio 
Gramsci estão praticando o conceito de hegemonia com uma onda 
conservadora avassalante nos meios de comunicação (que no Bra-
sil sempre foram reacionários), nas escolas, nas universidades, nos 
meios culturais, enfim, tratando de criar uma hegemonia conser-
vadora, individualista, neoliberal, competitiva, empreendedorista, 
como apontam Pierre Dardot e Christian Laval em A Nova Razão do 
Mundo. Trata-se de impor uma nova racionalidade e de fabricar os 
novos “sujeitos neoliberais” em oposição a qualquer ideia de valo-
rização do que é público ou do que é coletivo.

Neste ensaio apontaremos algumas questões sobre a cons-
trução de espaços democráticos (espaços de moradia, espaços 
públicos, espaços de gestão democrática) em nossas cidades e me-
trópoles à luz do enfrentamento de dois processos irmanados que 
estão abalando os pilares do capitalismo tal como o conhecemos 
até o final do século XXI: a nova onda de reestruturação neoliberal 
do capitalismo e a ampliação da financeirização da economia, inclu-
sive no campo da moradia. 

Inicialmente abordaremos alguns aspectos da formação de 
uma nova hegemonia sociocultural com base no “sujeito neoliberal”, 
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a seguir abordaremos o processo de financeirização mundial e seu 
rebatimento na produção das cidades. Finalizaremos com a dis-
cussão da construção de espaços democráticos e a necessidade de 
resistências como forma de garantir o direito à cidade para todos.

O sujeito neoliberal

Não é de hoje que observamos uma propaganda avassa-
ladora e a fetichização da competição, do empreendedorismo, do 
triunfo do esforço individual, que está afetando especialmente aos 
mais jovens, a juventude que está se formando e entrando no mer-
cado de trabalho, como se em nossa sociedade bastasse esse esfor-
ço pessoal para que todos tivessem um lugar ao Sol no mundo do 
consumo dos bens materiais, entre eles a moradia, os espaços pú-
blicos e a própria cidade, também transformados em mercadoria.  

Há uma supervalorização das iniciativas econômicas “em-
preendedoristas” e inovadoras, tal como o Uber, os foodtrucks, os 
restaurantes de “cozinha intuitiva”, as “cervejas artesanais”, os 
“aplicativos”; como se para vencer na vida bastasse unir criativida-
de, competência e esforço pessoal, pois o mercado está aí à dispo-
sição de todos e todas que tenham coragem e capacidade para nele 
se aventurar.

A concepção que vê a sociedade como uma empresa, cons-
tituída de empresas, necessita de uma nova norma subjetiva, que 
não é mais exatamente aquela do sujeito produtivo das socieda-
des industriais. O sujeito neoliberal em formação “hipermoderno”, 
“impreciso”, “flexível”, “precário”, (Dardot; Laval, 2016, p. 321), “ser 
bem sucedido” (Idem, p. 353) “o neoliberal em formafluido”, “sem 
gravidade” (Ibidem, p. 321).

Nas redes de televisão imperam os programas que valo-
rizam a competição e o esforço, por vezes sobre-humano, para a 
conquista do “suce$$o”. Pessoas competem para ver quem dança 
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melhor, quem canta melhor, quem cozinha melhor, quem emagrece 
mais, quem resiste mais ao sacrifício físico e psicológico, para ficar 
nos concursos mais conhecidos. E como se não bastassem os pro-
gramas adultos, trata-se de inserir crianças e adolescentes no pro-
cesso, com as diversas versões kids desta programação. Naturaliza-
-se e valoriza-se assim a competição, a abnegação e o sobretrabalho, 
pois muitos destes programas os competidores estão confinados as 
vinte quatro horas do dia se preparando para as competições.   

O novo sujeito é o homem da competição e do desempenho. 
O empreendedor de si é um ser feito para ganhar, ser bem 
sucedido (Dardot; Laval, 2016, p. 353). 

Assistimos a mais completa tentativa de fetichização e mer-
cantilização das relações sociais, de implantação do Darwinismo 
Social em todas as esferas da sociedade, nas relações de amizade 
(quem tem mais “amigos” e “curtidas” no Facebook?), na religião, 
com o triunfo da “teologia da prosperidade” dos neopentecostais e 
até mesmo nas relações afetivas, cada vez mais medidas pela quan-
tidade de parceiros que um ou outro coleciona. O “ficar” representa 
esta transferência das características do mundo pós-moderno da 
mercadoria para as relações afetivas: as relações, tal qual a mer-
cadoria, são cada vez mais efêmeras, descartáveis e com prazo de 
validade.

Acobertando os reais propósitos destes processos, fala-se 
cada vez mais em capitalismo cognitivo, economia criativa, capita-
lismo cultural, criando uma nova “seleção natural” dos mais aptos, 
dos mais preparados – os que falam inglês, os que sabem informá-
tica, os que vivem a sociedade global – e que, na base da pirâmide 
social, está provocando mais exclusão, mais precarização e supe-
rexploração do trabalho daqueles cuja força de trabalho pode ser 
facilmente reposta pelo capitalismo, posto que pouco qualificada, 
portanto, abundante.
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Temos assim uma nova racionalidade, de fabricação do 
sujeito neoliberal, onde considerar o papel do Estado na regula-
ção da economia e na distribuição de renda, estar engajado em um 
movimento por direitos coletivos ou pela manutenção dos bens 
públicos e comuns é criminalizado, considerado perdulário, cor-
rupto, explorador do trabalho alheio, sem capacidade para pro-
gredir pelo próprio esforço. Em nosso país esta “criminalização” 
do coletivo pode ser traduzida nas expressões “vai pra Cuba”, “vai 
pra Venezuela” e outras de mais baixo calão que proliferaram nas 
redes sociais e passeatas do campo reacionário-conservador nos 
últimos anos. 

Como não desvinculamos a esfera da reprodução e a polí-
tica do que ocorre na esfera da produção capitalista consideramos 
que isso tudo tem a ver com a acumulação financeira mundiali-
zada, a nova etapa do modo de produção capitalista exacerbada 
neste século XXI.

A acumulação financeira mundializada

A atual fase de acumulação do capitalismo mundial ca-
racteriza-se essencialmente por uma hegemonia do capitalismo 
financeiro, a qual alcança níveis sem precedentes na história, so-
brepondo-se à esfera da produção material, totalmente subordi-
nada ao capital fictício financeiro. Este processo iniciou-se no final 
da década de 1980 com a reestruturação do capitalismo fordista e 
a transição para a economia de acumulação flexível. A transforma-
ção da fábrica capitalista foi acompanhada de transformações na 
esfera do consumo e no mundo trabalho, além da reestruturação 
do Estado com as políticas neoliberais (Harvey, 1992).

Na década de 1990, a entrada da China no grande jogo 
da economia capitalista mundializada alterou radicalmente a di-
visão internacional do trabalho. A transferência das indústrias, 
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da produção material para aquele país liberou as economias do 
chamado capitalismo avançado, especialmente dos Estados Uni-
dos, para o consumo, os serviços e a acumulação financeira. Como 
resultado, tivemos um crescimento exponencial da riqueza finan-
ceira mundial em relação à riqueza material propriamente dita. A 
modo de exemplo, no final de 2016 enquanto a economia mundial 
medida pelo Produto Interno Bruto total dos países era de cerca 
de 75 trilhões de dólares, o total de ações nas bolsas de valores 
mundiais correspondia a mais de 71 trilhões de dólares (segun-
do dados disponibilizados pelo FMI e pela World Federation of 
Exchanges – WFE). Em 2013, segundo o McKinsey Global Institu-
te, o total de ativos financeiros do mundo chegava a mais de 180 
trilhões de dólares, ou seja, cerca de duas vezes e meia o PIB real 
mundial. Isso sem contar as dívidas públicas, a riqueza acumulada 
por fundos de pensão e fundos mútuos de investimento, além dos 
fundos soberanos de diversos países que também atuam no mer-
cado financeiro mundial. Todos estes “mercados” juntos têm uma 
magnitude muito superior ao “PIB real” dos países. 

Vivemos, portanto, a hegemonia do capital financeiro, o 
qual entre suas funções está o financiamento do consumo das fa-
mílias via crédito. Observamos a proliferação de cartões, maquini-
nhas de pagamento, que significam a “democratização” das formas 
de acesso ao sistema financeiro. O quase desaparecimento do di-
nheiro em papel e sua substituição pelo dinheiro virtual igualmen-
te significa que as transações comerciais mais banais, inclusive as 
da economia informal, também devem passar pela intermediação 
do capital financeiro. Não é de se estranhar que alguns países já 
estão discutindo o fim do papel moeda. E temos outras faces deste 
processo: 

[...] as dívidas dos domicílios (famílias), governos, empresas 
e setor financeiro passou de US$ 87 trilhões no quarto tri-
mestre de 2000 para US$ 142 trilhões no quarto trimestre de 
2007 e para US$ 199 trilhões no segundo trimestre de 2014. 
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Em proporção do PIB a dívida total passou de 246% em 2000, 
para 269% em 2007 e atingiu 286% em 2014. Naquele mo-
mento já se falava no estouro da bolha de crédito e em uma 
nova recessão internacional (Alves, 2016, s/p.).

Trata-se de outra, mas não menos perversa, fábrica do 
capitalismo neoliberal: a do “homem endividado” (Lazzarato, 
2013): 

Hoje, quando as crises financeiras começam a suceder-se 
umas a outras, a figura subjetiva do capitalismo contemporâ-
neo parece encarnar-se, primeiramente, no “homem endivi-
dado”. Esta condição, que já existia, porque representa o nú-
cleo da estratégia neoliberal, passou a ocupar a totalidade do 
espaço público. O conjunto de papéis assignados na divisão 
social do trabalho das sociedades neoliberais (consumidor, 
usuário, trabalhador, empresário de si mesmo, desemprega-
do, turista, etc.) está atravessado por essa figura subjetiva do 
“homem endividado”, que o metamorfoseia em consumidor 
endividado, usuário endividado e, finalmente, em cidadão en-
dividado. Se não é a dívida individual, o que pesa literalmente 
na vida de cada um é a dívida pública, porque todos devem 
responsabilizar-se por ela (Lazzarato, 2013, p. 43-44).

Ou seja, o capitalismo financeirizado neoliberal por um 
lado precariza os vínculos, as relações de trabalho e direitos so-
ciais e, de outro,“amarra” os indivíduos, a partir de seu endivida-
mento, tentando com isso disciplinar suas forças a partir de uma 
subjetividade moral na qual quem tem dívidas não tem direito a 
reivindicar direitos, pois não cumpre com seus “deveres” para com 
os outros e a sociedade.

A própria reforma (neoliberal-privatista) da Previdência 
pretendida em nosso país também faz parte deste processo, pois 
diante do aumento da idade necessária e da perda de direito à apo-
sentadoria integral, os planos de previdência privada oferecidos 
por bancos e empresas financeiras apresentam-se como a salva-
ção para aqueles que querem garantir uma renda um pouco maior 
após sua retirada da vida produtiva e laboral (se ela ocorrer!). É 



20

o capitalismo financeiro privado avançando e subordinando todas 
as possibilidades de poupança dos trabalhadores. 

Esta financeirização da economia também já se apro-
priou no modo de produção das nossas cidades através do capital 
imobiliário financeirizado. Segundo Leilani Farha, a atual Relatora 
Especial das Nações Unidas sobre Moradia Adequada como Direi-
to Humano, o valor total do mercado imobiliário mundial é de 163 
trilhões de dólares, o que equivale a mais que o dobro da econo-
mia mundial tendo como base os dados do PIB (Nações Unidas, 
2017b).

A financeirização da produção da moradia tem tudo a ver 
com a questão urbana hoje, com o modo de produção das nossas 
cidades e com os conflitos fundiários urbanos cada vez mais fre-
quentes e envolvendo um número maior de comunidades e pes-
soas, inclusive algumas comunidades que durante décadas apre-
sentavam certa segurança na posse da sua moradia. 

A produção da cidade pelo capital financeiro 

Em uma conjuntura de domínio das finanças sobre a vida 
econômica não é de se estranhar que o capital financeiro também 
queira avançar e dominar a produção de moradias, uma mercado-
ria de elevado valor e demanda por todo o planeta. 

Não é de hoje que a moradia é alvo da fome de lucro dos 
bancos e do sistema financeiro em geral. Em se tratando de uma 
mercadoria de elevado custo de produção, além do grande número 
de unidades que são construídas, a mercadoria casa sempre se va-
leu do crédito, ou seja, do sistema financeiro, para financiar a sua 
produção, especialmente nos Estados Unidos e outros países do 
capitalismo avançado. A diferença é que em muitos países, espe-
cialmente na Europa Ocidental, além do sistema privado de finan-
ciamento temos também a presença de um poderoso e abrangente 
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sistema público de financiamento da produção de moradias, o que, 
de certo modo, protege as populações de menor renda da presen-
ça do sistema financeiro. Não é o caso dos Estados Unidos onde 
o sistema privado domina o financiamento da produção com um 
número imenso de famílias do país atreladas às hipotecas de suas 
casas, fator de geração de grandes bolhas imobiliárias e crises fi-
nanceiras e econômicas, com forte repercussão nos espaços urba-
nos como a mais recente a de 2008, analisada por David Harvey na 
obra O enigma do capital (2011). 

Ainda segundo Leilani Farha,

A moradia perdeu sua função social e passou a ser vista como 
um veículo para riqueza e lucros. A transformação da mora-
dia em uma mercadoria rouba a conexão da casa com a co-
munidade, a dignidade e a ideia da propriedade como um lar.

O mundo financeiro tem operado sem qualquer consideração 
da moradia como um direito humano, e os países são cúmpli-
ces nesta equação. Os Estados estão apoiando os mercados 
financeiros a tornar as moradias inacessíveis para a maioria 
dos cidadãos (Nações Unidas, 2017b, s/p.)

Esta mesma preocupação já havia sido manifestada pela 
anterior Relatora da ONU para a moradia, a urbanista brasileira 
Raquel Rolnik. Sua preocupação com o processo de financeiriza-
ção da produção e do acesso à moradia, em última instância, por 
um lado vem excluindo os mais pobres do direito à moradia e, 
de outro, exclui inclusive aqueles que já haviam adquirido a casa 
própria, mas que dada a impossibilidade de pagamento – seja por 
desemprego, seja pelo aumento abusivo de prestações – também 
perdem suas casas. Esta situação foi amplamente publicizada re-
centemente com o caso dos despejos na Espanha (los desahucios), 
que se seguiram à crise imobiliária de 2008-2009 naquele país. O 
processo culminou com a mobilização da população e a organiza-
ção de uma nova força política, a Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) com ampla base social e pautada principalmente 
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pela questão urbana e do direito à moradia. Os casos de financei-
rização da moradia e suas consequências em diferentes realidades 
urbanas e continentes estão muito bem relatados e analisados na 
obra de Raquel Rolnik, Guerra dos lugares (2015).

Temos uma produção da moradia pelo mercado e total-
mente voltada para a demanda solvável do mercado. O período 
de crescimento urbano que o Brasil viveu no último decênio de-
monstra a força da atuação do capital financeiro no imobiliário.
Desde 2007 (utilizamos como marco o anúncio do país como 
sede da Copa do Mundo de 2014) tivemos o Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC), as Obras da Copa de 2014 e dos 
Jogos Olímpicos de 2016 (no Rio de Janeiro), que mexeram com 
as infraestruturas de doze importantes capitais do país, além de 
reflexos nas suas regiões metropolitanas, o Programa Minha Casa 
Minha Vida (MCMV), o que gerou um grande ciclo de expansão da 
construção e o já conhecido boom imobiliário. Tratou-se de um 
dos maiores, se não o maior, ciclo de crescimento da construção 
e da produção massiva de moradias de nossa história, para os 
diversos extratos de renda (classes altas, médias e populares). 
Este ciclo ocorreu justamente em um período de arrefecimento 
do ritmo de crescimento da nossa população. Entretanto, apesar 
de um ritmo menor de afluência de população para as cidades, a 
produção imobiliária continuou crescendo. E esta produção foi 
apoiada por uma enorme disponibilidade de recursos públicos 
(principalmente) e privados, incluindo aqui inovações financei-
ras tal como fundos imobiliários, letras de crédito e certificados 
de recebíveis imobiliários.

A modo de exemplo, apresentamos os dados oficiais do 
financiamento habitacional do país (do Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimos) de 2007 a 2016:
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Fonte: Elaboração do autor (2017) sobre banco de dados da CBIC.  
*Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

O que observamos foi uma elevação quase exponencial 
do financiamento imobiliário a partir de 2007 e especialmente de 
2009 para 2010, com o lançamento do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida e a utilização da política habitacional como política anti-
cíclica de reação à crise econômica de 2008, como vimos iniciada 
em nível mundial como crise imobiliária. 

Mas o quadro nos possibilita outras leituras números, 
como demonstra o crescimento dos valores de financiamento para 
aquisição em relação ao financiamento para construção. Estes nú-
meros, que até 2008 eram maiores para a construção, se inverte-
ram a partir de então com o crescimento dos financiamentos para a 
aquisição da moradia. O que significa mais transferência de valores 
para o sistema financeiro que para esfera da produção. O ano de 
2014 foi o ano com o maior financiamento habitacional da história 

FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS CONCEDIDOS  
COM RECURSOS DO SBPE*

Ano Construção Aquisição Total Geral
Valor (Mil R$) Unid. Valor (Mil R$) Unid. Valor (Mil R$) Unid.

2007 9.400.686 89.011 9.008.997 107.122 18.409.684 196.133

2008 16.220.846 162.299 13.811.491 137.386 30.032.338 299.685

2009 13.853.857 138.721 20.163.406 163.970 34.017.264 302.691

2010 24.412.172 201.758 31.785.406 219.627 56.197.578 421.385

2011 35.193.181 226.733 44.723.573 265.756 79.916.755 492.489

2012 28.086.332 168.170 54.690.647 285.154 82.776.980 453.324

2013 26.318.729 136.727 64.841.062 316.045 91.159.792 452.772

2014 26.173.031 133.247 71.512.814 341.917 97.685.845 475.164

2015 17.163.649 84.011 44.168.287 200.737 61.331.937 284.748

2016 8.464.974 38.545 27.194.944 120.663 35.659.919 159.208
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do país com quase 124 bilhões de reais em financiamento para a 
aquisição (78,87%) e construção (21,13%) de moradias. Segundo 
o Banco Central, de 1994 (após o Plano Real) até 2016, o total de 
financiamento habitacional no país foi de 597 bilhões de reais com 
o financiamento de cerca de 2,5 milhões de imóveis prontos (Banco 
Central do Brasil, 2016). 

Pari passu a este processo produziu-se uma imensa valo-
rização imobiliária com a elevação do preço dos imóveis novos e 
usados em todo o país. A habitação transformada em mercadoria 
tem um comportamento peculiar com relação à lei econômica da 
oferta e da demanda. Ao contrário das demais mercadorias, quanto 
mais unidades são construídas e quanto mais dinheiro disponível 
no financiamento da aquisição, mais os preços se elevam. Ou seja, 
trata-se de uma mercadoria na qual os fatores subjetivos (a própria 
localização é um exemplo) e, portanto, especulativos, compõem 
uma parcela importante de seu preço de mercado.

O que assistimos foi a completa financeirização da produ-
ção imobiliária e da moradia e o avanço do capital financeiro imobi-
liário em um movimento que aproxima a globalidade e sua lógica à 
escala do local. As grandes construtoras hoje em dia estão cotizadas 
na bolsa de valores, os grandes empreendimentos imobiliários são 
financiados através de fundos imobiliários captados no mercado 
financeiro nacional e mundial (global), além de terem sido trans-
formados em “investimentos” com forte publicidade para captar as 
economias de trabalhadores que tenham alguma possibilidade de 
poupança.

Mesmo os empreendimentos populares, destinados à po-
pulação de menor renda, foram e estão hegemonizados pelas gran-
des construtoras e ligados ao capital financeiro imobiliário. Ou seja, 
só é possível acessar ao sistema e obter moradia própria através do 
mercado financeiro.
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Em relação à produção, as grandes empresas construtoras de 
capital aberto promoveram a padronização arquitetônica e 
construtiva das tipologias habitacionais e a produção em es-
cala da habitação, pautada por uma racionalidade com traços 
manufatureiros e industriais, sobre a qual se acoplou uma ló-
gica das finanças, com mecanismos bastante sofisticados de 
gestão da produção e de captação de recursos (Shimbo, 2016, 
p. 126).

Além da questão da produção da habitação temos também 
a questão do acesso à terra urbana. Numa conjuntura de expansão 
de grandes empreendimentos imobiliários, a necessidade de terras, 
de solo urbano para a construção igualmente favoreceu os rentistas 
e suas práticas especulativas e elevou o preço da terra. 

Por isso o capital imobiliário avançou sobre todos os espa-
ços e territórios disponíveis das cidades, abrindo frentes e criando 
novas fronteiras de investimento. A questão é ocupar não apenas 
terras recém-convertidas de solo rural para solo urbano e sim to-
dos os espaços possíveis para a acumulação urbana, isto é, onde é 
possível construir mais do que já existe: centros históricos, áreas 
degradadas, periferias, orlas, antigas áreas industriais, terrenos pú-
blicos, todos os espaços ficam na mira do capital imobiliário.

Evidente que este avanço se choca com lógicas e grupos 
locais, especialmente os mais pobres. Milton Santos (2006, p. 218) 
afirmou que 

Com a modernização contemporânea, todos os lugares se 
mundializam. Mas há lugares globais simples e lugares globais 
complexos. Nos primeiros apenas alguns vetores da moderni-
dade atual se instalam. Nos lugares complexos, que geralmen-
te coincidem com as metrópoles, há profusão de vetores: des-
de os que diretamente representam as lógicas hegemônicas, 
até os que a elas se opõem. 

Aumentam assim as “despossessões” como nos fala Da-
vid Harvey (2011): remoções, despejos, expulsões de populações, 
gentrificação. Estas ocorrem tanto nas áreas centrais, como nas 
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periferias urbanas. O crescimento das cidades se produz a partir de 
três processos: dispersão urbana, ocupação dos interstícios urba-
nos e gentrificação das áreas centrais. Nos três processos o capital 
imobiliário desenvolve diferentes produtos para ofertar à demanda.

A dispersão urbana representa uma extensão das fronteiras 
externas da cidade que se expandem em empreendimentos de baixa 
densidade, especialmente condomínios de residências unifamilia-
res e os chamados “bairros planejados”. É o crescimento de dentro 
para fora da cidade. Esta dispersão urbana se dá de modo seletivo 
e segregado: as melhores áreas, as mais acessíveis e com amenida-
des naturais são reservadas aos empreendimentos de alta renda, 
condomínios fechados de luxo, enquanto que as menos acessíveis 
e piores glebas são reservadas para os empreendimentos de baixa 
renda, como muitos empreendimentos do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida localizados na chamada “hiperperiferia” das metrópoles.

A ocupação dos interstícios urbanos se dá pela valorização 
de áreas já consolidadas das cidades, bairros tradicionais de classe 
média e classe média baixa que recebem novos empreendimentos, 
geralmente grandes edifícios, elevando sua densidade populacional 
e ao mesmo tempo provocando a substituição de suas populações 
por novos moradores de renda mais elevada. Igualmente glebas que 
estiveram reservadas à especulação por anos (e até mesmo déca-
das) são ocupadas por novos empreendimentos, grandes projetos, 
conjunto de torres de edifícios. Neste cômputo incluem-se antigos 
terrenos industriais, campos de futebol e mesmo terrenos públicos 
melhor localizados que são alienados ao mercado imobiliário em 
operações urbanas e parcerias público-privadas.

Por fim, a gentrificação valoriza bairros mais centrais, tor-
nando estes mais caros e menos acessíveis às populações de baixa 
renda, criando novas fronteiras internas na cidade. A gentrificação 
geralmente se dá sobre bairros com forte conteúdo histórico e cul-
tural, ela não substitui o parque edificado e habitacional existente, 
mas o “recicla” ou o renova “por dentro”, sendo as novas moradias 
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ofertadas a um público muito específico (jovens profissionais qua-
lificados). É o crescimento de fora para dentro da cidade.

Assim, este avanço do capital imobiliário que se dá em di-
versas frentes colide com os espaços populares e das populações 
tradicionais gerando os conflitos fundiários. São as terras ocupadas 
por estas populações as mais cobiçadas por novos empreendimen-
tos imobiliários. 

Aproximando nossa análise para o caso de Porto Alegre 
podemos cotejar a localização de alguns grandes empreendimen-
tos construídos ou anunciados aqui no período que estamos nos 
referindo. Nestes vemos que o capital imobiliário pressiona popu-
lações mais pobres, como no caso da Orla do Guaíba e no Morro 
Santa Tereza. Empreendimentos como o “bairro planejado” Central 
Parque, na Avenida Ipiranga e o bairro “Liberdade”, localizado no 
entorno da Arena do Grêmio (o bairro é uma parte do grande pro-
jeto) também pressionam tradicionais assentamentos populares, 
como a Vila Bom Jesus e a Vila Farrapos.

Os meios de comunicação, representantes dos interesses 
do capital imobiliário, fazem pressão, a maioria das vezes de forma 
pouco ética, para a remoção destas comunidades do entorno destes 
empreendimentos. Apoiam a exclusão dos pobres da cidade. Dis-
param ideias de higienização social dos espaços vendendo a ideia 
de comunidades como “antros” de marginalidade e violência. Pro-
clamam a importância do setor da construção civil como gerador 
de negócios, emprego e renda na cidade e induzem a maioria da 
população a considerar que terras bem localizadas e valorizadas 
não devem ser destinadas aos pobres e seus assentamentos precá-
rios e informais. 

A lógica do capital financeiro imobiliário subordina até 
mesmo as administrações públicas, os planos diretores e os conse-
lhos municipais. Estes não conseguem barrar os grandes empreen-
dimentos que são aprovados sem restrições. Legislação urbana, 
perímetros urbanos, leis de zoneamento, potenciais construtivos, 
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são alterados à la carte para os grandes empreendimentos. É o que 
temos visto nos últimos anos aqui em Porto Alegre. Dificilmente um 
grande projeto urbano, um novo shopping center, ou um empreen-
dimento imobiliário qualquer não tem sua aprovação nos órgãos 
públicos. Caso o mesmo esteja fora dos regulamentos da área pre-
tendida, mudam-se as regulações. 

A construção de espaços democráticos

Frente a tudo isto necessitamos organizar-nos e lutar pela 
construção de espaços de resistência e espaços democráticos. Ou 
pela construção de “espaços de esperança” como instigou David Har-
vey (2000), espaços de construção coletiva e convivência democrá-
tica que tenham permanência espacial e temporal na cidade. Estes 
só podem ter como origem e atores de construção, os mais pobres. 

Por serem “diferentes”, os pobres abrem um debate novo, iné-
dito, às vezes silencioso, às vezes ruidoso,com as populações e 
as coisas já presentes. É assim que eles reavaliam a tecnoesfe-
ra e a psicoesfera, encontrando novos usos e finalidades para 
objetos e técnicas e também novas articulações práticas e no-
vas normas,na vida social e afetiva. Diante das redes técnicas 
e informacionais, pobres e migrantes são passivos,como todas 
as demais pessoas. É na esfera comunicacional que eles,dife-
rentemente das classes ditas superiores,são fortemente ativos 
(Santos, 2006, p. 221).

É necessário, portanto, construir novas lógicas de produ-
ção e ocupação do espaço urbano, espaços públicos e coletivos pe-
los quais seja possível romper com a lógica hegemônica neoliberal 
do capital financeiro e construir o Direito à Cidade.

No Brasil, pós-Constituinte os movimentos sociais e po-
pulares se organizaram na conquista de um marco legal que fa-
vorecesse ao máximo o direito à moradia e a gestão democrática 
da cidade. Embora o projeto de uma verdadeira Reforma Urbana 
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que instituísse com mais força a função social da propriedade e de-
mocratizasse o acesso à terra urbana nunca tenha sido realizado. 
Nem mesmo com o Estatuto da Cidade, lei que incorporou muitos 
dos instrumentos inovadores criados por administrações munici-
pais democráticas, além de avanços propostos pelos movimentos 
sociais na gestão das cidades. Todavia estes instrumentos ficaram 
passíveis de regulamentação, logo à mercê da conjuntura política 
local, que, como sabemos, é bastante instável em nosso país carac-
terizado pela pouca continuidade das administrações.

Assim, a experiência nos mostrou que a aprovação de leis, 
por mais que indiquem uma mobilização e uma vitória temporária 
dos movimentos sociais, não é suficiente. Como o Estatuto da Cida-
de, que traz no seu bojo o direito à cidade, a gestão democrática, os 
instrumentos de gestão urbana como o IPTU progressivo, direito à 
preempção, outorga onerosa, a Concessão de Uso Especial para fins 
de Moradia (CUEM), embora os mesmos praticamente não sejam 
aplicados, como é o caso mais conhecido do IPTU progressivo para 
grandes glebas que não estejam cumprindo sua função social na ci-
dade, por exemplo.

Ou seja, em nosso país a mudança legal tem que estar 
acompanhada de uma constante mobilização social e política em 
torno ao Direito à Cidade. Este não pode ser concebido simples-
mente como um “direito individual de todos”. Ele demanda um es-
forço coletivo e a formação de direitos políticos coletivos ao redor 
de solidariedades sociais.

Neste século XXI as mobilizações sociais estão sofren-
do uma grande transformação em função das próprias mudanças 
socioculturais e tecnológicas que estamos passando. O mundo do 
trabalho, impactado pela revolução tecnológica e pela acumulação 
flexível, caracteriza-se pela dispersão e precarização dos trabalha-
dores, especialmente os menos qualificados. 

Se, por um lado, persistem, especialmente em países peri-
féricos como o nosso, a urgência de direitos e necessidades básicas 
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(moradia, saneamento, transporte, segurança) não atendidas para 
a maioria da população, por outro surgem também uma série de 
mobilizações novas, advinda de diversos campos de subjetividades 
e que tem na cidade e no espaço urbano seu palco de maior ex-
pressão. Assim temos uma nova força dos movimentos feministas, 
de gênero, de identidade étnico-racial, de expressões culturais, que 
convivem com as tradicionais pautas de reivindicação dos movi-
mentos sociais urbanos mais típicos, construídos em torno do di-
reito à moradia e da justiça social. Essas duas frentes não podem se 
isolar, devem estar unidas na construção dos espaços democráticos 
que queremos.

Tanto os movimentos de criação de espaços coletivos, de 
ocupação dos espaços públicos, como as ocupações urbanas no 
centro e nas periferias das cidades são exemplos de ruptura com 
a lógica hegemônica da cidade neoliberal e por isso são tão cercea-
dos, ameaçados e perseguidos. Contudo, os primeiros tendem a 
uma existência espaço-temporal mais efêmera e limitada e cabe aos 
movimentos populares e a estes próprios transformar esta transi-
toriedade em perenidade e permanência a partir da construção de 
um novo projeto de cidade.

Como aponta David Harvey (2008), a questão de que tipo 
de cidade queremos não pode ser divorciada do tipo de laços so-
ciais, relação com a natureza, estilos de vida, tecnologias e valores 
estéticos desejamos. Ele mesmo nos indica que o direito à cidade 
está muito longe de ser unicamente a liberdade individual de aces-
so a recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos, sermos 
novos sujeitos,construindo a mudança da cidade. 

Além disso, é um direito comum antes de individual já que 
esta transformação depende inevitavelmente do exercício de um 
poder coletivo de moldar o processo de urbanização. As utopias 
espaço-temporais sofrem avanços e retrocessos, constroem-se e 
reconstroem-se. 



31

No final do século XX a cidade de Porto Alegre foi vista 
como um exemplo de “utopismo” socioespacial nas palavras de 
Harvey (2000). Era o período do Orçamento Participativo, da de-
mocracia participativa e de uma efervescência política, social e cul-
tural na cidade. Hoje este utopismo resiste na memória e nas ações 
dos movimentos sociais e de alguns cidadãos de Porto Alegre. As 
ocupações na área central da cidade são uma referência alentadora 
ao conseguirem articular as duas principais vertentes dos movi-
mentos urbanos que nos referimos. Mas a lógica que vem se im-
pondo (infelizmente) na cidade à mais de uma década é a da cidade 
mercadoria (Soares, 2016). Porém, se olharmos para outros cantos 
do planeta veremos que as utopias urbanas resistem e insistem em 
se implantar. O caso de Barcelona, com a vitória da coligação Barce-
lona em Comum (Barcelona em Comú) nas eleições municipais de 
2015 e o programa de governo que vem sendo implantado naquela 
cidade demonstra a persistência das utopias urbanas. 

Em seu artigo O Direito à Cidade (2008), no qual atualiza 
a célebre insígnia do filósofo Henri Lefebvre, publicada no fecundo 
ano de 1968, David Harvey afirma que a liberdade de construir e 
reconstruir a cidade e a nós mesmos é um dos mais preciosos e 
negligenciados direitos humanos. Mas ela depende de espaços de-
mocráticos e do exercício do direito à cidade.

Um passo na direção de unificar as diferentes lutas urba-
nas é adotar o direito à cidade tanto como lema operacional quanto 
ideal político. A democratização deste direito e a construção de um 
amplo movimento social para fortalecer seu desígnio é imperati-
va, se os despossuídos pretendem tomar para si o controle que, há 
muito, lhes tem sido negado, assim como se pretendem instituir no-
vos modos de urbanização. 

David Harvey encerra seu artigo citando mais uma vez o 
filósofo Henri Lefebvre: a revolução tem de ser urbana, no sentido 
mais amplo deste termo, ou não será.
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mapeamento colaborativo de 
remoções e ameaças de remoções 
em são paulo, santo andré, são 
bernardo do campo, diadema e mauá

Luciana Bedeschi, Stella Paterniani, Raquel Rolnik,  
Regina Lins, Gabriel Negri, Ana Carvalho,  

Bruno Oliveira e Benedito Roberto Barbosa  

Antes de relatarmos os resultados obtidos através do ma-
peamento colaborativo das remoções e ameaças de remoções em 
São Paulo e municípios do Grande ABC, e avançarmos hipóteses de 
avaliação sobre estes dados, é bom considerar que registros e dados 
sobre remoções e ameaças de remoção de famílias de seus locais de 
moradia – ainda que estes sejam precários ou em risco – não estão 
disponíveis à pesquisa, nos municípios pesquisados, e nem publi-
cizados como determina a orientação legal do Comentário Geral 
nº 07 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais1sobre 
remoções forçadas, que impõe aos Poderes Públicos transparência 
sobre dados de remoções e acesso à informação. Neste sentido, a 
elaboração de uma plataforma, com liberdade para a produção de 
registros, combinando diversas fontes de informação sobre remo-
ções e ameaças, nos diversos municípios, com diferentes bases de 

1 O CDESC, órgão da Organização das Nações Unidas, monitora nos países 
signatários o cumprimento do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos 
Sociais  e Culturais. O Brasil aderiu ao PIDESC, através do Decreto 591 de 1992.
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informações, foi uma das atividades chave do projeto Observatório 
de Remoções. 

Até o presente momento, os registros na plataforma ori-
ginam-se de moradores e ex-moradores de áreas atingidas por 
remoções e entidades da sociedade civil envolvidas com a pauta2; 
das parcerias com movimentos de luta por moradia3; além de lei-
turas de bancos de dados das defensorias públicas dos municípios 
e de notícias veiculadas na imprensa4. Além disto, uma das bases 
fundamentais para a pesquisa foi o HABISP, base de dados online 
da Prefeitura de São Paulo, disponível desde 2010, que contém to-
dos os assentamentos informais listados de acordo com o último 
censo de favelas realizado pela prefeitura – totalizando 1700 fa-
velas e 2086 loteamentos – assim como todas as ações previstas 
nas favelas, tanto de urbanização quanto previsões de reassenta-
mento. O banco de dados HABISP de 2010 foi atualizado em 2013 
pela prefeitura, a partir de revisão dos perímetros das ZEIS, con-
frontadas com os resultados do Censo IBGE 2010 (aglomerados 
subnormais).

Para este artigo, utilizamos a base de dados oriunda de 
nossa plataforma colaborativa tal como se apresentava na data 
de 30 de setembro de 2016, que soma 868 casos de ameaças de 
remoção e remoções parciais nas cidades de São Paulo, Santo An-
dré, São Bernardo do Campo, Diadema e Mauá. Este é o universo 
do qual partimos. Desses processos de remoção e ameaças, 709 
(82%) concentram-se em São Paulo e 159 (18%) nas supracitadas 
cidades do ABC, conforme a Figura 1.

2  Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e Escritório Modelo “Dom Paulo 
Evaristo Arns”, da PUC-São Paulo.

3  Movimentos de luta por moradia vinculados à União dos Movimentos de Moradia; 
à Frente de Luta por Moradia; à Central de Movimentos Populares; ao Movimento 
de Defesa do Favelado; ao Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas.

4 Criamos, por meio da ferramenta Google Alerts, alertas semanais para os 
termos “despejo”, “reintegração de posse” e “reintegração de posse São Paulo”. 
Isso, aliado à consulta regular dos jornais de grande circulação, ajudou-nos a 
consolidar nosso banco de dados.
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Importante mencionar a diferença de tratamento e de dis-
ponibilização de dados sobre remoções e projetos que envolvem 
remoções entre São Paulo e nas cidades do ABC que compõem nos-
sa base de dados (Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá). 
Os dados de São Paulo abrangem o período de 2010 a 2016, o que 
inclui uma revisão e atualização do banco de dados da primeira 
fase do Observatório de Remoções, que terminou em 20135, bem 
como as fontes variadas já mencionadas: Defensorias Públicas, 
movimentos de moradia, ONGs, imprensa, atingidos e HABISP. Os 
dados das supracitadas cidades do ABC restringem-se aos anos 
de 2015 e 2016, abrangem exclusivamente a pesquisa da segunda 
fase do OR, e a maior parte deles foi obtida primeiramente junto às 

5  Cujos resultados estão disponíveis em <https://www.observatorioderemocoes.
fau.usp.br/wp-content/uploads/2015/06/Observatorio_REMOCOES.pdf>Acesso 
em 06/12/2016.

Figura 1: Distribuição dos casos em nossa base de 
dados. Fonte: Observatório de Remoções, 2016.
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prefeituras e aos movimentos de luta por moradia. Em Diadema, 
os dados foram também obtidos, junto ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública. 

Dos 868 casos, que constituem nossa base de dados, temos 
a informação acerca do número de famílias afetadas para 710 co-
munidades, ou seja, 82% dos casos, distribuídos conforme a Figura 
2, totalizando assim quase 288 mil famílias afetadas por ameaças 
de remoção ou remoção. Fazendo um exercício estatístico, se con-
siderarmos a média de número de pessoas por família no Brasil 
como 3,3 (de acordo com o censo de 2010 do IBGE), temos uma es-
timativa de quase um milhão de pessoas afetadas por remoções ou 
ameaças de remoção em São Paulo e nas cidades do ABC. Isso cor-
responderia quase 10% da população da cidade de São Paulo, ou a 
cerca de 7% da população das cidades incluídas no mapeamento.

Figura 2: Distribuição do número de famílias em nossa base 
de dados. Fonte: Observatório de Remoções, 2016.
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Tabela 1: Distribuição das categorias “ameaça”, 
“removido” e “removido parcialmente” constantes do 

banco de dados do observatório das remoções.

Do nosso universo de 868 casos, 706 (81%) são casos de 
ameaças de remoção; 94 (11%) são casos em que houve remoção 
total das famílias; e 68 (8%) são remoções parcialmente efetivadas, 
isto é, remoção parcial das famílias da região, conforme a Tabela 1. 
Essas ocorrências distribuem-se no território conforme o Mapa 1.

Adotamos como definição de remoção, ou ameaça de re-
moção, processos coletivos em que pessoas, em geral de baixa ren-
da, são retiradas (ou ameaçadas de serem retiradas) de forma invo-
luntária de seus locais de moradia.

Partimos, então, dessas 868 entradas no banco de dados 
sobre ameaças de remoção e remoções, histórias que nos chegaram 
por meio de diversas fontes, uma miríade de informações e expe-
riências. Uma das informações que muito nos interessava era: quais 
eram os motivos alegados para justificar a remoção.

Então, a partir de nossa leitura dos dados, reorganizamos 
essas 868 histórias em nove categorias de motivações de remoção 
ou ameaças, na seguinte ordem de ocorrência, do mais frequente 
para o menos frequente: urbanização de favelas; implantação de 
área verde; área de impacto de operação urbana; demanda de pro-
prietário de terreno ocupado; imissão na posse; obra de infraestru-
tura; APP/APA; área de risco; e faixa de domínio de rodovia, confor-
me a Figura 3. Esses casos localizam-se territorialmente conforme 
o Mapa 2.

categoria comunidades famílias
Total Porcentagem Total

Ameaça 706 81% 222.128

Removido 94 11% 23.076

Removido parcialmente 68 8% 42.722

Total 868 100% 287.926



Mapa 1: Distribuição territorial das categorias “removidos”, 
“removidos parcialmente” e “ameaças”.



Mapa 2: Distribuição territorial dos assentamentos 
ameaçados ou removidos conforme motivo alegado.
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Figura 3: Motivos de ameaças e remoções.

Metodologia utilizada 

O Observatório de Remoções surgiu como primeira ex-
periência voluntária de professores e estudantes da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP, em 2012, que naquele momento 
eram pesquisadores do LABCIDADE e LABHAB da FAU/USP, com 
o objetivo de reunir em uma base cartográfica informações sobre 
as remoções em curso na cidade de São Paulo, até então dispersas 
e inacessíveis ao público. A 2ª fase do Observatório de Remoções 
inicia-se em 2015, com financiamento da Fundação FORD, incluin-
do neste momento além da FAU/USP, a Universidade Federal do 
ABC, e os municípios que compõem o grande ABC, além do muni-
cípio de SP. A natureza do projeto redefine-se para um projeto de 
pesquisa-ação, permanecendo, entretanto, o objetivo mais amplo 
de identificar, mapear e entender em escalas distintas, pessoas e 
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grupos afetados por remoções forçadas de suas áreas de moradia 
assim como suas causas. O projeto estruturou-se em duas frentes 
de atuação: mapeamento colaborativo e ações colaborativas nas 
comunidades ou “observando de perto”.

O mapeamento colaborativo tem buscado registrar de for-
ma georreferenciada as remoções e ameaças de remoções em São 
Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá e Diadema. O 
objetivo principal do mapeamento colaborativo é possibilitar a vi-
sibilidade de processos coletivos que implicam no desalojamento 
de pessoas e famílias de seus locais de moradia. Para isso, foi desen-
volvida uma plataforma online, já em funcionamento, vinculada ao 
site do projeto [1], onde qualquer pessoa poderá, a partir de uma 
conexão com a internet, lançar registros de ameaça de remoção 
ou remoção de forma interativa. Esses registros, vinculados a um 
pequeno questionário, são georreferenciados e formam um banco 
de dados que pode ser baixado por qualquer pessoa que acesse 
o site. A ideia é que a plataforma seja apropriada especialmente 
pelas famílias que têm sofrido ameaças e remoções, movimentos 
de luta por moradia, por pesquisadores do tema e defensores de 
direitos humanos6.

Durante esta fase do projeto foi possível realizar através do 
mapeamento, na escala de um conjunto de municípios da grande 
São Paulo, uma visão geral das remoções no território metropolita-
no assim como a proposição preliminar de uma tipificação dessas 
remoções (razões; atores envolvidos; procedimentos). Por outro 
lado, ao observarmos de perto esses processos, identificamos que 
se trata, sempre, de populações extremamente vulneráveis cuja 
situação se relaciona a múltiplas dimensões da sua precariedade 
habitacional que muitas vezes tem origem em múltiplos despe-
jos e remoções: o despejo do aluguel, formal ou informal; a super 
densidade dos lotes de origem, quer seja em favelas consolidadas 

6   www.observatorioderemocoes.fau.usp.br

http://www.observatorioderemocoes.fau.usp.br
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ou em conjuntos habitacionais;a situação de rua; população car-
cerária. Este primeiro esforço de mapeamento produziu um ban-
co de dados empíricos e georreferenciado, considerável e único, 
sobre 671 comunidades em assentamentos precários, removidas 
ou ameaçadas de remoção, entre os anos 2010 a 2016, em largas 
porções da região da Grande São Paulo. Os registros contabilizados 
das remoções e ameaças de remoções foram confrontados com pe-
rímetros de: obras de infraestrutura (metrô, monotrilho, rodovias: 
Rodoanel, Rodovia dos Imigrantes); projetos de urbanização de 
favelas e de provisão de habitação de interesse social; Operações 
Urbanas Consorciadas; projetos de parques, parques lineares e re-
cuperação de mananciais. Só 14,33% dessas comunidades não se 
encontram em nenhum desses perímetros.  

Construíram-se ao mesmo tempo instrumentos de comu-
nicação para divulgar resultados do projeto: 

i. Plataforma digital colaborativa que se encontra ativa e 
aberta para denúncias e registros realizados e realizá-
veis por qualquer usuário no site (blog): https://www.
observatorioderemoções.fau.usp.br/mapa-denuncias. As 
denúncias dizem respeito a territórios em processos de 
remoção ou ameaçados, nos quais foram ou poderão ser 
desrespeitadas as condições de moradia digna em municí-
pios da RMSP. Os dados e informações produzidos e dispo-
níveis na plataforma tratam das práticas e procedimentos 
adotados por políticas públicas e ações privadas quando 
se relacionam com os processos de remoção. A construção 
da plataforma é desenvolvida desde 2015 e este processo 
contou com oficinas e diálogos com moradores de áreas 
ameaçadas, movimentos de moradia e advogados popula-
res. Sua publicação online marca uma etapa importante 
do Observatório de Remoções em que usuários, lideran-
ças, moradores de comunidades e pesquisadores contri-
buem para o crescimento e consolidação do mapeamento.
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ii. Página na rede Facebook7 que atualmente há 1.842 segui-
dores; até o momento (desde setembro de 2015) o site 
teve 19 mil acessos.Este instrumento revelou-se bastan-
te efetivo em campanhas de chamamento de voluntários, 
como, por exemplo, o mutirão de mapeamento da comuni-
dade Douglas Rodrigues.

iii. “Pílulas”: pequenos vídeos online para informar os leito-
res do blog e do Facebook sobre a situação dos atingidos 
por remoções na RMSP.  

Na escala do Observando de Perto: estudos 
de casos

Para uma compreensão mais abrangente e aprofundada 
das circunstâncias em que ocorrem, dos atores envolvidos e das 
causas e consequências das remoções, faz-se essencial uma apro-
ximação junto a grupos e comunidades vulneráveis e que estão sob 
ameaça. Por outro lado, as remoções, assim como outros processos 
que afetam diretamente as condições de vida da população de baixa 
renda, no mais das vezes, foram e tem sido documentados a partir 
do olhar de pesquisadores, jornalistas, acadêmicos, muitas vezes 
solidários, mas que não fazem parte das comunidades vulneráveis.

A atuação a partir da escala “Observando de perto” no âm-
bito de ações colaborativas com as comunidades afetadas permitiu: 
compreender em parte o significado das remoções na vida das fa-
mílias sob a atual conjuntura; incorporar o olhar do ponto de vista 
de quem esta sob a ameaça da remoção. 

A observação de perto, inserida no âmbito do Observató-
rio de Remoções, utiliza o método de pesquisa-ação para denunciar 
casos de violação de direitos, a provisoriedade e precariedade no 

7   https://www.facebook.com/observatorioderemocoes



46

atendimento habitacional, as ameaças que pairam sobre famílias 
que são parcamente informadas sobre seus destinos, visando a pro-
dução de contranarrativas e uma contracartografia que elucide a 
ação dos agentes destas transformações espaciais, a territorializa-
ção de recursos e processos que têm sido tradicionalmente pouco 
publicizados, pouco discutidos publicamente.

Para além da exploração analítica do caso para fins de pes-
quisa, a ação do Observatório também pode, em conjunto,com os 
atingidos , produzir contrapropostas/alternativas à remoção assim 
como um maior conhecimento da realidade sócio-espacial dos as-
sentamentos ameaçados, instrumentalizando esta população, no 
sentido do seu fortalecimento na disputa pelo direito à moradia 
digna e à cidade.

O texto a seguir registra a reflexão da equipe do observa-
tório sobre esta experiência, tanto na escala do mapeamento como 
do Observando de Perto.

Motivos de remoção e territórios: reflexões

Apresentação dos motivos

A categoria mais frequente de motivação para a ameaça de 
remoção ou remoção presente em nosso banco de dados, com qua-
se 50% das ocorrências (413 casos), são processos, projetos e obras 
de urbanização de favelas, conforme o Mapa 3. Essa motivação apa-
rece inflacionada em nosso mapeamento porque entendemos como 
ameaça toda favela com previsão de reassentamento que constava 
na base HABISP, incluindo os assentamentos vinculados aos Pro-
gramas Mananciais e Renova São Paulo. Importante mencionar, jus-
tamente devido à proeminência dos dados do HABISP que 87% dos 
casos de urbanização de favelas em nosso banco de dados – isto é, 
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361 casos dos 413 – referem-se a ameaças de remoção, referentes a 
projetos e expectativas, e não a remoções já realizadas.

A urbanização de favelas é geralmente entendida pela lite-
ratura específica não como um processo de deslocamento e remo-
ção, mas como um processo de consolidação, e qualificação urbana, 
com implantação de infraestrutura básica (saneamento, água, ener-
gia, asfaltamento etc.), bem como sua integração à “cidade formal”. 
A urbanização de favelas é considerada uma pauta historicamente 
progressista também pelos movimentos organizados em torno dos 
direitos dos favelados e ativistas da luta pela reforma urbana. No 
entanto, o que nossa pesquisa revela é que mesmo em tais projetos 
de urbanização tem havido remoções de famílias com violações de 
direitos. Chamamos atenção para o fato de que o que é comumen-
te chamado na literatura de qualificação urbana e consolidação de 
assentamentos precários coloca as famílias sob ameaça de remo-
ção e/ou as remove de seus locais de moradia – remoções cujos 
motivos, inclusive, são passíveis de questionamento e poderiam 
eventualmente ser evitados ou acomodados no interior do próprio 
assentamento.

O segundo motivo mais frequente de ameaça de remoção e 
remoção, implantação de área verde, é uma tipologia que, em nos-
sa base de dados, só ocorre em São Paulo. O HABISP identifica o 
Programa 100 Parques para São Paulo, da Gestão Gilberto Kassab 
(2006-2012), que previa a criação de parques lineares, e portanto 
muitas favelas localizadas em beiras de córregos estavam marcadas 
para serem removidas. O Mapa 4 mostra os casos de implantação 
de área verde identificados em nosso levantamento, sobrepostos 
ao desenho da hidrografia da cidade de São Paulo, mostrando o 
quanto vários parques planejados se localizam sobre margens de 
córregos atingindo favelas ali implantadas.

O terceiro motivo que apareceu com mais frequência são 
áreas sob impacto de Operações Urbanas Consorciadas (OUC), 
parcerias público-privadas voltadas para a transformação urbana 



Mapa 3: Distribuição territorial de ameaças de remoção 
e remoções devido a urbanização de favelas.



Mapa 4: Distribuição territorial das ameaças de remoção e 
remoções devido à implantação de área verde. Destaque 

para a base da hidrografia da cidade de São Paulo.
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orientadas como frentes de expansão do mercado imobiliário, e, 
mais particularmente, em São Paulo,onde atua com mais intensida-
de o capital imobiliário financeiro. Apesar dos perímetros de várias 
OUCs, como veremos adiante, incluir favelas, as intervenções nes-
tas não têm sido orientadas pelo direito à moradia e pela justiça 
fundiária via reassentamento adequado, que entendemos conter: o 
consentimento da família removida e o mínimo tempo para o reas-
sentamento se este não puder ser imediato, e, de preferência, pró-
ximo à moradia anterior; ou urbanização e regularização fundiária. 
Dos registros, destacamos três perímetros: OUC Água Espraiada, 
OUC Água Branca, e OUC Bairros do Tamanduateí, conforme o Mapa 
5. Frisamos que os registros na base de dados expressam o movi-
mento de 2010 a 2015; entretanto é notório que tanto a Operação 
Urbana Faria Lima como a Água Espraiada já removeram muitas 
famílias em períodos anteriores a esse, que não abarcam o escopo 
do nosso projeto.

Nosso banco de dados, via plataforma colaborativa, reúne 
102 casos de remoção ou ameaça de remoção em decorrência de 
ações possessórias promovidas por proprietários de terrenos ou 
edifícios ocupados, sendo que 97 deles são casos de reintegração 
de posse, e 5 são casos de imissão na posse. As reintegrações de 
posse são ações possessórias que envolvem disputas pela posse, 
podendo envolver atores públicos e privados; as imissões na pos-
se, por sua vez, são declarações judiciais de posse em processos de 
desapropriação e em favor exclusivo de um ente público que pro-
moveu o depósito judicial de 80% do valor do imóvel em favor do 
desapropriado. Mais de 50% dos 102 casos se referem a imóveis 
particulares ocupados e se concentram na região central da cidade, 
conforme o Mapa 6.

Sabemos que o volume de casos de remoções em ações pos-
sessórias é expressivo porque praticamente todos os dias a grande 
imprensa noticia algum caso de reintegração de posse com despe-
jos coletivos, na capital e no ABC. No entanto, as reintegrações de 
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posse realizadas por demanda de proprietário de terreno ocupado 
chegaram à nossa base de dados principalmente por meio de mo-
vimentos de moradia, ONGs e através da mídia. Sem ter disponíveis 
bases de dados oficiais – diferentemente dos supracitados casos 
das operações urbanas, das urbanizações de favelas e das implan-
tações de área verde –, optamos pela criação um elemento compa-
rativo partindo da base E-Saj – portal de serviços do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo8– e seus registros de sentenças das 
reintegrações de posse.

A experiência com os levantamentos de sentenças de pri-
meiro grau, na base de dados E-Saj permitiu romper, ao menos 
superficialmente, com o problema da falta de informações sobre 
o volume de casos judiciais entre particulares distribuídos no terri-
tório. Com um levantamento das sentenças de primeiro grau, profe-
ridas por juiz singular, foi possível verificar conflitos fundiários ju-
dicializados que causam remoções em São Paulo,a partir do ano de 
2010 e nas cidades Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo 
e Mauá a partir de 2013. 

As decisões de juízes de primeiro grau foram territorializa-
das para indicar em que regiões de São Paulo e em quais municípios 
do Grande ABC as demandas judiciais que causam remoções, como 
despejos (regidos pela Lei de Locações) e reintegrações de posse 
(regidas pelo Código de Processo Civil), ocorrem com mais inten-
sidade (ver Mapas 7 e 8). Para organizar o conjunto das sentenças 
no território, sobretudo na cidade de São Paulo, onde a Comarca 
é divida em 14 Fóruns Regionais foi, inicialmente, produzido um 
cartograma com os limites dos 14 Fóruns Regionais da Comarca 
de São Paulo. Na delimitação temporal da busca lembramos que as 
sentenças relativas aos processos na capital começaram a ser dis-
ponibilizadas no ano de 2010, que coincide com o primeiro ciclo de 
registros do observatório de remoções (2010-2012), e as sentenças 

8    Disponível em <https://esaj.tjsp.jus.br>. 

https://esaj.tjsp.jus.br


Mapa 5: Distribuição territorial das ameaças de remoção e remoções 
em áreas de impacto de Operações Urbanas Consorciadas.



Mapa 6: Distribuição territorial das ameaças de remoção 
e remoções devido a reintegrações de posse a partir de 

demanda de proprietário de terreno ocupado. 



Mapa 7: Distribuição territorial das sentenças de despejo por falta 
de pagamento de imóveis particulares em 14 Fóruns Regionais 

da Comarca de São Paulo e Comarcas do Grande ABC.



Mapa 8: Distribuição territorial das sentenças de reintegrações 
de posse em imóveis particulares em 14 Fóruns Regionais da 

Comarca de São Paulo e Comarcas do Grande ABC.
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para os conflitos nas Comarcas do Grande ABC a partir do ano de 
2013, neste sentido não será possível uma comparação entre as Ci-
dades, ou Comarcas, pesquisadas.

Optamos em produzir cartogramas considerado totais ge-
rais por comarca ou foro regional. Na análise da Comarca de São 
Paulo, verificou-se existir diferenças territoriais em relação à ex-
tensão dos 14 Fóruns Regionais. Neste sentido, optou-se pela leitu-
ra de densidade, onde o número de sentenças de cada regional foi 
convertida pela área em km² da comarca respectiva.

O despejo por falta de pagamento de imóveis locados para 
moradia é um indicador de problema habitacional bastante comum 
na narrativa de grupos e movimentos de luta por moradia que 
acompanhamos ao longo do projeto. O indicador se relaciona di-
retamente à renda da família. Assim, o despejo e o risco de despejo 
da moradia alugada, é apontada como causa fundamental de cres-
cimento dos números de famílias sem teto, engrossando as fileiras 
das ocupações que reivindicam moradia e reforma urbana. 

O levantamento de sentenças buscou inicialmente verifi-
car a distribuição de sentenças de despejo por falta de pagamento. 
O despejo por falta de pagamento é uma causa de remoção indivi-
dual pelo despejo forçado, atingindo individualmente mas poden-
do também causar o despejo de um grupo, como caso, dos imóveis 
encortiçados. Portanto apesar de individuais – e portanto não ma-
peados – a escala de produção de sentenças de despejos por falta de 
pagamento foi investigada a partir da divisão das cidades mapea-
das, chamadas especificamente de Comarcas.

Para o levantamento das sentenças de despejo por falta de 
pagamento, decorrentes da Lei de Locações, consideramos, na base 
de dados E-Saj, todas as hipóteses de aluguel residencial, excluindo 
da contagem de decisões, nos Fóruns Regionais e Comarcas, todas 
as sentenças de despejo decorrentes de locações não-residenciais, 
ou seja,todos os resultados para as sentenças com os verbetes 
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comércio ou “imóvel comercial” ou “locação comercial” foram ex-
cluídas da tabulação. 

Revela o cartograma das sentenças de despejo por falta de 
pagamento que, com base em totais, as regiões Norte (Fórum Re-
gional de Santana) e depois Centro (Fórum Central) e Sul (Fórum 
Regional de Santo Amaro) apresentam maior número sentenças 
de despejos em relação às demais regiões da cidade. Quando me-
didos os mesmos totais, mas considerando densidades territoriais, 
de acordo com a área das jurisdições regionais, as regiões Norte 
(Fórum Regional de Santana), Leste (Fórum Regional do Tatuapé) 
e Sul (Fórum Regional do Jabaquara) apresentam os números mais 
expressivos de decisões de despejo.  

Estes números representam a existência de um movimento 
especulativo de alta de preços de imóveis em regiões próximas ao 
centro, particularmente aquelas que possuem projetos de expan-
são de metrô (Tatuapé e Vila Prudente), Operações Urbanas Con-
sorciadas (Jabaquara e Vila Prudente) estando também sujeitas a 
implantação de obra de infraestrutura - como é o caso do Rodoanel 
(Trecho Norte, em Santana).

Para territorializar a jurisdição pelo volume ações posses-
sórias, partindo das decisões de primeiro grau divididas por Fóruns 
Regionais e comarcas dos municípios de São Bernardo do Campo, 
Diadema, São André e Mauá, foram consideradas as sentenças re-
sultantes para reintegrações de posse, excluídas as hipóteses de 
“arrendamento mercantil” ou leasing ou “busca e apreensão” ou 
“bem móvel” cujos conflitos decorrentes também geram reintegra-
ções de posse, ou ações possessórias. Os resultados alcançados de-
monstraram o que o nosso mapeamento também revelou, a partir 
dos informes dos movimentos de moradia: um expressivo volume 
de conflitos possessórios (individuais e coletivos) no centro da ci-
dade de São Paulo.

Desta forma, 90% do nosso banco de dados apresenta 
esses quatro motivos, ou tipologias, de remoções e ameaças de 
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remoção, como mencionadas: urbanização de favelas; implantação 
de área verde; área de impacto de operação urbana; ações posses-
sórias promovidas por proprietários de terrenos ou edifícios ocu-
pados (esta última incluindo casos de reintegração de posse e de 
imissão na posse), conforme o Mapa 9.

Outras motivações também apareceram, embora com me-
nos frequência: obras de infraestrutura; Área de Proteção Perma-
nente/Área de Preservação Ambiental (APP/APA); área de risco; 
e faixa de domínio de rodovia, conforme o Mapa 10. No que diz 
respeito à obra de infraestrutura, chamamos a atenção aos casos 
nas áreas do entorno do projeto do Rodoanel Norte e dos proje-
tos de monotrilhos e metrô. As áreas em APP/APA concentram-se 
nas áreas de proteção aos mananciais, especialmente na área da 
Billings/Guarapiranga.

Mantivemos a categoria “área de risco” pela justificativa 
que nos chegou como motivação alegada da remoção; importan-
te perceber que elas se concentram em Santo André e que a jus-
tificativa é da Prefeitura de Santo André, como área de risco não 
consolidável ou consolidável com remoção. Os casos de ameaça ou 
remoção sob alegação de áreas de faixa de domínio de rodovia são 
casos em Diadema, nas rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes, 
da Ecovias.

A partir da análise destas motivações, optamos por rear-
ranjá-las em três grupos de razões para remoção: (i) áreas incluídas 
em projetos públicos ou de parcerias público-privadas (operações 
urbanas; de implantação de áreas verdes; obras de infraestrutura; 
e urbanização de favelas) (81%); (ii) áreas de restrição/proteção 
normativa (APP/APA, faixas de domínio de rodovias; áreas de risco 
geotécnico) (7%) e (iii) áreas em disputa judicial de propriedade 
(reintegrações de posse a partir de demanda de proprietário de ter-
reno ocupado e imissões na posse) (12%), que se distribuem terri-

torialmente conforme o Mapa 11.



Mapa 9: Distribuição territorial das ameaças de remoção e remoções com 
os quatro casos mais frequentes: urbanização de favelas; implantação 

de área verde; área de impacto de operação urbana; reintegrações 
de posse a partir de demanda de proprietário de terreno ocupado.



Mapa 10: Distribuição territorial das ameaças de remoção e remoções 
sob justificativa de obra de infraestrutura; área de preservação ambiental/

proteção permanente; área de risco; e faixa de domínio de rodovia.



Mapa 11: Distribuição territorial das ameaças e 
remoções a partir de três grandes grupos.
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Cruzando os motivos: territorialidades e seus efeitos 

Entendemos que o que chamamos ao longo deste texto de 
motivos de remoção, no entanto, não são excludentes entre si nem 
revelam os processos e conflitos que marcam a política urbana e a 
estruturação das nossas cidades. Chamamos atenção, então, para 
algumas interpretações possíveis a partir da leitura da distribuição 
territorial das remoções na metrópole, de processos de reestrutu-
ração urbana em curso. 

Uma primeira questão de nossa pesquisa é: quem está sen-
do removido e o que os dados oficiais não revelam? O que tanto 
nosso banco de dados como nossos casos do “Observando de perto” 
evidenciam é que não há um único alvo de remoção ou de ameaça 
de remoção no que diz respeito ao tempo de existência das favelas 
e comunidades e seu grau de consolidação: estão sendo removidas 
ou sob ameaça de remoção tanto favelas que existem há muito tem-
po – mais de vinte, trinta, cinquenta anos – quanto ocupações no-
vas. Veja-se, por exemplo, um de nossos trabalhos de mapeamento 
colaborativo ou “Observando de perto”, as favelas da Rede Comuni-
dade Água Espraiada (ver Tabela 2).

Maria Fernandes, moradora da favela Bernardino de Cam-
pos, na Água Espraiada, conta que há trinta anos mora na região: 
“Antes, na outra viela, e já [morava] há muitos anos aqui”. Lembra 
quando “Maluf fez a avenida”. Antes, ainda, morava no Parque Santo 
Antônio. Dona Ercília também mora na região desde antes da aveni-
da, assim como Seu Eraldo, que mora desde 1991 e lembra: “era de 
paralelepípedo”. A criação da hoje Avenida Prof. Roberto Marinho, 
zona sul de São Paulo,  é um marco temporal que aparece como 
divisor dos modos de vida das famílias: antes e depois da avenida. 
Importante considerar que uma obra de infraestrutura como essa 
valorizou a região, especialmente por encurtar o tempo necessá-
rio de deslocamento para algumas regiões da cidade. Alguns mo-
radores, como Golô, foram removidos de suas casas e indenizados 



Tabela 2 : Tempo de existência das favelas na região da Água Espraiada.
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quando da criação da Avenida, em 1994. Com a indenização, Golô 
continuou na região e comprou uma casa mais pra cima – saiu do 
Fedoro (assim batizada por ser uma área com forte odor do córrego 
poluído) e mudou pro Cheiroso (uma área topograficamente mais 
alta, e aonde o mau cheiro não chegava). 

Assim como Golô, outros moradores também receberam 
indenização quando foram removidos por conta da Avenida. As 
opções, contaram-nos os moradores, era receber 1500 reais, 3 mil 
reais ou uma unidade habitacional em Cidade Tiradentes, situada 
no extremo leste de São Paulo. Alguns moradores que receberam 
indenização, como é o caso de Golô, se deslocaram entre favelas e 
áreas da região. No entanto, por já terem recebido uma vez, se fixa-
vam residência em outra área que seria removida mais adiante, não 
podiam ser indenizados novamente. Essas histórias correspondem 
a um primeiro território que emerge da leitura do mapeamento: 
a expansão do polo corporativo da zona sul, que tem início com a 
extensão da Av. Faria Lima, na década de 1990, e impacta a vida 
e a permanência de moradores como Golô na região da Água Es-
praiada. Neste, a combinação de obras viárias e de mobilidade e 
operações urbanas, aliadas a uma ação intensa do polo corporativo 
financeiro, define uma região aonde, se de um lado, a permanência 
de assentamentos populares vai ficando cada vez mais comprome-
tida, de outro, a audiência de solução habitacional definitiva vai de-
senhando um percurso de migrações de favelas mais consolidadas 
para núcleos novos na mesma região.

Um segundo território corresponde à zona sul, mais es-
pecificamente à região de proteção dos mananciais, atualizando 
um conflito que perdura pelo menos desde os anos 1990, e que o 
Programa Mananciais, desde então, busca, sem êxito até o momen-
to, resolver. Trata-se do conflito de difícil equação entre demanda 
por moradia e preservação ambiental, já que se refere a famílias de 
baixa renda morando precariamente em áreas de proteção aos ma-
nanciais de abastecimento de água da grande São Paulo. No Mapa 
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12, incorporamos a mancha da área de proteção aos mananciais, e o 
que vemos é que muitas favelas marcadas tanto como alvo de urba-
nização quanto como removidas para implantação de área verde (e 
não só as categorizadas como APP/APA) encontram-se em área de 
proteção dos mananciais, configurando então este território como 
um daqueles aonde se encontram hoje populações alvo de remoções 
e portanto um dos territórios de concentração destes processos.

Por fim, destacamos a região onde está sendo implantado 
o trecho norte do Rodoanel como um território em reestruturação, 
provocando remoções, assim como a constituição de novos assenta-
mentos precários, como veremos adiante. Cruzando nossos dados 
de pesquisa com as informações do projeto “Estratégias e instru-
mentos de planejamento e regulação urbanística voltados à imple-
mentação do direito à moradia e à cidade no Brasil”, desenvolvido 
também no Labcidade/FAUUSP, verificamos que a área no trecho 
de obra do Rodoanel norte consolida-se como uma das atuais fren-
tes de expansão do complexo imobiliário financeiro – com novas 
características, ligadas à expansão dos investimentos em galpões e 
atividades de logística. 

Historicamente, a área de concentração do complexo imo-
biliário financeiro na cidade de São Paulo foi a região centro-su-
doeste, que, como vimos no primeiro exemplo apontado, ainda está 
em franca expansão, especialmente a região da Operações Urbana 
Consorciada Água Espraiada. Os produtos imobiliários dessa ex-
pansão, especialmente nos anos 1990, foram torres corporativas, 
hotéis de bandeira internacional, shopping centers e centros de 
convenções. Atualmente, essa expansão está adquirindo novos 
desenhos e, na zona norte, tem se expandido com a implantação 
de galpões logísticos (veja Mapa 13). Essa reestruturação urbana 
e do capital provoca mudanças no entorno, como uma valorização 
do preço da terra que produz efeitos por toda a zona norte, inclu-
sive na região mais próxima da região central, uma vez que os in-
vestimentos acumulados na região e a própria obra do Rodoanel 



Mapa 12: Rodoanel e Mananciais: territórios de 
ocorrências de remoções e ameaças.



Mapa 13: Frentes de expansão do complexo imobiliário financeiro na 
metrópole e concentração de remoções e ameaças de remoção.
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agregam rapidez ao tempo de deslocamento na cidade para acesso 
a serviços para boa parte da região. Neste sentido, não houve sur-
presa ao perceber, em comparação com a supracitada pesquisa no 
Tribunal de Justiça, o expressivo volume de sentenças de despejo, 
por totais e por densidade, neste mesmo perímetro.

No relatório produzido pelo Observatório de Remoções 
na primeira fase da pesquisa, em 2012, identificando já o processo 
e implantação do trecho norte do Rodoanel como territorialidade 
que produziria efeitos e combinaria motivos para remoções, lê-se: 
“[...] Os efeitos sobre o preço da terra e dos imóveis já se fazem sen-
tir na Zona Norte da cidade de São Paulo desde 2011, no qual só 
com a perspectiva de realização da obra do Trecho Norte do Rodoa-
nel a região registrou o maior aumento imobiliário da cidade, cerca 
de 28%.” (Observatório de Remoções, 2012). Se esse aumento do 
valor imobiliário na região já foi expressivo há alguns anos atrás, 
no período mais recente, isso tem adquirido proporções ainda mais 
gritantes. Temos, a partir de nossa pesquisa, três indicadores que 
confirmam essa hipótese já anunciada em 2012 no relatório supra-
citado. O primeiro refere-se à pesquisa conduzida nos Tribunais de 
Justiça como exposto acima, e que indica que a Zona Norte foi uma 
das regiões com maior volume de sentenças de despejo por falta de 
pagamento de aluguel, especialmente nas regiões de Santana e Fre-
guesia do Ó. O segundo indicador é empírico, observado a partir de 
nossa pesquisa de campo na ocupação Douglas Rodrigues, região 
da Vila Maria. Finalmente visitas a campo realizadas pelo consultor 
do projeto, Roberto Benedito Barbosa também indicam mudanças 
importantes na região.

A ocupação Douglas Rodrigues, na Vila Maria, zona norte 
de São Paulo, próximo à região central (Figura 4), foi uma das áreas 
de atuação do Observatório em parceria com movimentos de mora-
dia na linha de pesquisa “Observando de perto”. Uma das atividades 
que desenvolvemos em conjunto com os moradores e o Movimento 
Independente de Habitação da Vila Maria, que organiza a ocupação, 
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Figura 4: Foto aérea da região da Vila Maria, com destaque 
para a ocupação Douglas Rodrigues (em amarelo). Vê-
se ao sul a marginal Tietê e a oeste, a Rodovia Dutra.

foi um mapeamento georreferenciado com survey aplicado a cada 
casa, vinculando os moradores, as características sócio-demográfi-
cas dos domicílios. 

Uma das informações que nos chamou a atenção nos resul-
tados do survey foi a quantidade de famílias que, antes de residir 
na Douglas Rodrigues, moravam no entorno da ocupação (53,26% 
das famílias que responderam nosso questionário, conforme Figura 
5), entendendo entorno como englobando as seguintes localidades: 
Área 4; Chácara Bela Vista; Cidade Nova; Cingapura; Favela Funerá-
ria; Jardim Andaraí; Ocupação Marconi; Parque Novo Mundo; Par-
que Vila Maria; e Vila Maria.

Outra informação relevante diz respeito às famílias que 
foram morar na ocupação porque não conseguiam mais pagar o 
aluguel: trata-se de 65,5% das famílias do total de questionários 
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Figura 5: Local de residência anterior das famílias que moram na 
Ocupação Douglas Rodrigues, destacando os bairros do entorno.

respondidos. Cruzando ambas as informações – os motivos que le-
varam as pessoas a ir morar na ocupação e onde moravam antes –, 
vemos que 75% das famílias que moravam no entorno foram morar 
na ocupação por problema de renda, não podendo mais arcar com 
despesas de aluguel. A renda insuficiente para o pagamento de alu-
guel, uma das raízes do problema habitacional no país, neste caso, 
se combina com um processo de reestruturação urbana que redefi-
ne toda uma região da cidade, impossibilitando que esta continue a 
abrigar populações de menor renda que até então ali se localizavam.

Ainda em relação à zona Norte da cidade, o consultor Ro-
berto Benedito Barbosa realizou uma série de visitas na região e 
constatou que na direção da Rodovia Fernão Dias, antes e depois do 
Rodoanel, no Jardim Joana D’arc e Jardim Fontalis, próximo a subes-
tação de Furnas, é possível enxergar da Rodovia um mar vermelho 
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Tabela 5: Razão da chegada na ocupação (apenas para as famílias 
que vieram do entorno). *NSA = não sabe/não respondeu.

As construções são, em geral, contiguas ao Rodoanel e nas 
margens da Fernão Dias. Os processos de ocupação na maioria das 
vezes são espontâneos e quando você encontra uma liderança local, 
em geral não possui qualquer relação com os Movimentos de Mo-
radia organizados.  

razão de chegada das famílias  
que vieram do enterno

total (%)

Problema de renda 75,89

Questões familiares 9,88

Remoção 3,95

Sair da coabitação 4,35

Mudou de cidade ou estado NSA

Situação de rua NSA

Outros/Não sabe/Não respondeu 3,75

Total 100

razão de chegada total (%)
Problema de renda 65,5

Questões familiares 10,5

Remoção 6,8

Sair da coabitação 4,7

Mudou de cidade ou estado 2,0

Situação de rua 1,9

Outros/Não sabe/Não respondeu 8,4

Total 100

de barracos que se perdem na vista do horizonte e passando para 
o outro lado da construção do Rodoanel na Avenida Zezefredo Fa-
gundes e na margem direita da Rodovia. Praticamente toda semana 

surge um novo assentamento.

Tabela 4: Razão da chegada na ocupação.



A presença destes novos assentamentos precários na re-
gião corrobora a tese de que parte importante da atual dinâmica 
habitacional da metrópole tem a ver com processos que combinam 
o aprofundamento da crise econômica com o os processos de rees-
truturação urbana que aumentam o valor dos imóveis e aluguéis 
em determinadas regiões da cidade, dificultando os segmentos de 
renda mais baixa a arcar com os custos dos aluguéis e impossibili-
tando os novos núcleos familiares que se formam de acessar uma 
moradia em área já consolidada, formal ou informal. No limite, isso 
tem levado a um aumento expressivo no número de famílias que 
cotidianamente se engajam em novas ocupações espontâneas, pro-
movidas por grupos que não possuem vínculos com os movimentos 
sociais organizados. 

Do outro lado da região norte, no sentido norte e oeste da 
construção do Rodoanel, na região de Perus, Jaraguá, Brasilândia, 
Jardim Paulistano, em lenta construção segue-se o mesmo cená-
rio de degradação socioambiental, de abandono e de ocupações 
aceleradas.

Na região de Perus e Brasilândia e do Jardim Paulistano, 
mais acidentada topograficamente pela presença de vales e morros, 
nada parece estancar o avanço das ocupações que se constitui num 

Figura 6: Ocupação Paris – Zona Norte – Trecho Norte do Rodoanel.



movimento quase ininterrupto rumo à Serra da Cantareira, aden-
trando outras regiões ambientalmente frágeis (áreas de parques, 
APPs, etc.), desmentindo as previsões do Governo do Estado de 
São Paulo que afirmavam que os trechos norte e oeste do Rodoanel 
iriam servir como uma barreira física para as novas ocupações na 
região – o que claramente não se confirmou.

Na margem esquerda, acima nos morros do Bairro de Tai-
pas, impressiona a vista do entorno pela expansão das ocupações e 
também pelo abandono da periferia, as ruas em geral ainda são de 
terra, há uma enorme dificuldade de acesso à água, praticamente e 
a única presença do Estado nestas regiões é, vez ou outra, de viatu-
ras policiais, e uma enorme quantidade de favelas, novas e antigas, 
que se misturam em um cenário meio marrom e meio cinza dos 
telhados de fibra. 

O fenômeno que se percebe é que quando ocorre uma rein-
tegração de posse ou uma remoção forçada há um desdobramento 
em outras tantas novas ocupações – como uma espécie de “efeito 
dominó”. Como não há solução habitacional, há um novo processo 
de reocupação agora em diversos outros assentamentos.

Figura 7: Ocupação Paris – ao lado do trecho norte do 
Rodoanel – próximo à Rodovia Fernão Dias.



Figura 8: Visão do Trecho Norte do Rodoanel na 
Comunidade do Morro de Taipas (setembro de 2016).

Considerações finais

Um dos avanços do projeto Observatório de Remoções 
do Município de São Paulo e cidades do Grande ABC diz respeito à 
articulação entre o mapeamento remoto com uso de bases de da-
dos variadas e a frente de mapeamento colaborativo, o âmbito do 

Figura 9: Morro de Taipas (setembro de 2016).



“Observando de perto”. O trabalho realizado no período em ques-
tão permitiu consolidar uma base de dados, bem como uma plata-
forma colaborativa de registros de casos de ameaças de remoção e 
remoção, contribuindo para a organização das informações sobre 
remoções e fornecendo insumos para pesquisas futuras, vis-à-vis 
uma melhor compreensão dos fatores associados, das causas e con-
sequências dos processos de remoção, que como se sabe, impacta 
diretamente centenas de milhares de pessoas na nossa metrópole.

As primeiras leituras decorrentes do banco de dados for-
mado a partir da utilização da plataforma foram aqui apresentadas, 
incluindo os principais motivos alegados para remoção ou ameaça 
de remoção e onde eles se situam georreferencialmente. Cruzando 
essas informações com outras pesquisas (como a frente Observan-
do de Perto, também do OR; a pesquisa com os Tribunais; e a pes-
quisa sobre a frente de expansão do capital financeiro imobiliário, 
chamando atenção para uma de suas frentes, a saber, a vinculada ao 
trecho norte do Rodoanel; todas mencionadas ao longo deste tex-
to), elaboramos leituras, que ainda necessitam de aprofundamento 
a partir de novas investigações complementares, das ameaças de 
remoção e remoção em São Paulo, São Bernardo do Campo, San-
to André, Diadema e Mauá. Apresentamos a área de proteção aos 
mananciais, o Rodoanel e o polo corporativo sul como processos 
territoriais que produzem efeitos e combinam diferentes motivos 
de remoções e ameaças de remoção.

Assim, combinando e buscando a complementação de mé-
todos de pesquisa quantitativos e qualitativos – como entrevistas, 
observação participante, aplicação de survey, levantamento e análi-
ses em arquivos, diálogos com outros pesquisadores, e clipping de 
notícias – foi possível apresentar esta contribuição que permite am-
pliar a compreensão dos processos de remoção e ameaça de remo-
ção, que impactam essencialmente a população de baixa renda. Foi 
possível também investigar sobre as relações entre tais processos 
de remoção e ameaça de remoção e a política urbana e habitacional, 



bem como com as centenas de milhares de vidas desautorizadas a 
se fixar territorialmente na cidade, com a não garantia da seguran-
ça na posse de suas moradas.
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conciliação judicial de conflitos 
coletivos possessórios:  
a experiência de porto alegre

Cláudio Ari Mello

Antecipando-se ao que passaria a prescrever o artigo 565 
do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor apenas em 
março de 2016, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul implantou, no início do ano de 2015, um projeto piloto para 
a conciliação de conflitos coletivos possessórios judicializados. O 
projeto foi implantado no âmbito do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, o CEJUSC, que funciona em várias comarcas 
do Estado, incluindo Porto Alegre. A constituição de um núcleo para 
resolução de conflitos fundiários coletivos decorreu da sensibilida-
de da Corregedoria-Geral de Justiça para a existência e a gravidade 
da questão das ocupações urbanas na Capital do Estado e para a 
necessidade de experimentar métodos alternativos de solução de 
conflitos judiciais em casos desta natureza, visando especialmente 
a proteção e promoção do direito fundamental à moradia. 

No texto que segue, faremos uma síntese da estrutura, dos 
objetivos, das práticas, dos resultados e dos desafios do projeto nos 
seus dois anos de funcionamento. O autor dele participou a partir 
de julho de 2015, representando a Promotoria de Justiça de Habi-
tação e Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado do Rio 
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Grande do Sul. Como poderá facilmente constatar o leitor, o texto 
não tem nenhuma ambição científica. Não há referência à literatura 
sobre os temas nele tratados e tampouco citação de precedentes 
judiciais. Trata-se apenas de um relatório circunstanciado do au-
tor acerca da experiência de execução do projeto, acompanhado de 
algumas projeções pessoais sobre os riscos que a proposta enfren-
tará no futuro. O relatório retrata exclusivamente a visão do autor. 
Os demais membros da equipe, que participaram ou participam do 
núcleo, não têm nenhuma responsabilidade pelas impressões sin-
tetizadas a seguir.

A estrutura do projeto

O projeto é coordenado por um juiz conciliador, que pre-
side a equipe permanente e as sessões de conciliação. A equipe 
permanente é composta por um representante do Ministério Pú-
blico, um representante da Defensoria Pública, um representante 
da Procuradoria Jurídica do Município e outro do Departamento 
Municipal de Habitação. Circunstancialmente, participam da sessão 
técnicos do Município, do Estado e do Ministério Público. Além da 
equipe permanente, participam de todas as sessões os autores das 
ações judiciais e seus advogados e os ocupantes das áreas em con-
flito e seus respectivos advogados. Em alguns casos o autor da ação 
era o Ministério Público, caso em que permaneceu na sessão ape-
nas o promotor de justiça titular da ação. Em outros casos o advo-
gado dos ocupantes era a Defensoria Pública, porém, nestes casos, 
o representante da instituição na equipe permaneceu na audiência, 
tendo em vista que este exerce uma função de imparcialidade no 
que se refere aos interesses imediatos das partes do processo. 

Em alguns casos compareceram às audiências pessoas 
ligadas a organismos e movimentos sociais de defesa do direito 
à moradia. Em alguns poucos casos também estiveram presentes 
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professores e estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul1. A presença de acadêmicos ocorreu especialmente em dois ca-
sos emblemáticos tratados no projeto: as ocupações Lanceiros Ne-
gros e Vila Dique. No primeiro caso, a presença de acadêmicos pare-
ceu ser explicada pela motivação fortemente política do movimento 
social que promoveu a ocupação, o qual procurou desde o princípio 
enfatizar que a mesma tinha como objetivo discutir publicamente 
a política urbana adotada no Estado e no Município, e não apenas 
garantir moradia para os participantes individuais da ocupação. 
A ocupação Vila Dique é situada nas proximidades do Aeroporto 
Salgado Filho e teve grande parte de sua composição reassentada 
para a ampliação da pista do aeroporto. O remanescente da ocupa-
ção vinha sendo objeto de pesquisa de um instituto específico da 
UFRGS, que procurou amparar com dados técnicos os ocupantes na 
preparação para as sessões de conciliação do núcleo. 

Em algumas sessões, vereadores fizeram-se presentes. A 
presença de vereadores foi absolutamente pontual, tendo ocorrido 
apenas uma ou duas vezes até o período em que se aproximavam 
as eleições municipais de 2016; a partir desta data, porém, a par-
ticipação de políticos aumentou significativamente. Em algumas 
sessões, os vereadores pediram e receberam a palavra. Com o início 
do período de propaganda eleitoral, a juíza presidente, com o apoio 
da equipe, decidiu proibir a participação de candidatos a mandatos 
eletivos nas eleições para evitar a instrumentalização das audiên-
cias como estratégia de campanha eleitoral junto aos ocupantes. 
Embora tenha havido resistência de alguns candidatos quando 
comunicados desta decisão, a orientação foi mantida. Sintomatica-
mente, não houve mais tentativa de participação de políticos após a 
passagem do período eleitoral.

1   Não há registro de participação de acadêmicos de outras instituições de ensino 
superior.
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A participação de líderes de entidades e movimentos so-
ciais, acadêmicos e políticos mostrou-se inefetiva nas sessões de 
conciliação em virtude do caráter essencialmente pragmático ado-
tado pela equipe na condução das audiências. De fato, as audiências 
procuram basicamente soluções práticas para o conflito possessó-
rio, mediante acordo de aquisição de áreas privadas, acordos de re-
gularização fundiária e urbanística de ocupações de áreas públicas 
ou ajuste de desocupação pacífica e humanitária dos assentamen-
tos. Normalmente evita-se debate ou discussão sobre questões jurí-
dicas polêmicas, como o conceito de função social da propriedade, 
a normatividade do direito social à moradia, a relação entre direito 
à moradia e direito de propriedade, a aplicação da noção de remo-
ção forçada em ações de reintegração de posse. Procura-se evitar, 
também, na medida do possível, discussões sobre a política urbana 
adotada pelo Município e pelo Estado, bem como debates sobre a 
legislação vigente ou propostas sobre alteração legislativa. A inclu-
são de debates e discussões sobre questões conceituais alteraria 
e certamente frustraria o propósito essencialmente resolutivo de 
conflitos para o qual o projeto foi pensado. Nas poucas vezes em 
que emergiram, as discussões sobre temas dessa natureza mostra-
ram-se infrutíferas e dispersivas.

A participação destes atores, isto é, líderes de entidades e 
movimentos sociais vinculados à luta pela moradia, acadêmicos e 
inclusive lideranças políticas pode ser provavelmente produtiva no 
assessoramento técnico e jurídico a ser alcançado aos ocupantes 
durante todo o processo de conciliação que se desenrola no proje-
to, porém fora das sessões de conciliação. Frequentemente os ocu-
pantes necessitam de informações sobre viabilidade urbanística 
e ambiental para a regularização fundiária das ocupações, e esses 
dados podem ser produzidos e fornecidos pelos referidos atores. 
Noutras ocasiões, quando a desocupação da área é inevitável, eles 
podem auxiliar os ocupantes na apresentação de propostas de so-
luções para o reassentamento ou para o atendimento temporário 
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dos ocupantes. No curso das audiências, contudo, a participação 
destes atores parece ser, de fato, improdutiva, salvo na condição de 
espectadores. 

A participação dos ocupantes foi sempre motivo de aten-
ção por parte da juíza coordenadora do projeto. A sala destinada 
às sessões de conciliação comporta a presença de pouco mais de 
vinte pessoas. As ocupações são compostas invariavelmente de um 
número muito maior de pessoas, quase sempre de centenas e, al-
gumas delas, milhares de ocupantes. O modelo resolutivo adotado 
nas audiências não parece compatível com uma presença aberta e 
ampla dos membros da ocupação, sobretudo em virtude do eleva-
do risco de dispersão e descontrole dos debates. Assim, os ocupan-
tes são estimulados a serem representados pelas suas lideranças 
pré-constituídas. Não foi comum tratar com ocupações dotadas de 
lideranças solidamente pré-constituídas. Assim, normalmente a 
primeira audiência é utilizada para explicar aos membros da ocu-
pação os objetivos do projeto e para sensibilizá-los a constituírem 
lideranças que possam representá-las nas sessões de conciliação. 
Com frequência foi possível observar a dificuldade das ocupações 
de superar as divergências internas entre grupos. Outras vezes, os 
interessados em exercer essa liderança não foram capazes de ob-
ter apoio significativo dos membros da ocupação. De modo geral, 
contudo, as ocupações conseguiram constituir representantes sufi-
cientemente legitimados para os debates.

O acesso ao projeto

O projeto de conciliação de conflitos possessórios coletivos 
foi pensado e é empregado como uma ferramenta de apoio à juris-
dição comum que atua nesta espécie de processo judicial. A estru-
tura e os objetivos do projeto foram apresentados pelo Tribunal de 
Justiça aos juízes de Porto Alegre e oferecidos como um mecanismo 
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alternativo de resolução dos processos judiciais que envolvem con-
flitos coletivos possessórios. Os juízes naturais dos processos não 
estão, evidentemente, obrigados a submeterem ações desta natu-
reza à atuação do núcleo. O remessa do processo é uma decisão 
soberana do juiz da causa. Ele próprio pode presidir a tentativa de 
conciliação no curso do processo. Entretanto, é possível dizer que, 
na medida em que o projeto se tornava conhecido, um número cada 
vez maior de juízes pareceu disposto a confiar no funcionamento 
do projeto.

Quando o juiz natural decide submeter o conflito ao projeto, 
o processo judicial não sofre qualquer paralisação. A sua tramitação 
permanece exatamente a mesma. Contudo, é natural que, nos casos 
em que há ordem judicial de reintegração de posse expedida ou o 
pedido formulado pelo autor ainda não foi apreciado, a reintegração 
seja informalmente suspensa e a apreciação do pedido de liminar 
seja adiada. Esses eventos não fazem parte da sistemática de fun-
cionamento do projeto, embora se possa dizer que ao menos o cum-
primento da ordem de desocupação devesse ser suspensa enquanto 
a conciliação é tentada. Na prática, porém, o risco de haver a rein-
tegração enquanto o conflito está submetido à equipe mostrou-se 
remoto, seja porque a ordem tende a ser sustada consensualmente 
no curso da atuação da equipe de conciliação, seja porque o crono-
grama de cumprimento de mandados de reintegração de posse por 
parte das forças de segurança do Estado é particularmente lento.

O conflito pode e é submetido à atuação da equipe em qual-
quer estágio de tramitação do processo judicial. Assim, o projeto 
recebeu desde processos em que o pedido de reintegração de posse 
ainda não havia sido apreciado, até casos em que o feito se encontra-
va na fase de cumprimento de sentença. Em uma única oportunida-
de postulou-se, e a juíza coordenadora do projeto admitiu a atuação 
da equipe em um caso que se encontrava ainda sob investigação em 
um inquérito civil público, que tramitava junto à Promotoria de Jus-
tiça de Habitação e Ordem Urbanística da capital. A inclusão do caso 
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no projeto se deu a pedido dos representantes do Ministério Público 
e da Defensoria Pública que atuam na equipe. Conquanto esta tenha 
sido a única atuação do núcleo em conflito extrajudicial, a experiên-
cia foi suficientemente bem-sucedida para que se possa, em circuns-
tâncias muito bem selecionadas, utilizar o mesmo recurso no futuro. 

A submissão do conflito à atuação da equipe tem sido fei-
ta preponderantemente por iniciativa do juiz natural do processo. 
Todavia, o caso pode ser submetido ao projeto a partir de requeri-
mento formulado ao juiz da causa pelas próprias partes do proces-
so judicial, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Em mais 
de uma oportunidade, processos foram levados ao projeto por pe-
tição conjunta dos representantes das duas instituições que atuam 
na equipe, formulada nos autos de processos judiciais. Também 
houve casos de pedidos dos ocupantes e em uma oportunidade do 
Ministério Público Federal, instituição estranha à atuação standard 
do projeto, o que revela que o trabalho do núcleo já vem conseguin-
do projeção social. Uma maior projeção pode levar outras institui-
ções, especialmente órgãos públicos que atuam na área de moradia 
e habitação social, como a Caixa Econômica Federal, e entidades e 
movimentos sociais ligados à luta pela moradia a também requere-
rem a atuação da equipe. Em qualquer dessas situações, porém, o 
processo judicial só é encaminhado à equipe de conciliação por de-
cisão do juiz natural da causa, que pode, a qualquer tempo, retirar 
o processo do projeto. 

No primeiro ano de atuação do projeto, em 2015, foram 
submetidos à atuação da equipe apenas processos judiciais que tra-
tavam de conflitos possessórios coletivos entre pessoas privadas. 
A partir do segundo ano passaram a ser aceitos também processos 
envolvendo órgãos públicos e ocupantes privados. Foram atribuídos 
ao projeto ações movidas pelo Município de Porto Alegre, pelo De-
partamento Municipal de Habitação de Porto Alegre e pelo Estado 
do Rio Grande do Sul. Eventualmente houve a inclusão de ações ci-
vis públicas movidas pelo Ministério Público tratando de ocupações 
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urbanas, porém, a experiência não foi suficientemente exitosa. Es-
sas ações visam sempre a regularização fundiária e urbanística de 
ocupações urbanas ou o reassentamento dos ocupantes, quando a 
regularização é inviável. Ocorre que o Município, réu nas ações, co-
municou que não conciliaria em causas desta natureza. Ainda assim, 
não houve uma decisão pela exclusão definitiva dessa possibilidade.

A sistemática inicial de funcionamento do processo de con-
ciliação foi concebida para a realização de duas ou três audiências. 
A primeira audiência apresenta o projeto, a equipe e os objetivos a 
serem perseguidos pelos participantes; a seguir, examina-se a possi-
bilidade de prosseguir com a tentativa de conciliação; caso seja pri-
ma facie viável o acordo, a equipe estimula os ocupantes a constituí-
rem lideranças e formularem propostas de solução. Nas audiências 
seguintes, procura-se obter o acordo. Na medida em que o projeto 
foi sendo executado, foi-se percebendo como possível e necessária a 
realização de outras audiências, de modo que não há mais um limi-
te de audiências conciliatórias. O parâmetro utilizado é a real pers-
pectiva de conciliação entre as partes. Também não há uma regra 
estrita para definir a distância temporal entre as audiências, mas, 
por vezes, algumas semanas entre as audiências são necessárias, 
especialmente para a organização da cooperativa ou da associação, 
para o convencimento dos ocupantes a aderirem a uma proposta de 
compra e para a realização de estudos de viabilidade de uma futura 
regularização fundiária e urbanística do assentamento.

As soluções apresentadas

Considerando que o projeto foi concebido como uma ins-
tância de conciliação de conflitos possessórios de natureza coletiva, 
naturalmente a grande maioria dos processos judiciais submetidos 
ao projeto corresponde a ações de reintegração de posse, movidas 
pelos proprietários públicos ou privados de áreas urbanas. Foram 
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também apreciadas ações reivindicatórias e, como vimos, ações ci-
vis públicas que tratavam de regularização fundiária e urbanística 
de áreas públicas ocupadas. 

Quando se trata de conflito coletivo entre pessoas priva-
das, a principal solução oferecida na conciliação é a mediação para 
a aquisição da área ocupada por parte dos ocupantes. Na primeira 
audiência, a juíza presidente questiona o proprietário se ele possui 
interesse na venda do terreno e se os ocupantes têm interesse na 
compra; caso as partes externem interesse na negociação, abre-se 
a etapa de mediação. Neste caso, os ocupantes são incentivados a 
constituírem cooperativa habitacional ou associação de moradores 
que tenha condições de adquirir a totalidade da área ocupada, para 
que depois possa requerer a regularização fundiária da gleba adqui-
rida junto ao órgão competente do Município. O Departamento Mu-
nicipal de Habitação de Porto Alegre dispõe de especialista em cons-
tituição de cooperativas habitacionais, sendo que este profissional 
não apenas acompanha as sessões, como está à disposição das par-
tes para orientação na formação deste tipo de entidade. Por razões 
óbvias não se oferece aos ocupantes a possibilidade de compra dos 
terrenos que ocupam individualmente, já que, não havendo o prévio 
parcelamento da gleba, a regularização fundiária seria inviável.

As áreas ocupadas são, com frequência, de grandes dimen-
sões; além disso, muitas vezes são situadas em regiões urbanas 
valorizadas, portanto, possuem alto valor de mercado. Por isso, a 
negociação para a aquisição da área pelos ocupantes precisa en-
frentar a dificuldade dos ocupantes em se comprometerem com o 
pagamento de uma dívida de alto valor. Geralmente, os proprietá-
rios que aceitam vender a área têm se mostrado flexíveis em rela-
ção ao valor de venda das áreas ocupadas. Eles percebem a difi-
culdade em obter a devolução da área e, assim, tendem a aceitar 
um valor menor do que o suposto valor de mercado da gleba. A 
principal dificuldade parece ser, de fato, a incapacidade financeira 
dos ocupantes para efetuar o pagamento. Como não existem linhas 
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de financiamento em instituições financeiras para este tipo de ne-
gócio, a compra precisa ser feita integralmente com recursos pró-
prios. Os acordos bem-sucedidos envolveram sempre o pagamento 
parcelado do valor do negócio. A cooperativa ou a associação cons-
tituída pelos moradores adquire a totalidade da área ocupada, com-
prometendo-se a pagar o valor total da gleba em prestações, e cada 
morador compromete-se a pagar à cooperativa ou à associação o 
valor da sua respectiva parcela mensal pelo mesmo tempo ajustado 
com o vendedor. Após a aquisição, a entidade constituída requer a 
regularização fundiária junto à Prefeitura Municipal. Feito o acor-
do, o processo é devolvido ao juiz da causa.

Nas situações em que o proprietário da área não demons-
tra interesse na venda, ou a negociação fracassa e existe decisão ju-
dicial de reintegração de posse em vigor, a equipe procura interme-
diar a desocupação pacífica dos moradores. Neste caso, o principal 
argumento de convencimento para a conciliação consiste na con-
cessão de um prazo razoável para que os ocupantes desocupem a 
área. Neste momento, os representantes do Município são instados 
a participarem ativamente do processo de desocupação, mediante 
a proposição de soluções alternativas para os ocupantes, como a 
desapropriação da área ocupada, o reassentamento dos ocupantes 
e a oferta de aluguel social. Infelizmente, como veremos depois, a 
resistência dos órgãos públicos em atuarem nas negociações para 
desocupação pacífica tem sido um dos grandes entraves encontra-
dos pela equipe, e explica a baixa taxa de êxito deste tipo de solução 
no projeto. De qualquer forma, inexitosa a conciliação para desocu-
pação pacífica, o processo é devolvido ao juiz natural.

Quando se trata de conflito coletivo envolvendo área pú-
blica, a equipe procura inicialmente identificar se existe alguma 
possibilidade de regularização fundiária e urbanística da ocupação, 
ou seja, a equipe prioriza a permanência dos ocupantes na área 
ocupada. Com frequência ficou evidente para os membros da equi-
pe que esta era a solução adequada, normalmente por tratar-se de 
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assentamento antigo e consolidado, pelas características da área 
ocupada e pela ausência completa de perspectiva de outra destina-
ção da gleba. Entretanto, nenhum acordo de regularização de ocu-
pação em área pública foi realizado no projeto até este momento, 
já que tanto o Município quanto o Estado adotaram como postu-
ra institucional no projeto recusar-se a aceitar a permanência dos 
ocupantes nas áreas ocupadas. Por outro lado, é possível dizer que 
a exposição pública do contexto da ocupação nas sessões constran-
ge o órgão público a repensar a desocupação.

O argumento padrão apresentado pelos entes estatais para 
rejeitar a regularização é, nos parece, perfeitamente compreensí-
vel. Os representantes dos órgãos públicos alegam que a anuência 
à permanência da ocupação em alguns casos geraria, por um lado, 
um problema de isonomia no tratamento das ocupações, que só 
seria solucionável com uma inviável admissão de regularização de 
todas as ocupações de áreas públicas; e, por outro lado, representa-
ria um estímulo a novas ocupações de terrenos públicos, na medida 
em que criaria a expectativa de regularização futura. Conquanto o 
argumento seja dotado de razoabilidade, ele parece ser superável 
pela adoção de critérios técnicos, uniformes e transparentes para a 
eleição das ocupações regularizáveis. Em muitos dos casos de ocu-
pações de áreas públicas a permanência dos ocupantes e a regulari-
zação do assentamento pareceu ser a melhor solução inclusive para 
o poder público, já que se tratavam de ocupações consolidadas, 
adaptadas à região urbana em que se encontram e sem perspectiva 
de outra destinação por parte do órgão público. 

Como tanto o Município quanto o Estado se recusaram sis-
tematicamente a negociar a regularização de ocupações em áreas 
públicas, nestes casos o projeto só pode oferecer como solução 
conciliatória a desocupação pacífica da área, mediante a fixação de 
um prazo razoável para a saída dos ocupantes. Também nos casos 
de ocupações de áreas públicas os órgãos estatais se recusaram a 
colaborar efetivamente no reassentamento dos ocupantes. A rigor, 
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a única oferta apresentada pelos entes públicos para os ocupantes 
em caso de desocupação pacífica foi a concessão de aluguel social. 
Não sendo bem-sucedida a conciliação para desocupação, o proces-
so é devolvido ao juízo original.

Desafios

A prática da conciliação de conflitos possessórios coletivos 
judicializados tem revelado muitos desafios atuais e potenciais para 
o êxito dos propósitos do projeto adotado pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul. A seguir, listaremos apenas três dos 
desafios imediatos com que o projeto se depara, escolhidos pela sua 
relevância para o próprio futuro da proposta do Tribunal de Justiça:

A organização dos ocupantes para participarem 
ativamente da conciliação e para proporem e cumprirem 
as soluções negociadas e obtidas no projeto

As audiências têm mostrado que a quase totalidade das 
ocupações são completamente desorganizadas e carentes de qual-
quer organicidade. Mesmo quando a ocupação foi originalmente 
promovida e conduzida por movimentos sociais e lideranças polí-
ticas ou comunitárias, ao longo do tempo e, especialmente, na me-
dida em que o assentamento se adensa, a organização é perdida. 
Assim, ao serem instados para participar do projeto, os ocupantes 
não fazem parte de uma comunidade com algum grau de organiza-
ção social. Normalmente se trata de um agregado de pessoas uni-
das pela situação fática aleatória de ocuparem um mesmo assenta-
mento irregular, nada além disso. Essa característica das ocupações 
reduz a capacidade dos ocupantes de participarem eficientemente 
das sessões de conciliação e de se posicionarem em relação às so-
luções apresentadas pela equipe do projeto e pelos demais inter-
locutores. É possível dizer que os movimentos sociais de luta pela 
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moradia prestarão uma grande contribuição se forem capazes de 
auxiliar os moradores de ocupações na sua organização para parti-
ciparem ativa e eficientemente da conciliação judicial.

O elevado risco de inadimplência do valor da compra da 
área ocupada por parte das cooperativas e associações 
de moradores

Este seguramente é um dos maiores desafios para o futuro 
da conciliação judicial de conflitos possessórios coletivos em áreas 
privadas. A falta de organicidade das ocupações, a extrema volatili-
dade dos moradores de assentamentos, a renda baixa e instável dos 
ocupantes, a fragilidade das lideranças e a potencial ineficiência 
jurídica das punições pelo descumprimento das obrigações assu-
midas torna exponencial o risco de inadimplência das prestações 
assumidas pelas cooperativas ou associações em caso de aquisição 
das áreas privadas ocupadas. Como os valores das áreas são mui-
to elevados e o poder aquisitivo dos ocupantes é muito precário, 
os valores de compra e venda são divididos em muitas parcelas, 
normalmente em vários anos; assim, há um grande risco de des-
mobilização dos moradores das ocupações e das próprias coope-
rativas e associações ao longo do tempo, frustrando os propósitos 
da conciliação. Sem que essa questão seja bem resolvida, o projeto 
pode estar induzindo os proprietários a venderem suas áreas sem 
qualquer garantia de efetivo pagamento do valor do negócio. Além 
disso, a reintegração judicial da posse ter-se-á inviabilizado, seja 
porque houve a venda da área, e, portanto, terá feito do vendedor o 
titular apenas de um direito de crédito, seja porque, ainda que man-
tido o direito à reintegração no acordo, o proprietário terá enorme 
dificuldade com a definição das áreas a serem reintegradas, consi-
derando que muitos ocupantes terão pago suas parcelas e, assim, 
não estarão sujeitos à desocupação.
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A baixa adesão dos entes públicos aos objetivos centrais 
do projeto

Nos dois anos do projeto, o Município de Porto Alegre, o 
Departamento Municipal de Habitação e o Estado do Rio Grande do 
Sul participaram ativamente das sessões de conciliação, fazendo-se 
representar por profissionais competentes e interessados, de forma 
permanente ou sempre que solicitados. Entretanto, no que concerne 
à participação efetiva nas soluções propostas pela equipe do proje-
to ou pelas partes do processo, a atuação dos entes públicos pode 
ser classificada de desapontadora. Nos conflitos de áreas privadas, 
Município e DEMHAB não foram além de, eventualmente, propor 
o pagamento de aluguel social em caso de desocupação pacífica do 
assentamento, ou de aceitar um alongamento do prazo de desocu-
pação. Em nenhum caso um órgão público se dispôs a promover o 
reassentamento dos ocupantes. O auxílio para a formação de coope-
rativas por parte do DEMHAB pode ser citado como uma forma per-
manente, porém pouco intensa, de participação de órgãos públicos. 
Quando se tratou de áreas públicas, a única postura adotada pelos 
entes estatais foi insistir na desocupação, normalmente mediante o 
argumento da quebra de isonomia e do perigo de incentivo a novas 
ocupações, conforme já registramos. Aparentemente, a baixa adesão 
dos órgãos públicos resulta: (i) da indiferença ou da incompreensão 
dos gestores políticos acerca do projeto em si e de suas potenciali-
dades para resolver conflitos fundiários urbanos; (ii) da indiferença 
ou da incompreensão dos gestores públicos acerca da natureza e da 
dimensão do próprio problema das ocupações urbanas na capital do 
Estado; (iii) da falta de vontade política de apoiar o projeto. Conside-
rando que a atuação do poder público é indispensável para a reso-
lução de grande parte dos conflitos possessórios coletivos aprecia-
dos pelo projeto, tanto de áreas públicas quanto de áreas privadas, 
o impasse em relação à baixa intensidade da participação dos entes 
estatais pode representar o risco de ineficiência global do projeto. 
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Considerações finais

Os dois anos de prática do projeto sugerem que a experiên-
cia pode representar um espaço decisivo para o aperfeiçoamento 
dos mecanismos de proteção judicial do direito à moradia, segu-
ramente um dos direitos sociais mais carentes de instrumentos 
de garantia jurisdicional. Duas grandes virtudes do núcleo foram 
a formação de uma inédita expertise em conciliação de conflitos 
possessórios coletivos e a construção de um conhecimento pano-
râmico da situação das ocupações urbanas em Porto Alegre. Essas 
virtudes foram produzidas precisamente pelo contato sistemático 
com a realidade das ocupações no curso das sessões e conferem aos 
membros da equipe uma singular confiança no processo de conci-
liação. Tais virtudes não são facilmente reproduzíveis pelos juízes 
naturais dos processos judiciais, que possuem um contato atomiza-
do com este contexto. Por isso, é possível concluir que o modelo de 
conciliação judicial instituído pelo Tribunal de Justiça oferece uma 
maior capacidade de resolver de forma adequada e humanitária os 
conflitos gerados por ocupações urbanas. Alguns ajustes terão que 
ser feitos, porém o projeto parece ter se credenciado como uma im-
portante aposta de solução alternativa e eficiente de conflitos cole-
tivos possessórios.
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análise crítica do centro judiciário 
de solução de conflitos e cidadania 
(cejusc) no caso da ocupação 
lanceiros negros (mlb/rs)1

Cláucia Piccoli Faganello

As ocupações urbanas são formas tradicionais de dar con-
ta de uma lacuna na atuação do Estado no que se refere às políti-
cas públicas de habitação, o qual tem o dever de fornecer moradia 
digna para os cidadãos necessitados. Assim, as ocupações urbanas 
ganham espaço e são uma forma de obrigar o Estado a enxergar 
essas pessoas, mesmo numa modelagem ultraliberal, com uma de-
mocracia meramente representativa, na qual as desigualdades são 
aceitas e a solução definitiva de problemas como a habitação não é 
uma prioridade. É nesse contexto que a Ocupação Lanceiros Negros 
surge no Centro Histórico da cidade de Porto Alegre, ocupando um 
prédio público abandonado há mais de 10 anos pelo governo do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

1    Este artigo tem como uma de suas bases o trabalho: FAGANELLO, Cláucia 
Piccoli; GUEDES, Iris Pereira. Ocupação Lanceiros Negros: alternativa proposta 
por um movimento social em reivindicação ao direito à moradia digna frente 
ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, apresentado no GT-20 Estudos 
Organizacionais e Administração Pública: Um Diálogo Necessário do IV Congresso 
Brasileiro de Estudos Organizacionais, organizado pela Sociedade Brasileira de 
Estudos Organizacionais e publicado nos anais do evento.Disponível em <https://
anaiscbeo.emnuvens.com.br/cbeo>.
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As ocupações urbanas resistem como podem dentro do ce-
nário institucional estabelecido e criam estratégias para se manter. 
Nesse cenário, o principal problema tido por essas populações se 
dá quando a situação é levada ao Judiciário. A partir disso, todas 
as possibilidades de se chegar a um acordo que seja menos danoso 
para ambas as partes devem ser aproveitadas e é nesse cenário que 
o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 
do Estado do Rio Grande do Sul surgiu como uma conquista para 
todos que lutam pela democratização do acesso à moradia digna, 
pela função social da propriedade e para evitar despejos.

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise 
crítica do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CE-
JUSC), a partir do acompanhamento do caso da Ocupação Lanceiros 
Negros, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, que teve 
três audiências de conciliação no referido Centro ao longo de seu 
processo judicial. A metodologia aplicada será o estudo de caso da 
Ocupação Lanceiros Negros e sua relação com o governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, principalmente a partir da observação das 
três audiências de conciliação realizadas no CEJUSC. 

A Ocupação Lanceiros Negros

A Ocupação Lanceiros Negros é composta por cerca de 70 
famílias que no dia 14 de novembro de 2015, organizadas pelo Mo-
vimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB/RS), ocuparam 
um prédio público abandonado no Centro da cidade de Porto Ale-
gre, no estado do Rio Grande do Sul. 

As famílias ocupantes são originárias de áreas de risco, de 
despejos forçados, foragidas da guerra implementada pelo tráfico 
de drogas nas periferias de Porto Alegre e outras ainda que estão 
aguardando casas oriundas de políticas públicas há muitos anos. 
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A organização dessas famílias e a ausência de outras possibilida-
des, levou à decisão de ocuparem um prédio público abandonado 
há mais de uma década que estava sem função social, assim garan-
tindo um espaço de moradia digna e reivindicando ao Estado que 
cumpra com seu papel de responsável por garantir os direitos fun-
damentais à população, como a moradia digna.

A moradia digna é um direito de todos e um dever do Es-
tado, conforme previsto no artigo 6º da Constituição Federal, inter-
pretado em conjunto com o artigo 176º da Constituição Estadual, 
onde prevê que o governo estadual deve combater a especulação 
imobiliária e os vazios urbanos. Através de movimentos organiza-
dos, como o MLB/RS, as famílias visam garantir esse direito na prá-
tica, reivindicando o espaço e travando as lutas necessárias para a 
manutenção da Ocupação. 

O prédio que a Ocupação Lanceiros Negros está hoje dis-
ponibiliza a seguinte estrutura: uma cozinha comunitária, uma bi-
blioteca comunitária, uma lavanderia coletiva, espaço cultural onde 
ocorrem shows, um berçário e uma creche comunitária que conta 
com o apoio de colaboradores e dormitórios separados por divisó-
rias para todas as famílias. 

Todas as decisões são tomadas de forma conjunta nas as-
sembleias dos moradores, que ocorrem semanalmente. E a ocu-
pação conta com uma forte rede de apoio do município que os 
moradores acessam, tais como serviços de educação, de cultura, 
de saúde e segurança. Desde o surgimento da Ocupação, todas as 
crianças residentes de até quatro anos foram matriculadas na Esco-
la Municipal de Ensino Infantil Pica-Pau e as maiores, nas Escolas 
Estaduais de Ensino Fundamental Paula Soares e Rio Grande do Sul. 
A Ocupação, por sua localização central, ainda conta com o atendi-
mento médico, ambulatorial e odontológico disponíveis no Centro 
de Saúde Santa Marta, a duas quadras do prédio ocupado.
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A judicialização da relação da Ocupação 
Lanceiros Negros com a Administração 
Pública Estadual

A Administração Pública pensada de modo amplo, tem 
como dever incluir na formulação das políticas públicas os movi-
mentos sociais, esses vistos como uma parcela significativa e orga-
nizada da população.Porém, apesar do Estado brasileiro constitu-
cionalmente ser uma democracia, os mecanismos de participação 
existentes para a cidadania e para os movimentos não são vin-
culantes, portanto, segue nas mãos dos representantes eleitos a 
escolha de qual o melhor caminho a ser traçado politicamente.   

Nessa linha, o governo do Estado do Rio Grande do Sul olha 
para o MLB/RS, movimento coordenador da Ocupação Lanceiros 
Negros, como um oponente e não como um ator relevante, confor-
me se pode depreender pela forma como o governo atuou no caso 
desde a ocupação. 

Ainda no dia 14 de novembro, foi realizada uma reunião 
na sede da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos para 
tratativas, havendo inclusive o indicativo de um novo encontro (Fo-
gliatto, 2015) para a construção de alternativas ao problema de 
moradia das famílias que ocuparam o prédio. 

Mas, sem qualquer continuidade no diálogo, no dia 16 de 
novembro de 2015 houve o ajuizamento da ação de reintegração de 
posse por parte do Estado do Rio Grande do Sul com pedido de limi-
nar, tendo como réu o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Fave-
las (TJRS, 2015) sem nenhum contato prévio. Os ocupantes foram, 
então, surpreendidos por decisão judicial, que concedeu medida 
liminar para determinar a reintegração da posse do prédio, dando 
72 horas para a saída e, em caso de não observância, autorizado “se 
necessário, o uso de força pública para cumprimento da medida”. 
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Posteriormente, sobreveio manifestação no processo por 
meio do ofício nº 2297/2015 do Ministério Público Federal (TJRS, 
2015) salientando a necessidade de que o Estado informasse, caso 
realizada a integração, para onde seriam realocadas as famílias, 
com base na Constituição Federal e em Tratados internacionais de 
Direitos Humanos. O posicionamento do MPF foi extremamente 
relevante para a questão, sendo o elemento argumentativo para 
o juízo de primeiro grau suspender a liminar de reintegração de 
posse com a condicionante de indicação do local do abrigo provi-
sório das pessoas que atualmente residem no imóvel, em atenção 
ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

Considerando a suspensão temporária da reintegração de 
posse, o MLB/RS buscou vias não litigiosas para a tentativa de re-
solução do conflito posto, entre as quais, a solicitação de indicação 
para Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), 
o qual foi negado num primeiro momento, com a fundamentação 
de inexistência de espaço estabelecido voltado para a temática de 
conflito fundiário urbano coletivo. Outra tentativa de resolução foi 
o envio de um ofício para a Secretaria Nacional de Acessibilidade e 
Programas Urbanos, sendo esta negada, conforme decisão:

Vistos. Em que pese se entenda o clamor social e a apreensão 
daqueles que buscam por uma moradia digna, e a circunstân-
cia de que tal direito é expressamente previsto na Constituição 
Federal, é fato que o Estado do Rio Grande do Sul, em que pese 
a constituição de comissão com o fim de buscar soluções a tão 
grave problema, postulou que fosse a reintegração de posse 
cumprida com o objetivo de ver-se reintegrado em imóvel que 
é de sua propriedade. Direito, este, que também lhe assiste. 
Assim, eventuais soluções para busca de consenso sobre a ne-
cessidade de investimentos públicos nesta área social devem 
ser buscadas na seara política, junto aos órgãos administra-
tivos competentes para tanto, dentro das verbas orçamentá-
rias que lhe cabem. Não pode o Poder Judiciário substituí-los, 
adentrando em área de competência privativa de outro setor 
governamental, pois não rege recursos públicos tendentes 
a tais finalidades. Desta feita, se mostra indevida qualquer 
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intervenção judicial, no sentido de permitir a permanência 
dos requeridos no imóvel, posto que esta providência somen-
te pode ser tomada por aquele a quem o bem pertence, no 
caso, o autor. Se a este a permanência não é aceita pelo pro-
prietário, cabe, ao Poder Judiciário, tão-somente, garantir que 
lhe seja restituída a posse do bem, que é o pedido formulado. 
[...] Indefiro, portanto, os pleitos formulados na petição de fl. 
111/118. Intimem-se (TJRS, 2015).

Por esse entendimento, percebe-se que o Poder Judiciá-
rio empurra para a Administração Pública a responsabilidade pela 
área social de habitação, mesmo tendo sido a Administração Públi-
ca que levou o caso para o Judiciário. 

O processo judicial seguiu e o governo do Estado insa-
tisfeito com a suspensão da reintegração da posse interpôs novo 
recurso (agravo de instrumento nº 70068006030), afirmando a 
desnecessidade de indicar local ou solução concreta de realoca-
ção das famílias, solicitando a realização da reintegração de posse 
de forma imediata, sendo o mesmo provido em audiência no dia 
07 de abril de 2016, abrindo prazo recursal para o MLB/RS. 

Em 14 de abril de 2016, sem que tenha se esgotado o prazo 
de recurso, que configura garantia fundamental ao devido processo 
legal, houve o peticionamento solicitando ao juízo de primeiro grau 
o cumprimento imediato da reintegração de posse, antes mesmo 
da intimação dos procuradores dos impetrantes via publicação em 
diário oficial da decisão, demonstrando, mais uma vez, a ausência 
da necessária sensibilidade social do caso, restando clara a falta 
de vontade política do ente estatal em dialogar com as famílias e 
buscar construir alternativas menos lesivas possíveis (RIO GRAN-
DE DO SUL, Tribunal de Justiça, 2015). No dia 26 de abril de 2016, 
foi proferida nova decisão pelo juízo de primeiro grau, a pedido da 
Procuradoria-Geral do Estado, determinando a expedição de man-
dado de reintegração de posse imediata. O mandado de reintegra-
ção de posse foi expedido, datado para cumprimento na data de 24 
de maio de 2016, às seis horas (RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de 
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Justiça, 2015). O local foi isolado a partir das 22 horas do dia 23 de 
maio de 2016, estabelecendo ao redor do prédio um perímetro pela 
Brigada Militar, contando com aproximadamente 200 policiais que 
iriam utilizar o treinamento recebido para a desocupação de casas 
prisionais em situação de rebelião para a retirada das famílias. O 
acesso ao edifício foi bloqueado, impedindo qualquer pessoa de ter 
acesso incluindo familiares, advogados, moradores e colaboradores 
que estariam levando água e comida ao local. Diante da situação 
caótica, advogados voluntários do movimento interpuseram ação 
cautelar no período de plantão do Tribunal de Justiça, com a ar-
gumentação de que existiam recursos extraordinários (Supremo 
Tribunal Federal) e recurso especial (Superior Tribunal de Jus-
tiça) pendentes de admissibilidade e que, portanto, o caso ainda 
não havia transitado em julgando. Da mesma forma, alertava para 
a irrazoabilidade da realização de uma reintegração de posse com 
indícios de cometimento de graves danos irreparáveis para aque-
las famílias. Restando alguns instantes para reintegração pela via 
violenta, houve a notificação pelo juiz de plantão da suspensão da 
medida liminar concedida, evitando o despejo das famílias, por en-
tender que estando pendentes recursos em instâncias superiores, 
deveria o juiz aguardar o juízo de admissibilidade dos mesmos e, 
possivelmente, o julgamento do mérito de cada um deles na medida 
em que forem aceitos2. 

Após o ocorrido, o CEJUSC voltou a ser acionado pelos re-
presentantes do MLB para tentativa de resolução do caso na mesa 
de conciliação, convidando o Estado e demais entes da Administra-
ção Pública. Não diferente das ocasiões antecessoras, foi negado se-
guimento ao pedido pela mesma argumentação de falta de espaço 
pré-estabelecido voltado para a temática de resolução de conflitos 
fundiários e urbanos coletivos.  

2  Sobre a noite da tentativa de reintegração de posse da Ocupação Lanceiros 
Negros, o Coletivo Catarse fez o documentário “Lanceiros Negros estão vivos”, 
disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=Y97fhAH7Cyc
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Dias depois, em 1 de junho de 2016, tornou-se público o 
Edital nº 037/2016-CGJ que estabeleceu o regime de exceção pos-
sibilitando a remessa de processos judiciais que envolvessem justa-
mente as questões de conflito fundiário em ocupações urbanas, si-
tuadas em espaços públicos ou privados e formadas por pessoas de 
baixa renda e em situação de vulnerabilidade, como era o Caso da 
Ocupação Lanceiros Negros, para a mesa de conciliação do CEJUSC.  

A possibilidade de Conciliação

Aberta a possibilidade de levar o caso da Ocupação Lan-
ceiros Negros para o CEJUSC, o mesmo foi inicialmente visto como 
uma excelente oportunidade para, enfim, o Movimento ter um es-
paço de diálogo real com o Poder Público. Na resolução de conflitos 
fundiários urbanos, a conciliação surgiu como uma conquista dos 
movimentos sociais para aumentar as possibilidades de diálogo e 
tentar chegar a acordos menos danosos para todos os envolvidos 
no conflito posto. 

Na primeira audiência de conciliação, realizada no dia 15 de 
junho de 2016, participaram representantes da Ocupação Lanceiros 
Negros, do Ministério Público, do Governo do Estado e da Prefeitura 
de Porto Alegre. A audiência se apresentou como uma possibilida-
de ao MLB, visto que o Ministério Público estadual reconheceu que 
as ocupações urbanas podem ser iniciativas legítimas para resolver 
parcialmente a crise habitacional existente no município, tendo em 
vista as lacunas históricas das políticas públicas de habitação e a 
gravidade dos problemas relacionados aos déficits de moradia.

Pelo observado na vistoria, entende-se que, sob o ponto de 
vista social e neste momento avaliado, não foram encontrados 
indicadores de riscos sociais ou de vulnerabilidade social para 
os moradores da Ocupação Lanceiros Negros. Entende-se 
que as pessoas ali permanecem de forma voluntária, enten-
dem que as condições atuais são melhores que aquelas antes 
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vivenciadas. Compartilham atividade coletivas, respeitam um 
regramento, todas as crianças e adolescentes estão incluídos 
na Escola, existe organização para o cuidado aos bebês (cre-
che interna), os serviços de saúde e assistência social estão 
atuantes, e a gestão do movimento privilegia a participação 
das pessoas nas decisões, que são todas coletivas (MPRS, 
2016, p. 10-11).

O Ministério Público também elogiou a organização da 
Ocupação, que foi vistoriada pelo órgão na véspera para a emissão 
de um laudo, no qual enfatizou que o prédio está em boas condi-
ções, sem oferecer riscos aos ocupantes e ressaltou a qualidade da 
creche comunitária organizada na Lanceiros Negros, dizendo inclu-
sive que as famílias ocupantes estão vivendo em condições dignas 
e muito superiores aos locais improvisados que antes habitavam.

Ainda nessa audiência de conciliação, o MLB foi propositi-
vo ao apresentar um projeto para uso social do imóvel abandonado 
pelo Estado, após a garantia das casas para as 70 famílias que hoje 
ocupam o predial, transformando o mesmo numa Casa de Acolhi-
mento para famílias em situação de vulnerabilidade social. A juíza 
na ocasião solicitou ao governo do Estado que analisasse o mesmo 
e desse um retorno na audiência seguinte. 

No dia 29 de junho de 2016, ocorreu a segunda audiência 
de conciliação, na qual os mesmos atores estiveram presentes. A 
audiência iniciou com a fala da Procuradoria Geral do Estado, que 
a princípio deveria apontar as possibilidades por parte do Estado 
para solução da ausência de moradia para as 70 famílias que com-
põem a Ocupação Lanceiros Negros. A fala foi permeada de tons 
de comprometimento de lealdade com o movimento¸ no sentido 
de alertar que o prédio ocupado estaria sendo destinado à Defesa 
Civil e teria ainda o impeditivo de ser tombado. Porém, a advogada 
do movimento colocou que se a PGE pretende se pautar pelo prin-
cípio da lealdade, isto deveria se reproduzir também nas infor-
mações trazidas na audiência, como, por exemplo, a comprovação 
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documental acerca da atual situação do prédio, pois de acordo com 
as informações obtidas junto ao Departamento de Administração 
e Patrimônio do Estado (Deape) e ao Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado (Iphae), o edifício não é tombado. Ade-
mais, o atual processo de destinação do bem só foi aberto no dia 
07/01/2016, data posterior à ocupação no dia 14 de novembro de 
2015. Outra informação equivocada é relativa a destinação, pois 
conforme a PGE alegou, a Defesa Civil seria alocada para o pré-
dio, já que estaria localizada em local alugado, onerando os cofres 
públicos.No entanto, consta documentalmente que a destinação é 
para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS). A PGE defen-
deu-se alegando que o mesmo é inventariado, enfatizando que isso 
é quase a mesma coisa que ser tombado, porém são figuras com-
pletamente distintas, sendo a primeira um ato administrativo e a 
segunda uma figura prevista juridicamente. O tombamento, neste 
caso, foi o argumento levantado como empecilho para o governo 
do Estado assumir qualquer avanço nas tratativas de permanência 
das famílias no local, sob a alegação de onerosidade aos cofres pú-
blicos e necessidade de preservação do mesmo.  

Em relação ao projeto da Casa de Acolhimento para famílias 
em situação de vulnerabilidade social, o governo do Estado passou 
a alegar que uma iniciativa nesse sentido teria que ser demandada 
pelo município, sendo a mesma rechaçada pela representante do De-
partamento Municipal de Habitação - DEMHAB, sem nem ao menos 
terem analisado o projeto, alegando que as casas de passagem são 
um problema atualmente para o Município, portanto, não seriam 
uma solução viável para esse caso. 

Ainda, nessa audiência, o movimento foi questionado so-
bre a entrega do cadastro de todos os moradores da Ocupação e 
foi feita a entrega de um relatório das 70 famílias, onde constam as 
iniciais da/o responsável, o sexo, a idade, o estado civil, o número 
de filhos e a origem, conforme solicitado na audiência de concilia-
ção anterior, porém, sem apresentar o nome completo das pessoas, 
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para evitar qualquer tipo de arbitrariedade por parte do Estado ou 
mesmo a criminalização dos ocupantes. Já que não houve proposta 
do Estado, a juíza encaminhou a conciliação para uma individuali-
zação da resolução da ausência de moradia das famílias, onde ficou 
determinado que o cadastro será feito pelo DEMHAB, tendo este 
destacado a importância desse cadastramento padrão do órgão.

Ao final dessa segunda audiência, quando a Procuradoria 
Geral do Estado foi questionada sobre a possibilidade de haver ou-
tros imóveis disponíveis no Estado para uma permuta com o atual 
predial que a Ocupação utiliza, a mesma informa a existência de 6 
mil imóveis estatais sem uso, mas que serão leiloados para a ar-
recadação de recursos para a construção de presídios. A segunda 
audiência de conciliação termina sem muitos avanços e ficou mar-
cada uma terceira e última tentativa de conciliação para dia 15 de 
agosto de 2016.

A terceira audiência de conciliação, já começou com o pro-
nunciamento dos órgãos no sentido de dar seguimento à individua-
lização da resolução do conflito, de forma totalmente contrária à 
ideia de resolver coletivamente um problema estrutural de nossa 
sociedade, como é a ausência de moradia digna para os necessita-
dos. A juíza questionou o DEMHAB sobre a realização dos cadas-
tros, porém o mesmo alegou não ter conseguido contato com o 
Movimento. O Ministério Público somente se manifestou para que 
sejam garantidas as matrículas das crianças que estudam próximas 
à Ocupação em escolas dos bairros para onde eles irão após o des-
pejo, ou seja, desconsiderou se as crianças terão teto para morar e 
condições dignas para estudar. A Defensoria Pública manifestou-se 
no sentido de evitar que haja uma desocupação violenta, pedindo 
que as famílias saiam do prédio antes da reintegração. O projeto 
apresentado pelo movimento na primeira audiência foi comple-
tamente inviabilizado por todos os entes presentes e a todo mo-
mento a juíza ressaltou que aquele espaço de conciliação não era 
uma esfera política. Ao final, o movimento tentou por todas as vias 
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conseguir seguir com a conciliação, mas a juíza ressaltava que to-
dos os diálogos possíveis já haviam sido travados e não havendo 
solução o processo deve voltar à sua origem e seguir seu tramite. 
Assim, encerram-se três tentativas de conciliação no CEJUSC.

Análise crítica do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (CEJUSC)

Primeiramente, é preciso esclarecer que essa análise não 
se pretende exaustiva sobre a atuação do CEJUSC, visto que anali-
sa a tentativa de resolução do caso da Ocupação Lanceiros Negros, 
mas em alguma medida pode se estender a outros casos que pas-
saram por esse mesmo Centro de Conciliação, visto que o edital de 
criação da instância, a forma como ela opera e a regras são as mes-
mas para todos os conflitos fundiários urbanos.

A partir disso e da concepção em que num espaço de conci-
liação todos os integrantes da mesa estão em igualdade de posição, 
o CEJUSC apresenta seu primeiro problema, pois na composição do 
Comitê Interinstitucional Sobre Conflitos Fundiários Urbanos da 
Corregedoria-Geral de Justiça que se reúne antes das audiências de 
conciliação, o único dos integrantes que não é chamado é a repre-
sentação da Ocupação/Associação que figura como um dos polos 
da ação em questão. Um dos motivos para tal, poderia ser que esse 
polo altera conforme o caso que está em debate, mas isso poderia 
ser solucionado com representação da sociedade civil ou mesmo 
do Conselho Estadual de Habitação, entre outras possibilidades. A 
ausência de membros da sociedade civil nesse Comitê se apresen-
ta como um empecilho à manutenção da democracia nesse espaço, 
visto que o CEJUSC também se apresenta como um espaço de par-
ticipação, onde todos os presentes podem se manifestar. Ademais, 
essa ausência faz com que os setores reunidos, todos relacionados 
ao Poder Público, discutam somente dentro dos seus interesses, 
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excluindo da discussão a problemática da população. Ainda, nesse 
sentido, se fosse para ser justo com o Movimento que estará sendo 
escutado em audiência, quando o polo oposto fosse o Estado ou o 
Município, seria adequado que a Procuradoria Geral do Estado ou 
do Município também não estivesse presente, para que na audiên-
cia não haja uma disparidade de informações entre os passíveis de 
conciliação.

Um segundo elemento que chama atenção no processo, é 
a tentativa de resolução pela via individual de um conflito coletivo, 
pois quando as famílias se organizam em ocupações, associações 
ou mesmo em cooperativas, elas já estabeleceram vínculos sociais 
e políticos.Portanto, não parece adequado o posicionamento do CE-
JUSC de buscar soluções caso a caso, deixando alguns sem opção e 
ainda enfraquecendo os outros que seguirão não atendidos pela au-
sência de uma política pública que dê conta do problema da ausên-
cia de moradia digna para todos. Quando as famílias se organizam 
de forma comunitária, elas têm um pertencimento àqueles espaços, 
uma responsabilidade e um sentimento de participação com os de-
mais que ali habitam. Assim, se a demanda é coletiva, ela precisa ser 
resolvida de forma coletivizada. 

Uma terceira crítica, se dá pelo fato de durante todas as 
audiências do CEJUSC vir a afirmação de que o mesmo não é um es-
paço político.Ora, se envolve participação cidadã, não temos como 
partir do pressuposto de que o CEJUSC, por estar numa instância do 
Judiciário, não é um espaço político. 

Uma quarta observação é em relação aos registros da au-
diência de conciliação, que duram de duas a três horas, mas geram 
uma ata de uma única página em que não fica registrado o inteiro 
teor da discussão, impedindo assim que as manifestações feitas 
nessas audiências sejam utilizadas posteriormente no processo. 
Assim, não há nenhuma obrigação formal por parte dos envolvi-
dos, nem com o procedimento, nem com as questões que ficam de 
observar e/ou avaliar de uma audiência para outra.
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Por fim, por mais que hajam representantes destinados a 
diferentes papéis compondo a mesa de negociação, fica evidente 
em diversos momentos que há dois polos opostos presentes: o lado 
legítimo para ocupar esse espaço de negociação (composto por re-
presentantes de instituições) e o lado que já chega fragilizado, com-
posto de movimentos, famílias, ocupantes prestes a serem despeja-
dos, que por mais que representados juridicamente nesses espaços, 
não tem o mesmo status simbólico das instituições presentes. No 
caso específico observado, o movimento já chega desqualificado 
por estarem, na linguagem jurídica, acusados de ocupar ilegalmen-
te um prédio público.

Conclusão

O objetivo da solução de conflitos pela via do CEJUSC, ape-
sar de uma grande conquista dos movimentos que lutam pelo direi-
to à cidade, pela via que nasceu e pela forma que vem funcionando, 
já nasce impossibilitado de resolver os conflitos fundiário urbanos. 

Espaços de conciliação realmente comprometidos com a 
participação cidadã precisam gerar resultados para além do caso 
concreto em questão, as negociações nesse viés precisam ser propo-
sitivas, gerar iniciativas e políticas públicas para evitar os despejos, 
consequentemente, a lógica desses locais precisa mudar. 

É necessário que todos os envolvidos no processo tenham 
comprometimento em realmente resolver a situação se comparece-
rem à mesa de conciliação, para não gerar falsas expectativas. O pro-
cesso de discussão precisa ser conduzido com a finalidade de evitar 
o despejo ou buscar alternativas concretas para a situação. Finalizar 
um ciclo de audiências de conciliação sem que nada no cenário seja 
alterado, é simplesmente tocar o problema adiante, é transformar 
um espaço de discussão e resolução de conflitos num espaço de en-
rolação, somente para que os atores envolvidos ganhem tempo. 
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Conduzir seriamente esse espaço de conciliação exige re-
cuperar o político desse processo, se propondo a enfrentar o pro-
blema de fato, fomentando a construção de política públicas contra 
os despejos ou desocupações, mediante a instituição de ações que 
busquem efetivamente resolver os conflitos fundiários urbanos. É 
preciso olhar para esse fenômeno além do jurídico, também como 
social e político.
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a experiência da defensoria 
pública do estado de são paulo 
na solução consensual dos 
conflitos fundiários urbanos 

Luiza Lins Veloso

O presente artigo tem por objetivo demonstrar, a partir da 
atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a importân-
cia da adoção de solução consensual nos conflitos fundiários ur-
banos, conforme exposto no Seminário sobre Experiências de Me-
diação de Conflitos Fundiários no Brasil, realizado pelo Centro de 
Direitos Econômicos e Sociais, em dezembro de 2016, na cidade de 
Porto Alegre/RS.

Justifica-se a importância do tema escolhido em razão da 
existência de um crescente número de conflitos fundiários existen-
tes nos dias atuais, decorrentes do déficit habitacional vivenciado 
nas grandes cidades brasileiras, em sua maioria marcada por vio-
lência policial, criminalização dos movimentos sociais, bem como 
violação dos direitos humanos das vítimas dos despejos forçados.

Há mais de dez anos o professor Sergio Iglesias Nunes de 
Souza já nos apresentava dados sobre a crise habitacional no país:

Na atualidade, o problema habitacional do país revela que 2,3 
milhões de famílias moram em casas inadequadas, o que inclui 
habitações em situação de risco, sem instalações sanitárias, 
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sem nenhuma condição de infraestrutura urbana. O risco de 
construção e crescimento das cidades gera não só os proble-
mas naturais de uma cidade grande, como o trânsito caótico, 
mas, muito pior, um elevado e crescente problema habitacio-
nal. Fala-se que as cidades grandes, como São Paulo, irão parar 
em poucos anos, contados a partir de 2007, devido aos proble-
mas de trânsito. Se nada for feito, igualmente, as condições de 
moradia e de vida ficarão ainda piores na proporção do dobro 
da paralisação das cidades. De fato, o ponto principal do pro-
blema está na especulação imobiliária e a regressividade da 
tributação do imóvel urbano, em que as políticas estatais tem 
sido a permissividade da livre concorrência e, portanto, tam-
bém a nocividade do caos que esse sistema aberto causará à 
sociedade em alguns anos (Souza, 2008).

Os últimos dados oficiais sobre o déficit habitacional brasi-
leiro são de 2012, obtidos a partir do censo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística de 2010, os quais apontam, que, somente 
na região metropolitana de São Paulo, há mais de dois milhões de 
pessoas vivendo em “aglomerados subnormais” (Moreira, 2011).

Inevitavelmente, esses conflitos fundiários são judicializa-
dos por meio de ações civis públicas, possessórias, petitórias, em 
que se torna evidente o embate entre dois direitos com assento 
constitucional: o direito à propriedade e o direito à moradia digna.

Neste contexto, consoante dados apresentados pelo Con-
selho Nacional de Justiça no relatório “Justiça em números”, cor-
respondente ao ano de 2013, dentre os assuntos mais recorrentes 
nos processos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, em quinto lugar, com 424.267 ações, consta direito civil: 
coisas e propriedade. Temática esta que engloba a totalidade das 
demandas que envolvem os conflitos fundiários.

Todavia, o Poder Judiciário não consegue dar vazão ao ex-
cessivo número de demandas apresentadas, o que acarreta morosi-
dade no julgamento dos processos, esvaziamento do direito à mora-
dia e, consequentemente, o descrédito perante os jurisdicionados.
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Face ao cenário apresentado, imprescindível reconhecer 
a importância dos métodos consensuais de solução dos conflitos 
fundiários como a mediação e conciliação, o que já vem sendo feito 
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Assim, com a finalidade de atingir o objetivo proposto, o 
presente estudo divide-se em cinco partes, sendo a primeira esta 
introdução. O segundo item consiste na identificação dos conflitos 
fundiários urbanos a partir de sua definição e seus fatos geradores. 
Num terceiro momento, são apresentados alguns instrumentos 
voltados para prevenção do conflito fundiário urbano. 

Em seguida, propõe-se a apresentação da experiência do 
Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pú-
blica do Estado de São Paulo1, órgão de execução estratégica na 
salvaguarda dos direitos à moradia e à cidade, onde de confirma 
a importância da solução consensual dos conflitos fundiários ur-
banos com a participação dos seus principais atores, para tutela 
efetiva dos direitos envolvidos.

Identificação dos conflitos fundiários urbanos

O primeiro passo para uma atuação satisfatória consiste 
na identificação precisa do conflito fundiário a partir da análise de 
sua localização em área urbana ou rural; dos sujeitos envolvidos, 
particulares, públicos ou ambos; bem como a extensão individual 
ou coletiva. 

Somente a partir da definição dessas características será 
possível, num segundo momento, delimitar a legislação correlata, 
acionar os órgãos competentes, e trazer para discussão de uma so-
lução consensual os verdadeiros atores do conflito fundiário. 

1   Lei Complementar Estadual nº 988/2006, artigo 52 e seguintes. Deliberação do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo nº 105/2008.
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Para definição do conflito fundiário urbano coletivo, ado-
ta-se aquela apresentada pelo artigo 3º, inciso I, da Resolução Co-
mentada nº 87/2009 do Conselho das Cidades que, considerando a 
natureza fundamental do direito à moradia, recomenda ao Minis-
tério das Cidades a instituição da Política Nacional de Prevenção e 
Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos.

Disputa pela posse ou propriedade de imóvel urbano, bem 
como impacto de empreendimentos públicos e privados, en-
volvendo famílias de baixa renda ou grupos sociais vulnerá-
veis que necessitem ou demandem a proteção do Estado na 
garantia do direito humano à moradia e à cidade.

Verifica-se, a partir da própria definição, que os conflitos 
fundiários urbanos decorrem da ineficácia da política urbana bra-
sileira estabelecida nos artigos 182 e 183 da Constituição da Repú-
blica de 1988 e disciplinada desde 2001 pelo Estatuto da Cidade.

Assim, diretrizes que buscam o pleno desenvolvimento do 
espaço urbano e o respeito à função social das cidades e da pro-
priedade urbana são abandonadas pelo processo de urbanização 
adotado nos grandes centros urbanos que cada vez mais apresen-
tam uma cidade legal paralela, e sem qualquer contato, com uma 
cidade real.

Notório exemplo está na dificuldade que os Municípios 
possuem em respeitar a gestão democrática da cidade, por meio 
da participação popular, em especial, no processo de discussão e 
revisão das leis e projetos urbanísticos. Como resultado, a indese-
jada injustiça na distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 
processo de urbanização.

Denota-se, também, proximidade entre o Poder Público e 
o poder financeiro, somado ao processo de verticalização das cida-
des, que a toda evidência privilegia o mercado imobiliário em des-
favor da população mais pobre que não possui igualdade de condi-
ções para resistir ao procedimento posto. 
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Neste sentido, cada vez mais comuns os conflitos entre os 
proprietários de terra, particular ou Poder Público, e os movimen-
tos sociais que visam salvaguardar o direito à moradia digna da po-
pulação marginalizada.

Ainda, para melhor conhecê-los, importante identificar os 
fatores geradores dos conflitos fundiários urbanos2 :

• 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 desapro-
priação, que resultem de alguma maneira na expulsão de 
famílias de baixa renda;

• Inexistência ou deficiência de políticas habitacionais mu-
nicipais e estaduais voltadas à provisão de habitação de 
interesse social e à regularização fundiária que possam 
conferir solução habitacional adequada para garantir o di-
reito à moradia;

• Regulação do parcelamento, uso e ocupação do solo que 
não tenha destinado áreas na cidade para garantir a segu-
rança da posse da população de baixa renda e a provisão 
de habitação de interesse social;

• Concentração da propriedade da terra.
Com efeito, apresenta-se marcante a participação do Esta-

do nos conflitos fundiários urbanos seja como titular de proprie-
dades abandonadas que não observam sua função social; como 
grande causador de remoções forçadas decorrentes de obras pú-
blicas e desacompanhadas de atendimento habitacional efetivo; ou 
como agente (não) fiscalizador do parcelamento irregular do solo 
urbano.

2   Fatores delineados pela Secretaria Nacional de Programas Urbanos do 
Ministério das Cidades.
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Sendo, ainda, o responsável direto pela inexistência ou 
ineficácia de políticas públicas voltadas à provisão de habitação de 
interesse social, inegável a necessária participação do Estado na 
construção de solução consensual dos conflitos fundiários urbanos. 
Com isso, feita a identificação dos conflitos fundiários, passa-se aos 
possíveis e almejados instrumentos de prevenção.

Instrumentos de prevenção dos conflitos 
fundiários urbanos

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, re-
conhecida a necessidade de reforma do Poder Judiciário em bus-
ca de uma prestação jurisdicional mais ágil, célere e eficaz. Nesta 
esteira, em 2003, foi criada a Secretaria de Reforma do Judiciário 
com o objetivo de elaborar e executar políticas públicas voltadas à 
melhoria do efetivo acesso à justiça.

No bojo deste processo de revitalização do judiciário bra-
sileiro, reconheceu-se a necessidade de criar mecanismos extraju-
diciais de solução de conflitos. Assim, em 2012, foi criada a Escola 
Nacional de Mediação e Conciliação (ENAM) com o principal objeti-
vo de disseminar as técnicas de resolução extrajudicial de conflitos 
e capacitar os operadores do direito.

Paralelamente, em 2003, no âmbito do Poder Executivo, foi 
criado o Ministério das Cidades que possui papel fundamental na 
criação de diretrizes normativas que busquem a solução consensual 
dos conflitos fundiários. Diversas foram as discussões e proposições 
até a edição da Resolução nº 87 de 2009 que propõe uma Política 
Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos. 

Observa-se que a Resolução apresenta, também, vasto rol 
de diretrizes a serem adotadas pela Política Nacional com fim de 
prevenir o conflito, merecendo destaque a garantia do direito à 
moradia digna e adequada e à cidade, com gestão democrática das 
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políticas urbanas e provisão de habitação de interesse social; ações 
voltadas para regularização fundiária; regulação do parcelamento, 
uso e ocupação do solo; acesso à terra urbanizada e bem localizada; 
instrumentos que possibilitem a segurança da posse para a popula-
ção de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis; congelamento de 
loteamentos clandestinos, dentre outras. 

Na sequência, foi instituída, em julho de 2014, a Comissão 
Intersetorial de Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos (CIM-
FURB) composta por integrantes dos Ministérios das Cidades e da 
Justiça, Secretaria Geral da Presidência da República e Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, com o objetivo de 
atuar na mediação de conflitos fundiários que envolverem a com-
petência do governo federal, buscando promover direitos huma-
nos, direito à moradia e acesso à terra urbanizada.

No âmbito do Estado de São Paulo, por força do crescente 
número de conflitos fundiários, acompanhados de inúmeras viola-
ções de direitos humanos, dentre eles o caso internacionalmente 
conhecido como “Pinheirinho”, na cidade de São José dos Campos, 
o Tribunal de Justiça criou o Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de 
Reintegração de Posse (GAORP), vinculado ao Gabinete de Planeja-
mento de Gerenciamento de Riscos e Crises (GPGRC). 

Consoante disciplinava a Portaria nº 9.102/2014, o Grupo 
era composto por 15 representantes de secretarias e órgãos do Po-
der Executivo, divididos entre as três esferas de governo – federal, es-
tadual e municipal. Sua competência consiste em acompanhar as or-
dens judiciais de reintegração de posse e oferecer suporte às partes e 
aos juízes de direito, com o fim de buscar uma solução consensual ou 
menos onerosa para as partes envolvidas e para o interesse público.

Em sua exposição de motivos, ao editar a Portaria e ins-
tituir o GAORP, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo considerou (i) a multiplicação de conflitos fundiários 
urbanos no Estado de São Paulo, refletidos nas inúmeras ações de 
reintegrações de posse ajuizadas; (ii) a necessidade de se reduzir 
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eventual impacto social derivado de cumprimento de ordem judi-
cial de reintegração de posse com potencial violação de direitos hu-
manos; (iii) a importância de procedimentos específicos, construí-
dos de maneira consensual pelos atores institucionais envolvidos, 
para o tratamento uniforme de tais controvérsias, com vistas à ob-
tenção de resultados eficazes e da maneira que se mostrar menos 
onerosa às partes.

Em 2016, a partir da edição da Portaria nº 9.272, consi-
derada a necessidade de aprimoramento do Grupo, somado ao ob-
jetivo de se construir procedimentos em conjunto com os atores 
institucionais envolvidos no cumprimento das ordens judiciais de 
alta complexidade, inseriu-se a Defensoria Pública do Estado e o 
Ministério Público como membros do GAORP. 

Cumpre dizer que o GAORP não avoca processos e não pos-
sui jurisdição. Dessa forma, para que determinado conflito possa 
ser objeto de análise pelos representantes institucionais, impres-
cindível que o magistrado da causa (juiz ou desembargador) reco-
nheça o conflito fundiário como de grande complexidade e encami-
nhe ao GAORP.

Ainda assim, o encaminhamento ao grupo não implica na 
efetiva solução do conflito fundiário face às inúmeras dificuldades 
encontradas, como a inexistência de informações técnicas sobre a 
área que indiquem a possibilidade de regularizar a ocupação no lo-
cal e a inexistência de dados socioeconômicos das famílias que pos-
sibilitem enquadrá-las em determinado atendimento habitacional.

A toda evidência, a solução consensual de conflitos, es-
pecialmente os fundiários complexos que são examinados pelo 
GAORP, demandam tempo, disposição para o diálogo e, principal-
mente, vontade do proprietário da terra (que já possui ordem ju-
dicial para reintegrar a posse do imóvel) em solucionar o conflito, 
visto que o grupo não impõe decisões e, não raro, o magistrado da 
causa não admite nova suspensão da ordem de reintegração. 
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Ainda no âmbito do Judiciário bandeirante, em março de 
2014, com vistas a monitorar processos judiciais que envolvem 
conflitos fundiários e implementar medidas concretas com objeti-
vo de evitá-los, foi instituído, através da Portaria nº 8.971 da Pre-
sidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, um grupo de trabalho 
interinstitucional para propor o formato e metodologia de novas 
varas e câmaras especializadas no julgamento de ações referentes 
a conflitos fundiários urbanos, em analogia ao que dispõe o artigo 
126 da Constituição da República de 19883.

O GTI, de caráter consultivo, foi composto por represen-
tantes do próprio Tribunal de Justiça do Estado, da Defensoria Pú-
blica Estadual, do Ministério Público Estadual, das Procuradorias 
do Estado e do Município de São Paulo, da Ordem dos Advogados 
do Brasil, da Prefeitura de São Paulo, do Instituto de Terras do Esta-
do, dos Cartórios de Registro de Imóveis e do Instituto Brasileiro de 
Direito Urbanístico (IBDU).

A proposta de criação das varas especializadas e da câma-
ra reservada em conflitos fundiários foi aprovada pela maioria dos 
integrantes do GTI, com exceção das Procuradorias Gerais do Esta-
do e do Município de São Paulo, que se opuseram expressamente. 
O Instituto de Terras do Estado foi favorável à criação da vara de 
conflitos agrários, mas se absteve em relação aos conflitos urba-
nos. O projeto, todavia, foi arquivado pelo Conselho Superior da 
Magistratura.

Sem dúvida, o cenário urbano caótico apresentado pela 
maior cidade do país fomentou a busca pelos referidos instrumen-
tos que visam obstar a contínua multiplicação de conflitos fundiá-
rios. E o primeiro grande desafio apresentado é implementar as va-
ras especializadas, para que se possa qualificar o debate que deve 

3   Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação 
de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.
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ser pautado nos inúmeros instrumentos da política urbana brasi-
leira, em especial no respeito à função social da propriedade.

Ressalta-se que outros Tribunais de Justiça, a exemplo de 
Minas Gerais, Pernambuco e Piauí, já possuem varas especializadas 
em conflitos agrários. Todavia, a experiência do Judiciário paulista 
poderia ser pioneira em relação aos conflitos urbanos.

A partir do conceito de conflito fundiário urbano apresen-
tado pela Resolução nº 87/2009, as novas varas deverão ter compe-
tência para processar e julgar ações possessórias, reivindicatórias, 
demarcatórias, de usucapião, ações civis públicas, dentre outras, 
com um olhar especializado e voltado para a legislação urbanística 
vigente no país.

Nesse contexto, com o advento do Novo Código de Proces-
so Civil – Lei 13.105/2015, dentre as normas processuais funda-
mentais consta que o Estado promoverá, sempre que possível, a 
solução consensual dos conflitos (artigo 3º, §2º). Complementa-se 
no artigo 3º, §3º, da seguinte forma: A conciliação, a mediação e 
outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser es-
timulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 
do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Verifica-se, portanto, que há clara orientação do ordena-
mento jurídico no sentido da busca pela solução consensual dos 
conflitos, que deve ocorrer a todo o momento, ainda que este já seja 
objeto de processo judicial.

A atuação da Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo na busca de soluções consensuais 
aos conflitos fundiários urbanos

Importante destacar que o Núcleo Especializado de Habita-
ção e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ór-
gão responsável pela litigância estratégica nos conflitos fundiários 
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de grande complexidade, sempre buscou a resolução consensual 
dos conflitos fundiários por entender ser o melhor caminho que 
possibilite a salvaguarda dos direitos das comunidades envolvidas, 
inclusive, com a participação destas na tomada de decisões. Nesse 
sentido, referida atuação pode ocorrer com ou sem a existência de 
ação judicial em curso, a depender do caso concreto.

Desse modo, passa-se à análise de experiências de duas 
comunidades acompanhadas pelo Núcleo Especializado de Habita-
ção e Urbanismo em que a busca por soluções consensuais, com 
participação da população envolvida, foi estimulada e defendida. 
Destaca-se que no primeiro caso ainda não havia sido instituído o 
GAORP, enquanto que no segundo, apesar de existente, a Defenso-
ria Pública participava somente nas reuniões em que atuava como 
representante das famílias e não como membro do grupo, o que só 
passou a ocorrer no ano de 2015. 

Os efeitos da Operação Urbana Consorciada4 Água 
Espraiada e o fundamental processo de resistência 
da Comunidade do Jardim Edith como caminho para a 
solução consensual do conflito 

Em outubro de 2007, representantes da Associação dos 
Moradores do Jardim Edith procurou o Núcleo Especializado de Ha-
bitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
em busca de assistência jurídica para salvaguardar o direito consti-
tucional à moradia digna dos seus associados.

Relataram, à época, que a comunidade do Jardim Edith, 
composta por mais de 800 famílias, instalada em área de zona de 
especial interesse social – ZEIS 1 e integrada à Operação Consorcia-
da Águas Espraiadas, estava sendo atingida por projeto urbanístico 

4   Art. 32, §1º, Lei 10.257/2001. Considera-se operação urbana consorciada o 
conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, 
com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.
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de implantação de complexo viário, nos termos da Lei Municipal nº 
13.260/2001.

Afirmaram que deveriam ser construídas 8.500 unidades 
habitacionais por força da Operação Urbana, sendo certo que, con-
soante decisão do Conselho Gestor, o Jardim Edith teria prioridade 
no atendimento.

Todavia, os recursos para construção das unidades habita-
cionais, fruto da venda dos Certificados de Potencial Adicional de 
Construção – CEPACs5 , estavam sendo utilizados para construção 
da Ponte José Bonifácio Coutinho Nogueira.

Somado a isso, foi ofertado às famílias que sofreriam o de-
salojamento forçado apenas a Verba de Atendimento Habitacional, 
também conhecida como “cheque despejo”, regulada pela Resolu-
ção SEHAB nº 138/2006. Para Carvalho Filho,

É importante não perder de vista que as operações urbanas 
consorciadas não devem visar a mera liberação de índices 
para favorecer alguns poucos, nem devem servir para expul-
são de pessoas de menor renda somente para efeito estético. 
Seu verdadeiro objetivo reside em propiciar uma justa dis-
tribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização e corrigir as distorções do crescimento urbano e 
seus efeitos negativos sobre o meio ambiente através de pla-
nejamento urbano eficiente e da distribuição da população e 
das atividades econômicas dentro do território do Município.

Desta feita, tendo em vista a violação à previsão de aten-
dimento econômico e social do programa de intervenções estabe-
lecido no artigo 33, inciso III, do Estatuto da Cidade e na Lei Mu-
nicipal nº 13.260/2001, bem como inexistência de atendimento 

5   Art. 34, Lei 10.257/2001. A lei específica que aprovar a operação urbana 
consorciada poderá prever a emissão pelo Município de quantidade determinada 
de certificados de potencial adicional de construção, que serão alienados em 
leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria 
operação.
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habitacional efetivo, a Defensoria Pública do Estado ingressou com 
ação civil pública em face do Município de São Paulo.

Neste contexto, em sede de audiência de conciliação rea-
lizada em 2008, as partes celebraram acordo para que todas as fa-
mílias cadastradas recebessem um atendimento habitacional: uni-
dade habitacional no local, no perímetro da operação urbana, em 
outra região, ou até mesmo outro benefício como a carta de crédito, 
conforme opção de cada família.

Após a entrega dos primeiros apartamentos, o Município 
de São Paulo noticiou a alteração, unilateral, do projeto do em-
preendimento acordado com os moradores, inclusive com a supres-
são de parte do terreno e consequente supressão de equipamento 
de saúde.

Por força do descumprimento do acordo celebrado, foram 
realizadas diversas reuniões e audiências com a Secretaria Munici-
pal de Habitação para composição das partes e atendimento efetivo 
às famílias.

Registre-se que a iminente violação dos direitos das famí-
lias do Jardim Edith determinou a judicialização do conflito, sendo 
certo que todas as tratativas, reuniões e acordos em busca da solu-
ção consensual do conflito fundiário foram realizados no bojo de 
processo judicial.

Vila Soma: A complexa busca pelo reconhecimento ao 
direito constitucional à moradia digna acompanhado 
pela solução consensual do conflito fundiário. 

Desde novembro de 2013, o Núcleo Especializado de Ha-
bitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
acompanha a Vila Soma – comunidade composta por cerca de 2.500 
famílias, que ocupa área de um milhão de metros quadrados na ci-
dade de Sumaré/SP. 

A Defensoria Pública passou a atuar no caso a pedido e 
conjuntamente do advogado dos ocupantes da área. Observa-se 
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que a comunidade foi ré em ação de reintegração de posse com 
pedido julgado procedente. Posteriormente, em razão da falta de 
cumprimento da sentença pela parte autora, o Ministério Público 
da cidade de Sumaré ajuizou de ação civil pública em face do pro-
prietário do terreno, dos ocupantes e do Município, visando a deso-
cupação da área. Assim, a Defensoria Pública ingressou na fase em 
que estava em trâmite a ação civil pública e conseguiu a suspensão 
da liminar na ação civil pública, a qual determinava a desocupação 
do terreno, bem como logrou formar um grupo de trabalho inte-
rinstitucional, composto por representantes das três esferas de go-
verno, a fim de buscar uma solução alternativa de moradia para as 
famílias da comunidade. 

Com isso, no segundo semestre de 2014 foram realizadas 
reuniões mensais do grupo de trabalho com intuito de encontrar al-
ternativas consensuais ao conflito posto, sem sucesso. Houve ainda 
uma audiência na ação civil pública, no mês de setembro, na qual foi 
celebrado acordo entre o Ministério Público, ocupantes e proprie-
tário da área para que esta fosse desocupada em março de 2015. 

Face à inexistência de solução quanto ao reassentamento 
das famílias, estas constituíram uma Associação de Moradores, e a 
Defensoria Pública participou de seminário na Caixa Econômica Fe-
deral sobre o programa “Minha Casa, Minha Vida – entidades”, sen-
do certo que a única alternativa à época era de construção de mora-
dias por meio desse programa. Desse modo, buscaram-se áreas na 
cidade de Sumaré onde o projeto pudesse ser realizado. Todavia, foi 
feita grande resistência da Prefeitura em auxiliar na viabilização do 
projeto. Ainda assim, uma construtora foi escolhida para realizar o 
projeto e apresentou contrato de compra e venda de determinado 
terreno para construção das unidades habitacionais. 

Com a proximidade do término do prazo para desocupa-
ção do terreno, desacompanhado de definitiva solução habitacional 
para as famílias, foram feitas reuniões no Grupo de Apoio às Ordens 
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Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP) em busca de solução 
pacífica para a remoção.

Na primeira reunião no GAORP, entendeu-se pela suspen-
são da reintegração de posse. A Prefeitura de Sumaré – cujos repre-
sentantes não compareceram na reunião – foi oficiada do progresso 
das tratativas, acompanhado dos respectivos documentos.

Cabe esclarecer, no entanto, que o GAORP não tem poder 
jurisdicional. Assim, ficou evidente, na ocasião, que qualquer ten-
tativa de resolução consensual do litígio esbarraria na necessidade 
de aprovação da implementação de projeto habitacional pela Pre-
feitura do Município de Sumaré que mantinha postura de se negar 
à busca de atendimento habitacional às famílias de maneira injus-
tificada e irrazoável. 

No segundo encontro do GAORP para tratar da Vila Soma 
o grupo adotou de maneira unânime o posicionamento no sentido 
de suspender o processo de reintegração de posse pelo prazo de 
60 dias a fim de aguardar o processamento do projeto habitacional 
perante o Ministério das Cidades. 

Não obstante, o juízo da ação de Reintegração de Posse 
entendeu contrariamente ao posicionamento do Grupo e agendou 
o início do ato para o período de 14 a 18 de dezembro de 2015. 
Naquele momento, era evidente a impossibilidade de execução da 
decisão, sobretudo em razão da alta complexidade da operação que 
seria deflagrada e da inexistência de meios seguros para dar início 
à operação. 

Logo, no dia 30 de novembro de 2015, o Núcleo Espe-
cializado de Habitação e Urbanismo participou de nova reunião 
no GAORP, ocasião em que, por votação unânime, foi proposta a 
manutenção do processo no grupo suspendendo o cumprimento 
da ordem por mais 60 dias, sobretudo como forma de privilegiar 
a solução conciliatória do conflito. Todavia, o Ministério Público, 
autor da ação, manifestou-se contrário à suspensão do processo. 
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Por esse motivo, o juízo da causa determinou que o processo re-
tornasse à origem para cumprimento da ordem de desocupação. 

Em razão da determinação de cumprimento da decisão, 
a Defensoria Pública peticionou nos autos de ambos os processos 
informando que não fora convidada para participar de reuniões 
preparatórias para o cumprimento da ordem de remoção e de 
que, até então, não haviam sido apresentados os meios que se-
riam disponibilizados pelo Município e pela Massa Falida, corréus 
da ação, para guarda e transporte dos bens dos ocupantes, ônus 
que lhes caberia. 

Com a manutenção da ordem para reintegrar pelo juiz e 
pelo Tribunal de Justiça, sem a efetiva comprovação da existência 
dos meios para cumprimento da remoção e da garantia de reassen-
tamento das pessoas que seriam afetadas pela ordem a ser cum-
prida entre 17 a 21 de janeiro de 2016, o Núcleo Especializado de 
Habitação e Urbanismo direcionou à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos pedido de medida cautelar. 

Ocorre que a Comissão não tem o poder de cassar ordens 
judiciais proferidas pelos órgãos brasileiros, mas apenas de solici-
tar informações e expedir recomendações ao Estado. Não obstante, 
entendeu-se que o acionamento da Comissão traria importante vi-
sibilidade ao caso no cenário nacional, sobretudo como forma de se 
buscar apoio à Vila Soma. 

Sem prejuízo, a Defensoria Pública interpôs Recurso Ex-
traordinário, pleiteando ao Supremo Tribunal Federal que reconhe-
cesse que o cumprimento de uma ordem de remoção forçada de 
pessoas sem a garantia dos direitos fundamentais básicos dos cida-
dãos envolvidos representaria clara afronta à Constituição Federal. 

Somado a isso, ajuizou, simultaneamente, Ação Cautelar 
diretamente no Supremo Tribunal Federal, por meio da qual re-
quereu que, diante da extrema urgência e alta probabilidade de 
danos irreparáveis, fosse conferido efeito suspensivo ao Recurso 
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Extraordinário, para que a reintegração de posse fosse suspensa 
até o julgamento definitivo do recurso. 

Assim, em decisão proferida no dia 13 de janeiro de 2016, 
às vésperas da data designada para ocorrer a reintegração de pos-
se, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do ato, 
por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo 
Lewandowski. 

Atualmente, como forma de dar continuidade à tentativa 
de solução conciliatória do conflito, foram agendadas novas reu-
niões com todos os atores envolvidos, inclusive com a Prefeitura 
Municipal de Sumaré, que retornou à mesa de negociações após a 
mudança da gestão.

Considerações finais

Inerte de dúvida que a solução consensual dos conflitos fun-
diários se apresenta como único caminho a ser trilhado sem afronta 
aos direitos fundamentais das pessoas envolvidas.

Ademais, não se pode admitir que o Brasil continue sendo 
protagonista de repetidas violações aos direitos humanos decorren-
tes de remoções forçadas sem qualquer planejamento, participação 
da comunidade e desacompanhadas do devido reassentamento das 
famílias. 

Não se pode olvidar, ainda, que a legislação pátria, especial-
mente com o advento do Novo Código de Processo Civil, aponta para 
a obrigatória tentativa de solução consensual dos conflitos, neles in-
seridos os conflitos fundiários que demandam maior reflexão e cui-
dado face à gama de direitos sensíveis envolvidos.

Dessa forma, tem-se a Defensoria Pública como instituição 
que busca, dentre outras atribuições, a promoção dos direitos huma-
nos e que possui importante papel no fomento dos instrumentos de 
prevenção e solução consensual dos litígios fundiários.  
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na rua e no gabinete: a análise das 
ações utilizadas pelo movimento 
em defesa do morro santa teresa 
para defesa do seu território 

Karla Moroso

Em uma sociedade onde o acesso aos recursos necessários 
para a manutenção da vida, como o acesso à terra, se dá de forma 
desigual, os conflitos aparecem como  manifestações que demarcam 
desigualdades, apresentando potencial para promover transforma-
ções. Por outro lado, situações limites de disputa por terra podem 
levar a despejos, uma grave violação aos direitos humanos. O confli-
to é apenas uma das possíveis interações entre grupos, indivíduos, 
organizações e coletividade, e a cooperação é outra possibilidade, 
em posição diretamente oposta. Essa possibilidade, no entanto, se 
coloca como uma das perspectivas pelas quais as entidades e indi-
víduos podem se conectar em torno de um objetivo comum. Assim, 
esta pesquisa tem como objeto de estudo as estratégias de resistên-
cia adotadas pelos movimentos sociais para defender um território, 
em um contexto de conflito pela posse da terra. Este texto se utiliza 
do caso do Movimento em Defesa do Morro Santa Teresa (MDMST) 
para identificar as estratégias utilizadas para defender o territó-
rio da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do 
Sul (FASE-RS) no Morro Santa Teresa na cidade de Porto Alegre e 
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verificar, nas estratégias adotadas pelo MDMST, o diálogo com as 
políticas públicas e com o planejamento urbano e os desdobramen-
tos dessas estratégias na resolução do conflito.

Para auxiliar nesta discussão, recorremos a Certeau 
(1998). A partir dos seus ensinamentos foi possível compreender 
as maneiras, táticas e estratégicas de fazer que o MDMST utilizou 
desde o Projeto de Lei n.º388/2009 que previa a venda da área da 
FASE. Deste ponto de vista, conclui-se que a luta do MDMST teve 
dois momentos, cujo marco temporal foi o PL388/2009. No primei-
ro momento adotou-se uma “maneira de fazer” do tipo tático, visto 
que não partiu de um comando central, já que o MDMST se consti-
tuiu depois que o PL 388/2009 foi retirado da Assembleia Legislati-
va. Partiu, portanto, de uma necessidade que pôs diferentes grupos 
e indivíduos a se agrupar de modo a responder, de forma ágil, a uma 
ação estatal que pretendia dispor de um bem comum, o território. 
Foi da necessidade de defendê-lo que surgiu ação. O segundo mo-
mento já tem as suas ações delineadas a partir de um “centro de 
comando” (Certeau, 1998), o MDMST, que a partir da derrubada do 
PL 388/2009 sentiu a necessidade de avançar no sentido de mate-
rializar o seu projeto no território da FASE. Ou seja, o projeto que 
resultará das diretrizes elaboradas e acordadas na sua Carta de In-
tenções. Como se a vitória conquistada (a partir da ação tática) não 
se conservasse se outras ações não fossem realizadas para garantir 
o que de fato eram as necessidades daqueles que se uniram contra 
o PL 388/2009. 

É a partir disto que discursos e ações construídos por meio 
de um “centro de comando”, o MDMST, passam a articular atores 
e forças para disputar, não mais, somente o território, mas sim a 
maneira de utilizá-lo e de desenvolvê-lo, de modo a imprimir uma 
nova lógica e dinâmica no processo que, até então, vinha sendo 
conduzido pelo Estado. Processo esse que era o de omissão das 
necessidades presentes na área da FASE e o do não diálogo com 
os seus usuários internos (moradores, menores e trabalhadores) 
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e externos. A luta do MDMST, após a derrubada do PL 388/2009, 
passa a ser para garantir um projeto para território da FASE e neste 
sentido o objeto de disputa passa a ser também o planejamento. É 
nesta perspectiva que serão construídas as estratégias do MDMST 
que serão aqui identificadas, caracterizadas e analisadas. 

As estratégias adotadas pelo MDMST foram precedidas de 
uma organização interna do movimento, entendida como neces-
sária para pôr em praticas todas as ações e propostas que foram 
construídas pelo grupo. Essa auto-organização partiu do perfil dos 
atores que integram o movimento, como também daquilo que esses 
atores entendiam como “frentes estratégicas para avançar na luta”1 
– frente política, frente técnica e frente de mobilização. 

A primeira, a frente política, é responsável pelas ações que 
visam à incidência nos espaços políticos, institucionais e de gestão. 
Trata-se de uma frente que é assumida por todas as entidades, de 
acordo com a estratégia/ação. A segunda, o apoio técnico, é respon-
sável pelos aportes técnicos jurídicos, urbano e ambiental ao mo-
vimento, subsidiando a sua luta com documentos e peças técnicas 
que possam dar suporte para as suas demandas. Nesta frente as 
ONGs e as entidades profissionais são centrais. A terceira, a mobi-
lização, é a responsável pela articulação do movimento e as mobili-
zações em prol das suas demandas.

As estratégias adotadas pelo MDMST

Definiu-se como estratégias, as ações realizadas em defesa 
da área da FASE a partir da constituição do MDMST, que segundo 
Certeau (1998) seria o “centro de comando”. As ações anteriores ao 

1   Esta é uma expressão que apareceu com frequência nas reuniões do MDMS, 
presentes mais na fala dos representantes das entidades apoiadoras do que das 
comunidades. 
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MDMST não serão analisadas, à exceção da mobilização que derru-
bou o PL 388/2009. 

A partir da análise das ações do MDMST, após o PL 
388/2009 (estratégias) foi possível identificar que elas estiveram 
voltadas, nos últimos 6 anos, para quatro metas, entendidas pelo 
MDMST como “passos necessários para se consolidar o tripé”: (a) 
instituir o Grupo de Trabalho segundo o Decreto N.º 49.256/2012; 
(b) garantir a posse das famílias dos assentamentos informais e a 
urbanização das áreas; (c) instituir um parque na parcela da área 
da FASE que detém patrimônio ambiental natural e cultural.

Para estruturar as análises que buscam responder as per-
guntas propostas por esta pesquisa, as estratégias identificadas fo-
ram organizadas, no Quadro 1, de modo a informar a fonte, a sua 
descrição, o seu caráter, o seu objetivo e o seu resultado.

Com relação à fonte, as estratégias do MDSMT foram ex-
traídas de diferentes fontes: atas das reuniões do movimento2, das 
atividades na quais a pesquisadora esteve presente (observação 
participante) e das entrevistas realizadas no âmbito desta pesqui-
sa. Cada ação foi descrita (coluna descrição) a partir da informação 
constante nos documentos e fontes pesquisados.  

O caráter tem por objetivo identificar a característica da 
ação, na perspectiva da sua dimensão com relação ao direito à 
cidade3: 

(a) Econômica: está relacionado aos elementos econômicos 
que produzem mais valias ao solo urbano, que impedem 
indivíduos de ter acesso aos serviços e às oportunidades 

2   As Atas fornecidas pelo MDMST não são referentes a todas as reuniões que 
foram realizadas. Muitas reuniões ocorreram sem registro, especialmente a partir 
de 2012. Houve uma mudança no ritmo das reuniões também, a partir de 2011. As 
atas citadas no Quadro 18 são aquelas que, no seu conteúdo, citavam ou faziam 
referência a alguma ação / estratégia do MDMST. 

3   Trata-se de uma caracterização simples a partir dos ensinamentos de Lefebvre 
(2001).
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da cidade porque não se inserem no mercado de trabalho 
ou não conseguem gerar renda; 
(b) Material: está relacionada aos serviços urbanos, da in-
fraestrutura, da localização da moradia, dos deslocamen-
tos, de mobilidade e das condições de habitabilidade em 
geral;
(c) Cultural: engloba múltiplos fatores relacionados à cul-
tura dos povos e sua produção e reprodução, à educação, à 
informação, ao acesso ao conhecimento e às redes e à sua 
formação para a alteração das relações sociais e de poder 
na cidade;
(d) Política: está relacionada ao direito de participação nos 
espaços decisórios, ou seja, aqueles responsáveis por de-
finir os rumos do desenvolvimento de uma cidade de for-
ma a influenciar decisões, processos e propor maneiras de 
conduzir ou realizar ações / projetos. 
(e) Simbólica: está relacionada aos elementos de identida-
de e pertencimento do indivíduo a determinado grupo ou 
lugar, com a manutenção dos laços sociais e com a apro-
priação dos territórios; 
(f) Jurídica4: está relacionada ao Sistema de Justiça, ou seja, 
acontece no âmbito de um processo judicial.

O objetivo da ação busca identificar o seu propósito e o ator 
para o qual a estratégia está direcionada. Os resultados buscam mos-
trar se a estratégia atingiu seu objetivo para, posteriormente, veri-
ficar o seu efeito sobre as políticas públicas de habitação; meio am-
biente; da criança e do adolescente; e sobre o planejamento urbano. 

O quadro abaixo apresenta as estratégias identificadas, 
classificadas segundo as categorias descritas: 

4   A dimensão jurídica foi acrescentada pela autora a partir do quadro das 
estratégias identificadas.  



136

fo
n

te

estratégia
objetivo 

o que e para quem

ca
rá

te
r 

 
da

 a
çã

o

resultado*

M
D

M
ST

Solicitar Concessão 
de Uso Especial 
para Fins de Moradia 
Coletiva - CUEM

Garantir a posse coletiva 
das famílias moradoras da 
área da FASE com base 
na MP 2.220/2001. Pedido 
Administrativo para a FASE

Jurídico

AT
A 

0 
12

/0
7/

20
10

Acessar documentos 
técnicos (ambientais, 
urbanos, sociais) 
existentes sobre a 
área da FASE

Buscar informações Político

Acessaram o Laudo da 
FEPAM sobre as questões 
ambientais da área da 
FASE 

Reunião com 
Promotoria de 
Habitação do 
Ministério Público

Pedir para avançar na 
regularização fundiária 
nos termos apresentados 
acima

Político

Apoio do Ministério Público 
que promoveu reunião com 
a Secretaria de Habitação 
para construção de um 
plano de ação para a 
regularização fundiária

Reunião com 
Promotoria de 
Meio Ambiente do 
Ministério Público

Garantir a preservação do 
morro 

Político

AT
A 

01
 

26
/0

7/
20

10

Buscar 
assessoramento 
técnico

Atuar junto aos órgãos 
públicos envolvidos, no 
sentido de cobrar atuação 
concernente às demandas

Político

Concurso público 
entre estudantes de 
arquitetura

Estudar alternativas 
urbanísticas para o Morro, 
pretendendo com isso 
acender o imaginário das 
pessoas e despertar o 
interesse da sociedade

Cultural  
Simbólico

Reunir mapas, fotos 
e outros documentos 
gráficos

Permitir uma melhor 
compreensão do MDMST e 
da sociedade sobre a área 
em discussão

Cultural 
Simbólico
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AT
A 

02
 

12
/0

8/
20

10
Reunião com a 
Secretaria de 
Habitação do Estado 

Avançar no processo de 
regularização fundiária

Político

Visita guiada à área 
da FASE

Conhecer a área da FASE, 
suas instalações e as 
questões do ambiente 
natural

Cultural 
Simbólico

Apoiadores do MDMS, 
externos, tiveram a 
oportunidade de conhecer 
a área da FASE e seu 
patrimônio ambiental, antes 
desconhecido

AT
A 

03
23

/0
8/

20
10

Reunião com a 
Secretaria Geral de 
Governo

Chegar direto ao centro 
decisório do governo 

Político

Audiência Pública 
na Assembleia 
Legislativa

Abrir a discussão com 
a sociedade, buscar o 
compromisso do Governo 
com as pautas do 
Movimento

Política 
Cultural

AT
A 

04
 

13
/0

9/
20

10 Mobilizar imprensa 
e envolver novos 
atores

Ganhar força Política
Mais apoio para a Carta de 
Intenções

AT
A 

6
23

/0
9/

20
10

Criação de site
Divulgar a pauta e a luta do 
movimento. 

Política
Blog 
omorroenosso.org

Exposição de 
fotografia no Brique 
da Redenção 

Conseguir mais 
apoiadores e divulgar as 
características ambientais 
do Morro Santa Teresa

Política
Cultural

Mais apoio para a Carta de 
Intenções

AT
A 

8 
18

/1
0/

20
10

Camiseta do 
Movimento

Política 
Cultural 
Simbólico

Mais apoio para a Carta de 
Intenções

Apresentação 
Pública do 
Movimento e suas 
pautas

Política

AT
A 

9 
08

/1
1/

20
10

Mobilizaçãona Usina 
do Gasômetro – 
coleta de assinaturas

Política 
Cultural 
Simbólico

Mais apoio para a Carta de 
Intenções

Exposição de Fotos 
na Câmara de 
Vereadores

Política
Visibilidade para a pauta no 
Legislativo
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AT
A 

10
 

22
/1

1/
20

10 Reunião nas 
comunidades das 
áreas da FASE

Envolver os moradores das 
comunidades, para ganhar 
força na pauta da regulari-
zação fundiária. 

Política
Os moradores dos assenta-
mentos passaram a partici-
par e a integrar o MDMST

AT
A 

11
 1

6/
12

/2
01

0

Grupo de trabalho 
técnico (arquitetura) 

Propor diretrizes para a 
urbanização das vilas, 
envolver os moradores e 
fazer a interação entre a 
parte urbana e ambiental. 

Política
Material

Seminário que foi realizado 
em agosto de 2011

Convidar gestores 
públicos (executivo 
e legislativos) para 
as caminhadas e 
atividades abertas do 
Movimento

Sensibilizar e ter o 
comprometimento dos 
atores políticos

Política
Visibilidade e apoio legisla-
tivo para a causa

AT
A 

24
 

30
/0

1/
20

12

Manifestação na 
frente do Palácio do 
Governo do Estado; 

Buscar uma posição do 
governo com relação 
às demandas de 
regularização fundiária 
e entregar o relatório do 
Seminário do MDMST

Política
Reunião com a chefe da 
Casa Civil

Reunião com Casa 
Civil – Secretaria de 
Administração

Solicitar o Grupo de 
Trabalho do Governo que 
reúna as três Secretarias 
implicadas nas demandas 
da área de FASE no Morro 

Política
Compromisso de agenda 
com o Governador

Reunião com a 
Secretaria de 
Habitação

Respostas para a 
Regularização Fundiária

Política

Secretaria falou de remo-
ção e de licitação para 
cercar a área da FASE para 
evitar novas ocupações

Reunião com 
Secretaria de Meio 
Ambiente

Respostas para a criação 
de um parque e sobre a 
preservação da mata

Política

Exposição imagensdo 
projeto do parque no Morro 
Santa Teresa, onde inclui 
um teleférico, um teatro 
na saibreira em forma 
de pirâmide, passarela 
sobre a mata, um prédio 
para reciclagem de 
resíduos sólidos ou outra 
atividade, a sede da SEMA, 
aproveitamento de prédios 
da FASE



139

Ocupação 
urbanística do 
Morro, incluindo a 
regularização das 
vilas, parque e 
reaproveitamento 
dos prédios da FASE

Desenvolver projeto 
urbanístico para a área 
cujo financiamento poderia 
ser sustentado pelas 
entidades e patrocinadores

Política

AT
A 

25
 

12
/0

3/
20

12

Carta ao Governado 
solicitando a criação 
de um Grupo de 
Trabalho para a 
transversalidade 
necessária 
das ações das 
secretarias 
envolvidas, com 
a insistência do 
concurso público 
para o projeto 
urbanístico do 
conjunto

Buscar do Governo do 
Estado uma coordenação 
das ações das secretarias 
que atuam nas questões 
do Morro Santa Teresa 
este Movimento

Política

Através de 
interlocutores 
que integram o 
Conselho Estadual 
de Desenvolvimento 
Econômico e 
Socialsolicitar 
as demandas do 
MDMST

Solicitação de providências 
para a criação de GT que 
garanta uma ação conjunta 
das secretarias do Estado

Política

AT
A 

29
 

06
/0

6/
20

12

Reunião com 
Presidente da FASE;

Solicitar atendimento 
às demandas desta 
comunidade referente 
aos problemas de energia 
elétrica e outros

Política

Visita da CEEE na vila 
União Santa Teresa 
para ver a viabilidade de 
posteamento, Instalação 
de rede de esgoto na vila 
Gaúcha

AT
A 

30
 

04
/0

7/
20

12 Realização 
de cadastro 
socioeconômico

Conhecer a realidade 
socioeconômica das 
famílias

Política
Cultural
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AT
A 

31
 

18
/0

7/
20

12 Reunião com a 
Secretaria de 
Habitação

Consolidação do Grupo de 
Trabalho; Pedido de AEIS, 
pedido de Concessão de 
Usos Especial para fins de 
Moradia e solicitação de 
obras emergenciais nas 
comunidades (água e luz)

Política

Edição do Decreto 
49.256/2012; 
Sem encaminhamento para 
as outras demandas, ou por 
desconhecimento ou por 
alegar falta de competência 
(AEIS);
Licitação para os 
levantamentos técnicos da 
para a área da FASE

AT
A 

36
 

04
/0

2/
20

12

Elaboração de 
proposta – Mapa e 
Lei – para gravar 
AEIS, AEIC e 
AEPAN**

Garantir no Plano Diretor 
os zoneamento que 
interessam ao MDMST

Material 
Econô-
mica

AT
A 

37
25

/0
4/

20
13

Reunião com 
Secretários de 
Estado 

Pedir apoio ao PL do 
Zoneamento proposto pelo 
MDMST para a área da 
FASE

Política

Visitar todas as 
Comissões e os 
vereadores 

Apresentar o PL de 
zoneamento e pedir o 
apoio

Política

Reunião com a 
Promotoria de 
Habitação do 
Ministério Público

Respostas com relação 
ao pedido de CUM 
(Concessão de Usos 
Especial para Fins de 
Moradia) solicitada 
administrativamente em 
maio de 2012 

Política 
Jurídica

Emissão de Petição do 
Ministério Público para a 
Secretaria de habitação 
com solicitação de 
providencias

Procurar Deputados 
Estaduais 
apoiadores do 
MDMST

Propor e elaborar uma Lei 
Estadual para demarcar 
o parque no Morro Santa 
Teresa

Política
Jurídica

Elaboração de um 
Boletim informativo

Divulgar os avanços da 
luta do movimento para a 
sociedade

Cultural
Folhetim do Movimento 
em Defesa do Morro Santa 
Teresa

AT
A 

39
 2

9/
04

/2
01

3

Campanha de apoio 
ao PLC da AEIS, 
AEIC e AEPAN

Garantir a aprovação do PL 
na Câmara de Vereadores, 
do Poder Executivo 
Municipal e ter o apoio da 
sociedade

Política
Econô-
mica

Foi Gravada – Lei 707/2013
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AT
A 

48
11

/0
4/

20
14

Elaborar documento 
de demandas do 
MDMST para os 
candidatos ao 
Governo do Estado – 
Eleições 2014;

Garantir as conquistas do 
MDMST até esta dataevitar 
retrocesso

Política

Elaboração de Carta 
Reivindicatória ao 
Governo do Estado

Pedir a posse e o inicio 
dos trabalho do Grupo de 
Trabalho

Política

Reunião na Diretoria 
da CEEE 

Colocação de rede de 
energia elétrica nas comu-
nidades – Gaúcha e União 
Padre Cacique

Politica 
Material

Rede de Energia Elétrica 
nas vilas Gaúcha e Padre 
Cacique

O
bs

er
va

çã
o 

Pa
rti

ci
pa

nt
e

Reunião com a 
Prefeitura de Porto 
Alegre

Apresentar as demandas 
emergências das comuni-
dades e pedir providencias 
com relação a coleta de 
lixo; iluminação publica e 
pavimentação

Política
Pavimentação na vila 
Padre Cacique

En
tre

vi
st

as Participação em 
espaços de gestão; 
OP

Estar próximo das estru-
turas participativas para 
buscar serviços e equipa-
mentos para a comunidade 

Política

O
bs

er
va

çã
o 

Pa
rti

ci
pa

nt
e

Articulação com 
outras redes e 
movimentos sociais

Ganhar força para 
defender as suas pautas

Cultural

En
tre

vi
st

as Formar uma 
Associação de 
Moradores regular

Poder entra com ações na 
justiça para defender os 
direitos

Política

M
D

M
ST

Buscar a 
participação na 
“liquidação de 
sentença” ao lado 
do Ministério Público 
naAção Civil Pública 
promovida pelo 
mesmo contra o 
Estado

Defender o direito á 
moradia das famílias diante 
a ameaça de despejo e 
buscar a participação das 
famílias no processo de 
regularização fundiária. 

Jurídica

O Estado do Rio Grande do 
Sul foi condenado a realizar 
a regularização fundiária 
das famílias que moram no 
Morro Santa Teresa



142

Reunião na FASE

Resolver questões de 
acesso a luz e correios 
e sobre o Pedido de 
Concessão de Uso da Área

Política

Quadro 1. Estratégias de resistência. Elaboração da autora 
(2017) com base nos dados do Acervo do MDMST.

1As lacunas dos resultados significam que a estratégia não obteve 
um resultado ou que esse resultado não foi identificado nas atas, 

entrevistas e observação participantes. **AEIS (Área Especial 
de Interesse Social). AEPAN (Área Especial de Proteção do 

Ambiente Natural). AEIC (Àrea Especial de Interesse Cultural).

Nas maneiras de fazer (táticas ou estratégicas) utilizadas 
pelo MDMST estão presentes elementos básicos de luta e resistên-
cia dos habitantes para permanecer e defender seu território. É o 
povo abrindo seus espaços de luta para garantir os seus direitos 
(Flores 2009), no caso do Morro Santa Teresa, o direito à moradia, 
meio ambiente, à reabilitação com qualidade, ao trabalho, à cidade, 
etc. 

Esses direitos têm como pressuposto básico um território 
para seu exercício, no entanto, parte significativa das estratégias 
identificadas foram propostas para atender uma ponta do tripé, a 
moradia, para a qual a proposta de venda da área da FASE tornou 
evidente a vulnerabilidade da posse decorrente da ilegalidade das 
ocupações. Para Rolnik (2015), esses territórios ilegais são zonas 
de indeterminações: 

Entre legal / ilegal, planejado / não planejado, formal / infor-
mal, dentro / fora do mercado, presença / ausência do Estado. 
Tais indeterminações são mecanismos por meio dos quais se 
constrói a situação de permanente transitoriedade, a existên-
cia de um vasto território de reserva, capaz de ser capturado 
“no momento certo” (Rolnik, 2015, p. 174). 
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Esta transitoriedade posta por Rolnik (2015) pode ser 
observada na fala dos moradores dos assentamentos informais da 
área da FASE, como expressa Júlio Pacheco5: 

Minha família toda trabalhou na FASE. Meu pai veio morar 
aqui a mais de cinquenta anos. Vimos muitos presidentes aqui 
na FASE que antes era FEBEN. Antigamente eles tinham uma 
relação com o tema do menor. Eram técnicos, cientistas so-
ciais. Depois, acho que a partir do Rigotto foi tudo indicação 
politica. Toda vez que muda nossa luta aqui recomeça. Esta-
mos muito perto dos prédios funcionais da FASE. Éramos, na 
maioria aqui funcionários dela. Acho que cada um que chega 
aqui para na janela do prédio da administração, que fica ali, e 
fica pensando o que vai fazer com a gente. Só esquecem que 
nos já temos os nossos direitos. 

É por se sentir nesta “transitoriedade” que o MDMST tra-
çou as estratégias descritas ao longo de seis anos, atravessando três 
gestões estaduais e duas municipais. A fala do morador da Vila Pa-
dre Cacique mostra que as demandas da área da FASE estiveram 
sempre à mercê das gestões públicas que, ao exercerem políticas 
de governo e não de Estado, fizeram com que o medo e a ansiedade 
daqueles que usam a área da FASE se renovasse de quatro em qua-
tro anos. No caso dos assentamentos informais o medo do despejo. 
No caso dos funcionários e usuários da FASE, a ansiedade por me-
lhores condições de trabalho e consequente melhores condições de 
reabilitação para aqueles que estão internados. 

Essa “ação por gestão” pode ser um dos fundamentos pre-
sentes nas ações do MDMST e aquele que fez com que o movimento, 
de forma direta e indireta, procurasse a interlocução e o envolvi-
mento com os distintos atores estatais com o objetivo de consolidar 
as políticas públicas necessárias na área da FASE.

5   Entrevista concedida à autora por JulIo Pacheco em junho de 2016. 
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A seguir, as estratégias apresentadas no Quadro 1 serão 
analisadas com relação ao caráter da ação, ao seu objetivo e seus 
resultados. 

Análise das estratégias do MDMST a partir do 
caráter da ação

Foram propostas seis categorias para classificar as estra-
tégias com relação ao caráter da sua ação: econômico, material, 
cultural, simbólico, político e jurídico. Apenas uma das estratégias 
identificadas teve um caráter econômico, ou seja, procurou provo-
car a transformação a partir da intervenção na estrutura econô-
mica, que no caso dos conflitos territoriais poderia ser traduzido 
como “uma intervenção para transformar ou facilitar o acesso à 
terra urbanizada”. Aos olhos da pesquisadora, a estratégia de de-
marcar um zoneamento adequado aos usos defendidos pelo MD-
MST, que são usos sociais do território, opera nesta perspectiva 
de incidir sobre o preço da terra. Propor zoneamento como AEIS, 
AEIC e AEPAN, implica em dispor de um regime urbanístico, tradu-
zido em índices construtivos, taxas de ocupação, alturas e densida-
des que não viabilizam as construções que atendem às expectati-
vas dos investidores imobiliários. 

Com relação à materialidade, foram identificadas três es-
tratégias, todas relacionadas às questões de urbanização e comple-
mentação da infraestrutura. Duas delas, envolvendo a colocação de 
rede de energia elétrica nas vilas União e Gaúcha, e uma terceira 
buscando a qualificação ou realização dos serviços urbanos (dre-
nagem, esgotamento sanitário e coleta de lixo) nos assentamentos 
precários.

A cultura é a face do direito à cidade que envolve múl-
tiplos fatores, que vão desde a cultura dos povos, a educação, o 
acesso à cultura e à formação de redes. Para esta categoria foram 



145

identificadas sete estratégias. Duas delas voltadas para o MDMST, 
no sentido de promover e multiplicar o conhecimento e a informa-
ção dentre aqueles que usam a área da FASE e que a defendem: ca-
dastro das famílias e boletim informativo. Três foram voltadas para 
a sociedade, buscando sensibilizá-la e informá-la sobre a diversi-
dade em termos de usos e patrimônio ambiental do Morro Santa 
Teresa e assim fortalecê-lo como um patrimônio da cidade de Porto 
Alegre: concurso público, exposição com mapas, fotos e documen-
tos sobre o Morro e a área da FASE e audiência pública. 

As caminhadas guiadas têm um caráter cultural voltado 
tanto para a sociedade quanto para os usuários da área da FASE. 
Seu papel é importante, pois propicia conhecimento, informa sobre 
as especificidades da área, pode estar articulado a ações de educa-
ção ambiental, cultural, social, etc., além de ser uma estratégia para 
fortalecer os vínculos dos moradores e usuários com o território 
(caráter mais simbólico). Por fim, a estratégia de se articular a ou-
tras redes e grupos, que têm papéis importantes para fortalecer a 
luta na escala urbana que objetivam alterar as relações de poder 
na cidade. 

Dentre as estratégias identificadas, 37 tiveram um caráter 
político, visto que buscou provocar a participação nos espaços de-
cisórios, participar das decisões ou propor soluções para as ques-
tões implicadas na área da FASE. Estão inseridas neste grupo de 
estratégias as reuniões realizadas com atores do Poder Executivo 
e Legislativo do Estado e do Município, com seus diferentes propó-
sitos, bem como com outros atores de concessionárias de serviços 
públicos ou do Poder Judiciário. 

De caráter jurídico, ou seja, ações relacionadas ao Sistema 
de Justiça, foram identificadas duas. A primeira é a Ação Civil Pú-
blica que não foi promovida pelo MDMST, mas foi utilizada por este 
movimento para buscar a sua participação ao lado do Ministério 
Público na etapa de liquidação de sentença. Ou seja, como a sen-
tença foi favorável ao Ministério Público, condenando o Estado do 
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Rio Grande do Sul a realizar a regularização fundiária, o MDMST 
(através das Associações de Moradores legalmente constituídas) 
solicitou participar das decisões do Poder Executivo que envolves-
sem a regularização fundiária dos assentamentos. Uma decisão fa-
vorável do Judiciário, neste sentido, seria mais um elemento a favor 
da participação do MDMST nas decisões que envolvem a área da 
FASE. Outra estratégia desta categoria foi o pedido de Concessão 
de Uso Especial para fins de Moradia (CUEM), que teve por objetivo 
garantir, pela via judicial, a posse das famílias moradoras dos as-
sentamentos presentes na área da FASE.

Importante observar que uma ação pode associar mais de 
um caráter, ou seja, ser político e cultural ou simbólico e material, 
por exemplo. Há também uma interdependência entre ações e suas 
dimensões, como se uma ação fosse preparatória de outra ou, ain-
da, o conjunto delas fosse consequência de outra e vice-versa.   

Análise das estratégias do MDMST a partir dos 
seus objetivos e resultados

A partir da lista de estratégias adotadas pelo MDMST é 
possível identificar quatro grupos de objetivos: (a) estratégias vol-
tadas a dar visibilidade a causa do Morro; (b) as estratégias com o 
objetivo de denunciar violações e defender direitos; (c) as estraté-
gias de incidência nos atores estatais e (d) as estratégias de caráter 
propositivo. Estratégias de Visibilidade/Mobilização

Foram compreendidas como estratégias de visibilidade/
mobilização aquelas que tiveram por objetivo sensibilizar a socie-
dade para a pauta do MDMST ou realizar denúncias sobre violações, 
não cumprimento de acordos, prazos, etc. Foram enquadradas nes-
ta categoria: concursos públicos, audiências públicas, campanhas 
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de mobilização nas ruas ou através das mídias sociais, imprensa, 
exposições e caminhadas6.

Enquanto estratégia de visibilidade o concurso atingiu 
seus objetivos. Tornou a história e a pauta do MDMST conhecida 
internacionalmente. Como disse a moradora da Vila União Santa 
Teresa “a gente ficou conhecido no mundo todo, toda hora tinha 
australiano, alemão, americano aqui”. Por outro lado, são propos-
tas cuja arquitetura e o urbanismo não interagem com a realidade 
da área da FASE, mas se sobrepõe a ela, negando-a de certa forma. 
Os desenhos buscam conectar territórios e propõem espaços para 
atividades e pessoas. Não nascem das relações cotidianas inerentes 
àquele território, desconectam os “nós” estabelecidos pelo cotidia-
no e seguem na lógica que busca “enquadrar” as relações sociais 
estabelecidas. Ignoram a relação entre “a complexidade da forma 
espacial e a complexidade do processo social” (Salingaros, 2006). 

Talvez, o desafio de uma proposta para o Morro Santa Tere-
sa esteja na construção de projetos que numa perspectiva “de baixo 
para cima” “gerencie a complexidade” do território nos moldes dos 
ensinamentos de Salingaros (2006, p. 3): 

Nós propomos canalizar o talento para o desenho e a energia 
para construir das pessoas, agindo como agentes locais, den-
tro de um sistema que nós gerenciamos somente para ajudar 
a gerar e a guiar a sua complexidade emergente. Neste tipo de 
abordagem, são permitidos que se desenvolvam os processos 
do tipo “de-cima-para-baixo” de maneira orgânica, embora 
com restrições baseadas em experiências anteriores. Por ou-
tro lado, intervenções “de-cima-para-baixo devem ser feitas 
experimental e cuidadosamente (isso é com feedback), per-
mitindo mais interação com processos “de-cima-para-baixo” 
de escalas menores.

6   Os resultados, com relação a este grupo de estratégias, foram verificados dentro 
do período de realização desta pesquisa, e, a partir dos fatos acompanhados pela 
pesquisadora e pelo olhar daqueles que integram o MDMST, coletado através das 
entrevistas. 
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Este tipo de abordagem vai além de promover a participa-
ção dos usuários e moradores da área da FASE. Ela caminha no sen-
tido de empoderá-los para além de enfrentar os desafios inerentes 
do seu território complexo, disputar o planejamento das ações e 
intervenções sobre ele.  

Foram realizadas duas grandes campanhas. Uma para 
apoio às demandas do MDMST e a outra para a aprovação da Lei 
de Zoneamento na Câmara de Vereadores e pelo Chefe do Poder 
Executivo. As exposições, tanto na Câmara de Vereadores como na 
Redenção, foram realizadas dentro de uma estratégia de campanha, 
assim como as mídias. Ambas as campanhas atingiram seus objeti-
vos de acordo com o momento em que foram propostas, a primeira 
agregando o apoio de dezenas de entidades e milhares de pessoas 
para a causa do MDMST e a segunda garantindo a aprovação da Lei 
de Zoneamento – LC707/2013.

Estratégias de denúncia e defesa

Esta pesquisa definiu como estratégia de denúncia e defesa 
as manifestações de rua que, após a derrubada do PL 388/2009, 
foram praticamente inexistentes e as ações que correram por den-
tro do Sistema de Justiça, ou seja, a Ação Civil Pública (ACP) nº 
70050554930, movida pelo Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Sul, e o pedido de CUEM. 

O MDMST não foi o protagonista direto desta ação, visto 
que foi o Ministério Público o autor que deu início ao processo em 
março de 2009 – antes mesmo da proposta do PL 388/2009 – tendo 
por objeto a regularização fundiária das áreas, mais em uma pers-
pectiva de preservação do meio ambiente e do risco de possíveis 
desastres, do que de manutenção da posse das famílias. Contudo, a 
partir da leitura do IC 70050554930 observa-se que houve um novo 
rumo após a edição do Decreto 48.029/2011, que foi consequên-
cia da luta do MDMST, visto que ele atende à uma das demandas 
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do movimento: o reconhecimento do direito à moradia através de 
ações que visam a regularização fundiária dos assentamentos pre-
cários existentes na área da FASE. O Decreto 48.029/2011 afirma: 

Dispõe sobre o reconhecimento do Direito Fundamental So-
cial à Moradia de famílias ocupantes de próprio estadual, área 
da Fundação de Atendimento Socioeducativo – FASE –, no Mu-
nicípio de Porto Alegre, integra estas ocupações ao Programa 
de Regularização Fundiária de Interesse Social em execução 
pela Secretaria Estadual de Habitação e Saneamento, e dá ou-
tras providências.

Este Decreto foi utilizado pelo Estado como forte argumen-
to para tornar o IC 70050554930 sem efeito, visto que o seu objeto 
inicial estava sendo atendido a partir da edição do Decreto, o qual 
já foi emitido no âmbito de uma nova gestão de Governo Estadual 
– argumento que não foi considerado pelo judiciário – que avaliou 
a norma como mais uma ação burocrática do Executivo, necessária, 
mas não resolutiva.

Avançar na regularização fundiária configura-se como um 
dos eixos da luta do MDMST. Contudo, se por um lado a sentença 
avança neste sentido, condenando o Estado a fazer, por outro lado, 
coloca os elementos “risco” e “preservação ambiental” como fortes 
condicionantes e determinantes de reassentamento. Avalia-se, a 
partir da leitura do IC 70050554930, que os magistrados e os ges-
tores nas suas arguições seguem na lógica de que os assentamentos 
precários estão associados a transtornos e danos ambientais e não 
o associam a uma consequência estrutural do sistema capitalista 
que não oportuniza o acesso dos menos favorecidos à terra urbani-
zada. A perspectiva pela qual os magistrados condenaram o Estado 
fez com que o MDMST buscasse uma forma de intervir com o obje-
tivo de participar do processo de liquidação de sentença. Ou seja, 
ser ouvido pelas partes (Ministério Público e Poder Executivo) e 
ter a oportunidade de intervir na construção das ações que visam 
realizar a regularização fundiária e urbanística: 
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A partir dessa providência conscientizadora e mobilizadora, 
as associações, por suas lideranças, trataram de se assesso-
rar com parcerias técnico-políticas voltadas a sustentação do 
seu poder de defesa e atuação. ONGs, entidades dedicadas 
ao bem-estar das pessoas residentes em cidades, como as de 
arquitetas/os e engenheiras/os, comissões de direitos huma-
nos, vereadoras/es e urbanistas, passaram a agir, juntamente 
com as lideranças das associações, num movimento popular.  
Fizeram-no em duas frentes principais: a de divulgar inter-
na e externamente o que estava acontecendo e a de se fazer 
presente, junto à administração pública do Estado e até junto 
ao Poder Judiciário, para serem ouvidas, garantindo de fato o 
seu direito de, sobre tudo quanto se relacionasse com política 
pública projetada sobre a área não fosse subtraído a sua ava-
liação e decisão.  O Judiciário não permitiu nossa intervenção 
na liquidação de sentença de uma ação judicial proposta pelo 
Ministério Público para responsabilizar o Estado e a Fase por 
não removerem famílias que, sobre fração do imóvel, se en-
contram em área de risco (Alfonsin, informação verbal). 7

Por mais que esta estratégia não tenha refletido os resulta-
dos almejados pelo MDMST, é nela que o movimento se apoia para 
avançar em outros espaços de luta que construiu na sua trajetória. 
Ter, além de normas, uma sentença judicial que corrobora com as 
demandas do movimento, fortalece a luta, pois, de certa maneira, é 
um indicativo “jurídico” dado através de uma sentença de que não 
haverá retrocessos.  

O MDMST, através das Associações de Moradores dos qua-
tro assentamentos informais (Vila Gaúcha, Vila União, Vila Padre 
Cacique e Vila Ecológica) foram os protagonistas do pedido de 
CUEM para o Poder Executivo do Estado. Esta solicitação ficou pa-
rada por mais de um ano dentro da gestão pública e depois tramitou 
por meio administrativo por mais um ano passando pela Secretaria 
de Habitação e Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, 
instância que negou o pedido feito pelo MDMST que garantiu de 

7   Entrevista concedida à autora por Jacques Alfonsin em julho de 2016. 



151

forma normativa (no papel) a posse das famílias moradoras da área 
da FASE, alegando que muitas famílias estavam em áreas de risco e 
que esta situação inviabilizava reconhecer o direito à moradia atra-
vés da CUEM sem antes promover a devida urbanização.   

Estratégias de incidência 

Foram classificadas como estratégias de incidência aque-
las que tiveram por objetivo provocar ações do poder público para 
atender às demandas do MDMST. Podem ser entendidas também 
como estratégias “provocativas”, visto que tiveram por objetivo pro-
vocar uma ação, uma resposta do poder público para uma determi-
nada demanda. 

Neste sentido, integram esse tipo de estratégia as reuniões 
com os atores políticos do Executivo e do Legislativo, Estadual e 
Municipal. O MDMST realizou inúmeras reuniões com os gestores 
das pastas da Habitação, Meio Ambiente, Justiça e Segurança, Direi-
tos Humanos, com a Companhia Estadual de Energia Elétrica e com 
a própria FASE. Também realizaram audiências como a Promotoria 
de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística e com a Defensoria 
Pública do Estado. Ainda foram classificadas como estratégias de 
incidência, os ofícios e as cartas envidas para os distintos atores 
políticos, bem como as participações, enquanto convidados, dos 
conselhos estaduais vinculados às políticas públicas implicadas na 
área da FASE, como o Conselho Estadual das Cidades (CONCIADES) 
e o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES).  

Pode-se interpretar esse grupo de ações como sendo “es-
tratégias meio”, visto que elas ocorreram para instituir o Grupo de 
Trabalho, para avançar na regularização fundiária, para acessar e 
garantir serviços, para qualificar a infraestrutura ou executá-la e 
etc. Neste sentido, não podem ser avaliadas quanto aos seus re-
sultados. Contudo, foram ações de grande valia para consolidar 
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algumas conquistas do MDMST, como a realização dos estudos téc-
nicos da área necessários para a elaboração de projetos, a rede de 
energia elétrica, a lei de zoneamento da área a FASE e a instituição 
do Grupo de Trabalho (Decreto 49.256/2009).

Estratégias propositivas

Foram consideradas estratégias “propositivas” aquelas que 
o MDMST adotou para, de certa forma, “suprir” a ausência do Estado 
ou a sua não ação. Foram classificadas nesta categoria a constituição 
de um grupo de trabalho técnico a partir dos integrantes e apoia-
dores do MDMST para desenvolver um projeto para a área da FASE 
e a realização de cadastro socioeconômico das famílias moradoras 
da área. O projeto de zoneamento da área também pode ser classifi-
cado como uma estratégia propositiva, visto que a sua proposta foi 
iniciativa do MDMST e a elaboração do seu conteúdo também. 

A ação de cadastro das famílias aparece nas atas, mas se-
gundo informações dos integrantes do MDMST nunca foi finalizado. 
Representantes do MST coordenaram o processo de cadastramento 
que teve uma boa aceitação nas comunidades, mas esses dados não 
foram digitalizados e tabulados. O objetivo com relação ao cadastro 
também não ficou claro a partir da análise das atas. 

Outra ação de caráter mais propositivo foi a constituição 
de um grupo de trabalho técnico formado por arquitetos do MD-
MST. Esse grupo, instituído nos primeiros meses do movimento, 
não avançou em propostas concretas para o morro. Muito embo-
ra a elaboração de um projeto do tipo “insurgente” (Vainer, 2011) 
seja uma vontade do MDMST. Segundo a avaliação de integrantes 
do movimento, no início (2010) era muito difícil avançar no proje-
to, pois ainda não havia estudos técnicos suficientes para subsidiar 
uma proposta.

Em 2014, a partir do acesso aos resultados parciais dos 
levantamentos técnicos, o MDMST se rearticulou no sentido de 
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buscar alternativas em nível de anteprojeto para o seu território. 
Essa rearticulação não partiu da necessidade de apresentar um 
projeto para o Estado, mas sim de buscar um conhecimento coleti-
vo sobre os limites e as possibilidades do território.  

As estratégias identificadas na pesquisa tiveram uma forte 
relação com dois dos temas do tripé: a moradia e o meio ambiente. 
Foram inexistentes as ações voltadas à descentralização da FASE, 
muito embora elas estivessem presentes em todas as falas, discur-
sos e documentos do MDMST. Esta desvantagem com relação ao 
tema pode ser consequência do próprio perfil do MDMST.

Ao longo da sua trajetória, com mais de seis anos, o MD-
MST viu passar pela sua composição, se agregando e se desagre-
gando, se aproximando e se afastando, várias entidades e pessoas. 
Dentre aqueles que se mantêm na luta cotidianamente, reunindo-se 
periodicamente para definir ações, executá-las e avaliá-las, não es-
tão atores ligados à pauta da FASE. Assim, também, são mais fortes 
as participações dos atores que possuem uma ligação mais densa 
com o tema da moradia, que é levado bravamente por aqueles que 
moram na área, as comunidades. 

Esta pesquisa também procurou identificar as estratégias 
que tiveram mais efeitos para a luta na perspectiva dos seus ato-
res8. Nas entrevistas pode-se identificar outro arranjo, ou classifi-
cação, para as estratégias adotadas a partir de expressões do tipo 
“a gente tem que ir para rua” e “o movimento escolheu ir para os 
gabinetes”. A primeira expressão aponta a necessidade de estar nas 
ruas com cartazes, palavras de ordem e outras ações para dar visi-
bilidade. A segunda refere-se às ações que são realizadas junto aos 
governos, nas Secretarias de Estado ou do Município, as chamadas 
por esta pesquisa como de “incidência”.   

8   O projeto previa a leitura dos atores do MDMST e dos atores externos (Poder 
Executivo, Legislativo e Judiciário). 
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Se nos tivéssemos chamado a atenção do governo Tarso, mes-
mo na situação, como fizemos nos outros, a gente não teria 
perdido a força. Pedimos reunião e ele nunca nos recebeu. 
Eles (MST) diziam para nos sair na rua, pegar os cartazes e 
aproveitar o momento (que o caso do Morro era conhecido até 
internacionalmente). Eles (MST) diziam que “ia passar o go-
verno e a gente ia  ficar nessa aí”.  Tu só chama a atenção se vai 
para a rua para o enfrentamento. Tem coisas que a gente até 
pode ficar dentro dos gabinetes, mas tem hora que tem que 
dizer assim ó... vocês não estão nos ouvindo (Orley; Michele, 
informação verbal). 9

Dentre os entrevistados, foi unânime que a mobilização 
para a derrubada do PL 388/2009 na Assembleia Legislativa, bem 
como a mobilização para a aprovação da LC 717/2013 (AEIS, AEIC, 
AEPAN) foram estratégias importantes: 

Entre as várias formas de defender o território, a fundamental 
foi a mobilização das comunidades e conseguir ganhar as ruas 
e assembleia com um grande contingente da população. Era 
muita gente e as pessoas estavam engajadas e a vitória signifi-
cou para eles um forte alento para continuar e estar conscien-
tes de sua força, com o grito “O Morro é Nosso” [...] A terceira 
grande ação foi conseguir aprovar a Lei das AEIS do Morro, na 
Câmara e a homologação do Executivo que tornou lei os usos 
urbanos do Morro (Galeazzi, informação verbal). 10

Mesmo tendo a mobilização de rua como uma importante 
estratégia de luta do MDMST, há também uma avaliação de atores 
do MDMST de que a força da mobilização varia muito em função de 
quem está no poder. O MDMST perdeu a sua força de mobilização 
nas ruas, nos últimos anos, principalmente quando havia um go-
verno que era do “mesmo campo político do MDMST”. Hoje, esse 

9   Entrevista concedida à autora por Orley e Michele em junho de 2016. 

10   Entrevista concedida à autora por Vinicius Galeazzi em junho de 2016. 
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enfraquecimento nas ruas11 pode também ter uma relação com as 
conquistas e com os avanços da luta, como a luz e a decisão judicial 
que condena o Estado a fazer a regularização fundiária. Ambas são 
conquistas de “gabinete”.

Colocar povo como a gente colocou, com toda aquela estrutura 
do MST eu não vejo necessidade.  Porque a gente não tinha 
todos os apoiadores que a gente tem agora. A gente não tinha 
acesso a alguns locais, a gente tema acesso hoje a Defensoria 
Pública, ao Ministério Público. Temos uma sentença judicial 
que é favorável para regularizar as vilas. Temos muito mais 
apoiadores que podem abrir as portas para a gente, isso tudo 
fortalece a nossa luta.  [...]  ir para a rua, só se for para fazer 
propaganda política porque as coisas estão bem encaminha-
das [...] com a luz, e as coisas acontecendo o povo não sai de 
casa. Agora se colocarem o morro venda de novo... aí sim (Sil-
va, informação verbal). 12

Muito embora, tanto as conquistas, quanto o papel impor-
tante que a mobilização tem no processo como um todo, a articula-
ção permanente para avançar na luta é um dos desafios do MDMST 
para seguir em uma luta que ainda não está ganha:

O que lamento, é que o movimento não conseguiu manter ar-
ticulada a população como um todo na continuidade das con-
quistas. A não ser as lideranças mais imediatas e, nas conquis-
tas dos serviços mais emergenciais de água, luz, etc. (Galeazzi, 
informação verbal). 13

A partir das entrevistas, outras ações de caráter mais “or-
ganizativo” apareceram como estratégias importantes da luta do 
MDMST. A organização comunitária, como uma ação da luta em 

11   Segundo os relatos nas entrevistas, esse enfraquecimento nas ruas tem 
relação também  com as “trocas de comando” dentro das organizações que 
apoiavam o Movimento, como os sindicatos, por exemplo, e também com o 
afastamento natural de organizações como MST por discordância nos métodos 
de atuação do MDMST.

12   Entrevista concedida à autora por Michele Silva em junho de 2016. 

13   Entrevista concedida à autora por Vinicius Galeazzi em junho de 2016. 
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resposta ao PL 388/2009, foi citada por três das quatro associações 
de moradores. Mesmo não sendo a única forma de articulação co-
letiva, é aquela que se traduziu necessária e indispensável às ações 
que necessitavam de representação, como as de ordem jurídica 
(pedido de CUEM e os Embargos ao Inquérito Civil). 

Estratégias de resistência: resultados e o 
dialogo com as políticas públicas e com o 
planejamento urbano

A partir do que foi proposto na metodologia da pesquisa 
que deu origem a este artigo14, referente à análise dos dados, se per-
correrá para cada conjunto de estratégias os caminhos traçados 
a partir de Alvin e Castro (2010) de modo a verificar o resultado 
(efeito) que as estratégias utilizadas pelo MDMST causaram às polí-
ticas públicas de habitação, meio ambiente, da criança e adolescen-
te (medidas de proteção e socioeducativas) e com o planejamento 
urbano. 

É a partir desta sequência que o conjunto das estratégias 
(visibilidade/mobilização, denúncia, incidência, propositivas) será 
analisado. Interessa saber se o conjunto de ações teve ou não um 
resultado e, em caso positivo, identificar se o resultado: (a) provo-
cou a estruturação da política ou de alguma de suas etapas; (b) al-
terou uma das suas etapas. 

As estratégias de visibilidade/mobilização, embora tives-
sem como objetivos evitar a venda da área da FASE e chamar aten-
ção para as demandas do MDMST, conseguiram retirar do cenário 

14    Azevedo, K,F,M. Conflitos territoriais urbanos e as estratégias de resistência 
popular para a promoção do direito à cidade: o caso do Morro Santa Teresa na 
cidade de Porto Alegre. UFRGS, 2016. 
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um Projeto de Lei que, em um primeiro momento, causaria impac-
tos importantes ao território da FASE ao provocar o deslocamento 
de milhares de famílias – ao mesmo tempo em que colocaria este 
contingente populacional na conta da política habitacional. As fa-
mílias do Morro Santa Teresa já compõem o déficit habitacional 
do Estado do Rio Grande do Sul como demanda por qualificação 
urbana e regularização fundiária. No caso de efetivação da venda 
da área, essas famílias passariam a compor a demanda por produ-
ção habitacional, somando-se ao passivo habitacional do Estado de 
mais de 303.521 domicílios15, dos quais 48.466 domicílios são da 
região de Porto Alegre (15,96 do déficit do Estado), em um contexto 
que demanda por infraestrutura (como na regularização fundiária), 
mas principalmente por terra – um ponto central para a efetividade 
das políticas de habitação. Em um segundo momento, mais hipoté-
tico, a venda da área poderia causar impactos na infraestrutura da 
região onde está localizada, visto que dependendo do comprador e 
do projeto a ser desenvolvido poderiam ocorrer impactos nas redes 
de infraestrutura, nas densidades, nos fluxos, na mobilidade e no 
meio ambiente, pois, as práticas de intervenção na cidade de Por-
to Alegre mostram que, variáveis como infraestrutura, mobilidade, 
equipamentos e serviços não caminham na mesma velocidade que 
os empreendimentos, sejam eles públicos ou privados. Um último 
ponto sobre essa questão se refere ao fundamento inicial para a 
venda da área da FASE: a descentralização da instituição visando o 
atendimento das diretrizes da política da criança e do adolescente 
com medidas de proteção socioeducativas. Mesmo sem a venda da 
área, o Estado deu continuidade ao processo de descentralização 
buscando outras alternativas financeiras.

As estratégias que ocorreram no Sistema de Justiça não têm 
um impacto direto nas políticas públicas no sentido de estruturá-las 

15   Dados da Fundação João Pinheiro, a partir dos dados do Censo Demográfico 
do IBGE (2010). 
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ou alterá-las, embora sejam estratégias que tencionam para a sua 
realização e colocam em evidência as suas fragilidades, como foi 
observada na ação movida pelo Ministério Público contra o Estado 
do Rio Grande do Sul no caso da área da FASE no Morro Santa Te-
resa. Observa-se, a partir das análises realizadas no âmbito desta 
pesquisa, que essas são “estratégias meio” visto que as demandas 
que buscam defender não se efetivam dentro do processo judicial e 
nem pelos atores que integram o Sistema de Justiça. Elas dependem 
das políticas públicas para conseguirem ser realizadas. Neste sen-
tido, são estratégias que têm o papel de constranger publicamente 
e politicamente o Poder Executivo questionando-o e obrigando-o a 
executar as ações que visam garantir os direitos violados ou negli-
genciados através das suas políticas públicas. 

Foi através das estratégias de incidência que o MDMST al-
cançou a maior parte das suas conquistas nesses seis anos de luta. 
Através delas o MDMST conquistou o Decreto 49.256/2012, a LC 
717/2013 e a instalação das redes de energia elétrica.

O Decreto 49.256/2012, que criou o Grupo de Trabalho, é 
uma norma, frágil, que não institui ou provoca a formulação de ne-
nhuma política publica. Ela vem no sentido de avançar, provocando a 
integração e a interlocução entre as diferentes políticas públicas que 
estão implicadas na área da FASE. A norma busca a coesão em con-
traponto à fragmentação com que as políticas públicas são tratadas 
e trabalhadas. Talvez esteja neste ponto a dificuldade de implantar o 
Grupo de Trabalho proposto pelo Decreto ao longo dos últimos qua-
tro anos, nos quais instituí-lo de fato foi uma das pautas do MDMST. 

A LC 717/2013, que gravou o zoneamento na área da FASE, 
é uma norma complementar ao Plano Diretor de Porto Alegre e vem 
na esteira daquilo que as diretrizes relacionadas ao planejamento 
urbano, expressas no Plano, orientam. Ao longo do tempo foram 
definidas regras, através do zoneamento, que envolviam a área da 
FASE. As áreas de interesse cultural ou de ambiência cultural exis-
tentes na FASE, ou no seu entorno, já estavam previstas no Plano 
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Diretor, assim como as de interesse ambiental. De fato, as áreas dos 
assentamentos informais não estavam demarcadas na lei do Plano 
Diretor que reconhece as tipologias das irregularidades existentes 
na cidade e cria mecanismos para reconhecê-las no tempo. Neste 
sentido, a LC 717/2013 vem na esteira do planejamento urbano da 
cidade, “complementando-o” e contribuindo para a consolidação 
da política de habitação, visto que ser uma AEIS é parte do processo 
de regularização fundiária. A LC 717/2013 é, portanto, uma norma 
que complementa uma norma (Plano Diretor) e fortalece uma po-
lítica, habitação. 

A conquista da rede de energia elétrica foi uma necessida-
de, cuja urgência pela sua “materialidade” não esperou por normas, 
políticas ou programas. Partiu do projeto para a execução. Qual a 
implicação? Talvez nenhuma muito grave desde que seu caráter 
provisório não se torne uma permanência que consolide um “direi-
to à moradia” pela metade, visto que as famílias necessitam de ou-
tros elementos indispensáveis à materialização deste direito, como 
as demais redes de infraestrutura, os serviços, a soluções para os 
riscos e a posse reconhecida. Todos eles dependem de um plano de 
urbanização, de projetos e da sua execução. 

Este resultado das ações do MDMST, mais do que responder 
a uma questão desta pesquisa, traz outro questionamento para refle-
xão: afinal, quantos anos são necessários, em uma vida dura e sofri-
da, para que as multidões pobres vejam os seus direitos reconheci-
dos e garantidos para além daquilo que está instituído no papel? Para 
contribuir nesta reflexão, cita-se as palavras de Jacques Alfonsin:

Já perceberam que as administrações públicas prestam mui-
to mais atenção ao devido processo legal que as disciplinam 
do que aos direitos humanos fundamentais sociais do povo 
pobre, garantidos apenas formalmente, mas não substancial-
mente. Seja por medo, seja por incompetência, ou seja, até por 
acomodação, um escudo legal como esse, em vez de se colocar 
a serviço da constituição (note-se bem esse nome...) eman-
cipatória e garante de satisfação das necessidades vitais do 
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povo, reduz a soberania do povo a uma letra morta na própria 
Constituição e sem nenhum efeito prático, concreto, do seu 
significado. Isso contradiz o próprio sentido de constituição, 
pois não constitui nada. Ao invés de devido processo legal, en-
tão, deveria ser chamado de processo para sempre prorroga-
do. (Alfonsin, informação verbal, grifo nosso). 16

Por fim, as estratégias propositivas, que embora, sem re-
sultados reais no caso do MDMST, não podem ser desconsideradas, 
muito embora devam ser cuidadosamente utilizadas, são ações que 
caminham no sentido da contestação, da confrontação. Contudo, 
elas rumam à uma perspectiva que, lá adiante, enfraquece o papel 
do Estado porque busca substituí-lo alegando a sua (real) ineficiên-
cia, muito embora trabalhe numa perspectiva de empoderamento 
e autonomia dos povos. Entretanto, a presença da desigualdade e a 
emergência da necessidade tornam o Estado um ator indispensável 
para a garantia dos direitos dos mais vulneráveis. 

A fala de Tania Bavaresco, “a nossa vida é hoje, quando é 
que vai chegar esse direito aí que eles falam que a gente tem” (in-
formação verbal17), mostra que “no hoje” as famílias mais pobres 
aguardam o Estado para garantir as suas necessidades. É ele o res-
ponsável por garanti-las, ainda mais em uma sociedade desigual na 
qual são desiguais as oportunidades e o acesso aos bens necessá-
rios à manutenção e desenvolvimento da vida. 

Considerações finais

A questão central posta foi o de identificar as maneiras, ou 
mecanismos, utilizados pelos movimentos sociais para defender o 
seu território diante de uma ameaça de despejo. Ou seja, diante de 

16   Entrevista concedida à autora por Jacques Alfonsin (Conselheiro da Acesso 
Cidadania e Direitos Humanos e assessor jurídico do MDMS) em julho de 2016. 

17   Entrevista concedida à autora por Tania Bavaresco em julho de 2016.
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um “conflito territorial”, fora do campo jurídico, identificar de que 
forma essas estratégias contribuem para promover o direito à cida-
de – e se há contribuição de fato.

Verificou-se um conjunto importante de estratégias que 
foram utilizadas a partir da constituição do MDMST. Averiguou-se 
também que estas tiveram por objetivo avançar na construção de 
um projeto que respondesse às necessidades de todos aqueles que 
se colocaram em defesa do patrimônio público – área da FASE – e 
dos usos que nele se estabeleceram ao longo dos tempos. Essas es-
tratégias foram analisadas e classificadas de acordo com os seus ob-
jetivos em quatro categorias.

Partindo-se do entendimento de que o direito à cidade é 
o direito de todos aos serviços indispensáveis à realização da vida 
urbana e necessários ao bem-estar coletivo e que isto implica no di-
reito de decidir sobre um projeto de cidade, essas categorias foram 
analisadas de modo a identificar de que maneira as estratégias ado-
tadas e seus resultados contribuíram para a promoção deste direito. 

Verificou-se que o conjunto de estratégias que tinham por 
objetivo incidir sobre os atores políticos (Estado), responsáveis por 
garantir direitos por meio das suas políticas públicas, contribuiu de 
forma mais efetiva para a promoção do direito à cidade, porque foi 
a partir dele que se provocou a estruturação ou a modificação de 
normas, políticas, programas e projetos que foram entendidos – no 
âmbito desta pesquisa – como os caminhos para a materialidade dos 
direitos. Contudo, em alguns momentos essas estratégias precisa-
ram da força da mobilização e da visibilidade para sensibilizar os 
atores implicados para que elas se realizassem.  

Ao longo dos mais de seus seis anos de luta, o MDMST di-
recionou a sua ação para metas bem específicas para consolidar o 
seu “tripé” (regularização fundiária, parque e descentralização da 
FASE). Esta opção fez com que o MDMST se afastasse de debates 
mais amplos que discutiam e refletiam a cidade como um todo, mui-
to embora este foco permitisse que as suas ações caminhassem na 
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perspectiva da realização dos serviços indispensáveis à realização 
da vida, como preservar o bem público, evitar um despejo, garantir 
o uso social da terra (zoneamento), acessar a infraestrutura (ener-
gia elétrica) e participar das decisões sobre o seu território (com 
o Grupo de Trabalho). Sendo que esta última ação se mostrou – e 
ainda tem se mostrado – um grande desafio. A presença dentro do 
MDMST, de quatro associações de moradores e de entidades ligadas 
ao tema da moradia em detrimento de poucas entidades ambientais 
(que foram se afastando do MDMST durante a sua trajetória) e de 
atores sociais ligados à pauta da FASE fez com que muito pouco, ou 
quase nada, em relação a essas duas últimas demandas avançassem. 

 Confirmando a hipótese levantada para esta pesquisa, as 
estratégias utilizadas pelo MDMST não só contribuem de forma 
mais efetiva para a promoção do direito à cidade ao buscar a inter-
disciplinaridade, as visões não fragmentadas, a participação nos 
espaços de poder, o diálogo com os múltiplos atores da cidade, o 
acesso à infraestrutura, como também foram importantes para im-
pulsionar as políticas públicas que de fato darão as respostas neces-
sárias às demandas que foram judicializadas. Ou seja, o MDMST en-
xerga o processo judicial como um meio. E um meio no qual as lutas 
importantes também são travadas, como mostrou o indeferimento 
ao Embargo do MDMST ao solicitar a sua participação no processo 
judicial. Há desafios importantes no Poder Judiciário. Um deles é, 
certamente, a resistência em atuar na perspectiva progressista pos-
ta pelo Estatuto da Cidade, em especial aquelas relacionadas ao con-
trole social e à função social da propriedade.

A maneira que o MDMST utilizou para defender o território 
mostrou muito sobre a perspectiva pela qual seus atores enxergam 
os conflitos. A atuação do MDMST mostrou que os conflitos territo-
riais são um problema e que seus atores reconhecem os conflitos. 
Como a “alma de uma cidade” (Vainer, 2011), embora tenha sido a 
emergência de um conflito (a venda da área) que tenho posto em 
pauta as demandas históricas daquele território e trazido à tona 
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(para a cidade e para o mundo) as desigualdades e as injustiças que 
estão presentes nele.

Observou-se, com relação ao conflito, que o MDMST se co-
loca na perspectiva do consenso, da construção coletiva que envolve 
os atores políticos (Estado). Ele teve uma ação tática conflitiva para 
defender o território da venda, mas depois adotou o diálogo como 
estratégia para viabilizar seu projeto. Ou seja, saiu da rua e foi para 
os gabinetes (como expressado pelas moradoras da Vila União). 
Desde as primeiras reuniões do MDMST, as propostas de ações bus-
cam a interlocução com o Poder Público como, por exemplo, acessar 
laudo da Zoobotânica; reunir-se com o Ministério Público, reunir-se 
com o município, reunir-se com a Secretaria de Obras, etc. Essas reu-
niões foram provocadas e aconteceram com o objetivo de demandar 
serviços que são “indispensáveis ao desenvolvimento da vida”, pro-
vocando esses atores para que as políticas públicas aconteçam. 

Eles enxergam a complexidade do tema – conflitos – e tam-
bém as complexidades do seu território, cuja conformação é reflexo 
da desigualdade social da qual são vítimas. Neste sentido, entendem 
o conflito como um fenômeno de ordens social, econômica, cultural 
e política que não pode ser reduzido à uma interpretação jurídica 
que analisa os conflitos que envolvem a posse da terra como uma 
relação entre “proprietários” e “não proprietários”, quando o que se 
tem, na prática é uma relação entre o “direito de propriedade” e o 
“direito à cidade”. Ou seja, um direito individual vs. um direito cole-
tivo. No campo dos direitos humanos é comum as decisões judiciais 
atuarem numa perspectiva hierárquica desses direitos, a partir da 
qual “sacrifica-se” um direito pelo outro: o individual pelo coletivo; 
o direito de propriedade pelo direito à moradia e à cidade; o direito 
à privacidade pelo direito à imprensa; etc. Por esse caminho, todos 
os aspectos sociais, urbanos, econômicos, ambientais são reduzidos 
a um ponto de vista, o jurídico, cujo critério de análise é o legal, da 
Lei. E a lei tem dificuldade de dialogar com as complexidades da vida 
urbana. 
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A luta do MDMST logrou poucas, mas importantes conquis-
tas. Entretanto, há de se ter consciência também que entre esses 
avanços e uma materialidade do direito à moradia – ou do real aces-
so à uma cidade mais justa – há um longo caminho a ser percorrido, 
o qual passa pelo enfrentamento dos problemas estruturais da cida-
de e da sua gestão.

Em termos estruturais existe um poder público que, em 
diferentes escalas, promove políticas públicas por ciclos e que, na 
escala municipal, não enfrenta a questão do acesso à terra, visto que 
promove e tolera a presença de vazios urbanos em áreas dotadas de 
infraestrutura ao passo em que constrói habitações populares em 
áreas periféricas. Também não intervém, de forma regular e efetiva, 
em assentamentos informais. Suas ações são pontuais, desarticula-
das e lentas. Isso tudo diante de um conjunto de normas, que garan-
te o uso social da terra, e de um contingente de recursos financeiros, 
disponíveis no período, direcionado à estruturação urbana e ao en-
frentamento do quadro de necessidades habitacionais do País. No 
qual se inclui o déficit e a inadequação da moradia – onde entra a 
irregularidade fundiária. 

Do ponto de vista da gestão, o desafio está em superar as 
análises e as soluções fragmentadas para os diferentes impactos ne-
gativos que resultam das ocupações informais em áreas ambiental-
mente frágeis, por exemplo. De um lado estão os instrumentos de 
proteção ambiental que são utilizados para justificar deslocamentos 
forçados. De outro, as propostas para reconhecer as posses e qua-
lificar essas áreas que, na prática, não apontam a efetiva melhoria 
ou recuperação ambiental. Soma-se neste quadro a perspectiva 
pela qual os agentes públicos enfrentam os conflitos urbano-am-
bientais, que coloca em contraposição o direito à moradia ao direito 
ao meio ambiente equilibrado como se fossem antagônicos e não 
interdependentes.

O quadro institucional, no qual as ações de planejamen-
to acontecem, apresenta fragilidades na condução e finalização de 
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processos, que podem ser observadas na atuação histórica da Secre-
taria de Habitação do Estado ao que se refere à regularização fun-
diária –  tema que nos interessa, visto que é demanda das comunida-
des há muitas décadas e está no escopo da política de habitação do 
Estado desde a criação da Secretaria de Habitação em 1999. Desde 
então, a Secretaria mudou de nome três vezes, mas sempre mante-
ve em sua estrutura um Departamento de Regularização Fundiária, 
sem, no entanto, efetivar a regularização fundiária das áreas ocupa-
das que estão sob o seu domínio.  

A eficácia de uma política pública está além de ter uma base 
normativa e recursos (humanos, materiais e financeiros) para a sua 
realização. Nas defesas feitas pelo Estado (no âmbito do Inquérito 
Civil – estratégia de defesa) fica clara a dificuldade em articular re-
cursos e projetos, uma deficiência que, junto às outras, é mascarada 
pela “reserva do possível”, a força que vai na contramão do mínimo 
existencial – conjunto de bens e utilidades básicas imprescindíveis 
para uma vida com dignidade. 

O MDMST mostrou através da sua história de resistência, 
luta e esperança que são eles, os atores envolvidos no movimento, 
que abrem os espaços necessários para garantir os seus direitos. E 
que esses direitos são exercidos em um território que se constituiu 
por uma soma de tempos criados por eles próprios. É desta cons-
ciência que vem a força para resistir a todas as forças contrárias à 
sua dignidade e ao exercício da sua cidadania. Para eles, “a resistên-
cia é o outro lado da esperança” (Morin, 1997, p. 62).
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direitos em disputa em estruturas 
inacabadas: apontamentos sobre 
resoluções alternativas de 
conflitos fundiários urbanos

Luana Xavier Pinto Coelho, Maria Eugenia Trombini  
e Matheus Mafra

Sendo a reforma urbana um horizonte ainda sem perspectivas 
de ser atingido, com as cidades brasileiras apresentando em suas roti-
nas toda uma variedade de conflitos fundiários advindos de diferentes 
motivos, urge a necessidade de construção de mecanismos alternati-
vos para a sua resolução, principalmente quando as vias judiciárias se 
mostram distantes da realidade e despreparadas para acolher novas 
narrativas, especialmente aquelas responsáveis pelo giro hermenêuti-
co pós Constituição de 1988 e Estatuto da Cidade que coloca a função 
social da propriedade na centralidade da disputa fundiária.

Diante da crise urbana e da repercussão negativa de violentas 
resoluções de conflitos envolvendo comunidades de baixa renda, inú-
meras instâncias de poderes distintos no território nacional apresen-
tam diversas propostas de resoluções alternativas de conflito, sejam 
elas advindas do poder executivo (como a Mesa de Diálogos de Minas 
Gerais), sejam elas atreladas ao judiciário (como GAORP e CEJUSC, 
também citados no presente artigo). Algumas delas foram apresenta-
dos no seminário Experiências de Mediação de Conflitos Fundiários 
no Brasil, realizado pelo Centro de Direitos Econômicos e Sociais, a 
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Terra de Direitos e o Fórum Sul da Reforma Urbana em dezembro 
de 2016 em Porto Alegre. Muitos são os possíveis motivos para tais 
projetos, seja uma via de o poder público atingir um apaziguamento 
social, evitando novas truculências advindas de reintegrações de pos-
se, seja a própria ação política dos movimentos sociais que pautam a 
efetiva aplicação das políticas de reforma agrária e urbana.

Assim, é necessário refletir como se estruturam tais expe-
riências de mediação, quais suas limitações e quais caminhos deve-
mos adotar para que de fato haja um diálogo menos desigual entre 
aqueles que detém a propriedade de um bem e aqueles que o ocupam. 
Enquanto responsável pela elaboração e implementação de políticas 
públicas, pela efetivação de direitos garantidos constitucionalmente, 
o Estado figura como intermediário central. Se omisso, o ente estatal 
deve ser responsabilizado, seja pela não realização do direito à mora-
dia, seja pelo seu desdobramento, que pode ser a violência ocorrida 
no cumprimento de uma ordem de reintegração. Historicamente é a 
população mais pobre que sofre com a omissão do Estado, e em con-
flitos pela posse a tendência é um favorecimento do direito do pro-
prietário, reificando ainda mais as assimetrias já existentes. Enten-
demos que para refletir sobre uma política de mediação essa tem que 
ser uma premissa e, sem ser apologistas ou críticos, quiçá poderemos 
contribuir à discussão sobre qual política de mediação queremos, 
apontando o quão distante as experiências existentes estão dessa 
utopia. É esse caminho que o presente artigo visa ao menos traçar. 

Construindo outros caminhos: As experiências 
percursoras das mediações em conflitos 
urbanos

É histórica a pauta por uma política nacional de mediação 
de conflitos, sejam eles fundiários ou não. Grande parte do judiciário 
instiga tal política alegando que a resolução alternativa de conflitos 



171

é o meio de reduzir os processos de um sistema já inflacionado de 
trabalho. Movimentos sociais relacionados com questões fundiárias 
urbanas e rurais, por outro lado, apontam como outros mecanismos, 
para além da tradicional litigância travada dentro do judiciário, são 
possíveis caminhos para resolução de um tipo de conflito que tanto 
marca a história brasileira. 

Podemos apontar que as experiências de mediação em con-
flitos fundiários urbanos tratadas no presente artigo remontam, de 
alguma maneira, a orientações e experiências ocorridas em diferen-
tes meios e ramos do Direito, como as experiências já vivenciadas 
em conflitos agrários, por exemplo. Assim, se faz necessário analisar 
como se deram outras experiências de mediação que ocorreram para 
além do perímetro urbano, para que possamos melhor compreender 
as experiências que temos atualmente, quais suas origens e respecti-
vas limitações e margens de avanço. Todas essas experiências, antigas 
ou atuais, são responsáveis por uma brusca mudança de paradigma, 
onde não se encara mais o judiciário e seus respectivos funcionários 
(principalmente na figura do juiz) como o principal meio de resolu-
ção de um conflito, mas sim através do próprio empoderamento dos 
sujeitos e suas próprias propostas para a resolução do problema. 

Antes de qualquer outra experiência a ser analisada, é fun-
damental reconhecer a importância do Conselho Nacional de Justiça 
para essa mudança, principalmente através da promulgação de sua 
Resolução nº 125/2010 em que teremos uma primeira normativa a 
nível nacional que estabelecerá orientações para a criação de uma 
política de resolução alternativa de conflitos no judiciário. Confor-
me estabelecido logo em seu Art.1º, tal política terá como objetivo 
realizar uma solução de conflitos através de meios adequados à sua 
natureza e peculiaridade, se utilizando de métodos consensuais 
de resolução. Cumpre destacar que ao longo de toda a normativa é 
dado destaque para uma articulação do poder judiciário com outros 
sujeitos para a efetivação dessa política, sejam eles pertencentes do 
poder público ou privado. É essa mesma resolução que estabelecerá 
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a implantação e organização dos CEJUSCs, além de orientar como se 
dará a formação e o cadastro dos mediadores e conciliadores que 
comporão tais núcleos. Também é claro na resolução a constante 
preocupação do CNJ em registrar as conciliações realizadas, quando 
em seus Arts.13 e 14 aponta para a necessidade de registro de todas 
as atividades realizadas pelos CEJUSCs.

Cumpre destacar que é a Resolução nº125/2010 a respon-
sável por estabelecer, em anexo à mesma, as diretrizes curriculares 
para os cursos de formação de mediadores e conciliadores. Além 
das práticas relacionadas aos métodos autocompositivos e da ética 
a ser adotada pelos responsáveis pela sua aplicação, as diretrizes 
dão amplo destaque para temas como Teoria dos Jogos e a inter-
disciplinaridade necessária para a realização de uma efetiva conci-
liação. Após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 
a Resolução passou a fazer uma série de referências ao referido 
código, tendo em vista que uma das principais alterações em com-
paração com a legislação processual anterior foi a determinação de 
audiências de conciliação e mediação prévias.

O CNJ também foi responsável pela elaboração do Manual 
de Mediação Judicial, com sua primeira edição datada de 2009 e 
contando com novas publicações a cada ano. Tal documento se ori-
ginou dos estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa e Trabalho 
em Resolução Apropriada de Disputas, vinculado à Faculdade de 
Direito da Universidade de Brasília, o qual decidiu publicá-lo após 
a formação da primeira turma de mediadores organizada por tal 
faculdade, tendo como objetivo atender as necessidades dos media-
dores que já atuavam no âmbito do Poder Judiciário à época de sua 
criação (Azevedo, 2016). O Manual é composto por orientações me-
todológicas para uma conciliação direcionada ao âmbito civil, tendo 
uma forte inspiração nas metodologias criadas nas universidades 
americanas, pioneiras no tema.

Ainda que de recente aplicação, não é possível ignorar as 
contribuições do CPC 2016, onde, através de seus Arts. 165 a 175 
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também regulamenta como se darão as mediações e conciliações 
nos processos judiciais, além de em seu Art.334 apontar a reali-
zação de uma audiência prévia de conciliação. Muitos dos artigos 
apresentados seguem as mesmas orientações já estabelecidas pela 
Resolução 125/2010 do CNJ. 

Cumpre ressaltar que diversos movimentos sociais, do 
campo e da cidade, se uniram para apresentar emendas ao projeto 
de lei tentando contemplar avanços na prática judiciária para com 
os conflitos fundiários coletivos. O objetivo era garantir na nova le-
gislação que liminares de reintegração não pudessem ser emitidas 
em casos de conflitos coletivos sem a realização prévia de audiên-
cias, ou ainda, que o proprietário tivesse por obrigação comprovar 
o cumprimento da função social do imóvel em litígio para ter direi-
to à reintegração. 

Os debates na Câmara Federal nos anos de 2012 e 2013 
envolveram grande mobilização social. Apesar de algumas derrotas 
- como a não-inclusão da exigência de prova pelo proprietário que 
o imóvel cumpre a função social -, as negociações permitiram que 
o texto final, aprovado em 2015, trouxesse o artigo n. 565, que es-
tabelece regras especiais em caso de conflitos fundiários coletivos. 
O artigo prevê audiência prévia de mediação antes da apreciação 
do pedido liminar, com a presença de diversos órgãos e entidades 
responsáveis pela política agrária e urbana. Reforça, ainda, a neces-
sidade da presença do juiz no local do litígio, o que o aproximaria 
da realidade vivida pelas ocupações, geralmente distante da vivên-
cia dos gabinetes dos tribunais. Infelizmente o texto ficou com um 
“poderá”, e ainda é uma exceção à regra a presença do juiz na área 
do litígio.

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o es-
bulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocor-
rido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido 
de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de 
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mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará 
o disposto nos §2o e 4o.
§1o Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo 
de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz 
designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2o a 4o 
deste artigo.
§2o O Ministério Público será intimado para comparecer à 
audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que 
houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.
§3o O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quan-
do sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela 
jurisdicional.
§4o Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política 
urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Mu-
nicípio onde se situe a área objeto do litígio poderão ser inti-
mados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu 
interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de 
solução para o conflito possessório.
§5o Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre proprie-
dade de imóvel.

O meio rural, por sua vez, é um fértil terreno de experiên-
cias envolvendo a mediação de conflitos fundiários. Muitas dessas 
experiências se devem, inicialmente, à criação da Ouvidoria Agrária 
Nacional (OAN), em 04 de agosto de 2010. Devido a possibilida-
de de tal órgão atuar de ofício, podemos apontar que a Ouvidoria 
Agrária teve uma grande importância em articular todos os sujeitos 
envolvidos no conflito fundiário, buscando realizar uma mediação 
do conflito existente. A ouvidoria busca inclusive, demonstrar ao 
próprio poder judiciário as complexidades inerentes a um conflito 
fundiário agrário, tendo por característica o envio de convites para 
os juízes, promotores e defensores responsáveis pela resolução do 
conflito em questão.

Conforme apontado por pesquisa realizada pela Terra de 
Direitos em cooperação com o Ministério da Justiça (Sauer; Marés, 
2013), o grande mérito notado na Ouvidoria Agrária foi a adoção 
de uma cultura dialógica de resolução do conflito, lançando mão 
de todas as ferramentas possíveis (envio de ofícios, visitas in loco, 
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celebração de acordos técnicos, dentre outros mecanismos de aná-
lise e resolução de conflitos). Também foi responsável pela elabo-
ração do Manual de Diretrizes Nacionais para a Execução de Man-
dados Judiciais de Manutenção de Reintegração de Posse Coletiva’, 
documento onde constam direcionamentos para a realização de 
desocupação do imóveis rurais, contendo regras como proibição 
de mão de obra privada para qualquer fim do ato, documentação 
e posterior publicação de registro audiovisual da reintegração, am-
pla divulgação para que demais órgãos tomem as medidas cabíveis, 
dentre outros apontamentos. 

A OAN também foi responsável pela elaboração do Plano 
Nacional de Combate à Violência, onde foi sugerida a criação de 
varas, promotorias, defensorias, ouvidorias, delegacias e polícias 
agrárias federais e estaduais. Muitas das experiências no âmbito 
urbano, a seguir analisadas, surgem de uma ideia de constituir Va-
ras especializadas no âmbito urbano (especificamente o Comitê de 
Porto Alegre e o GAORP de São Paulo).

Não à toa, o Brasil encarou um amplo processo de criação 
de órgãos especializados em conflitos agrários, contando atual-
mente em seu território com a existência seja de varas agrárias, 
promotorias, delegacias ou ouvidorias em âmbito estadual - sendo 
que a mediação dos conflitos tramitados perante tais órgãos sem-
pre tendeu a uma constância.  

São essas experiências que de certa forma vão contribuir 
de alguma maneira para o surgimento de experiências de mediação 
de conflitos no âmbito urbano, analisadas na presente publicação e 
no presente artigo.   

A mediação na política urbana 

No meio urbano, por sua vez, criado o Ministério das Ci-
dades e o Conselho Nacional das Cidades, as entidades do campo 
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da reforma urbana reivindicaram nestes espaços a criação de uma 
política nacional de mediação de conflitos fundiários a partir da 
experiência dos diversos movimentos sociais urbanos. Em 2005, a 
resolução do Concidades n. 31 de 18 de março propôs a criação de 
um Grupo de Trabalho no âmbito do Comitê Técnico de Habitação, 
com participação de representantes do Comitê de Planejamento 
Territorial Urbano,com o objetivo de mapear os conflitos relativos 
a despejos e identificar as causas do problema, propondo soluções 
estruturais em diálogo com órgãos do Poder Judiciário. 

Apesar de algumas dificuldades para o efetivo funciona-
mento do Grupo de Trabalho, os debates ali travados levaram à 
elaboração de uma resolução recomendada contendo as diretrizes 
para a Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fun-
diários Urbanos. A Resolução Recomendada nº 87 de 08/12/2009 
do Conselho Nacional das Cidades, é publicada somente em 
25/05/2010 mas já vira um documento referência no tema, a par-
tir do debate urbano. 

A referida resolução organiza uma política pública que vai 
desde a criação de conceitos básicos – o que é conflito, mediação, 
etc. – até o desenvolvimento de banco de dados sobre conflitos e 
seu monitoramento (os dados no Brasil são hoje inexistentes, sen-
do de grande complexidade esse levantamento), indo para a criação 
de uma estrutura interfederativa entre os diversos poderes de for-
ma a buscar soluções que privilegiam o direito à moradia adequada 
e os tratados internacionais de direitos humanos.

Apesar dos debates no Concidades e da elaboração da pro-
posta de política pública, não se avança em sua consolidação, uma 
vez que, tendo o Poder Judiciário papel central neste processo, sua 
presença nos debates era essencial, o que não ocorreu. Em 2010 há 
um esforço de diálogo com o Conselho Nacional de Justiça, com a 
criação do Fórum de Assuntos Fundiários, pela Resolução CNJ n. 110, 
de 6 de abril de 2010. O Fórum tinha por objetivo realizar o “mo-
nitoramento dos assuntos pertinentes à essa matéria e à resolução 
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de conflitos oriundos de questões fundiárias, agrárias ou urbanas”. 
Apesar de ter realizado alguns encontros e promovido debates, o 
tema perde força no CNJ, deixando de se reunir logo em seguida, 
tendo seu segundo e último encontro ocorrido ainda em 2010. 

Em 2014, com a crise instalada pela onda massiva de re-
moções relacionadas aos megaeventos – Copa do Mundo e Olimpía-
das –, novos esforços foram empreendidos pelo Governo Federal 
para debater a política de mediação, mas dessa vez uma comissão 
foi criada entre os diversos ministérios do próprio governo federal. 
A Comissão Intersetorial de Mediação de Conflitos Fundiários Ur-
banos (CiMCFUrb) foi criada em 07 de julho pela Portaria Intermi-
nisterial nº 17/2014, composta por representantes do Ministério 
das Cidades, Ministério da Justiça, Secretaria-Geral da Presidência 
da República, e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República. Sob reivindicação dos membros do GT-Conflitos do 
Concidades, em especial a sociedade civil,a participação destes foi 
garantida, mesmo que de forma residual, também nessa comissão 
recém-criada.

Essa comissão é criada com o objetivo de “construir solu-
ções pacíficas para os conflitos”, articulando diversos órgãos do Go-
verno Federal, que dialogavam com os diversos grupos envolvidos, 
desde movimentos sociais a governos locais e estaduais.

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Intersetorial de Mediação 
de Conflitos Fundiários Urbanos - CIMCFUrb, com objetivo de 
construir soluções pacíficas para conflitos urbanos que en-
volvam famílias de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis 
ou que envolvam a garantia da gestão democrática da cidade, 
com o objetivo de assegurar o direito à moradia digna e ade-
quada, o acesso à terra urbanizada regularizada e a promoção 
dos direitos humanos.

Vale lembrar que o cenário de conflitos estava acentuado 
no período de 2012-2014 pela realização dos megaeventos no Bra-
sil. Segundo dados da Articulação Nacional dos Comitês Populares 
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da Copa, as intervenções atingiram cerca de 250 mil famílias em 
todo país (ANCOP, 2014), enquanto os dados oficiais do Governo 
Federal indicavam que 35.653 mil famílias foram efetivamente re-
movidas em virtude das obras (diversas comunidades ameaçadas 
de remoção por obras de infraestrutura, encontram-se até hoje sob 
situação incerta ou de ameaça). 

Neste mesmo período o Brasil vivenciou as massivas ma-
nifestações de junho de 2013, onde muitas das bandeiras contra a 
Copa do Mundo e denunciando as remoções pelo Brasil estiveram 
presentes, com ampla visibilidade internacional. A criação da CI-
MCIFUrb nesse momento, teve muito mais o objetivo de criar um 
canal de negociação direta com os movimentos sociais e represen-
tantes de comunidades em conflito para “pacificar”, do que efetiva-
mente construir uma política sólida. O objetivo era garantir a “paz” 
necessária para realizar os jogos sem chamar atenção negativa para 
o país ou para o governo, utilizando o Programa Minha Casa Minha 
Vida como moeda de troca para reassentamentos. Perdeu-se, as-
sim, a oportunidade de construir bases sólidas e avanços no tema, 
especialmente considerando que o PMCMV pereceria com futuras 
mudanças de governo.

O aumento do número de conflitos urbanos configurados 
na disputa entre moradia e propriedade privada, e a escalada da 
violência nos processos de despejo, muito visibilizada pela tragé-
dia do Pinheirinho (em 2012), expõe a fragilidade do Sistema de 
Justiça e instala uma crise dentre os diversos atores envolvidos, dos 
diversos poderes. 

Na tentativa de lidar com a situação e superar os processos 
mais violentos do conflito, inúmeras experiências de composição 
ou conciliação começam a surgir por iniciativa do Poder Judiciário, 
ou mesmo do Poder Executivo. As críticas a esses espaços de com-
posição do conflito são várias, em especial sobre a assimetria de po-
der entre as partes que o compõem, a prevalência desproporcional 
dos interesses do proprietário e, principalmente, por ser acionado 
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com a ordem de despejo já expedida – o que acentua ainda mais a 
assimetria de poder entre as partes (proprietários e moradores de 
baixa renda). Esse trabalho não irá detalhar a atuação das experiên-
cias que menciona, já que essa obra contém textos elaborados pelas 
próprias partes diretamente envolvidas nos conflitos, mas cita al-
gumas mais emblemáticas, com o intuito de traçar uma cronologia 
que permita uma reflexão estruturada sobre o tema.

Em 2015, o Tribunal de Justiça de São Paulo começa uma 
série de iniciativas para debater internamente a melhor política 
de justiça para os casos dos conflitos fundiários urbanos. Na pre-
sidência do Tribunal, o desembargador José Renato Nalini cria um 
grupo de trabalho, com representantes da sociedade civil, da De-
fensoria Pública Estadual, do Ministério Público e das secretarias 
de habitação municipal e estadual para debater a criação de varas 
especializadas em conflitos fundiários. Contudo, com o fim do man-
dado de Nalini à presidência do tribunal, as iniciativas das varas 
não avançaram.

No mesmo ano, o TJSP cria o Grupo de Apoio às Ordens 
Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), pela Portaria TJSP 
N. 9.138/2015, visando minimizar os impactos sociais das reinte-
grações de posse e garantir a observância dos direitos humanos. O 
GAORP continua em atividade, mesmo após a alternância da presi-
dência do tribunal, tendo sido local de debate de casos graves de con-
flitos fundiários em São Paulo, como o caso da Vila Soma (Sumaré). 

Ainda em 2015, por iniciativa da Corregedoria-Geral do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), processos referen-
tes a reintegrações de posse em áreas urbanas foram direcionados 
ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 
de Porto Alegre. Numa experiência piloto, 15 processos de reinte-
gração de posse envolvendo comunidades inteiras em Porto Ale-
gre foram enviados ao Cejusc, paralisando a execução das medidas 
liminares para possibilitar a abertura do processos de concilia-
ção. Em 2016, é criado o Comitê Interinstitucional sobre conflitos 
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fundiários urbanos, no âmbito da corregedoria-geral do TJRS, pelo 
ato n. 023/2016-CGJ, sendo vários processos judiciais levados a de-
bate do Comitê.

Em julho de 2015, o Governo do Estado de Minas Gerais 
“institui a Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com Ocu-
pações Urbanas e Rurais e outros grupos envolvidos em conflitos 
socioambientais e fundiários”, através do decreto n. 203/2015. De 
acordo com o decreto a mesa passa a ser composta por represen-
tantes de diversas secretarias do governo estadual e da Polícia Mi-
litar, e tem como convidados representantes do Sistema de Justiça, 
do Poder Legislativo, de universidades e representantes das ocupa-
ções e movimentos populares. Casos de conflitos fundiários rurais 
e urbanos passam a ser levados para a mesa, e a possibilidade de 
negociação e busca de soluções alternativas viabiliza a suspensão 
de diversas ordens de despejo. A crítica permanece, entretanto, na 
impossibilidade de compreender que tais espaços façam mediação 
dos conflitos e funcionem, como o nome da mesa propõe, como 
uma local de “negociação”.

Ainda em 2015, uma decisão emblemática no caso da ocu-
pação Izidora (Belo Horizonte/MG) emitida pelo Superior Tribunal 
de Justiça (Recurso em MS nº 48.316-MG), que expõe a fragilida-
de da Polícia Militar na realização dos despejos e a necessidade de 
cumprir liminares respeitando os direitos humanos. Citando trata-
dos internacionais e a própria constituição federal, o STJ acolhe o 
recurso interposto pelo Coletivo Margarida Alves, suspendendo o 
despejo de 30 mil famílias sob o argumento de que a atuação poli-
cial violaria direitos humanos. Essa decisão foi mais uma vez reite-
rada no caso da Vila Soma, onde a liminar de despejo foi suspensa 
sob o mesmo argumento.

Em 2016, um caso em Curitiba tem parecer da própria Po-
lícia Militar do Estado do Paraná, através de sua Coordenadoria Es-
pecial de Mediação de Conflitos da Terra (COORTERRA) argumen-
tando que não existiriam condições de cumprir uma ordem judicial 
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de mandado de despejo de mais de 700 famílias, que culminaria em 
riscos à integridade física dos ocupantes e dos próprios policiais, 
apontando a necessidade de articulação de outros órgãos do poder 
executivo, a fim de que a reintegração de posse ocorresse quando 
já fosse garantido um prévio reassentamento ou realocação das fa-
mílias desalojadas, indo de acordo com a recomendação do Manual 
de Diretrizes Nacionais Para Execução de Mandados Judiciais de 
Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva.

A crise encontra-se instalada. A Política Nacional de Pre-
venção e Mediação de Conflitos nunca foi implementada, apesar 
de todo o esforço empreendido em sua construção por parte do 
Conselho Nacional das Cidades. De todas as experiências de “me-
diação de conflito” ou de “pacificação”, como diz a própria Portaria 
Interministerial nº 17/2014, o que se está na mesa para negociar é 
somente a saída das famílias, ou seja, como realizar o despejo com 
o menor custo operacional para o Estado. Em nenhum dos casos 
está para negociação o direito do proprietário ou, na verdade, seu 
não-direito pelo descumprimento da função social da propriedade.

Numa sociedade patrimonialista, onde a propriedade pri-
vada ainda é sacralizada, as diversas experiências de “mediação” de 
conflitos fundiários mal esbarram no real problema e a crise só se 
agrava. O Poder Judiciário não cumpre seu papel de “prover justiça”, 
uma vez que tem um corpus patrimonialista que ali se instala para 
proteger tal cultura.

Os avanços e limites da mediação para a 
resolução de conflitos fundiários: limitações 
políticas ou jurídicas?

Entre mediar e conciliar, propor e impor, solucionar e 
pacificar, uma avaliação realista das experiências mapeadas obri-
ga-nos a enfrentar a questão dos limites do sistema de justiça no 
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tratamento dos conflitos fundiários. Se a conjuntura política e o 
acirramento das ocupações urbanas agendou o debate da criação 
de espaços de mediação é forçoso reconhecer que as soluções jurí-
dicas nem sempre dão conta das causas estruturais dos conflitos, e 
que a interdisciplinaridade e o diálogo com os órgãos responsáveis 
pela política habitacional são necessários para pensar-se alterna-
tivas. Ao mesmo tempo, as soluções meramente políticas, próprias 
de esforços do Poder Executivo, esbarram na dificuldade de ingres-
sar no processo, e numa concepção de imutabilidade da decisão 
judicial. Em síntese, seja porque o juiz se atém aos limites da lide, 
da demanda apresentada, e dificilmente se ocupa do desfecho pós-
-cumprimento da ordem de reintegração, seja pela insuficiência da 
política de moradia, da inaplicabilidade dos instrumentos de con-
trole do preço da terra, o problema dos conflitos fundiários urba-
nos exige uma atuação coordenada entre o judiciário e o executivo, 
e o engajamento de todos os entes federativos.

Quando a vontade política, ou sua falta, parece ser um dos 
principais limitadores à atuação do governo, por dentro do sistema 
de justiça outras engrenagens operam no sentido de reproduzir a 
exclusão dos grupos historicamente excluídos. O apego ao formalis-
mo, a linguagem excessivamente rebuscada, a ritualística do mundo 
jurídico, resultam em um distanciamento do Judiciário da realidade 
social, em particular àquela dos ocupantes de favelas. 

Se os movimentos populares de moradia incorporaram há 
muito técnicas de ocupar a Prefeitura ou a Assembleia Legislativa, 
o mesmo não é verdade em relação aos Fóruns e Tribunais de Jus-
tiça. Mas a decisão de cumprimento de uma ordem de reintegração 
de posse emana dos gabinetes, embora não sejam os magistrados 
a cumpri-las. Os intermediários que se apresentam entre a caneta 
do juiz e o caminhão de mudança dificultam a percepção de que 
o conflito é, sim, responsabilidade do judiciário. Isso aparece nas 
falas dos quadros da Polícia Militar, que frequentemente levam a 
culpa por serem o braço do Estado que entra em contato direto com 
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os ocupantes. Em conversa com um desses sujeitos que participou 
de experiência de mediação apresentada no seminário isso pode 
ser observado: “Porque a justiça numa canetada não acaba com o 
conflito. Ela dá direito. Segundo o entendimento de propriedade 
que nós temos hoje há aquele proprietário ali. Mas o conflito, ele 
permanece lá.” Então se a distribuição dos direitos, a ponderação 
entre o direito à propriedade e direito à moradia compete ao juiz, é 
importante que esse sujeito seja co-responsabilizado, partilhando 
com os outros entes o mérito ou demérito do resultado do conflito.

Um exemplo de posicionamento que ignora o referido sen-
so de responsabilidade pode ser encontrado no caso da Vila Soma, 
conflito fundiário no município de Sumaré, SP. Deferida a ordem 
de despejo, o responsável da Polícia por cumprir a reintegração de 
posse fez um ofício ao magistrado explicando, em 4 laudas, porque 
não era aconselhável o cumprimento e o que a corporação precisa-
va. Em resposta, o juiz disse “cumpra-se, sob pena de desobediên-
cia”. Diante dessa resposta o policial militar fez um habeas corpus 
preventivo, no tribunal de justiça. Não satisfeito o juiz titular da 
causa mandou oficiar o Secretário de Segurança Pública e o Go-
vernador para que se cumprisse a ordem. A existência do GAORP 
em caso semelhante a esse foi positiva, haja vista a postura irres-
ponsável do julgador e a resistência em dialogar com as partes, em 
reconhecer a necessidade de mediação em conflito multitudinário 
envolvendo 20 mil pessoas.

Fenômeno análogo foi relatado pela Tenente Coronel Ju-
lia, que coordena o Centro de Controladoria e Gerenciamento de 
Crises do Piauí. A integrante da polícia militar já amanheceu presa 
por contrariar o cumprimento imediato de reintegração de posse, 
em mais uma demonstração de vaidade de alguns dos quadros do 
Poder Judiciário.

Além dessas posições individuais, o baixo comprometi-
mento de juízes encarregados de presidir as estruturas de media-
ção acaba dificultando o processo de se encontrarem alternativas 
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ao conflito. Em sessão no Rio Grande do Sul o juiz teria dito “olha 
gente, nós estamos reunidos aqui, mas já existe coisa julgada então 
só estamos aqui para saber quando vocês vão sair pacificamente”. 
O apego excessivo ao formalismo da fala dá o tom aos trabalhos do 
grupo e retifica a assimetria já instaurada entre ocupantes - bus-
cando satisfação para sua demanda de moradia-, e Estado - cujos 
representantes querem apenas a pacificação social. O juiz não en-
tende a dimensão social do conflito e deseja neutralizá-lo, gerir a 
desocupação a fim de minimizar os gastos humanos e materiais 
que pudesse trazer às instituições públicas. Trata-se de postura ga-
rantista para o Estado, e não para os cidadãos, quem dirá aos mais 
vulneráveis. Como exposto por um advogado popular em fala de 
abertura do seminário: “No Rio Grande do Sul a experiência de me-
diação coloca Ministério Pública, Defensoria Pública e juiz muitas 
vezes acima da política, como se isso fosse possível.” Então, ainda 
que revestidas de discurso de legalidade, as limitações seriam de 
ordem política, não jurídica.

Daquelas experiências encabeçadas pelo Judiciário, um 
dos pontos positivos elencados pelos sujeitos que participaram 
foi o respeito à autoridade dessa instituição. É dizer, a presença 
do proprietário do terreno ocupado ou de instituição do governo é 
mais facilmente garantida quando o convite parte do juiz. A estru-
tura informal de mediação que era organizada pela Polícia Militar 
de São Paulo em casos de reintegrações de posse anterior à insti-
tuição do GAORP tinha, segundo relatos, dificuldade de conseguir 
o comparecimento de pessoas envolvidas no caso. Outras modali-
dades de mediação que não contam com estrutura mínima ou que 
dependem de um indivíduo e de sua boa vontade e adesão à causa 
sofrem desse mesmo problema. A mesa de diálogo do governo do 
Estado de Minas Gerais, por exemplo, conta com representante do 
Tribunal de Justiça, porém as entrevistas com participantes apon-
tam que raras vezes participavam. Além disso, não é certo o com-
prometimento do juiz da demanda possessória com as deliberações 
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do grupo, inexistindo mecanismo de cobrança do Executivo em re-
lação ao Judiciário nessa hipótese.

Ao mesmo tempo, tanto o CEJUSC de Porto Alegre quanto 
o GAORP, embora estejam subordinados à estrutura do judiciário, 
não possuem jurisdição. O acolhimento ou não das soluções pro-
postas pelo grupo por parte do juiz da causa é discricionário, e 
tanto o primeiro quanto o segundo tentam evitar discussões sobre 
o mérito, reconhecendo a independência funcional do colega com-
petente pela demanda. Essa qualidade é vista de forma positiva pe-
los integrantes do poder público, preocupados com os limites das 
soluções jurídicas. Uma fala que sintetiza a vantagem da mediação 
nesses moldes é: “Não tem como impor soluções ali, não é o mo-
mento pra impor soluções, se é pra impor soluções a gente mantém 
o processo com o juiz original”. Também nesse sentido: “Porque no 
processo judicial as duas partes apresentam as suas hipóteses, mas 
a síntese é judicial, a decisão é judicial. E numa mesa de mediação a 
solução é construída pelas partes, os mediadores têm uma partici-
pação somente periférica.”

Ou seja, enquanto o processo judicial teria limites graças 
ao posicionamento do juiz e seu papel de dizer o direito, a vanta-
gem da mediação residiria na composição entre as partes. A pos-
sibilidade de propor alternativas sem as impor aparece enquanto 
um dos ganhos em relação ao processo judicial, e a discussão de 
fundo é vista como nociva à mediação: “Isso que é o x da questão, 
é não entrar em mérito, aqui é outra ótica, e a vara sobre a ótica 
normal, que toda vara tramita, que o juiz tem que enfrentar o mé-
rito e pronto.” Porém, dessa recusa de discutir o mérito decorre o 
não enfrentamento da função social da propriedade, de se avaliar a 
regularidade fiscal e jurídica do imóvel, por exemplo. Enfrentar o 
direito proprietário e entendê-lo à luz das garantias constitucionais 
não aparece entre o escopo das experiências de mediação mapea-
das. Em estudo das alternativas encontradas no conflito do Pinhei-
rinho, pesquisadora denuncia o “gerenciamento da luta de classes”. 
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A autora sugere que a mesa de negociação revelou a subsunção “da 
lógica bancária à judicial, articulando Estado e Capital através da 
instrumentalização das políticas públicas” (Guerreiro, 2016, p. 32).

Os movimentos sociais e a sociedade civil organizada que 
pressionaram pela criação de instâncias de mediação estão reava-
liando as estruturas já implantadas e seu uso enquanto espaço para 
legitimar as ordens de reintegração. Alguns movimentos se recu-
sam a comparecer às sessões alegando que servem apenas para co-
municar a data de saída. Esses optam por resistir, ao cumprimento 
da ordem e ao modelo de mediação que os trata como parte da en-
grenagem do sistema de justiça. A mesa não seria então de negocia-
ção, mas de “enrolação”, conforme destacado em fala de liderança 
de ocupação urbana em Belo Horizonte. O objetivo da mesa seria 
apenas o “despejo humanizado”, comunicar à opinião pública que 
foram tentadas alternativas, porém frustradas, apontando a neces-
sidade de remoção das famílias, mas com a ciência delas.

As experiências que acontecem no âmbito do Executivo 
são criticadas pelos movimentos sociais por não questionarem a 
decisão judicial e a propriedade privada. As experiências do Judi-
ciário correm o risco de serem gravadas por problemas do univer-
so jurídico, para mencionar um tom solene e formal que intimida 
sujeitos de fora, como os moradores que deveriam ser o início e 
fim da mediação. Não há consenso se a estrutura de mediação tem 
que se situar dentro judiciário, ou não, conservando a informali-
dade. Nem se a jurisdição do juiz competente deve ser mantida, ou 
se o grupo interdisciplinar pode ingressar no mérito. Surpreende, 
porém, que o debate da função social da propriedade não seja tra-
vado nem dentro nem fora do sistema de justiça, nem nas expe-
riências de mediação e tampouco no processo judicial, com raras 
exceções. Um estudo mais sistemático das experiências existentes, 
seus acertos, erros e as potencialidades deve apontar para que tipo 
de política pública queremos disputar.



187

Além da discussão sobre as estruturas de mediação, o 
conteúdo material das mesmas tem que ser repensado. Há quem 
aponte que em oposição ao formalismo que ignora a realidade seria 
necessário um caminho parecido com a justiça restaurativa, um po-
sitivismo de combate. Conflitos pelo território que tenham em uma 
das partes povos e comunidades tradicionais, por exemplo, exigem 
outro léxico que não o dos tribunais. A recente decisão que obriga 
uma companhia aérea a indenizar a tribo Caiapó por danos espiri-
tuais advindos da contaminação da reserva indígena é exemplo dos 
limites da gramática judicial ortodoxa. Um recurso ao pluralismo ju-
rídico, às práticas dos moradores, quilombolas, indígenas e o reco-
nhecimento de suas táticas de resolução de conflitos deve ser levado 
em conta no tratamento de uma demanda de mediação em caso de 
luta pela terra. 

Construindo novos caminhos: breves 
conclusões de uma pesquisa inacabada 

Diante da complexidade que envolve os problemas de mo-
radia em nosso país, pensar uma política de resolução alternativa 
de conflitos fundiários é uma tarefa árdua, que nos leva a uma série 
de possíveis propostas, por vezes antagônicas. 

Conforme notado no presente artigo, ainda que detento-
ras de uma aparência inovadora, experiências de mediação podem 
trazer consigo os vícios dos órgãos que lhe deram origem, como 
formalismo excessivo, burocratização dos conflitos, a sacralização 
do direito à propriedade. Pensar como superar tais obstáculos é o 
desafio que se encontra presente diante daqueles que pensam em 
construir cidades mais igualitárias, onde a função social da proprie-
dade, preceito básico em nossa Constituição Federal, seja de fato 
posto em relevância no momento de decisões. 
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Reconhecer avanços e limitações, advindo eles da estru-
tura da experiência ou dos próprios comportamentos dos sujeitos 
envolvidos, é um caminho para que novas experiência ainda mais 
sólidas e propositivas venham a surgir em outras instâncias, levan-
do-se em conta que esses espaços sempre demandarão um proces-
so de disputa entre os sujeitos envolvidos, mas que são necessários 
em âmbito nacional, uma vez que o agravamentos dos conflitos 
envolvendo terra e território não é uma característica isolada de 
algumas cidades brasileiras – trata-se de uma regra. 

Assim, apesar das críticas, é possível perceber que o im-
pacto desses locais de mediação ou conciliação em conflitos coleti-
vos para uma releitura da histórica relação entre Estado-comunida-
des é significativo. A frustração com os resultados decorre também 
da expectativa que se tem e, no caso das comunidades e movimen-
tos sociais envolvidos, a esperança é sempre de ver-se concretizar 
a prevalência do coletivo frente ao individual ou, ainda, o respeito 
à própria normativa nacional que não tem a propriedade privada 
como direito absoluto. Em não entrar no mérito do conflito e não 
enfrentar o desafio de se fazer cumprir no Brasil a função social da 
propriedade, qualquer tentativa de mediação é insatisfatória nessa 
perspectiva. Mas mesmo assim, estes espaços permitem que seja 
travado o diálogo e que o Estado se coloque enquanto mediador.
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mediação para os conflitos 
fundiários urbanos: paradigmas 
e ações revisitados com vistas a 
resultados positivos e duradouros

Celeste Maria Gama Melão

Quando os problemas se tornam absurdos, 
os desafios se tornam apaixonantes […]. 

Mais importante que escutar as palavras, é 
adivinhar as angústias, sondar os mistérios, 

escutar o silêncio.  Dom Hélder Câmara
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cial na minha trajetória. Desde o dia em que fui convidada, durante o 
Evento em Porto Alegre e nos contatos posteriores, fui incentivada a 
refletir e estudar com densidade o tema da Mediação – ainda que ela 
faça parte há quase 17 anos do cotidiano da Unidade de Advocacia 
Popular a cuja coordenação pertenço. E esse sincero agradecimento 
eu faço de forma muito especial na e à pessoa do amigo Cristiano 
Müller, advogado popular incansável, que com sua sutileza atenta e 
sensível, acreditou no meu trabalho e teve paciência inacreditável 
para esperá-lo. A você, Cristiano, meu muito obrigada, meu respeito 
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e minha admiração, que peço, você estenda ao CDES e a todos os 
amigos que estavam no evento e que me despertaram, instigaram e 
me ajudaram sem saber a elaborar esta reflexão.

Resumo 

Este artigo foi elaborado a convite do Centro de Direitos 
Econômicos e Sociais (CDES), que está sediado na cidade de Porto 
Alegre, Brasil, por ocasião do Seminário Experiências de Mediação 
de Conflitos Fundiários no Brasil, apoiado também pelo Fórum Sul 
de Reforma Urbana e pelo Terras de Direitos. Ele tem como objeti-
vo revisitar os conceitos e paradigmas sobre a Mediação, apontar o 
papel emblemático do Mediador, e avaliar como e se esse instituto 
de gestão e prevenção de conflitos pode ou deve ser aplicado aos 
Conflitos Fundiários, o que apontará como alternativa importante, 
estratégica e favorecida no contexto atual, ainda e porque tal con-
texto indica, infelizmente e não sem resistência, grandes retroces-
sos da nação brasileira.

Introdução e contexto

Contribuir para a paz e a segurança é: 
promover a cooperação entre as nações, os 

poderes instituídos, os parceiros profissionais 
e as pessoas, por meio da educação, da 

ciência e da cultura, visando a favorecer o 
respeito universal à justiça, ao estado de 

direito e aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais afirmados aos povos do mundo.  

Artigo 1 do Ato Constitutivo da UNESCO
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Identificar e refletir sobre os métodos, espaços e possibili-
dade da Mediação como forma de pacificação, prevenção e resolu-
ção dos conflitos fundiários, urbanos ou rurais e como plataforma 
estratégica imprescindível para a de defesa de direitos nessa área, 
é pauta conhecida e já bastante tratada nos fóruns de debates e de 
decisões sobre a política urbana. Portanto, a abordagem que ora se 
propõem não carrega ineditismo nesse sentido. 

Mas, por outro lado, se realmente o ponto de partida da re-
flexão sobre a mediação dos conflitos fundiários já está dada, mais 
do que isso, se essa procedência já foi debatida pelos movimentos, 
assessorias jurídicas e sociais, estado; regulamentada e detalhada, 
também é fato incontestável que há uma enorme necessidade de 
avanço no tema, especialmente: (1) pelo advento do novo Código 
de Processo Civil (CPC) e da Lei de Mediação em março e junho de 
2015, respectivamente; (2) pela parca criação de núcleos de me-
diação em proporção à dimensão jurídica, social, econômica, polí-
tica e cultural do problema fundiário no Brasil e em proporção à 
dimensão do Sistema de Justiça, ainda que estejam previstos pelo 
novo CPC; (3) porque, por mais contraditório que possa parecer à 
primeira vista, ainda há uma enorme carência de compreensão e 
domínio do conhecimento e das ferramentas específicos da media-
ção por parte dos atores da seara de Defesa dos Direitos Humanos 
e por parte das lideranças e movimentos sociais; e (4) porque a re-
visão continuada de estratégias é mais do que uma necessidade, é 
uma questão de responsabilidade para com a população defendida 
ou representada.

E a isso se soma ainda, o contexto de retrocesso aferível 
de uma surpreendente ampliação da intolerância social, de um au-
mento desmedido e visivelmente ideológico de violência estatal 
contra os movimentos sociais e as camadas da população vulne-
rável social e economicamente, especialmente pela supressão de 
Direitos Fundamentais e pela agressividade e truculência com que 
têm sido tratados. 
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Quando esse quebra-cabeça se compõe, a análise mais 
pronta e certa que dele decorre é que as formas até então aplicadas 
ao tratamento dos conflitos urbanos carecem ainda da eficácia em 
decorrência da: inexistência de política pública adequada ao en-
frentamento de problema tão complexo; da ineficácia do Sistema 
de Justiça que se traduz em processos que se arrastam anos e anos 
a fio e que esbarram e são talhados na grande maioria pela visão 
estruturante de privilegiamento da propriedade privada em detri-
mento da exigência de cumprimento da função social e que levitam 
nos espaços do centralismo do poder judiciário; na realidade de or-
çamentos públicos; e até num certo acomodamento dos movimen-
tos sociais e do campo de defesa da cidadania diante da emergência 
dos Governos de Lula e Dilma Rousseff.

Por outro lado, é natural que se apontem obstáculos à me-
diação. Que se tema ser um processo de cooptação, por assim dizer, 
mais do que uma possibilidade real de solução. Primeiro porque as 
experiências protagonizadas no país, especialmente quando dentro 
do espaço público do Executivo – mas não só, ainda estão sob for-
te pressão e jugo dos mandatários e ainda carecem de força maior 
para se firmarem como espaço autônomo de solução de conflitos. 
E, não raras vezes, centros de mediação criados sob forte esperan-
ça caem na rotina de apenas interceder por prorrogação de pra-
zos para o cumprimento de ordens judicialmente determinantes. 
Algumas importantes exceções, pela pouca difusão que têm até o 
presente momento, não foram suficientes para diluir tais dúvidas 
estratégicas e assim, seguimos num cenário de referências fortes e 
incidência real da mediação ainda bastante esparsa.

Ainda, os espaços de mediação já constituídos tendem no 
mais das vezes à discussão sobre o direito, quando na verdade de-
veriam estar se debruçando sobre o conflito em si, sua complexi-
dade, suas origens, as distorções que gera, etc., pois essa sim é a 
missão e a ferramenta da mediação.
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Esse cenário se robustece pelo fato de que o próprio cam-
po de defesa de direitos humanos desconhece exatamente o vem a 
ser a mediação. Com facilidade se detecta em seus protagonistas, 
técnicos e sociais, uma enorme falta de informação e de formação 
sobre os meios alternativos de solução e prevenção de conflitos. 
Ainda prevalece, mesmo que subliminarmente, a lógica do conflito 
e, embora sejam bem conhecidos teoricamente, há uma enorme di-
ficuldade de pensar e agir pelo viés dialógico ou de agir realmente 
em prol do diálogo.

Mas, como se disse, é natural essa descrença/desconfian-
ça/desesperança no diálogo e, por conseguinte, nos processos de 
espaços de mediação. Não faltam razões legítimas à seara de defesa 
dos Direitos Humanos para tanto. Como acreditar no diálogo numa 
sociedade e numa nação que estão se afastando dele de forma ab-
solutamente preocupante? Tal postura é quase que refratária à me-
diação. E gera uma inação, que torna lenta e pouco prioritárias as 
estratégias visando a sedimentação da mediação como forma efeti-
va de se tentar soluções para os conflitos fundiários. 

É assim que nos encontramos hoje. Com um referencial 
excelente sobre a mediação para os conflitos fundiários (urbanos 
e rurais) e o contraponto do pouco conhecimento sobre as poten-
cialidades positivas desse mecanismo/espaço e, portanto, o pou-
co aproveitamento dessa estratégia importante. Vale lembrar as 
referências citadas, expressadas pela Política Nacional de Preven-
ção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos1, incorporada na 
Resolução 87/2009 do Conselho das Cidades - que de forma bri-
lhante e clara dispõe sobre os princípios e diretrizes da mediação 
(resolução essa, há sempre que se lembrar, fruto de grandes e par-
ticipativos processos de debates e de decisão). E expressadas pelo 

1   Ver “Documento de referência da política nacional e prevenção e mediação 
de conflitos fundiários urbanos”. Observatório das Metrópoles. São Paulo. 
2011. Disponível em <http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/
documentoreferenciapolnacconflitos_fundi%C3%A1rios.pdf>.

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/documentoreferenciapolnacconflitos_fundi%C3%A1rios.pdf
http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/documentoreferenciapolnacconflitos_fundi%C3%A1rios.pdf
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Plano de Paz no Campo e toda a profícua ação da Ouvidoria Agrária 
Nacional2, infelizmente extinta pelo Presidente golpista Michel Te-
mer (por se tratar de assunto de extrema gravidade e relevância, 
transcreve-se em nota de rodapé a íntegra da carta do Deputado 
Federal Padre João, Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias da Câmara dos Deputados, à Presidência da República, 
que explica com clareza e manifesta profunda e justa indignação 
diante de tal ato atroz)3.

Daí ser a presente reflexão imprescindível. Senão pelo en-
tendimento que aqui se defenderá de que agora, mais do que nunca, 
a mediação é um espaço privilegiado para as tentativas de solução e 
pacificação dos conflitos fundiários, ao menos para que não se dei-
xe de varrer qualquer hipótese de melhoria estratégica com vistas.

Um ponto que por si só já exigiria tal reflexão e será objeto 
de análise mais detida neste texto, é o fato importantíssimo de que 
a mediação ganhou nova estatura, mais forte e mais reconhecida, 
com o advento do Código de Processo Civil (CPC) e especialmente 
com a promulgação da lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.

2    Como bem afirma o advogado popular Cristiano Müller, “não há dúvidas de que 
duas devem ser as referências para a atuação em nível de mediação de conflitos 
fundiários urbanos. A primeira deve ser a Resolução 87/2009 do Conselho 
das Cidades que prevê os princípios e diretrizes a serem seguidos quando da 
realização da mediação de um conflito, tais como priorizar o direito à moradia 
digna, o direito à cidade, à dignidade humana, por exemplo. A Resolução tem 
ainda o mérito de prever no seu texto medidas de prevenção e mediação no âmbito 
das medidas de solução de conflitos fundiários urbanos. A segunda referência 
para a atuação em nível de mediação de conflitos é do trabalho realizado pela 
Ouvidoria Agrária Nacional. Muito embora atuando somente para as áreas rurais 
do país, a Ouvidoria tem atuado nacionalmente com um plano de ação definido 
tanto para o poder executivo (no cumprimento dos mandados de reintegração 
de posse e nos centros de gerenciamento de crises e direitos humanos), poder 
legislativo (alteração das liminares em ações possessórias) e judiciário (criação 
de varas agrárias, promotorias agrárias e defensorias públicas agrárias). Além 
disso, a Ouvidoria atua regionalmente através das Ouvidorias regionais que 
fazem um trabalho local de denúncia de violações aos direitos humanos nos 
despejos, bem como impulsionando a mediação nesses casos, demandando a 
agilização dos processos de regularização. A Ouvidoria atua ainda em nível de 
prevenção, fundiária das terras indígenas e quilombolas, como medida de se 
evitar os conflitos fundiários em potencial” (Müller, 2013, p. 31).

3   Vide Bernardo Jr., 2016.
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Para se ter uma ideia do adensamento da mediação (ainda 
que não pelos motivos mais próprios à sua missão, o que discuti-
remos mais adiante), em São Paulo, criado o Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do 
Tribunal de Justiça, de 2012 a 2016, mais de 570 mil conflitos che-
garam à resolução antes de serem judicializados. Um percentual de 
sucesso de 53% nas fases processual e pré-processual. Sendo que 
somente o TJ-SP conta com mais de 230 Centros Judiciários de So-
lução de Conflitos (CEJUSCs)4.

São espaços dos quais os atores da Defesa de Direitos Hu-
manos e os Movimentos Sociais pouco se aproximaram e que preci-
sam ser melhor conhecidos.

É coerente, portanto, que se aprofundem alguns tópicos 
sobre a mediação para os Conflitos Fundiários Urbanos, com fins 
ao redimensionamento estratégico das ações em defesa do enorme 
contingente da População flagelada por esse complexo problema 
que como diz o advogado popular Cristiano Müller, é “[...] um grave 
problema social, cultural, político e econômico e não somente jurí-
dico” e que o “Brasil vem se negando sistematicamente a enfrentar 
[...] com uma política pública específica” (Müller, 2014, p. 141).

É o que este trabalho pretende, com base em uma metodo-
logia analítica e técnica de pesquisa bibliográfica, tendo como eixo 
a reflexão filosófica crítica.

Para tanto, parece igualmente coerente, que se avance o 
estudo de forma prioritária pela tentativa de desvelar o pouco co-
nhecimento e as impressões equivocadas que no mais têm acom-
panhado (e atrapalhado também) a sedimentação da mediação de 
conflitos no âmbito dos Conflitos Fundiários Urbanos, revelando e 
desmistificando esses padrões, com base na compreensão acertada 

4  Dados do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec), do Tribunal de Justiça de São Paulo, Seção de Controle do 
Movimento Judiciário do TJ-SP (Crepaldi, 2017).
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sobre o que vem a ser – ou não ser – essa prática alternativa de 
solução de conflitos.

O que a mediação não é! Desmistificando 
impressões e revelando padrões

Tão importante – ou à essa altura do contexto talvez mais 
importante – do que seguir conceitos (dialógicos, mas inexatos – di-
ga-se) que definam a mediação e seus modos de fazer, tão ou mais 
importante do que isso, é compreender a fundo o que a mediação 
não é, ou, o que se entende sobre ela de forma equivocada.

É muito comum confundir a mediação com um processo de 
negociação e participar desses espaços já premidos pela lógica do 
“toma lá dá cá”, que é a forma característica de processos de nego-
ciação (que vem de negócio, que quer dizer transação comercial5, 
atividade que se realiza com fins lucrativos6). Embora haja na me-
diação procedimentos de transigência de convicções, argumentos 
e até de direitos, essa, digamos assim, troca, não se dá com fins lu-
crativos em si. E sob essa lógica, técnicos e protagonistas populares 
adentram às mediações eles próprios e colocando em situação de 
rebaixamento em relação à outra parte, seja ela particular ou Poder 
Públicos, visto sua condição de vítima social, que nada têm a ofere-
cer sob essa lógica.

A mediação não segue a lógica do negócio. Nada se exige 
oferecer na mediação e ela deve ser entendida como uma forma 
que “auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções con-
sensuais para a controvérsia” (artigo 1º, parágrafo único, da Lei 

5   Dicionários Aurélio on-line. Disponível em <http://dicionariodoaurelio.com/
negocio>. 

6   O que é, Definição e Significado. Conceito de negócio. Disponível em <http://
conceito.de/negocio>. 
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13.140/15) e se destina à adoção de soluções pacíficas e de garan-
tia dos direitos humanos. 

Tampouco é representação deste ou daquele intuito alheio. 
Embora essa forma de solução de conflitos faça intermediação en-
tre partes, ela não tem como premissa e nem como finalidade a re-
presentação de interesses. Não é, portanto, representante do Poder 
Judiciário, embora busque justiça no sentido de igualdade entre as 
partes. Não é representante do Poder Executivo, embora possa ser 
por ele estruturada. E também não representa qualquer dos atores 
a serem mediados. Pelo contrário. Se bem aplicada, com a autono-
mia devida e com foco no seu objetivo principal que é desnudar a 
complexidade do conflito em si para igualar as partes no processo 
de construção participativa de soluções, ela irá favorecer a supera-
ção de padrões cristalizados por inclinações econômicas, políticas 
ou de outra natureza tendenciosa. Mas, sem o conhecimento exa-
to dos objetivos da mediação e um acúmulo de prática nesse tipo 
de metodologia, é fácil migrar para uma atuação que acaba por 
ser quase de intermediação de propósitos, ou, no mínimo, de im-
potência diante da força estatal ou da força econômica de domi-
nação. É, portanto, muito importante que se atente para esse fato, 
observando criticamente e com conhecimento de causa a prática 
da mediação.

Ademais, destaque-se ainda que a mediação não é proces-
so de cooptação, embora se não for sedimentada autenticamente 
pelos seus objetivos mor e se não seguir as normas de conduta éti-
ca que a ela se destinam, pode sim ser espaço fértil para esse tipo 
de desvirtuamento e, nesse caso, prover prejuízos especialmente à 
população oprimida. 

O que se observa é que essas confusões geram o temor de 
investir na mediação como ação estratégica nestes tempos de dege-
neração democrática e judicial. Mas é preciso lembrar que o diálogo 
nas relações não é submissão, pelo contrário. O diálogo pressupõe o 
mútuo reconhecimento e a possibilidade de se estabelecer relações 
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mais niveladas. Certamente é muito difícil concretizar espaços de 
diálogo e de igualdade especialmente em se tratando de conflitos 
como o fundiário urbano, cujas origens são altamente desvirtuadas 
em relação à igualdade e à cidadania. Mas se é difícil, também é ver-
dade que essa é a luta pela qual se deve lutar sempre. Então, como 
entender corretamente a mediação e se preparar para ocupar seus 
espaços, exigir sua correição quando necessário e contribuir para 
seu aprimoramento?

Destaque I: (re)memória conceitual sobre a 
mediação e (re)visão das referências globais 
que orientam os processos de mediação

Como uma base bem estruturada de apoio, a premissa de 
que a mediação se dedica ao estabelecimento de espaço de isono-
mia entre partes que têm relações complexas de controvérsias, de-
nota um importante conceito que, como disse Luis Alberto Warat, 
caracteriza esse processo de abordagem e tratamento de conflitos 
como um quase movimento cultural, especialmente crítico a uma 
lógica instrumental negociadora implantada no sistema jurídico 
brasileiro, e, acrescente-se, na estrutura social como um todo. 

Ana Paula Cacenote e João Martins Bertaso em uma análise 
da mediação à luz do pensamento de Warat apresentada em 2015 
no XXIV Encontro Nacional do CONPEDI, organizado pela Cátedra 
Luis Alberto Warat, da Universidade Federal de Santa Catarina, 
identificam-na de forma significativa como

[...] paradigma sociocultural no tratamento dos conflitos e na 
realização da cidadania, objetivando a adoção deste instituto 
no tratamento dos conflitos, como forma de realização dos va-
lores da cidadania, da democracia, dos direitos humanos, da 
solidariedade, da autonomia e da pacificação social. (Rocha; 
Lois; Meleu, 2015).
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Luis Alberto Warat entendia a mediação como a superação 
da cultura jurídica da modernidade7 e essa visão é um referencial 
que não se deve perder de vista. Um espaço “para fugir dos saberes 
estanques/autoritários que apresentam uma falsa solidez, conce-
be-se a mediação como uma transdisciplina, que atravessa dife-
rentes saberes [...] tendo como cerne a alteridade”. Assim, dizem 
Marcelino Meleu e Aleteia Hummes Thaines (2015, p. 203-204), 
também com base nas concepções waratianas:

A mediação, nesse aspecto, auxilia o estabelecimento de um 
clima [...] de respeito entre os conflitantes [...] pelo estímulo 
a um diálogo participativo, uma vez que “pelo diálogo, até os 
conflitos mais difíceis se resolvem [...]. O real objetivo da me-
diação é, portanto, que as partes envolvidas tenham discerni-
mento e autoconhecimento suficiente para que decidam, de 
forma livre e responsável, o destino de controvérsias.

Warat coloca a mediação como cerne de uma profunda 
transformação dos mecanismos e concepções referente ao trata-
mento dos conflitos. Há de se concordar com ele e nessa esteira 
podemos afirmar que a mediação, se bem conduzida (reafirme-se 
sempre), se constitui num espaço e numa semiótica muito mais am-
pla do que a das visões, impressões e desejos aparentes das contro-
vérsias, o que permite enxergar mais profundamente o conflito na 
sua ampla complexidade, suas origens e seu contexto e também os 
segredos que camuflam sua realidade, assim como garante relações 
mais equânimes do que no espaço jurisdicional, ou das relações 
sociais, sejam particulares, com o Estado ou ainda dentro de um 
coletivo específico, na medida em desvela esse composé de comple-
xidades relacionais e histórico-sociais. 

7   “[...] que está pautada no litígio e objetiva descobrir a verdade, verdade esta 
que deve ser descoberta por um juiz que pode chegar a pensar a si mesmo como 
potestade de um semideus na ‘descoberta de uma verdade que é só imaginária’ 
[Warat, 1998, p.11-12]. Ou, então, aquele jurista que ‘decide a partir do sentido 
comum teórico dos juristas, a partir do imaginário da magistratura, um lugar 
de decisão que não leva em conta o fato de que o querer das partes pode ser 
diferente do querer decidido’ [Idem] (Meleu; Thaines, 2015, p. 203).
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A mediação autêntica, hábil e tecnicamente preparada, é 
espaço de subversão à lógica da submissão ao formalismo judiciá-
rio, e, como diz Heloisa Greco Alves, a

[…] apropriação do direito se dá através do processo da media-
ção, onde as partes são coautoras das leis e não mais submeti-
das às regras impostas por um terceiro. Esse processo inverte 
o posicionamento dos indivíduos, uma vez que os remove da 
condição de objetos do sistema jurídico formal e os constitui 
como sujeitos autônomos e críticos. O sentimento de pertença 
a um espaço, ou seja, a cidade deve ser antecedida pelo senti-
mento de decisão e autonomia da própria vida e, nesse caso, 
o direito tem um papel fundamental na demarcação social do 
território (Alves, 2007, s/p).

Por isso, e por ser instrumento eixo de processos que ob-
jetivam a evolução e emancipação dos cidadãos, por ser veículo 
especialmente dos princípios da confiabilidade, da isonomia entre 
as partes, da informalidade, da autonomia da vontade e da confi-
dencialidade, é que a mediação é uma forma estratégica e eficaz de 
solução de conflitos8. 

Incluindo os Conflitos Fundiários Urbanos, porque, como 
apontam as orientações do Manual de procedimentos: prevenção e 
soluções adequadas aos conflitos fundiários urbanos” (Saule Jr.; Di 
Sarno, 2014):

Com efeito, a complexidade do fenômeno dos conflitos fundiá-
rios urbanos determina uma abordagem igualmente comple-
xa como medida de mediação. Nesse sentido, essa mediação 

8   Vide, por exemplo, a ação intensa e de extrema eficácia que foi desenvolvida 
pela Ouvidoria Agrária Nacional (OAN), a quem “[...] competia promover gestões 
visando a resolução de tensões e conflitos sociais no campo; estabelecer 
interlocução com os governos estaduais, municipais, movimentos sociais, 
produtores rurais e sociedade civil, visando prevenir, mediar e resolver as tensões 
e conflitos agrários para garantir a paz no campo; diagnosticar tensões e conflitos 
sociais no campo, de forma a propor soluções pacíficas; consolidar informações 
sobre tensões e conflitos sociais no campo, com o objetivo de propiciar às 
autoridades subsídios atualizados e periódicos para tomada de decisão; e garantir 
os direitos humanos e sociais das pessoas envolvidas em tensões e conflitos 
sociais no campo” (Bernardo Jr., 2016, s/p).
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deverá garantir, antes de tudo, a participação e a voz para os 
indivíduos e comunidades afetados, a presença de todos os 
envolvidos no conflito, uma mediação pública (Saule Jr.; Di 
Sarno, 2014, p. 24).9

Com base nos tratados internacionais de direitos humanos 
em que o Estado brasileiro é signatário. A mediação é, no mínimo, 
um contraponto significativo à lógica da “invisibilidade proposital”, 
que submete a população a decisões “de gabinetes”, proferidas por 
autoridades que, no mais das vezes, desconhece a realidade de so-
frimento e precariedade vivida por essa imensa população, e apazi-
gua sua consciência pela padronização e anulação das identidades 
sociais. Por isso é importante.

Agregando mais no sentido de se ter consciência da impor-
tância e do potencial positivo da mediação (ou de não se ter dúvida 
de que ela pode ser um espaço emancipatório), vale lembrar os valo-
res intrínsecos à Cultura de Paz que tais instrumentos de prevenção 
e tratamento de conflitos devem otimizar e difundir, formalizados 
no âmbito das diretrizes das Nações Unidas, que propaga serem:

Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradi-
ções, comportamentos e estilos de vida baseados:

9   “[...] e que tenha como princípios os descritos na Resolução 87/2009 do 
Conselho das Cidades: - Criação de espaços públicos de mediação dos conflitos 
com base na Resolução nº 87/2009 do Conselho das Cidades, seguindo os 
seguintes princípios da Resolução:  (i) o direito constitucional à moradia; (ii) o 
cumprimento da função social da propriedade e da cidade; (iii) a primazia da 
responsabilidade do Estado na estruturação e implementação” de procedimentos 
e instâncias de mediação de conflitos fundiários urbanos com base nos tratados 
internacionais de direitos humanos em que o Estado brasileiro é signatário, 
“[...] (v) educação em direitos; (vi) comissões públicas de mediação e de 
negociação; (vii) implementação dos instrumentos da democracia participativa; 
(viii) reconhecimento da legitimidade das organizações, instituições, movimentos, 
redes e fóruns representativos de comunidades e grupos sociais vulneráveis que 
atuam nas cidades para participarem dos processos de mediação e negociação 
dos conflitos fundiários. Criação de sistemas públicos estaduais de ouvidorias 
de direitos humanos onde os casos de conflitos fundiários também sejam objeto 
de intervenção do Ouvidor, com atribuições de requisitar informações para os 
órgãos públicos, mediar os conflitos fundiários urbanos em andamento e pedir 
suspensão provisória das medidas públicas ou privadas que tenham potencial de 
remoções, estão entre as principais” (Saule Jr.; Di Sarno; 2014, p. 24).
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• No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prá-
tica da não-violência por meio da educação, do diálogo e da 
cooperação;

• No pleno respeito aos princípios de soberania, integridade 
territorial e independência política dos Estados; 

• No pleno respeito e na promoção de todos os direitos huma-
nos e liberdades fundamentais; 

• No compromisso com a solução pacífica dos conflitos; 

• Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvi-
mento e proteção do meio-ambiente para as gerações presen-
te e futuras; 

• No respeito e promoção do direito ao desenvolvimento; 

• No respeito e fomento à igualdade de direitos e oportunida-
des de mulheres e homens; 

• No respeito e fomento ao direito de todas as pessoas à liber-
dade de expressão, opinião e informação; 

• Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, 
tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade 
cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da socie-
dade e entre as nações; e animados por uma atmosfera nacio-
nal e internacional que favoreça a paz (ONU, 2004).

E na mesma linha a UNESCO reforça que:

Cultura de Paz está intrinsecamente relacionada à prevenção 
e à resolução não-violenta dos conflitos. 

É uma cultura baseada em tolerância, solidariedade e compar-
tilhamento em base cotidiana, uma cultura que respeita todos 
os direitos individuais – o princípio do pluralismo, que asse-
gura e sustenta a liberdade de opinião – e que se empenha em 
prevenir conflitos resolvendo-os em suas fontes, que englo-
bam novas ameaças não-militares para a paz e para a seguran-
ça como exclusão, pobreza extrema e degradação ambiental. 

A Cultura de Paz procura resolver os problemas por meio do 
diálogo, da negociação e da mediação, de forma a tornar a 
guerra e a violência inviáveis.
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Abordado esses aspectos de valores, princípios e poten-
cialidades, é preciso dizer que, definitivamente, a credibilidade da 
mediação vincula-se diretamente ao respeito que os mediadores 
vierem a conquistar, por meio de um trabalho de alta qualidade 
técnica, embasado nos mais rígidos princípios éticos10. Há que se 
entender melhor, então, qual a dimensão do papel do mediador no 
processo de tratamento de conflitos. 

Destaque II: O mediador faz a diferença

O Mediador desempenha o papel central e emblemático de 
trazer à tona a realidade concreta do conflito, estabelecendo parâ-
metros de isonomia entre as partes e procurando apontar soluções 
que realmente resolvam ou amenizem os conflitos, mas com auto-
nomia de agir e independência. Dele realmente depende a firmeza 
do processo de mediação, quer pelo aspecto da isonomia entre os 
atores controversos, quer do estabelecimento de relações de con-
fiança Mediador-Parte, sem a qual não será possível adentrar na 
mediação em si.

A literatura sobre essa temática é farta e é descomplicado 
entender porque quase tudo na mediação depende do mediador.

Pelo que define o Código de Ética do Mediador11, ele é um 
terceiro multiparcial que, “por meio de uma série de procedimentos 
próprios, auxilia as partes a identificar os seus conflitos e interesses, 
e a construir, em conjunto, alternativas de solução visando o con-
senso e a realização do acordo. O Mediador, no desempenho de suas 
funções, deve proceder de forma a preservar os princípios éticos.”

10   Código de ética para mediadores. Conselho Nacional das Instituições de 
Mediação e Arbitragem (CONIMA). Introdução. Disponível em <http://www.
conima.org.br/regula_modmed>.  

11   Resolução 125/2010 – CNJ. Código de Ética de Conciliadores e Mediadores 
Judiciais.
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E prática da mediação exige conhecimento e treinamento 
específico de técnicas adequadas, daí ser imprescindível que o me-
diador seja qualificado e tenha habilidade para mediar (ponto que 
não deve ser desprezado!). De se aperfeiçoar constantemente e tra-
balhar também seu autoconhecimento, visto que suas atitudes e suas 
habilidades profissionais são o pilar de uma mediação eficaz.

Sob o conceito de multiparcialidade, que hodiernamente 
substitui o de imparcialidade, dizem Adriana Goulart de Sena Orsini 
e Nathane Fernandes da Silva que tal termo foi adotado “para carac-
terizar a figura do mediador uma vez que este, na posição de um ca-
talisador que busca o equilíbrio entre os participantes, compreende 
e aceita a versão das partes, com o intuito de, em conjunto com cada 
uma delas, desconstruí-la de modo a identificar seus reais interes-
ses” (2012, p. 5).

Importante também saber, como frisa o Código de Ética dos 
Mediadores, que

[…] como a Mediação envolve aspectos emocionais, relacionais, 
negociais, legais, sociológicos, entre outros, quando necessário, 
para atender às peculiaridades de cada caso, também poderão 
participar do processo profissionais especializados nos diver-
sos aspectos que envolvam a controvérsia, permitindo uma 
solução interdisciplinar por meio da complementaridade do 
conhecimento. (Ao que se chama) co-mediação (que) é o pro-
cesso realizado por dois (ou mais mediadores) e que permite 
uma reflexão e amplia a visão da controvérsia, propiciando um 
melhor controle da qualidade da Mediação (grifos nossos).

São os chamados “mediadores especialistas”, que deve-
rão ser chamados para avaliação das áreas em que o Mediador não 
transite com total conhecimento. Essa possibilidade, nem seria pre-
ciso dizer, é de suma importância para o gerenciamento de confli-
tos complexos como os oriundos da desigualdade fundiária urba-
na. Portanto, toda a atenção aos mediadores, aos seus perfis, suas 
atitudes e, especialmente, se o mesmo tem ou não habilidade para 
mediar. Essa fiscalização é condição para se confiar no processo de 
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mediação, especialmente quando está em jogo o futuro, a dignidade 
e a segurança da população mais sofrida que confirmadamente não 
tem acesso à justiça.

Conjuntura favorável à mediação: novos 
marcos legais  e incrementos estimuladores 
para a consolidação da mediação

Se a temática da mediação dos conflitos fundiários não é 
nova, novo é o cenário que se inaugurou com a promulgação pela 
Presidenta Dilma Rousseff e o Ministro da Justiça, José Eduardo Car-
dozo, tão aguardada da Lei da Mediação (Lei 13.140, de 26 de junho 
de 2015) e com o advento do Código de Processo Civil reformado 
(Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Cenário esse que (re)coloca a mediação no contexto Estatal 
e do Sistema de Justiça com estatura significativa, eis que institucio-
naliza o (re)conhecimento da importância desse Instituto de gestão 
e prevenção de conflitos, incentivando a criação de unidades de me-
diação no âmbito administrativo e judicial.

Posta está, então, por esse advento, uma grande oportu-
nidade de se lutar pela instauração de mais Câmaras de Mediação, 
Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos ou Unidades 
Autônomas de Mediação. 

Inova o CPC, em sua Seção V, “Dos Conciliadores e Mediado-
res Judiciais”, ao prever que:

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução 
consensual de conflitos, responsáveis pela realização de ses-
sões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvi-
mento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular 
a autocomposição.

§1º A composição e a organização dos centros serão definidas 
pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho 
Nacional de Justiça.
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§2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos 
em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá 
sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de 
qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as 
partes conciliem.

Enquanto que a Lei da Mediação a estimula abordando 
aspectos importantes para a defesa de direitos da população vul-
nerável social e economicamente: (1) ao assegurar a gratuidade 
da mediação aos necessitados, (2) aplicar ao mediador as mesmas 
hipóteses legais de impedimento e de suspeição do juiz, (3) Pre-
ver a mediação extrajudicial, na qual poderá atuar qualquer pes-
soa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para 
fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de 
conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se, 
(4) prever a assistência por advogados ou defensores públicos, (5) 
admitir vários mediadores para funcionarem no mesmo procedi-
mento, quando isso for recomendável em razão da natureza e da 
complexidade do conflito.

Portanto, se há hoje no Brasil um recrudescimento preo-
cupante e real em relação à garantia dos Direitos Fundamentais e 
à preservação da democracia como fundamento para as relações 
sociais e suas estruturas, também está dada a possibilidade de 
agregar às estratégias de defesa dos Direitos Humanos a luta pela 
implantação de unidades de mediação autênticas e independentes 
e a ocupação dos espaços de mediação já existentes para exigir ade-
quação. Para isso este texto chama a atenção. 

Conclusão

Há de se reconhecer que os “Desafios para o fortalecimen-
to da prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos no Bra-
sil”, apontados pelo Conselho Nacional das Cidades, ainda não estão 
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sedimentados. Quais sejam: (1) difundir uma cultura de mediação 
e diálogo para solução,(2)pacífica dos conflitos fundiários urbanos, 
(3) fortalecer a institucionalização do tema nas diversas instân-
cias,(4)federais e poderes, (5)descentralizar os espaços e fóruns de 
mediação de conflitos fundiários urbanos, (6) incentivar e monito-
rar a execução de políticas públicas urbanas que efetivem o direito 
à moradia, (7) fortalecer o tema no judiciário. E se não o foram, 
seguem como ações necessárias e em favor das quais se deve agir.

Indica o “Estudo qualitativo sobre boas práticas em media-
ção no Brasil”, coordenado por Ada Pellegrini Grinover  (2014) e 
outros ícones da mediação brasileira, como Adolfo Braga do IMAB 
(Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil), que há, nesse con-
texto, desafios que são gerais, como a necessidade de novas arti-
culações políticas para garantir-se a institucionalização efetiva, o 
resguardo da continuidade do trabalho, a profissionalização das 
práticas e capacitação, aprimoramento e supervisão constantes 
para que o mediador seja capaz de lidar adequadamente com os 
conflitos que lhe são colocados. 

 No âmbito do Sistema de Justiça, o juiz Ricardo Pereira 
Junior, integrante do Nupemec e coordenador do Cejusc Central e 
do Posto da Fazenda Pública do TJ-SP, “afirma que a maior parte 
dos juízes ainda não tem mandado os processos para conciliação 
e alegam, nos despachos, falta de estrutura física, o que não é ver-
dade. Embora contem com estrutura e mão de obra crescente (fo-
ram quase 4 mil profissionais formados e cadastrados até o final 
de 2016 nos Cejuscs do TJ-SP), a cultura da mediação e conciliação 
ainda precisa vingar entre os juízes.” (Crepaldi, 2017, s/p).

Mas a exigência legal de instituição de unidades de me-
diação, com especialidade (própria ou convocada), já é um fato e, 
portanto, de maneira mais adequada ou menos, esses espaços vão 
se ampliar e deverão ocupar lugar estratégico no Judiciário e na Ad-
ministração Pública. Neles, o juiz ou o gestor público não são auto-
ridades e não podem determinar ou submeter. Não podem sequer 
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influenciar. De forma que não se pode deixar esse processo à deriva. 
Especialmente no que se refere à questão urbana e à realidade cruel 
de aumento de violência contra a população excluída de direitos.

À guisa de conclusão, o que se sugere é que se reflita sobre 
a possibilidade de: (*) “driblar” a tendência judicial ao privilegia-
mento da propriedade privada em detrimento da função social da 
propriedade, já que o conflito deverá ser discutido em bases reais 
de isonomia entre as partes, será compreendido e desvelado na sua 
complexidade, sem a intervenção de juízes ou de autoridades públi-
cas;(**) enfrentar a violência no trato da população, especialmente 
quando se trata de despejos forçados, ao levar as situações precoce-
mente à mediação e fiscalizar o centros de mediação para garantir 
sua autenticidade, independência e eficácia; (***) investir em for-
mação na mediação, tanto de técnicos como de lideranças popu-
lares, para ocupar os espaços de mediação como co-mediadores, 
indicados pela população, com destreza e maestria para apresentar 
argumentos e análises justas visando que tenham espaço real de 
tratamento e discussão, diferentemente do debate burocratizado 
e por vezes tendencioso (para não dizer partidário) que se dá na 
maioria dos casos, especialmente os judicializados.

Tudo indica que o caminho da mediação continua vivo e 
a exigir do campo de Defesa de Direitos Humanos maior atenção, 
mais ação e maior dedicação.
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Anexo

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

RECOMENDAÇÃO ao Presidente da República de retirada da Medida 
Provisória nº 759/2016 

RECOMENDAÇÃO Nº 05, DE 27 DE ABRIL DE 2017. O CONSELHO NA-
CIONAL DOS DIREITOS HUMANOS – CNDH, no uso de suas atribuições 
previstas na Lei nº 12.986, de 02 de junho de 2014, e tendo em vista 
especialmente o disposto no artigo 4°, inciso IV, que lhe confere com-
petência para expedir recomendações a entidades públicas e privadas 
envolvidas com a proteção dos direitos humanos, e dando cumprimen-
to à deliberação tomada em sua 26ª Reunião Ordinária, realizada nos 
dias 26 e 27 de abril de 2017 e, considerando que a Medida Provisória 
nº 759 (MP nº 759), editada no dia 22 de dezembro de 2016, “dispõe 
sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de 
créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regu-
larização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, institui mecanismos 
para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis 
da União, e dá outras providências”, padece de vícios de inconstitucio-
nalidade formal e material que repercutem diretamente no exercício de 
direitos essenciais à dignidade humana, o que desafia a atuação deste 
CNDH na promoção e a defesa dos direitos humanos. Considerando a 
ausência de urgência capaz de justificar que um tema tão complexo por 
meio de instrumento excepcional como a Medida Provisória, uma vez 
que o problema de terras no Brasil, o desmatamento, o crescimento dos 
grandes centros urbanos e a explosão demográfica, embora menciona-
dos na justificativa para a edição da medida, são problemas estruturais 
do país há décadas, que devem ser enfrentados por meio de soluções 
sustentáveis, sob os aspectos jurídico, político e social, o que afasta a 
possibilidade de rompimento das regras ordinárias de produção leg-
islativa; Considerando que, por meio desta medida legislativa extraor-
dinária adotada pelo Presidente da República, foram alteradas mais 
de uma dezena de leis ordinárias aprovadas pelo Congresso Nacional, 
muitas delas precedidas de amplo debate público e grande participação 
popular, o que representa grave distorção do sistema democrático; 
Considerando que o teor da MP atenta contra o art. 3º da Constituição 
Federal, em especial, diz respeito ao objetivo da República Brasileira de 
reduzir as desigualdades sociais e regionais, uma vez que trata de modo 
igual situações, segmentos sociais e regiões essencialmente diferentes, 
invertendo toda a lógica que vem sendo construída no ordenamento 
jurídico nacional no campo da política urbana e agrária, pautada da 
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função social da propriedade e do acesso à terra e à cidade, na partici-
pação social, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, do adequa-
do ordenamento territorial e da melhoria ambiental, implantação de 
infraestrutura e garantia de áreas públicas, para promover uma lógica 
voltada exclusivamente ao mercado, à titulação imobiliária e à cultura 
desenvolvimentista que não se preocupa com a justiça social; Consid-
erando que o conteúdo da MP impõe maiores ônus para a população 
de baixa renda, da cidade e do campo, prejudicada com a revogação 
dos procedimentos de regularização fundiária urbana que dependem 
de nova regulamentação para ter continuidade e, no caso das comuni-
dades rurais, prejudicadas pela facilitação da concentração fundiária e 
pelo potencial incremento dos conflitos agrários violentos, o que con-
figura flagrante violação do princípio do não retrocesso social; Consid-
erando que não foram respeitados nenhum dos espaços institucionais 
de gestão democrática para promover o diálogo com a sociedade civil, 
instituições públicas e entes federativos que desempenham distintos 
papéis na aplicação, na execução, no monitoramento, na fiscalização, 
ou como destinatários dessas legislações, conforme exigem os artigos 
29, XII, 181, 182, todos da Constituição Brasileira; Considerando que, 
no que diz respeito às questões urbanas, há um arcabouço jurídico 
próprio - Leis 10.257/01, 11.977/09 e 6.015/73 -, reconhecido nos 
foros internacionais como um conjunto legislativo dos mais avança-
dos em matéria de diversidade de instrumentos e de regularização 
fundiária, especialmente no que tange aos aspectos de interesse so-
cial; Considerando que o parecer da Comissão Mista sobre a Medida 
Provisória nº 759/2016, publicado no dia 25/4/2017, não responde 
satisfatoriamente aos questionamentos já apontados em documentos 
subscritos por autoridades do Ministério Público Federal (Nota Técnica 
nº 4/2017 e Nota Técnica nº 1/2017) e por representantes de vários 
segmentos da sociedade civil e da comunidade científica, como Coletivo 
pela Reforma Urbana e Agrária, FAU-USP, CAU-BR, Instituto Polis, IBDU, 
CONTAG, entre outros; Considerando que, no que diz respeito à Regu-
larização Fundiária Rural, o texto da Medida Provisória 759/2016 dis-
socia a destinação de terras públicas e devolutas da política agrícola do 
plano nacional de reforma agrária, previsto no art. 188 e viola o dispos-
to no art. 184, ambos da Constituição Brasileira, haja vista que inviabi-
liza a fiscalização pelos órgãos de controle, ao não fixar prazo mínimo 
para resgate dos Títulos da Dívida Agrária emitidos; Considerando que, 
ao oficializar o acesso indiscriminado à terra, sem estabelecer políticas 
de seleção que prevejam critérios para transferência de terras públicas 
de modo a evitar que os destinatários sejam pessoas com alta renda 
ou proprietários de grandes áreas, a Medida Provisória desconsidera 
os princípios centrais da reforma agrária, em especial, a promoção de 
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justiça social, e impede que seus objetivos sejam alcançados, tais como 
a redução do nível de concentração da propriedade rural, o enfrenta-
mento da desigualdade social reproduzida no campo e a redução da 
pobreza; Considerando, por fim, que o texto da Medida Provisória não 
estabelece qualquer medida preventiva contra o desmatamento, tam-
pouco quanto à exploração do trabalho escravo; RECOMENDA: 1) Ao 
Presidente da República: a retirada da Medida Provisória nº 759/2016, 
abrindo-se um amplo processo de discussão com as instituições e en-
tidades da sociedade civil ligadas à temática, respeitando os espaços 
de gestão e participação previstos na Constituição Federal e nas legis-
lações haja vista a ausência de urgência para sua votação e a relevância 
social e a complexidade da matéria por ela tratada; 2) Ao Presidente 
do Congresso Nacional que suspenda, imediatamente, a tramitação do 
projeto de lei; 3) Ao Ministério Público Federal, por meio da Procura-
doria Federal dos Direitos do Cidadão, para que fiscalize a legalidade 
da atuação do Executivo Federal em casos concretos de transferência 
de domínio de imóveis públicos a terceiros e de regularização fundiária 
urbana e rural que tenham, eventualmente, ocorrido desde a edição da 
Medida Provisória nº 759/2016. DARCI FRIGO, Presidente Conselho 
Nacional dos Direitos Humanos.

Portal do Ministério dos Direitos Humanos, 02/05/2017. Disponível em 
<http://www.sdh.gov.br/noticias/2017/maio/cndh-emite-recomen-
dacao-pela-retirada-e-suspensao-da-mp-759-que-trata-da-politi-
ca-de-regularizacao-fundiaria-rural-e-urbana-no-brasil>.

http://www.sdh.gov.br/noticias/2017/maio/cndh-emite-recomendacao-pela-retirada-e-suspensao-da-mp-759-que-trata-da-politica-de-regularizacao-fundiaria-rural-e-urbana-no-brasil
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mediação de conflitos fundiários 
urbanos no brasil: como avançar em 
direção ao direito humano à cidade?

Cristiano Müller

Se o Estado tem a obrigação de melhorar as 
habitações e não piorá-las, e deve evitar, a todo 

custo, a colocação de pessoas sem moradia, 
expostas a violações de outros direitos humanos, 

e, enfim, quando inevitável a remoção, ainda 
assim deve tratar de encontrar soluções 

apropriadas a ele, é certo que não basta ao 
escorreito cumprimento da ordem a mera 

utilização de força policial para desalojar os 
moradores - sem qualquer proteção a seus 

bens ou local em que possam abrigar-se. [...] 
Nem mesmo a ordem urbanística, no caso 
a irregular ocupação do solo urbano pela 

ocupação, que motivou o ajuizamento desta 
ACP, pode justificar a colocação de três mil 

famílias em desabrigo. Isto porque, consoante 
já se afirmou em decisão anterior, o direito à 

moradia é componente indissociável do conceito 
de cidade sustentável (a teor do art. 2º, inciso 

I, da Lei 10.257/01, Estatuto das Cidades).  

Texto extraído do acórdão que julgou o caso da 
reintegração de posse da Vila SOMA/Sumaré atingindo 

10 mil pessoas, redigido pelo Des. Relator Exmo. Dr. 
Marcelo Semer em decisão proferida nos autos do Agravo 
de Instrumento Processo nº 2260644-66.2015.8.26.0000 

Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público do TJSP
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Nos últimos anos, o Brasil vem experimentando vários 
processos de mediação de conflitos fundiários urbanos. Via de re-
gra, são experiências provocadas pelas próprias comunidades e in-
divíduos que estão na iminência de serem despejadas com uso de 
violência pelo Estado, representado ou por uma ordem judicial com 
uso de força policial, ou uma decisão administrativa cumprida de 
modo precário pelo próprio poder executivo. São experiências, em 
sua maioria, visivelmente precárias que não guardam regulamen-
tação própria, não tem princípios, diretrizes e ritmo regulado. São 
literalmente experimentações. Algumas levadas a efeito no interior 
dos poderes executivos municipais/estaduais ou no interior dos 
conselhos das cidades, do poder judiciário em grupos de mediação 
ou de conciliação, dos poderes legislativos nas suas comissões de 
direitos humanos e de moradia. O resultado de tudo isso, foi a rea-
lização de mediações e acordos os mais variados possíveis. Casos 
de acordos que resultaram em remoções mediante o pagamento de 
aluguel social pelo poder público aos indivíduos removidos; casos 
de acordos financeiros que resultaram em pagamento de aluguéis 
pelos ocupantes ao proprietário privado; casos de acordos visivel-
mente opressores pendendo a balança contra os ocupantes que 
muitas vezes pagam valores absurdamente caros por uma área sem 
infraestrutura qualquer; casos em que não há proposta alguma do 
poder público e aí se consuma o despejo com violência policial ago-
ra legitimado por uma tentativa de acordo que não deu certo; casos 
também em que se conseguiu a posse provisória aos moradores até 
que o poder público garanta o direito à moradia pela via das políti-
cas públicas existentes. 

Por outro lado, há que se levar em conta que não é possí-
vel mais se admitir a realização de despejos. Não é possível mais 
se admitir a atuação do Estado Brasileiro contra toda a normativa 
internacional de direitos humanos que condenam essa prática dos 
despejos como sendo uma grave violação aos direitos humanos. 
De uma vez por todas é hora de se compreender que um local da 
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cidade que está ocupado significa que essa área não cumpria ne-
nhuma função social e que os ocupantes não tinham direito à mo-
radia digna garantido.Compreender que os conflitos fundiários 
urbanos são um grave problema social e que não serão resolvidos 
com os despejos e com violência policial. 

Como se vê, esses processos de mediação vem dar algum 
tipo de resposta ao crescente número de despejos de comunidades 
e indivíduos pelo Brasil afora, seja para coordenar as ações neces-
sárias para um despejo, seja para efetivamente mediar um conflito 
fundiário urbano. Chegou-se, portanto, a um verdadeiro dilema que 
tem a ver com a finalidade desses processos de mediação. São pro-
cessos legitimadores do cumprimento de uma ordem de despejo ou 
são processos emancipadores de garantia de direitos fundamentais 
sociais? Esses processos atuam contra os despejos ou para ordenar 
um despejo? O que está no centro de um processo de mediação de 
conflitos fundiários urbanos, a dignidade humana ou a propriedade 
privada? Quem está no centro dos processos de mediação: as comu-
nidades e as pessoas ou os imóveis públicos e privados ociosos e 
que não cumprem sua função social?

A proposta desse pequeno artigo e reflexão é o de trazer 
alguma contribuição para o debate dos conflitos fundiários urba-
nos no Brasil, sempre tendo em mente que é preciso imediatamen-
te se parar com os despejos e garantir dignidade humana para as 
pessoas e comunidades pobres ocupantes de um bem ocioso e que 
para eles não existe nenhuma política habitacional ou fundiária.

O contexto da luta contra os despejos no Brasil

Uma abordagem crítica dos direitos humanos é fundamen-
tal para que se compreenda o contexto da luta contra os despejos 
nas cidades. Os direitos humanos, portanto, devem ser pensados 
desde o seu contexto e de suas realidades. O contrário disso é 
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promover um debate despolitizado dos direitos humanos centrado 
no positivismo tão somente e na universalização dos direitos hu-
manos, desde a ótica abstrata de que os direitos humanos são para 
todas e todas. Quais são os direitos humanos que têm uma criança 
que vive precariamente numa ocupação, por exemplo? Obviamente 
que a positivação dos direitos, apesar de necessária, é insuficiente 
e muito mais insuficiente ainda é decretar que são universais para 
todos e todas. Pois o contexto brasileiro é um contexto de constante 
reafirmação de graves e sucessivas violações aos direitos humanos 
causados pelos despejos. A título de ilustração, os mega eventos es-
portivos realizados no Brasil em 2014 e 2016 contabilizaram um 
total de aproximadamente 170 mil pessoas despejadas, ocasiona-
dos pela realização de mega obras de mobilidade urbana e de es-
tádios que passaram por cima de comunidades inteiras.1 O Brasil 
vive atualmente um contexto de retrocesso político e social que 
impera nesse tema. O total desmonte do Ministério das Cidades e 
a extinção da Ouvidoria Agrária Nacional são exemplos de como o 
estado brasileiro atua regressivamente na promoção de medidas e 
ações contra os despejos. Parece que não interessa ao estado bra-
sileiro que existam políticas públicas contra os despejos, mesmo 
que fracas ou inexistentes no período anterior. A realidade brasilei-
ra atual determina ainda a criminalização dos movimentos sociais 
com prisões arbitrárias contra quem se levanta contra um despejo; 
o assassinato dessas lideranças; criminalização de defensores e de-
fensoras de direitos humanos.2 Ainda a tipificação de crime de ter-
rorismo aos ocupantes de uma determinada área, conforme prevê a 
Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Não bastasse isso, o estado 

1   Dossiê Violações Copa. Disponível em<https://comitepopulario.files.wordpress.
com/2011/12/dossie_violacoes_copa_completo.pdf> e  Violações ao Direito à 
Cidade e à Moradia decorrentes de Mega Projetos de Desenvolvimento no Rio 
Grande do Sul – Diagnósticos e Perspectivas: o caso de Porto Alegre. CDES 
Direitos Humanos, 2013.Disponível em <https://www.cdes.org.br/publicacoes>.

2   Disponível em <http://www.sul21.com.br/jornal/lanceiros-negros-brigada-faz-
operacao-de-guerra-para-garantir-funcionamento-habitual-da-cidade/>.

https://comitepopulario.files.wordpress.com/2011/12/dossie_violacoes_copa_completo.pdf
https://comitepopulario.files.wordpress.com/2011/12/dossie_violacoes_copa_completo.pdf
https://www.cdes.org.br/publicacoes
http://www.sul21.com.br/jornal/lanceiros-negros-brigada-faz-operacao-de-guerra-para-garantir-funcionamento-habitual-da-cidade/
http://www.sul21.com.br/jornal/lanceiros-negros-brigada-faz-operacao-de-guerra-para-garantir-funcionamento-habitual-da-cidade/
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brasileiro tratou de revogar todo o seu arcabouço jurídico fundiá-
rio, principalmente o urbano, que tratava justamente de regularizar 
jurídica e urbanisticamente todas essas áreas ocupadas, através da 
MP 759/2016, atual Lei 13.465/2017, a qual determina dentre tan-
tas outras coisas, que não serão passíveis de regularização fundiá-
ria aquelas áreas que estão em disputa judicial.3

Outro contexto importante de ser abordado é o contexto 
das cidades inseridas num crescente processo de financeirização. 
No artigo chamado “A financeirização da moradia no Brasil: a cida-
de como direito ou mercadoria?” publicado no Le Monde Diploma-
tique, Thêmis Amorim Aragão (2016) aborda o tema da financeiri-
zação das cidades a partir do livro Capital in twenty-onecentury de 
Thomas Pikety, considerando o seguinte:

Diferente de outros autores, Piketty considera o estoque de 
capital como sendo todas as formas de ativos – explícitas ou 
implícitas – que tragam retorno financeiro. Isto inclui habita-
ção, terra, capital financeiro na forma de dinheiro, títulos ou 
participações em empresas, assim como a propriedade intelec-
tual. Em síntese, todo ativo que permita a seus proprietários 
o alcance de renda (incluindo aluguéis) é considerado capital.

As cidades, portanto, passam de espaços de convívio e de 
desenvolvimento pessoal e social para serem exploradas pelo capi-
tal na perspectiva de reprodução do próprio capital investido. O ter-
ritório urbano, nesse contexto, é um indutor da mais valia urbana e 
de acumulação de capital. Assim acontece com as ocupações urba-
nas. É nesse cenário que se darão a disputa pela terra e o território 
nas cidades. Aquele que ocupa uma área para defesa do seu direito 
à moradia digna está se opondo a essa sistemática de acumulação 
financeira e, portanto, deve ser impedido. Não importam garan-
tias fundamentais sociais, nem o respeito e a garantia dos direitos 

3   Carta ao Brasil.  Medida provisória nº 759/2016: A desconstrução da 
Regularização Fundiária no Brasil. Disponível em <https://docs.google.com/
document/d/1dPHipNy_aJxGkjwk2PiRGXu_8mklCO5BGTw9J1W8Les/edit>.

https://docs.google.com/document/d/1dPHipNy_aJxGkjwk2PiRGXu_8mklCO5BGTw9J1W8Les/edit
https://docs.google.com/document/d/1dPHipNy_aJxGkjwk2PiRGXu_8mklCO5BGTw9J1W8Les/edit
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humanos. Contra o ocupante toda a força do estado deverá ser di-
recionada para liberar espaço no território urbano para garantia 
da acumulação do capital. Em sentido oposto A Carta Mundial pelo 
Direito à Cidade prevê no seu parágrafo segundo o seguinte:

O Direito a Cidade é definido como o usufruto equitativo das 
cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democra-
cia, equidade e justiça social. É um direito coletivo dos ha-
bitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e 
desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e orga-
nização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de 
alcançar o pleno exercício do direito à livre autodeterminação 
e a um padrão de vida adequado.

Mais adiante:

O território das cidades e seu entorno rural também é espaço 
e lugar de exercício e cumprimento de direitos coletivos como 
forma de assegurar a distribuição e o desfrute equitativo, uni-
versal, justo, democrático e sustentável dos recursos, rique-
zas, serviços, bens e oportunidades que brindam as cidades. 
Por isso o Direito à Cidade inclui também o direito ao desen-
volvimento, a um meio ambiente sadio, ao desfrute e preser-
vação dos recursos naturais, à participação no planejamento e 
gestão urbanos e à herança histórica e cultural.

Como se vê, falar de despejos nas cidades não é simples-
mente realizar uma análise de risco de uma determinada ocupação 
urbana ou então precarizar a posse de indivíduos sobre determinado 
imóvel público com base no argumento da mera detenção. É preci-
so compreender o contexto em que as cidades estão inseridas que, 
via de regra, é um contexto de disputa territorial onde já se conhece 
quem são os perdedores e os ganhadores. 

Importante lembrar que as Nações Unidas reconhecem em 
vários documentos internacionais o direito à cidade como um direi-
to humano. Resultado disso foi o compromisso tirado na Conferên-
cia Mundial para Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, 
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conhecido como HABITAT III, realizado em Quito, Equador no ano 
de 2016:

Artigo 11 da Nova Agenda Urbana

Nós compartilhamos uma visão de cidades para todos, no que 
se refere ao uso igual e ao usufruto das cidades e dos assen-
tamentos humanos, visando promover a inclusão e garantir 
que todos habitantes, do presente e das futuras gerações, sem 
discriminação de qualquer espécie, possam habitar e produ-
zir cidades justas, seguras, saudáveis, acessíveis, resilientes e 
sustentáveis, que produzam prosperidade e qualidade de vida 
para todos. Nós reconhecemos os esforços de governos locais 
e nacionais para iluminar essa visão, referida como o direito 
à cidade, em suas leis, declarações políticas e planejamentos.

Voltando ainda à importante reflexão de Thêmis Aragão 
(2016, s/p) mencionada acima, ao final do seu artigo a autora pro-
põe o seguinte:

[...] é imperativo o alargamento das esferas democráticas e 
espaços de participação popular como forma de garantir que 
o interesse econômico não se sobreponha aos interesses so-
ciais no que diz respeito ao acesso de bens públicos e alcance 
de direitos sociais fundamentais. Por fim, faz-se necessário o 
privilégio de uma agenda social a qual não seja moldada pe-
las demandas de um mercado financeiro. Que as necessidades 
habitacionais sejam equacionadas a partir de arranjos que 
apreendam todas as particularidades que a problemática ha-
bitacional envolve.

É importante denunciar que o estado brasileiro atua to-
talmente em desacordo com o direito internacional dos direitos 
humanos no momento em que promove os despejos ao invés de 
combatê-los. Nunca é demais reafirmar os fundamentos jurídicos 
que militam contra os despejos. Desde o ponto de vista dos direi-
tos humanos internacionais os despejos são uma grave violação aos 
direitos humanos. E isto está reconhecido no PIDESC – Pacto Inter-
nacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, qualificado 
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ainda pelos Comentários Gerais nº 4 e 7 do Comitê DHESC das Na-
ções Unidas. Além disso, o ordenamento internacional de direitos 
humanos reconhece os despejos como grave violação nos seguintes 
documentos: Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo 
25, parágrafo 1º), Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
(Artigo 17), Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e 
Culturais (Artigos 11 e 12), Comentário Geral nº 4 e nº 7 do Comitê 
de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimi-
nação Racial (Artigo 5º, item “e”), Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher 
(Artigo 14. 2 (h)), Convenção sobre os Direitos da Criança (artigo 
21, item 1 e 3; artigo 27,parágrafo 3º), Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Artigos 11 e 24), Carta da Organização dos Esta-
dos Americanos (Artigo 34), Protocolo Adicional à Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (Artigo 11).

Mais atualmente, tem-se a Resolução nº 2004/2841 do 
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que refere que 
“a prática de despejos forçados é [considerada] contrária às leis que 
estão em conformidade com os padrões internacionais de direitos 
humanos, e constitui uma grave violação de uma ampla gama de di-
reitos humanos, em particular o direito à moradia adequada”. 

Desde o ponto de vista do direito brasileiro é preciso consi-
derar a supremacia das normas de política urbana em detrimento da 
propriedade ociosa, assim como da promoção do direito à moradia 
digna como uma garantia fundamental social e contra os despejos. 

As cidades, portanto, se veem num verdadeiro brete! De um 
lado, não conseguem ser o espaço plural e de usufruto coletivo das 
pessoas que nela residem e passaram a ser um campo de disputas 
territoriais para garantia da multiplicação do capital represado. Nem 
ao menos a cidade se mostra capaz de atender à necessidade indi-
vidual de cada um de seus habitantes, mediante oferta de moradia 
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passível de aquisição, deixando o mercado ditar as regras de aquisi-
ção de imóveis numa lógica que privilegia o quanto maior o preço e a 
sofisticação, maior os lucros. Para os que estão fora desse circuito e 
vivem em condições de vulnerabilidade, por exemplo, restam os lo-
cais impróprios e precários para morar e contra eles é utilizada toda 
a força do Estado para realizar um despejo. Leia-se: único momento 
em que o Estado intervém na vida dessas pessoas, fazendo valer a 
lógica do mercado e causando violações aos direitos humanos, não 
somente por omissão, mas agora atuando de forma ativa.

É preciso encontrar outros modos de compreensão das 
cidades e de utilização dos seus recursos. É fato que as disputas 
territoriais acontecem diariamente, porém, sem qualquer tipo de 
mediação ou de defesa e promoção de direitos humanos, num con-
texto de financeirização das cidades. O subproduto disso são os 
despejos e as violações que dele decorrem. Torna-se urgente, então, 
considerar a complexidade do problema dos despejos, entendê-los 
em seu contexto e encontrar mecanismos que evitem os despejos e 
garantam os direitos fundamentais sociais.

Alternativas contra os despejos

Nos últimos anos o tema dos despejos tem sido pauta e 
motivo de desenvolvimento de várias pesquisas seja pelos poderes 
públicos, seja pelas organizações da sociedade civil, e também pe-
las universidades. Ante a complexidade desse tema é preciso que 
se compreendam suas dimensões e suas interfaces. Todos esses 
trabalhos tiveram como pano de fundo as violações aos direitos hu-
manos cometidas pelo Estado Brasileiro quando atua num caso de 
conflito fundiário seja ele agrário ou urbano. Os casos se repetem e 
se repetem em todo o país e com o mesmo roteiro e personagens: 
omissão do poder público em garantir acesso à terra urbanizada e 
moradia digna para todos e todas; imensas áreas e prédios ociosos 
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realizadas precariamente por indivíduos e coletivos em estado de 
vulnerabilidade social que no dia seguinte podem estar sujeitos às 
regras de grileiros de terras, do tráfico de drogas e de outras vio-
lências urbanas; ameaça de despejo imediato e com o uso de força 
policial com potencial violador da vida e da integridade física das 
pessoas, deixando mais pessoas sem teto.

No ano de 2009, por exemplo, foi realizada uma pesquisa 
denominada “Conflitos Coletivos sobre a Posse e a Propriedade de 
bens imóveis no Brasil.”4 Esse trabalho foi desenvolvido em conjun-
to pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, o Escritório Modelo “Dom Paulo Evaristo Arns”, o Centro 
pelo Direito à Moradia contra Despejos (COHRE), o Pólis – Instituto 
de Estudos Formação e Assessoria em Políticas Sociais e Terra de 
Direitos. Algumas das conclusões dessa pesquisa seguem abaixo:

Os conflitos fundiários, quando resultam em despejos força-
dos definidos nos termos da legislação internacional de direi-
tos humanos, constituem violações de direitos humanos que 
afetam sobretudo a população pobre. Para que os despejos 
não sejam considerados violações de direitos humanos, os 
Estados devem adotar uma série de medidas substantivas e 
processuais visando a proteção dos direitos dos grupos e/
ou indivíduos afetados. Como exemplo das primeiras, tem-
-se a proteção dos direitos de posse, a provisão de terra e/
ou moradia adequada como alternativa para os afetados pe-
los conflitos fundiários, a proteção contra abusos de direitos 
humanos cometidos por atores não-estatais, investimento de 
recursos e programas de reforma agrária, urbana e provisão 
de moradia, dentre outros. Como exemplo de medidas pro-
cessuais preventivas e protetivas têm-se a garantia de remé-
dios judiciais efetivos, a consulta prioritária e informada aos 
grupos afetados antes da execução pelos despejos, realizar as 

4   Disponível em <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa/
pensando-o-direito/publicacoes/anexos/07pensando_direito.pdf>.

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa/pensando-o-direito/publicacoes/anexos/07pensando_direito.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa/pensando-o-direito/publicacoes/anexos/07pensando_direito.pdf
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diligências necessárias para apurar as violações de direitos 
resultantes de despejos e propor medidas para remediá-las, 
etc. De acordo com a legislação internacional de direitos hu-
manos, o Estado Brasileiro é o principal responsável pela pro-
moção destas medidas, para o que deverá alocar o máximo de 
recursos disponíveis para efetivar tais direitos. O Estado, por 
sua vez, é constituído do Poder Judiciário, dos governos fede-
rais, estaduais e municipais, e dos órgãos legislativos federais, 
estaduais e municipais. Todos estes níveis de poder estão, por-
tanto, implicados no cumprimento das obrigações decorren-
tes dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. 
Devem também responder por estas violações, casos estejam 
direta ou indiretamente implicados, os atores não-estatais, 
como as agências multilaterais de cooperação, as empresas 
transnacionais, as corporações e os indivíduos, incluindo pro-
prietários privados de terras (Conflitos..., 2009, p. 133-134).

Importante considerar que essa pesquisa fala claramente 
como obrigação do Estado brasileiro a criação de “medidas pro-
cessuais preventivas e protetivas e a garantia de remédios judiciais 
efetivos, a consulta prioritária e informada aos grupos afetados an-
tes da execução pelos despejos, realizar as diligências necessárias 
para apurar as violações de direitos resultantes de despejos e pro-
por medidas para remediá-las”, entre outras.

A pesquisa conclui ainda que:

Os despejos forçados devem ser resolvidos em benefício da 
população pobre, mediante a adoção das medidas preventi-
vas, protetivas e compensatórias definidas como obrigações 
do Estado frente aos instrumentos internacionais de direitos 
humanos. Prioridade deve ser dada à população pobre e aos 
grupos vulneráveis na solução dos conflitos fundiários, me-
diante a efetivação de seus direitos humanos para equalizar 
a distribuição e o exercício de poder na sociedade. Uma pri-
meira medida a ser adotada pelo Estado é a proibição de des-
pejos forçados, definindo seus parâmetros de legalidade em 
estrito acordo com os requerimentos da legislação interna-
cional de direitos humanos. Definição legal das excepcionais 
circunstâncias em que os despejos forçados possam ser im-
plementados, sustentadas em um sistema eficaz de proteção 
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que garanta acesso à justiça, assistência e compensação aos 
afetados (Conflitos..., 2009, p. 134).

A partir dos dados levantados na pesquisa, ela conclui pela 
adoção imediata pelo Estado brasileiro da proibição dos despejos e 
ainda pela definição de parâmetros de legalidade em estrito cum-
primento à legislação internacional de direitos humanos. Pois o que 
se tem presenciado atualmente no Brasil é justamente o contrário. 
É a institucionalização da prática dos despejos como uma prática 
de Estado, o qual deveria estar zelando pela paz social, ao contrário 
de estar fomentando e instalando situações de violações aos direi-
tos humanos com as práticas dos despejos.

No âmbito dos conflitos fundiários urbanos ainda, foi rea-
lizada no ano de 2013 outra pesquisa pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Urbanístico (IBDU), o Instituto Pólis e o Centro de Direitos 
Econômicos e Sociais (CDES) no âmbito do PROJETO BRA/05/036 
– Fortalecimento da Justiça Brasileira – Convocação 01/12, Área 
Temática: Atuação da Justiça nos Conflitos Fundiários Urbanos, esta 
denominada de “Pesquisa sobre soluções alternativas para confli-
tos fundiários urbanos”. Esse trabalho teve como objetivo encon-
trar objetivamente propostas de soluções alternativas aos conflitos 
fundiários urbanos que não acarretassem em mais violações aos 
direitos humanos. Dessa forma, o estudo enumerou as seguintes al-
ternativas e recomendações dentre outras propostas:

MEDIAÇÃO COMO SOLUÇÃO ALTERNATIVA PARA CONFLITOS 
FUNDIÁRIOS URBANOS ESTRITOS

– Criação de espaços públicos de mediação dos conflitos com 
base na Resolução nº 87/2009 do Conselho das Cidades;

– Criação de sistemas públicos estaduais de ouvidorias de di-
reitos humanos especializadas em casos de conflitos fundiá-
rios urbanos; [...]

EM CASO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
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– Estabelecer no âmbito dos municípios um regramento por 
meio do qual se estabeleçam os procedimentos mínimos a se-
rem seguidos pelos agentes da remoção no sentido de haver 
um atendimento habitacional adequado de acordo com crité-
rios estabelecidos pelos moradores que serão reassentados;

– Oferecer indenizações, no caso de desocupação, em valor 
suficiente para que a família indenizada possa adquirir imóvel 
correspondente ao que morava na mesma região;

– Equiparar, necessariamente, as famílias de assentamentos 
informais sujeitos ao reassentamento às famílias moradoras 
de áreas de ZEIS no sentido de garantir um diálogo em ins-
tância oficial entre comunidade e poder público de maneira 
que a população afetada de fato participe enquanto coletivo 
do processo de definição do futuro de suas vidas;

– Estimular a efetiva intervenção do Ministério Público Es-
tadual e da Defensoria Pública Estadual nesses casos para 
apurar violação ao direito à moradia digna e à cidade, com a 
criação de núcleos específicos para tratar do direito à cidade e 
a moradia em todos os Estados; [...]

EM CASOS DE CONFLITOS OCASIONADOS POR OBRAS

– As indenizações oferecidas, no caso de desocupação devem 
ter valor suficiente para que a família indenizada possa adqui-
rir imóvel correspondente ao que morava na mesma região;

– Necessidade de equiparar as famílias de assentamentos in-
formais sujeitos ao reassentamento às famílias moradoras de 
áreas de ZEIS no sentido de garantir um diálogo em instância 
oficial entre comunidade e poder público de maneira que a 
população afetada de fato participe enquanto coletivo do pro-
cesso de definição do futuro de suas vidas;

– Acesso amplo e irrestrito às informações acerca do projeto 
de intervenção e das medidas que serão adotadas para atendi-
mento adequado das famílias;

– O valor da bolsa aluguel deve necessariamente refletir os 
valores de aluguel praticados no mercado da região do imó-
vel do morador e deve ter prazo máximo para atendimento 
definitivo predefinido;

– Os traçados das obras e perímetros de intervenções ur-
banas devem ser definidos de forma participativa por toda 
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população interessada e deve ter como critério o menor im-
pacto social e não o menor custo de implantação;

– Cada moradia deve ter um laudo individualizado de risco 
para que seja considerada em risco;

– Os processos de licitação e de licenciamento das obras de-
vem necessariamente contar com etapas para a avaliação do 
impacto social das pessoas que serão afetadas com relação as 
suas moradias, no sentido de se estabelecer condições ade-
quadas de atendimento (Saule; Di Sarno, 2013, p. 60-61). 

Veja-se que as recomendações trabalham com dois para-
digmas importantes. O primeiro é o que diz respeito com a comple-
xidade do tema dos conflitos fundiários urbanos que não podem 
depender ou ficar ofuscados por um projeto de engenharia que 
desconsidera às vezes uma comunidade e um bairro inteiro numa 
determinada cidade, prevendo a sua remoção ou então, ficar de-
pendente de uma decisão administrativa ou judicial que muitas 
vezes não garantiu o devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa. É importante a criação, portanto, de um novo espa-
ço para buscar a solução dos conflitos fundiários urbanos que te-
nha a interface de outros atores e onde seja garantido o direito de 
fala e de participação dos atingidos por um despejo, com garantia 
de que será construída uma solução para o problema habitacional 
e fundiário em questão. O segundo paradigma é o de colocar os 
indivíduos e as comunidades como o centro dos conflitos fundiá-
rios urbanos e não como a periferia desse grave problema social. 
No momento em que as pessoas são o centro desses processos se 
está dizendo que os projetos podem ser alterados para se viabi-
lizar alternativas para o caso concreto; se está dizendo também 
que a formalidade processual e os princípios abstratos de direito 
podem ser relativizados para serem sobrepostos pela garantia da 
dignidade humana e dos direitos humanos. 
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Em direção à construção de princípios e 
diretrizes para as mediações de conflitos 
fundiários urbanos: por uma mediação 
emancipadora

Es necesario, en consecuencia, preparar los 
instrumentos, los espacios y las conciencias para 
poder diseñar opciones de futuro, alejadas de los 

convencionalismos conservadores —que a veces son 
demasiado condescendiente con la injusticia—, más 
audaces y atrevidas, en suma. Buscar decididamente 

alternativas a las preocupaciones reales de las gentes 
que sufren cualquier forma de injusticia. Para alcanzar 

estos fines, es importante que el máximo posible de 
actores sociales se vean involucrados en la creación de 

un nuevo futuro. Aquellos que padecen cualquier forma 
de discriminación y todos los que solidariamente quieren 

un mundo mejor. Se trata en definitiva de proyectar 
futuros imperfectos, pero deseables, perdurables, 

justos y pacíficos (Muñoz Muñoz t al, 2005, p. 272).

Chegou então a hora de resolver o dilema apresentado na 
introdução desse pequeno artigo. Como visto ao longo desse artigo, 
os processos de mediação não servem para legitimar os despejos. 
Isso é tão sério, que existem processos de mediações que ocorrem, 
no âmbito, inclusive, de audiências públicas realizadas para discus-
são de grandes obras de impacto nas cidades. Na grande maioria 
dos casos, se reúnem os atingidos e os responsáveis pelo empreen-
dimento, além de autoridades afeitas ao tema numa reunião com 
caráter meramente consultivo e que não delibera em favor das pes-
soas que estão sofrendo o impacto da obra. Ao contrário, as contra-
partidas servem em sua maioria para beneficiar o empreendimen-
to. Vejam. Não é a audiência o centro da mediação e muito menos a 
obra! O centro da mediação deve ser as pessoas e as comunidades 
impactadas. Da mesma forma acontece com os processos judiciais 
a serem mediados. Ora, os responsáveis pela política urbana nas 
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cidades devem ser instigados para dar resolução ao conflito, aces-
sando programas públicos existentes e reservando recursos orça-
mentários para tal. Para isso é que existem esses espaços de me-
diação. O contrário disso é concluir que não existem responsáveis 
públicos pela garantia do direito à moradia digna e que as vítimas 
de um despejo são os culpados pelo seu próprio infortúnio.  

Existe sem sombra de dúvidas um grande potencial nesses 
espaços de mediação! Já é importante considerar que existe um âni-
mo de compreender outras falas e visões sobre um mesmo caso ao 
se encontrarem num mesmo espaço poderes públicos do executivo 
e do  sistema de justiça, além das partes envolvidas. É importante 
que se valorize isso. Isso é o que fala Francisco Muñoz em seu Ma-
nual de Paz y Conflictos:

Desde el punto de vista de cómo explicar las dinámicas de los 
conflictos, dependientes de diversas circunstancias y también 
sujetas a modificaciones a lo largo del tiempo y del espacio, 
es obligado tener un pensamiento receptivo crítico y flexible 
para poder comprender lo mejor posible estos procesos. Un 
pensamiento que debe estar presidido por lo que hemos lla-
mado dialéctica abiertas que superen las simplificaciones de 
las relaciones dualistas, a veces también antagónicas, y que 
puedan asumir matrices conflictivas y polinómicas, con diver-
sas caras y facetas [...]. Sólo las visiones abiertas de los con-
flictos nos permiten aproximarnos a la complejidad definida 
por la multiplicidad de circunstancias y las interacciones que 
entre ellas se producen (Molina, Muñoz Muñoz, 2004, p. 161).

No entanto, faltam decididamente princípios e diretrizes 
nesses processos de mediação para se chegar a resultados possí-
veis, porém, imperfeitos, mas que estejam atentos e dialoguem com 
o direito humano à cidade. 

[…] nuestra definición opta por una delimitación de los de-
rechos en función de una elección ética, axiológica y política: 
la de la dignidad humana — que vimos en el apartado 2.3 — 
de todos los que son víctimas de violaciones o de los que son 
excluidos sistemáticamente de los procesos y los espacios de 
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positivación y reconocimiento de sus anhelos, sus valores y su 
concepción acerca de cómo deberían entenderse las relacio-
nes humanas en sociedad (Muñoz Muñoz et al, 2005, p. 275).

Para além da busca da dignidade humana que deve ser o 
componente ético de qualquer processo de mediação de conflitos, a 
Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários 
Urbanos desde o ano de 2009 incorporou princípios e diretrizes, 
conforme segue abaixo: 

Art. 4º. Na criação e implementação da Política Nacional de 
Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos devem 
ser observados os seguintes princípios:

I – a garantia do direito à moradia digna e adequada e à cidade;

II – o cumprimento da função social da propriedade e da 
cidade;

III – a garantia do devido processo legal, do contraditório e da 
ampla defesa;

IV – a garantia do acesso à terra urbanizada e bem localizada 
para a população de baixa renda e grupos sociais vulneráveis;

V – a garantia da segurança da posse para as famílias de baixa 
renda e grupos sociais vulneráveis;

VI – a responsabilidade do Estado na estruturação e imple-
mentação da política de prevenção e mediação de conflitos 
fundiários urbanos nas esferas federal, estadual e municipal;

VII – a prevalência da paz e soluções pacíficas para situações 
de conflitos fundiários urbanos;

VIII – a participação popular e gestão democrática das cidades;

IX – a garantia do acesso às informações acerca dos conflitos 
fundiários urbanos;

A partir da redação dos princípios se podem encontrar 
grupos de orientações. Começando pelo final da Resolução vê-se 
a participação e a garantia de informações sobre os processos aos 
atingidos por um conflito fundiário urbano como um dos princípios 
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de um processo de mediação. Com efeito, nos casos, por exemplo, 
de grandes obras que passam por cima de comunidades inteiras, as 
informações aos atingidos são inexistentes ou precárias ou ainda se 
faz o uso político das informações com vista a frear a organização 
das famílias. Já numa decisão administrativa e judicial muitas vezes 
os atingidos por um despejo nem ao menos são ouvidos, ou tem 
garantido o seu direito de manifestação. O outro grupo de princí-
pios identificado tem a ver com o papel do Estado na hora de se 
implementar os processos de mediação com vista a encontrar so-
luções pacíficas aos conflitos e com o devido processo legal, ampla 
defesa e contraditório. Ora, é dever do estado brasileiro garantir a 
implementação dessa proposta de política nacional de prevenção 
e mediação de conflitos fundiários urbanos, seja em nível federal, 
estadual ou municipal, ou ainda no interior de conselhos ou do sis-
tema de justiça. No entanto, não basta apenas constituir os espa-
ços. É necessário dotá-los de operacionalidade e de conteúdo que 
efetivamente realize a mediação e resolução do conflito, sempre 
tendo como componente ético a busca da dignidade humana e os 
princípios norteadores dessa política. O último grupo de princípios 
tem a ver com o conteúdo em si das mediações, isto é, o que esses 
processos de mediação de conflitos fundiários urbanos devem pro-
mover em nível de direitos humanos ou direitos fundamentais tute-
lados pelo estado brasileiro e são os seguintes: a garantia do direito 
à moradia digna, acesso à terra urbanizada e à segurança na posse 
aos atingidos num outro grupo. O direito à moradia digna está no 
centro de todo e qualquer debate que se faça em relação aos con-
flitos fundiários urbanos. Quem ocupa é porque não tem moradia 
adequada! E os responsáveis pelas políticas públicas de moradia 
e cidade devem prestar contas nesse momento e não apenas isso, 
devem criar as condições para que o conflito se resolva mediante 
a garantia da concretização do direito à moradia dos atingidos por 
determinado conflito. 
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Os princípios que regem a política nacional de prevenção 
e mediação de conflitos estão atentos ao Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhecido pelo Brasil 
pelo Decreto nº 591 de 06 de julho de 1992, na medida em que con-
templa a necessária progressividade de direitos contra o retrocesso 
social. É o que diz o referido pacto:

Art. 5º

1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser in-
terpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou 
indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer ativida-
des ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo 
destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente 
Pacto ou impor-lhes limitações mais amplas do que aquelas 
nele prevista.

2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos di-
reitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em 
qualquer País em virtude de leis, convenções, regulamentos 
ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os re-
conheça ou os reconheça em menor grau.

 Além dos princípios, a Resolução 87/2009 propõe tam-
bém diretrizes para os processos de mediação de conflitos, confor-
me a seguir:

Art. 5º. A Política Nacional de Prevenção e Mediação de 
Conflitos Fundiários Urbanos deve considerar as seguintes 
diretrizes:

§2º. São diretrizes específicas para a Mediação de Conflitos 
Fundiários Urbanos:

I. adoção de soluções pacíficas com a participação dos envol-
vidos, visando a 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;

II. fomento à articulação entre as partes envolvidas no confli-
to, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entidades da 
sociedade civil vinculadas ao tema e membros do Ministério 
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Público e Defensoria Pública, visando a solução dos conflitos 
conforme os princípios e diretrizes desta política;

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.

Contemplar os processos de mediação de princípios e dire-
trizes é fundamental na hora de se praticar a mediação. Isto porque 
todo o processo deverá ser direcionado para atender seus princí-
pios e diretrizes definidos e agora sob o imperativo dos direitos hu-
manos. A mediação, portanto, toma um caráter de empoderamento 
e de garantia de direitos.

Conclusão

Así, los conflictos nos han acompañado como 
especie desde el inicio hasta nuestros días, como 
un ámbito de cambio, variación y elección entre 
diversas posibilidades. Y el éxito de la especie ha 

dependido de la capacidad de socializar estas 
«divergencias» y convertirlas en energía creativa. 

Dicho de otra forma: la vida sin conflictos 
sería muy aburrida, probablemente no sería ni 
vida. [...] si estamos continuamente regulando 

conflictos que colaboran a nuestro bienestar, no 
podemos ahora olvidarnos de ellos, hacer como 
si no existieran. (Molina; Muñoz Muñoz, 2004).

Decididamente é hora de enfrentar com responsabilidade 
o tema dos conflitos fundiários urbanos no Brasil. Como a citação 
acima, não é possível mais fingir que eles não existem! Enfrentar o 
tema dos conflitos com base em processos de mediação não signifi-
ca dizer que se atuará indefinidamente como “bombeiros” apagan-
do incêndios e nem é para isso que milita a pauta da reforma urba-
na que defende cidades para todos e todas. Porém, não é possível 
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compreender os despejos simplesmente como um subproduto da 
falta de construção de cidades justas e fazer que não existam.

As pessoas e comunidades que ocupam determinada área 
informalmente vivem em situação de invisibilidade e numa situação 
de suspensão de direitos. Para eles não servem os direitos huma-
nos! Por não terem endereço formal, às vezes ficam de fora de todo 
o sistema social de proteção do cidadão, negando-lhes cidadania, 
portanto. A situação de posse irregular e informal é flagrantemente 
desqualificada, levando a uma situação de subcidadania de direitos 
e de fragilidade jurídico formal tão grande que se impõe sobre eles a 
suspensão de direitos. Daí as situações de violência de que são víti-
mas os atingidos por um despejo com uso de todo o aparato policial 
do estado. Contra quem não é cidadão, toda a força do estado! 

Pois os processos de mediação devem servir justamente 
para resgatar da subcidadania essas pessoas e comunidades que 
por falta de política e investimento público não tiveram acesso à 
terra urbanizada e à moradia adequada e estão submetidos a um 
conflito fundiário urbano. Dando-lhes voz, garantindo participação, 
garantindo informação correta, garantindo contraditório e oportu-
nidade de defesa, garantindo a suspensão de ameaças à sua posse 
mesmo que irregular e garantindo cidadania para todos e todas en-
volvidos numa situação de conflito. Daí a necessidade de se garantir 
o cumprimento de princípios para esses processos de mediação de 
conflitos. 

É por isso que é importante a mediação de conflitos fun-
diários urbanos ter como imperativo os direitos humanos, notada-
mente o direito humano à cidade. Se, por um lado os espaços de me-
diação até então criados podem ser um instrumento de opressão e 
de legitimidade dos despejos, por outro lado, podem também ser 
espaços de empoderamento e de ruptura com uma ordem institu-
cional e social que coloca uma imensidade de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social por total omissão na execução das políti-
cas públicas e na realização da Justiça. Para que isso seja possível, 
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é preciso a construção de espaços plurais de negociação e disputa 
criadora, com componente ético à dignidade humana e à garantia 
de direitos.

Para terminar essa pequena reflexão sobre um problema 
prático e que afeta milhões de pessoas Brasil afora é preciso com-
preender os conflitos desde os direitos humanos dessa forma:

Por tanto, desde una perspectiva constructiva inter y transdis-
ciplinar las posibilidades de que se alcance la paz, y el cum-
plimiento de los derechos humanos, dependen directamente 
de la capacidad de comprensión del funcionamiento de los 
conflictos (pacíficos y violentos) a cualquiera de sus escalas. 
Y esto sólo será posible, de acuerdo con lo que hemos venido 
defendiendo aquí, reconociendo nuestra propias realidades e 
historias, nuestros pasados evolutivos e históricos y sus cir-
cunstancias y, desde ahí, promover herramientas útiles del 
presente y diseñar futuros deseables y posibles desde tales 
presupuestos (Muñoz Muñoz et al, 2005).
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mediação em conflitos fundiários, 
limites e possibilidades 
do sistema de justiça

Rodrigo de Medeiros Silva

Os movimentos sociais que lidam com os conflitos fundiá-
rios sempre tiveram o espaço do sistema de justiça como distante 
ou violador de suas realidades, com exceções que se limitavam a 
alguns servidores mais comprometidos com suas funções. O locus 
propício às demandas da população identifica-se mais como o da 
ação direta ou do diálogo com os Poderes Executivo e Legislativo. 
Mesmo assim, a um descrédito grande em relação ao Estado, mais 
conhecido pela sua face repressiva:

O tema das relações do movimento com o Estado proporcio-
nou o aparecimento de múltiplas facetas do Poder Público na 
sua atuação em relação à questão habitacional e às práticas 
de cidadania dos movimentos sociais urbanos. Segundo os 
ocupantes, em tempos de normalidade “as autoridades quase 
não aparecem”, ao contrário de “agitação”, quando o aparato 
repressivo estatal comparece em peso. Quanto à prestação de 
serviços públicos sociais, Janine foi enfática ao afirmar que 
“nada chega até nós... a luz é nossa, o gás agente compra, tam-
bém água. Mas há coleta de lixo pela Comlurb, duas vezes por 
dia, entrega de correspondências pelos Correios, duas vezes 
por semana” (Bello, 2013, p. 313).



242

A experiência traz que os direitos não são dados, necessita 
muita luta. Até as obras clássicas do Direito identificam isto:

É uma concepção verdadeiramente romântica, isto é, que as-
senta abre uma falsa idealização nas circunstâncias do passa-
do, o admitir que o direito se forma sem dor, sem custo, sem 
ação como a erva dos campos; a dura realidade ensina porém 
o contrário (Ihering, 1998, p. 9).

Na ação política, comunidades, movimentos e organiza-
ções parceiras terminam já por realizar de fato o desejado pela 
mediação institucionalizada. Mas tanto na mediação de conflitos, 
técnica hoje com previsão legal, que será tratada neste artigo, como 
a já praticada na esfera política, necessita-se da paridade para o 
diálogo. Precisa existir força social para se conseguir ter êxito. Um 
bom exemplo disto é a luta do Morro Santa Tereza, em Porto Ale-
gre-RS, que segue por causa da articulação dos setores populares 
do Município:

GRANDE CONQUISTA: POSSE DOS MEMBROS DO GT DO MOR-
RO SANTA TERESA, DIA 14

Dia 14 de março, segunda-feira, às 14 horas, no Auditório do 
Centro Administrativo do Estado.

Compareça. Dê força. Divulgue.

Esse evento tem importância fundamental para o Movimento 
em Defesa do Morro Santa Teresa que luta, há quase seis anos, 
pela solução das demandas habitacionais, ambientais e de cul-
tura daquele morro de Porto Alegre.

Dia 14 de março, será a Posse dos Membros do GT do Morro 
Santa Teresa e Apresentação dos Aspectos Urbanísticos Am-
bientais e Jurídicos.

Será a efetivação do GT para tratar dos três objetivos pelo qual 
o Movimento em Defesa do Morro Santa Teresa luta desde sua 
formação. Atende o Decreto 49.256, de 22 de julho de 2012, - 
http://www.al.rs.gov.br/legis 2 - criado pelo Governador Tar-
so Genro, agora efetivado pelo Decreto do Governador José Ivo 
Sartori que autorizou a posse dos seus membros.
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O GT terá 90 dias para “encaminhar e implementar ações e 
projetos vinculados que contemplem Regularização Fundiá-
ria, qualificação e ampliação da estrutura física da FASE e Par-
que ambiental Morro Santa Teresa”.

A Diretoria de Regularização Fundiária da SOP do Governo do 
Estado, encabeçada pela Arq. Lisiane, esteve, durante o ano 
passado, analisando todos os estudos documentos referentes 
ao Morro Santa Teresa, principalmente os relatórios da em-
presa Engeplus que efetuou levantamento físico e socioeco-
nômico do morro. Apresentará essa análise que será a base de 
trabalho do GT e contempla os três objetivos do Movimento 
em Defesa do Morro Santa Teresa.

O Movimento em Defesa do Morro Santa Teresa terá assento 
no GT, como convidado, com duas vagas e também cada um 
dos presidentes das associações das comunidades.1

A desigualdade de armas prejudica o pleito, e o sistema de 
justiça se mostra um campo de batalha estranho, para a maior par-
te da sociedade. Mas por que todo este estranhamento justamente 
com os espaços institucionais criados, pelo menos formalmente, 
para realizar justiça? A resposta não está na população que luta por 
terra e moradia digna, nem nos movimentos em que se organizam. 
Encontra-se nas próprias instituições do sistema de justiça. A fal-
ta de estrutura das defensorias, a linguagem utilizada, a estética... 
tudo é propício para o não acesso à justiça.

Ademais, o poder econômico, por vezes, utiliza-se do apa-
rato estatal para realizar suas vontades. Não se portam diferente os 
setores econômicos que lucram com o latifúndio, com a especulação 
imobiliária, ou mesmo com a construção civil. A forma mais clara 
se dá em governos ou parlamentos, numa dinâmica que envolve 
financiamentos de campanha, licenciamentos e licitações. Todavia, 
quando a força da população, do povo organizado consegue contra-
balançar no mundo real, no mundo fático, o poder econômico, então, 

1  Disponível em <https://www.facebook.com/ongacesso/posts/590284611121661>. 
Acesso em 06/01/2016.
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também se instrumentaliza o Judiciário e outras instituições. Preva-
lecem-se da falta de domínio da técnica que lida com procedimentos 
vazios, valores abstratos em detrimento da vida das pessoas. Eis que 
surgem as famigeradas liminares de “reintegração de posse”. 

Já se consolidou, como anedota, as reintegrações de posse 
dadas a quem não tinha posse, o descompasso da morosidade da 
justiça quando se pleiteia direitos sociais e a rapidez na defesa da 
propriedade. Outra questão a ser analisada é a falta de equilíbrio 
na incidência política que os setores mais marginalizados (a maior 
parte da população), tem sobre estas instituições e seus membros. 
Esta falta de controle social é justificado com o argumento da im-
parcialidade, ou mesmo de uma neutralidade necessária:

O juiz não pode ser alguém “neutro”, porque não existe neu-
tralidade ideológica, salvo na forma de apatia, irracionalismo, 
ou decadência do pensamento, que não são virtudes dignas de 
ninguém, e menos ainda de um juiz (Zaffaroni, 1995, p. 92-93).

Contudo, isto cai por terra, quando se vê as estruturas de 
campanha da OAB, as articulações e lobbys feitos para escolha de 
desembargadores e ministros, o papel do executivo na escolha das 
listas tríplices, etc. Sem falar que o argumento da imparcialidade 
não pode ser utilizado nem pelo Ministério Público, nem pela De-
fensoria. O primeiro existe não só para defender a lei, mas também 
os interesses coletivos, os direitos das crianças e adolescentes, da 
população indígena, dentre outros. A Defensoria tem como esco-
po a defesa dos vulnerabilizados, o que não deixa dúvida de seu 
caráter parcial, importante e necessário num país de tamanhas 
desigualdades. 

A mediação de conflitos traz outra perspectiva, pois tira a 
população de uma situação passiva, de esperar suas vidas serem 
defendidas ou decididas por quem não as conhece ou por quem 
deixa prevalecer outros valores e/ou interesses. Ao menos na teo-
ria, a mediação coloca as partes em conflito em pé de igualdade, 
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retoma-se a possibilidade do diálogo em vez da imposição de uma 
decisão. A mediação procura garantir o que chama de “equilíbrio 
da participação”:

Por ser a mediação um processo no qual se celebra o contra-
ditório, o mediador deve assegurar a participação equânime 
das partes. É papel do mediador enfatizar que cada parte terá 
igual oportunidade expressar suas questões, seus sentimentos 
e interesses sem interrupção. Isso é imprescindível para a ob-
tenção de um acordo que satisfaça ambas as partes (Azevedo, 
2013, p. 183).

Teoricamente, poderia ser argumento que no processo ju-
dicial já é prevista a tentativa de acordo feita pelo juiz, geralmente, 
a qualquer tempo, bem como a garantia processual do contraditó-
rio. Mas apesar da dita informalidade dos juizados especiais, por 
exemplo, a necessidade de pessoal, meios e linguagem técnica e o 
poder do juiz de impor suas decisões, falando em partes político-e-
conomicamente desiguais, na prática, isto cai por terra. A expecta-
tiva é de uma abordagem diferenciada, não só para resolver confli-
tos não albergados pelos instrumentos processuais existentes, mas 
tornar o sistema de justiça mais eficiente e completo:

Inicialmente o movimento de acesso à justiça buscava ende-
reçar conflitos que ficavam sem solução em razão da falta de 
instrumentos processuais efetivos ou custos elevados, voltan-
do-se a reduzir a denominada litigiosidade contida. Contu-
do, atualmente, a administração da justiça volta-se a melhor 
resolver disputas afastando-se muitas vezes de fórmulas ex-
clusivamente positivadas e incorporando métodos interdisci-
plinares a fim de atender não apenas aqueles interesses juri-
dicamente tutelados mas também outros que possam auxiliar 
na sua função de pacificação social (Azevedo, 2013, p. 31).

O Código de Processo Civil determina que a mediação seja 
estimulada (art. 1º, §3º), inclusive, estabelecendo a criação de cen-
tros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela 
realização de sessões e audiências de conciliação e mediação (art. 
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165). O Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul, por exem-
plo, criou o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos. Na descrição da própria página do Tribunal destaca-se o 
caráter da construção da comunicação, da retomada do diálogo:

Na mediação, as pessoas envolvidas buscam tratamento para 
o conflito contando com a ajuda de um mediador, terceiro, que 
não tem poder de decisão, mas que facilita a comunicação na 
busca da construção AUTÔNOMA, de uma resposta que satis-
faça as partes .2

Importante na mediação de questões fundiárias é a pos-
sibilidade de articular diversos atores, mesmo os que não estejam 
diretamente envolvidos no conflito em questão, mas que de alguma 
forma possam contribuir para a solução da mesma. Em Porto Ale-
gre, visando a integração de diversos olhares, formou-se o Grupo de 
Trabalho (GT) Interinstitucional para estudo a respeito da especia-
lização de vara(s) para julgamento de conflitos fundiários urbanos 
ou agrários, em Porto Alegre, liderado pela Corregedoria-Geral de 
Justiça:

A sessão de conciliação e mediação de conflito fundiário en-
volvendo uma área da Zona Norte foi realizada na tarde de on-
tem, 22 de junho, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania (CEJUSC), do Foro Central I, em Porto Alegre. A au-
diência deu início ao projeto piloto do Grupo de Trabalho (GT) 
Interinstitucional para estudo a respeito da especialização de 
vara(s) para julgamento de conflitos fundiários urbanos ou 
agrários em Porto Alegre, liderado pela Corregedoria-Geral de 
Justiça. A sessão de mediação entre o autor, Habitasul Desen-
volvimentos Imobiliários Ltda., e os réus, representantes da 
comunidade Henrique Morales, na Zona Norte da capital, foi 
conduzida pela juíza Geneci Ribeiro de Campos, com auxílio da 
Defensoria Pública e do Ministério Público. Também estavam 
presentes representantes do Município e do Estado.A Defen-
sora Pública Dirigente do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, 

2   Disponível em <http://www.tjrs.jus.br/site/processos/conciliacao/mediacao.html>. 
Acesso em 05/01/2017.
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Adriana Schefer do Nascimento, que integra o GT, celebrou o 
encontro e avaliou a primeira etapa com resultado positivo. 
“Conseguimos ouvir as duas partes, mantendo um diálogo 
franco e objetivo, em busca da melhor solução para ambos. O 
desejo dos moradores é a aquisição da área, o que vem ao en-
contro do desejo da autora Habitasul. Logo, trabalharemos no 
sentido de que esse ‘casamento’ ocorra”, afirmou a Defensora. 
70 famílias, cerca de 280 pessoas, estão alocadas na região que 
pertence à Habitasul. Uma nova sessão ficou marcada para o 
dia 13 de julho, às 14h, para dar continuidade à audiência e ca-
berá às partes apresentarem avaliações do imóvel e, aos réus, 
trazerem os cadastros e informações detalhadas das famílias 
que ocupam a área, destacando aquelas que se encontram em 
situação de extrema vulnerabilidade social.3

Algumas questões já se encontram no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) em Porto Alegre. Pode 
se citar, por exemplo, a Vila Dique, na Zona Norte do Município e 
a Ocupação Lanceiros Negros, no Centro da Cidade. São muitas as 
demandas que o projeto-piloto do Grupo Interinstitucional poderá 
contribuir no Município, impedindo remoções, como atestou a De-
fensora Pública Adriana Schefer, quando da sua criação:

Adriana Schefer ressaltou que este projeto-piloto é uma tenta-
tiva de se construir alternativas para buscar moradia para es-
tas famílias. A Defensora relatou que mais de 60 ocupações na 
região metropolitana estão com mandados para serem cum-
pridos. “Será um espaço para a escuta e composição do litígio”, 
finalizou. “O projeto-piloto, que pretende mediar 14 proces-
sos, prevendo cerca de 3 reuniões para cada um, totalizando 
42 encontros em seus 90 dias de duração, será executado pela 
Juíza Geneci Ribeiro de Campos, pela Defensora Pública Adria-
na Schefer do Nascimento e pelo Promotor de Justiça Paulo 
Leandro da Rosa Silva.4

3   Disponível em <http://www.defensoria.rs.def.br/conteudo/23818/audiencia-
da-inicio-ao-projeto-piloto-de-resolucao-de-conflitos-fundiarios-em-porto-alegre/
termosbusca=*>. Acesso em 03/01/2017.

4   Disponível em <http://www.defensoria.rs.def.br/conteudo/23773/dpers-
participa-do-ato-de-instalacao-de-projeto-piloto-que-mediara-conflitos-fundiarios/
termosbusca=*>. Acesso em: 03/01/2017.
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Os conflitos fundiários, as remoções forçadas acontecem 
justamente quando se perde esta capacidade de diálogo ou o po-
der público e/ou quem reivindica a propriedade privada não quer 
dialogar e busca instrumentalizar a força do Estado. Geralmente 
estas remoções agravam os problemas sociais, deixando famílias 
sem moradia, aumentando a população de rua ou o número de pes-
soas dividindo espaços que não as comporta. Deste quadro, outros 
conflitos surgem, aumentando uma situação de vulnerabilidade e 
insegurança na sociedade. 

Relevante novidade trazida pelo Código de Processo Civil 
de 2015 é a que determina que, quando a ocupação se der a mais 
de 1 (um) ano e dia, o juiz não poderá mais conceder de plano a 
liminar de reintegração de posse. Primeiramente, deve ser marcada 
uma audiência de mediação (art. 565, do CPC):

Como outra novidade de cunho social inquestionável, há outra 
preocupação com os conflitos coletivos de terras, nas novida-
des constantes do art. 565 do Codex de 2015. Expressa o seu 
caput que, no litígio coletivo pela posse do imóvel, quando es-
bulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocor-
rido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido 
de concessão da medida liminar, deverá designar audiência 
de mediação, a realizar-se em até 30 dias. Cabe lembrar que a 
mediação não visa o acordo entre as partes, mas apenas a sua 
aproximação para o diálogo (Tartuce, 2015, p. 299).

 Da mesma forma, se concedida liminar e não executada 
no prazo de um ano, também deverá ser designada audiência de 
mediação (§1º, do art. 565). Também se dispôs expressamente 
a necessidade de intimar o Ministério Público nestas ações, bem 
como a Defensoria Pública, quando houver pessoas em situação de 
vulnerabilidade (§2º, do art. 565). Ainda o parágrafo 5º do mes-
mo dispositivo diz que tudo isto se aplica também aos conflitos de 
propriedade. 

Este mecanismo de determinação da mediação nas situa-
ções acima mitiga o direito de propriedade, corretamente, pois este 
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só é direito fundamental quando bem indispensável à vida digna 
(Comparato, 2011). Nestes casos, a posse de famílias que lutam por 
moradia digna, melhor se caracteriza assim:

A categoria constitui importante restrição ao direito de pro-
priedade, trazendo como conteúdo a função social da posse 
e do domínio. Os dispositivos e o instituto, além de não en-
contrarem correspondentes na codificação anterior, também 
não estão previstos em qualquer outra codificação do Direito 
Comparado. Trata-se, assim, de uma criação brasileira (Tartu-
ce, 2015, p. 301).

Ainda não significa uma virada de valores para a realização 
do bem comum. Mas poderá ser um instrumento que venha a se 
somar nesta construção, se não desvirtuado:

Parece ser a hora, então, de se contrapor a presteza da prote-
ção que a lei concede ao proprietário e, ou, possuidor priva-
do, relativamente ao seu patrimônio, com a presteza que ele 
mesmo deve à dignidade humana ameaçada ou violada pela 
pobreza e pela fome (Alfonsin, 2013, p. 102).

Os princípios que norteiam a mediação contribuem para 
uma isonomia real entre as partes: independência, imparcialidade, 
autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade 
e da decisão informada (art. 166, do CPC). Outro dispositivo inte-
ressante para os movimentos populares é o que estabelece a pos-
sibilidade das partes escolherem o mediador (art. 168, do CPC). O 
profissional que cumpre o papel da mediação, de facilitar o diálogo 
é de suma importância. Uma das premissas, claro, é que tenha a 
confiança das partes em conflito. Este dispositivo pode e deve ser 
mais e melhor trabalhado. 

A mediação como método de solução de conflitos deve se 
espalhar pelos entes federados, isto que indica o Código de Proces-
so Civil. Muitas vezes os conflitos se acirram ainda nos órgãos de 
regularização fundiária levando a questão pro Judiciário, o que po-
deria ser dirimido previamente: 



250

Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribui-
ções relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito 
administrativo, tais como:

I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da admi-
nistração pública;

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de con-
flitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração 
pública;

III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajus-
tamento de conduta.

Art. 175. As disposições desta Seção não excluem outras for-
mas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a ór-
gãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissio-
nais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei 
específica.

Parágrafo único. Os dispositivos desta Seção aplicam-se, no 
que couber, às câmaras privadas de conciliação e mediação.

O Brasil já produziu diversos mecanismos e instrumentos 
visando melhorar a vida da população. Contudo, as relações desi-
guais existentes na sociedade deturparam muitos destes espaços. A 
mediação pode ser um exemplo disto, se não bem trabalhada. As ins-
tituições que irão utilizá-las ainda são as mesmas, com suas virtudes 
e defeitos. Antes a demanda por moradia digna era prejudicada por 
liminares dadas sem o conhecimento da complexidade do conflito. 
Agora, se má instrumentalizada a mediação, poderá haver remoções, 
com estigmatização de intransigência da população removida e apa-
rência de tentativa de diálogo, quando este de fato não ocorrer, ape-
nas por a chancela do conflito ter passado, burocraticamente, por um 
espaço de mediação. 

A sociedade precisa ficar atenta para que isto não aconte-
ça. Não se pode permitir que se legitime remoções forçadas, agra-
vando o problema de moradia do país, por meio de espaços que 
deveriam propiciar a mediação. A presunção de boa fé dos atos 
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destas instituições em nada conflita com o controle e participação 
social. Neste sentido, a Defensoria Pública está um passo à frente 
das demais instituições do Sistema de Justiça, por ter uma Ouvido-
ria Externa (Art. 105 B, da Lc nº 80/1994 e Resolução nº 59/2012 
do CSDPU). Todavia, precisa-se avançar mais:

Considera-se, à luz de nosso referencial teórico, a “participa-
ção” como instrumento para que as desigualdades possam ser 
enfrentadas na forma de questões prioritárias e possíveis so-
luções coletivas. Embora a participação não seja garantia de 
resultados, implica a abertura de espaços e ativação da cida-
dania, o que, por si só, altera o quadro histórico das lutas so-
ciais no Brasil, notadamente quando o foco é o Sistema Justiça 
(Cardoso, 2010, p. 248).

As remoções forçadas não são admitidas. Utilizar a media-
ção como meio de legitimação para tanto seria abjeto, não pode ser 
admitido. Ao se sopesar direitos aparentemente em conflitos, deve-
-se sopesar o impacto social e o ambiente violador da dignidade hu-
mana que uma remoção forçada traz. O Comentário Geral nº 7, do 
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização 
das Nações Unidas (ONU) se coloca contrário a este tipo de expedien-
te. Inclusive, em âmbito interno, o Governo Federal instituiu norma, 
Portaria nº 317/2013 do Ministério das Cidades, para evitar que es-
tas remoções aconteçam ou amenizem os danos causados, promovi-
das por certas obras públicas: 

Art. 2º - As obras e serviços vinculados aos programas e ações 
sob gestão do Ministério das Cidades, inseridos no Programa 
de Aceleração do Crescimento - PAC, devem ser precedidas de 
diagnóstico e de elaboração de estudo de alternativas visando 
evitar ou minimizar a necessidade de deslocamentos involun-
tários de famílias e identificar melhores soluções econômicas, 
técnicas e socialmente sustentáveis e efetivas.

Art. 3º - O deslocamento de famílias que estejam residindo ou 
desenvolvendo atividades econômicas nas áreas de interven-
ção somente deve ser realizado quando imprescindível para:
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I - execução ou complementação de execução de obras volta-
das à implantação de infraestrutura;

II - implantação de intervenções que garantam soluções 
habitacionais adequadas e urbanização de assentamentos 
precários;

III - eliminação de fatores de risco ou de insalubridade a que 
estejam submetidas as famílias, tais como: inundação, desa-
bamento, deslizamento, tremor de terra, proximidade à rede 
de energia de alta tensão, ou em solo contaminado, somente 
quando a eliminação desses fatores não se constituir em alter-
nativa econômica ou socialmente viável;

IV - recuperação de áreas de preservação ambiental ou faixa 
de amortização, em que não seja possível a consolidação sus-
tentável das ocupações existentes; ou

V - desocupação de áreas com gravames ou restrições abso-
lutas para fins de ocupação humana, conforme definido em 
legislação específica. [...]

Art. 4º - O deslocamento, quando inevitável, deve ser prece-
dido da elaboração de Plano de Reassentamento e Medidas 
Compensatórias que assegure que as famílias afetadas te-
nham acesso a soluções adequadas para o deslocamento e 
para as perdas ocasionadas pela intervenção, quando houver, 
nos termos previstos no anexo desta Portaria.

A mediação é uma técnica, um método. De suma relevância 
que seja incorporada pelas instituições do Sistema de Justiça, pois 
se mostra mais adequada para um Estado Democrático de Direi-
to. Ela possibilita a participação ativa dos atores envolvidos, bem 
como uma maior transparência no processo decisório, ou melhor 
dizendo, de entendimento. Participação social e transparência são 
elementos necessários para a realização da democracia, a forma de 
agir das instituições não podem colocar isto em segundo plano em 
seu funcionamento. Realizar justiça, a justiça social disposta no or-
denamento jurídico necessita de ambiente e agir democrático, para 
poder se garantir acesso a direitos, por conseguinte, o bem estar.
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conflitos urbanos:  
origens, desafios, desfechos

Tita Nunes

Quem tem consciência para ter coragem, 
Quem tem a força de saber que existe, 

E no centro da própria engrenagem, 
Inventa a contra-mola que resiste

 Primavera nos Dentes (João Ricardo)

O Estado de Direito e a relação com a cidadania

Os Regimes Políticos Sócio-Econômicos Capitalistas não 
estão explicitamente expressos em suas Constituições, ou em seus 
Ordenamentos Jurídicos. Esses são subjetivos, e sustentados nos 
princípios aos quais suas Constituições e Ordenamentos Jurídicos 
foram escritos. É evidente que existem outras formas de domina-
ção que complementam as normas jurídicas, como o monopólio das 
mídias (escritas, televisivas, rádios), culturais, aparatos repressivos 
(coercitivos), econômicos, segregação social, segregação étnica, 
fundamentalismo religioso, etc. Mas ao fim e a cabo o Estado Capi-
talista se ampara na “legalidade” para justificar o posicionamento 
de seu aparato beneficiando uns em prejuízo de outros. 
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O histórico do Estado Brasileiro tem demonstrado pre-
ferência a se posicionar para negar os direitos aos menos afortu-
nados, beneficiando, invariavelmente, os ditos membros da clas-
se dominante, os “cidadãos de bem”. Leia-se classe dominante 
os que detêm grandes propriedades, meios de produção, meios 
de comunicação, ou somas em capital capaz de dispensá-los do 
trabalho. Aqueles que podem viver com rendimentos não assa-
lariados.  O próprio Princípio de Estado Democrático de Direito, 
preconizado na Constituição Federal Brasileira, está moribundo. 
Por um lado a CF afirma que “Todo poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição” (Art.1º/Parágrafo Único), e que “é li-
vre a manifestação do pensamento [...]” (Art.5º/Inciso IV).

No entanto a prática, cada vez mais recorrente, é de ne-
gação, por parte do próprio Estado, a estes princípios fundamen-
tais, inclusive utilizando-se forte aparato repressor para coibir 
manifestações, e os meios de comunicação se encarregando de 
marginalizar qualquer mobilização popular como atos de “vân-
dalos, baderneiros, desocupados, infratores da lei”. 

A Força Bruta, com treinamento e forte aparato, tem pro-
movido cenas lamentáveis em todas as Capitais Brasileiras a cada 
vez que uma mobilização popular saía as ruas para exercerem 
seus Direitos Constitucionais preconizados nos artigos 1º e 5º. 
Recentemente foi o que assistimos em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. A quem possa interes-
sar, em Curitiba os “baderneiros, desocupados e infratores da lei”, 
marginalizados pela mídia, eram professores reivindicando seus 
salários. 

Em São Paulo, eram estudantes e professores, protestan-
do para barrar a PEC 55, que previa o congelamento por 20 anos 
dos investimentos em saúde, educação e programas sociais. Ape-
sar de ter havido muita mobilização popular, o texto da PEC55 foi 
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aprovado na Câmara Federal e no Senado, com “direito” a uma 
demonstração de covardia do Estado sobre aqueles que protesta-
vam em Brasília, onde a violência sufocou os direitos constitucio-
nais de livre manifestação, fazendo centenas de feridos por seus 
cassetetes, escudos, cavalos, coturnos e bombas de efeito moral.

Em Porto Alegre eram funcionários públicos de diversas 
categorias (professores, policiais civis, técnicos, funcionários de 
fundações), protestando para tentar barrar o projeto do Governo 
do Estado que previa, e aprovou na Assembleia Legislativa, o fim 
de nove Fundações Públicas, entre elas a Piratini (TVE e Rádio 
FM Cultura), a Zoobotânica e a CIENTEC. A Praça da Matriz virou 
a Praça da Pancadaria. 

O fato é que, mesmo o Estado prevendo em sua Constitui-
ção uma série de Direitos ao seu povo, o mesmo Estado os nega 
recorrentemente quando não destina recursos às políticas so-
ciais, quando não apresenta projetos sociais, ou quando não faz 
valer os institutos constitucionais previstos. Assim a negação dos 
direitos de acesso à saúde, educação, salário mínimo capaz de 
prover a dignidade, a moradia, associados ao não cumprimento 
da função social da propriedade e ao não direito à livre manifes-
tação de opinião, vão cimentando a metropolização da miséria, 
não restando a muitos outro caminho, se não a luta cotidiana pela 
sobrevivência, sua e de seus familiares. 

Ao menos duas necessidades básicas todo cidadão e ci-
dadã buscam diariamente: alimentação e moradia. Todo ser hu-
mano só sobrevive se alimentar seu corpo e tiver um lugar para 
descansá-lo.  

Quem já tem, ou sempre teve, não faz ideia do quanto é 
difícil, para quem não tem, buscar um lugar para morar. A primei-
ra alternativa passa a ser o aluguel. Depois morar de favor com 
parentes. E finalmente as sub-habitações, em beiras de arroios, 
rios, estradas ou em ocupações.
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O desafio cotidiano pela sobrevivência

Muitas informações estão disponíveis hoje para contextuali-
zar esta discussão. Indicadores de pesquisas de realidade podem ser 
facilmente acessados nos dados do IBGE, Fundação João Pinheiro, 
entre outras. 

A relevância em fazer contato com estas leituras está em 
se ter um contato maior com a realidade da maioria de nossa po-
pulação. Raramente estes índices são abordados pela mídia como 
um todo, e, uma vez não divulgados, tem-se a impressão de que a 
coisa não é assim tão difícil como ouvimos falar. Vivemos assim (no 
escuro das informações) uma falsa realidade, onde nos arriscamos e 
emitimos opinião sobre tudo, sem termos contato com a realidade. 
Mas o dia a dia das populações das periferias, sobre tudo nos cen-
tros metropolitanos, não disfarça estes números. Cada homem e cada 
mulher cotidianamente saem em busca da sobrevivência, sua e de 
seus familiares.

É comum ouvir de pessoas soluções fáceis para este tema. 
Expressões do tipo “quem trabalha consegue”; “é só estudar que o 
futuro será melhor”; “quem tem é porque trabalhou bastante para 
ter”; “as pessoas deveriam ficar em suas cidades de origem”; “as ci-
dades da região metropolitana deveriam impedir de mais famílias vi-
rem morar em seu território”. Bem, é razoável dizer que cada família 
mora aonde suas condições financeiras lhe permitem. Se uma família 
tem poder aquisitivo para comprar uma residência em um bairro de 
classe média, com toda infraestrutura e serviços necessários a seus 
dependentes, não faria sentido esta mesma família adquirir uma re-
sidência nas margens de um arroio, que invariavelmente virou vala 
de escoamento de esgotos. Por outro lado, se esta família não reúne 
tal capacidade financeira, não faz sentido se envolver em uma dívi-
da impagável, restando, invariavelmente, as margens de um arroio, 
estrada, as chamadas “áreas verdes”, e/ou ocupações e loteamentos 
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clandestinos. Ou seja, “onde seu bolso alcançar”.  É razoável também 
afirmarmos que a realidade financeira de uma família está relacio-
nada, com raras exceções, à sua formação profissional, seu grau de 
instrução, e ainda ao mercado de trabalho, pois mesmo que esta 
reúna profissão definida e grau médio de instrução, se há uma crise 
com desemprego, a estabilidade da família é posta em xeque. Muitas 
famílias, pela sobrevivência dos seus, em crises de trabalho, acabam 
por migrarem para centros urbanos mais próximos as regiões metro-
politanas, na busca, e esperança, de conseguir uma colocação que lhe 
renda ao menos para alimentar sua prole. 

Certa vez, em uma atividade no município de Montenegro, 
perguntei a uma senhora que idade tinha. Ela me disse que havia 
completado 62 anos. Perguntei então desde que idade ela trabalhava. 
Ela me disse que trabalhava desde os 14 anos de idade. Concluo que 
se trabalhar bastante resolvesse a vida desta senhora ela não esta-
ria naquela reunião, discutindo cooperativismo para acessar a casa 
própria, pois dado o tempo de 48 anos de trabalho já deveria ter no 
mínimo uma casa própria.

Muitos sonhos são vendidos cotidianamente, como uma es-
perança desmedida de que as condições difíceis pela qual as pessoas 
passam, ou será resolvida com um prêmio de loteria, ou de algum 
programa televisivo, ou por sua fé e dedicação. Fé em uma interven-
ção divina, e dedicação no trabalho. Desta forma é renegada a res-
ponsabilidade do Estado como agente Garantidor do Direito.

Se 10% dos mais ricos concentram 40% da renda do País 
(IBGE 2013), não precisamos ser expertos em matemática para per-
ceber que a conta não fecha. Despesas do dia a dia, como alimenta-
ção, vestimenta, abastecimento de energia elétrica, água, transporte, 
ensino e moradia, não serão cobertos com o orçamento dos mais po-
bres, forçando uma priorização de gastos, tendo de escolher quais 
destes elementos básicos serão cortados.

De maneira racional, cortam-se primeiro os gastos com 
vestimentas, recorrendo a doações, campanhas de agasalhos e 
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brechós para suprir esta demanda. O segundo corte é nos estudos, 
pois é preciso mais membros da família trabalhando, daí não haverá 
tempo para estudar. Não é por acaso que atendentes de loja, diaris-
tas, trabalhadores em lavagens de carros, garagens, oficinas mecâ-
nicas dentre outras atividades de trabalho, raramente completaram 
o ensino fundamental, quem dirá o médio. E por último na alimen-
tação. Ligações clandestinas de água e energia elétrica passam a ser 
solução para o abastecimento destes.

Neste contexto vem a solução, precária, para moradia. É 
preciso um lugar para instalar a família. As oportunidades vão sur-
gindo de acordo com a capacidade financeira e as relações que esta 
família tem. E quanto mais próximo às regiões metropolitanas, mais 
esperança em driblar as dificuldades e conseguir se incluir. Os lo-
teamentos clandestinos, margens de estrada, de arroios, rios, áreas 
institucionais, áreas de risco, ocupações em áreas abandonadas, 
acabam sendo uma alternativa viável.  

Com esta solução precária vêm também outras dificulda-
des em serviços e atendimentos, onde o Estado mais uma vez se faz 
ausente, agora pela burocracia a qual não reconhece estas comuni-
dades como cidadãos e cidadãs da cidade, mas sim como estorvos 
constituídos pela informalidade. Serviços elementares como rece-
ber correspondência, transporte coletivo, saúde, saneamento, reco-
lhimento de lixo, iluminação pública, ensino, segurança, passam a 
fazer parte da demanda reprimida nas cidades, criando um quadro 
de conflitos urbanos além da disputa da terra. Quanto maior a au-
sência do Estado, maior o grau de conflitos urbanos.

A mediação como um possível desfecho positivo

Embora ainda pouco praticado nas ações judiciárias no Bra-
sil, o tema mediação não é novo. Vem desde a antiguidade sendo en-
saiado, com base em pesquisas, por Platão. Mas foi seu aluno mais 
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ilustre, Aristóteles, que dissertou mais sobre mediação, em sua obra 
Ética a Nicômaco. Aristóteles trata da matéria como Justiça Corretiva, 
e afirma no livro V da Ética de Nicômaco que “a justiça corretiva seria 
o intermediário entre a perda e o ganho.” 

Em que pese o exercício filosófico apresentado trata da an-
tiguidade em modelos rudimentares de organização sócio-política, o 
que vale apreciar é o pensamento filosófico em si, o qual busca a igual-
dade de condições entre diferentes sujeitos e situações. 

Na metade do século XX, nos EUA, a prática de mediações 
surge para dar conta da enorme demanda que se empilhava nos tri-
bunais, cada vez mais acionados para resolverem conflitos que iam 
desde matrimoniais, heranças, indenizações, até brigas entre vizi-
nhos. Esta prática deu origem ao ADR, traduzido como Alternativas 
de Soluções de Conflitos, e a partir dos anos 80 se espalhou pela Eu-
ropa, chegando à Ásia. 

Nas causas de Direito Civil, onde geralmente se busca repa-
ração por divisão de bens e indenizações em dinheiro, há no Brasil 
um inegável avanço nas resoluções de conflitos utilizando-se este 
método.

Aqui se pretende abordar sobe a viabilidade da mesma prá-
tica a Conflitos Urbanos, onde, invariavelmente, nos deparamos com 
outro cenário: a ocupação do solo, urbano ou rural, dificuldades de 
acesso a serviços públicos, e ausência do Estado como garantidor de 
direitos. Neste contexto nos deparamos com uma espécie de paradig-
ma no Brasil: a propriedade privada. Porém, a partir da nova Cons-
tituição de 1988 há uma evolução considerável neste tema, com o 
Instituto da Função Social da Propriedade, se não vejamos:  

Artigo 5º, inciso XXIII- a propriedade atenderá a função social;

Artigo 170º- A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados o seguinte princípio: inciso III- função social da 
propriedade;
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Artigo 182, inciso II- a propriedade urbana cumpre sua função 
social quando atende às exigências fundamentais de ordena-
ção da cidade expressas no Plano Diretor.

Portanto a Constituição Federal insere a Função Social da 
Propriedade como princípio a ser seguido, e que é dever dos Poderes 
Executivos fazê-lo valer, quando este princípio encontra-se negligen-
ciado pelo proprietário. No seu Artigo 1º, “[...] constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: II- a cidadania; III- 
a dignidade da pessoa humana”. No seu Artigo 3º, inciso III, “erradicar 
a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e re-
gionais”. No seu Artigo 4º, inciso VII, “solução pacífica dos conflitos”. 
Nos conflitos urbanos fundiários, em geral, encontra-se de um lado 
um proprietário que reivindica seu direito de proteção à propriedade 
e, de outro lado, um indivíduo ou um grupo que reivindica a aplicação 
da Função Social da Propriedade e o direito à moradia (Artigo 6º da 
CF). 

Há ainda inúmeras legislações previstas neste tema, que re-
gulamentam estes princípios constitucionais. Mas os princípios Cons-
titucionais ou as leis que os regulamentam, por si só não garantem 
sua efetividade.  Faz-se necessário a construção de uma Resistência 
e Organização dos Preteridos, em forma de Movimentos Populares, 
Associações, Cooperativas e outras formas de coletividade. Da mesma 
forma, faz-se também necessário a apropriação por estas organiza-
ções da base legal, dos instrumentos jurídicos que devem garantir tais 
direitos, dentro deste Estado. Conhecer as práticas de Mediações,ca-
pacitar pessoas para atuar por dentro destas prática se constituir 
uma rede de colaboradores para assessoramentos técnicos, quando 
necessários. 

Em Sapucaia do Sul houve uma experiência destas, anteci-
pando-se a uma sentença transitada e julgada. Uma área privada foi 
ocupada. O proprietário ingressou com um pedido de reintegração de 
posse. A Magistrada, ao apreciar o pedido, não deferiu (aprovou), nem 
indeferiu (desaprovou). Optou por acionar o Tribunal de Justiça do 
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Estado, solicitando acompanhamento do Núcleo de Mediação. Dois 
mediadores foram enviados a cidade. Iniciaram um diálogo com o 
proprietário, os ocupantes, o ministério público e o executivo muni-
cipal. Foram 12 meses de diálogos. Dez audiências de conciliação. Os 
mediadores não opinavam nem emitiam juízo. Apenas conduziam as 
tratativas. Este método auxiliou bastante na composição do acordo. 

De uma possível ação de reintegração de posse, a comuni-
dade saiu ao fim do processo de mediação com uma parte da área 
destinada a um assentamento provisório, para liberar a matrícula, 
onde o proprietário trouxe uma construtora parceira para executar 
um loteamento, na modalidade Minha casa,Minha vida baixa renda. 
As famílias foram cadastradas pela secretaria municipal de habitação. 
Todas as famílias que atendessem os critérios do programa (baixa 
renda, sem outra propriedade, podendo ter renda informal, não su-
perior a R$ 1.600), seriam reassentadas no novo empreendimento, 
garantindo seus vínculos com a rede de serviços em saúde, educação, 
transporte coletivo, entre outros.

Aqui, podendo ser uma exceção, o Estado funcionou. Mas 
faltou uma parte fundamental, acabando por comprometer todo o 
trabalho, e ao fim o acordo não sendo cumprido: faltou organização 
popular. As lideranças à frente do processo, representantes da co-
munidade, não demonstraram comprometimento com a causa. As 
práticas de grilagens e as disputas internas, algumas com um grau de 
violência, acabaram desconstituindo o trabalho de um ano da mesa 
de mediação e o deslocamento para o assentamento provisório não 
foi efetivado.

Porém, a prática demonstrou que é possível. Que o tradicio-
nal arbítrio do magistrado pode dar lugar a uma mediação coletiva, 
dialogada, onde todos os envolvidos no imbróglio, mais a participa-
ção do Estado, cada qual tendo consciência e assumindo a sua parte 
das responsabilidades, pode-se chegar a um desfecho que atenda os 
princípios constitucionais citados anteriormente, antecipando-se a 
sentença transitada e julgada.
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os centros de mediação de conflitos 
como “justiça de proximidade”

Jacques Távora Alfonsin

O Poder Judiciário brasileiro vem enfrentando alguns pro-
blemas graves que causam prejuízo à boa qualidade devida e espe-
rada da sua prestação de serviços ao povo. Entre esses podem se 
destacar a urgência de se facilitar acesso mais fácil e amplo aos seus 
serviços, as tensões e conflitos existentes entre os Poderes Públicos 
no exercício de suas competências, os entraves que a própria lei 
processual favorece, pela previsão exagerada de recursos passíveis 
de serem utilizados contra as suas decisões, aumentando a morosi-
dade de tramitação dos processos, a falta de juízas/es, promotoras/
es, defensoras/es públicas/os em muitas comarcas, a necessidade 
de periódica formação de juízas/es e demais integrantes desse Po-
der sobre mudanças socioeconômicas e políticas criando fatos con-
sumados, à revelia de qualquer disciplina legal.

A litigiosidade, por outro lado, é crescente entre as pes-
soas, causada em grande parte pela injustiça social predominante 
sobre as relações humanas em quase todo o mundo, fato que ten-
de a acentuar esses problemas. Chegou-se a um ponto de interes-
ses e direitos patrimoniais dotados de poder político para tantos 
- do tipo exercido por grandes empresas transnacionais - já terem 
abandonado os tribunais para se fazerem valer contra eventuais 
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oposições, mesmo que essas tenham apoio na lei, aproveitando-se 
das fragilidades atuais dos Poderes Públicos para agir como o fazem.

Em O direito hoje e com que sentido?, Antonio Castanheira 
Neves (2002, p. 10, grifos do autor), ousa dizer que:

[...] ultrapassado pela alta complexidade estrutural, dimensio-
nal e intencional das sociedades atuais, a suscitar um mundo 
de questões novas, e atingido pela radical mutação dos refe-
rentes axiológicos e culturais que iriam nos seus pressupos-
tos, o direito existente e o seu sistema (na sua índole norma-
tiva, nos seus modelos dogmáticos, nas suas possibilidades 
institucionais) revelar-se-ia normativamente inadequa-
do (nas respostas ou soluções pedidas pelas novas questões, 
respostas ou soluções que ele verdadeiramente já não daria) 
e institucionalmente ineficiente(na sua estrutural funcio-
nalidade e na própria capacidade institucional de resposta, na 
sua judicativa capacidade decisória ou sequer de absorção dos 
conflitos), a determinar assim a carência de um outro mais 
adequado e apetrechado direito.

Mais recentemente, publicado no quarto volume da coletâ-
nea Direito Achado na Rua, encontra-se um estudo de Jose Eduardo 
Faria sob o título de “Pluralismo jurídico e regulação, oito tendên-
cias do direito contemporâneo”, no qual a sétima tendência contém 
alguns avisos que acentuam bastante o diagnóstico de Castanheira 
Neves, já que apontam para uma interpretação e aplicação da lei, 
cultural e ideologicamente cúmplice de propósitos alheios às suas 
omissões, ou ao seu próprio enunciado:  

Do ponto de vista jurídico-positivo do direito, os direitos hu-
manos correm o risco de acabar sendo enfraquecidos na mes-
ma proporção e velocidade em que esse poder for compro-
metido pela relativização da soberania do Estado. O mesmo 
acontece com os direitos sociais [...] Concebidos para se con-
cretizar basicamente por meio de políticas governamentais 
de caráter distributivo, eles também têm sido mortalmente 
atingidos pelos processos de desformalização, desregulamen-
tação, deslegalização e desconstitucionalização, pela abdica-
ção de determinadas funções públicas do Estado mediante 
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o avanço dos programas de privatização e pelo crescente 
condicionamento de todas as esferas da vida pelos valores 
e regras do mercado. Os princípios básicos inerentes aos di-
reitos humanos e sociais – liberdade, dignidade, igualdade e 
solidariedade, por exemplo – estão levando a pior na colisão 
frontal com os imperativos categóricos da economia globali-
zada, como a produtividade e a competitividade levadas ao 
extremo. Com isso, os “excluídos” no plano econômico conver-
tem-se também nos “sem direitos” no plano jurídico, não mais 
parecendo como portadores de direitos subjetivos públicos 
(Faria, 2007, p. 49-65).

Sofrendo essas pessoas, portanto, até de desconstituciona-
lização dos seus direitos, um retrocesso social inadmissível para se 
dizer o mínimo, cresce a urgência de serem tomadas providências 
capazes de eliminar problemas aparentemente insolúveis, oriun-
dos de poderes externos dos quais elas mal conseguem identificar 
donde partem, de forma indiferente e cada vez mais rápida às leis 
pretensamente suficientes para dirimi-los, a cada quadra histórica. 
Passando-se à ideia generalizada de que uma tal conjuntura é fatal 
e sem remédio, as injustiças daí decorrentes só tendem a aumentar 
seus indesejados efeitos.

No que ainda resta de poder ao Judiciário, algumas formas 
da sua atuação, pelo menos, já acumulam sobre uma realidade tão 
preocupante, certa experiência passível de ser avaliada criticamente. 
Trata-se da conciliação e da mediação, procedimentos que não vi-
sam somente aliviar a extraordinária carga de trabalho atualmente 
suportada pelo Poder Judiciário, bastando lembrar-se, a propósito, 
como o Código de Processo Civil (lei 13.105 de 2015), em seus arti-
gos 165 a 175 detalha as funções de conciliadores e mediadores, e 
nos artigos 334 a 342 praticamente opta pela conciliação e mediação 
como regra e não como exceção de procedimento judicial para a so-
lução de conflitos.

Salvo melhor juízo, essa postura da lei processual parece re-
conhecer que ela, sozinha, não tem capacidade nem poder suficiente 
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para fazê-lo, exatamente como Castanheira Neves e Eduardo Faria 
anteciparam. Aqui se pretende, então, de forma reconhecidamente 
reduzida e precária, submeter à crítica das/os nossas/os leitoras/es 
alguns aspectos positivos e outros nem tanto do que os chamados 
CEJUSCs (Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania) da 
Justiça comum gaúcha, têm oferecido de resposta efetiva a conflitos 
fundiários relacionados com multidões pobres, nos quais se encon-
tram sempre sob risco de violação o seu direito de acesso à terra, 
seja no meio urbano (moradia), seja no meio rural (alimentação).

O portal do Conselho Nacional de Justiça informa na inter-
net, para bem entender-se essas novas formas de atuação do Poder 
Judiciário, uma diferença entre mediação e conciliação:

A Mediação é uma forma de solução de conflitos na qual uma 
terceira pessoa, neutra e imparcial, facilita o diálogo entre as 
partes, para que elas construam, com autonomia e solidarie-
dade, a melhor solução para o problema. Em regra, é utilizada 
em conflitos multidimensionais, ou complexos. A Mediação é 
um procedimento estruturado, não tem um prazo definido, e 
pode terminar ou não em acordo, pois as partes têm autono-
mia para buscar soluções que compatibilizem seus interesses 
e necessidades. A conciliação é um método utilizado em con-
flitos mais simples, ou restritos, no qual o terceiro facilitador 
pode adotar uma posição mais ativa, porém neutra com rela-
ção ao conflito e imparcial. É um processo consensual breve, 
que busca uma efetiva harmonização social e a restauração, 
dentro dos limites possíveis, da relação social das partes.

Como se observa, a mediação é mais utilizada e frequente 
quando o conflito entre as pessoas litigantes já está sendo subme-
tido ao Judiciário, mas, “facilitando o diálogo entre as partes”, ela 
estimula evitarem a sentença, que traduz sempre um julgamento 
individual ou, nos tribunais, um julgamento realizado por um gru-
po reduzido de juízas/es, muito mais sujeito a regras previstas nos 
Códigos de Processo onde esse “diálogo” franco, aberto e livre não 
existe. É substituído por argumentação baseada no “devido pro-
cesso legal”, no respeito devido ao “princípio do contraditório”, ou 
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seja, onde o espaço para a informalidade de possíveis negociação e 
acordo é bem mais reduzido, balizado em regras processuais mais 
rígidas quanto à forma e conteúdo, circunstância que, na mediação, 
não padece desses limites.   

Por aí já se pode antecipar como a mediação amplia a busca 
do “justo que não está na lei”, quem sabe, um dos valores mais sacri-
ficados por ela, seja pelo que omite e não poderia nem deveria omi-
tir, seja por paradigmas hermenêuticos que presidem atualmente a 
sua interpretação e aplicação, acima denunciados por aqueles ju-
ristas. Sendo a justiça um valor sabidamente incomensurável e, por 
isso mesmo, por muitas das suas abordagens, considerado intra-
duzível, não se vê razão pela qual o que divide tanto as opiniões de 
filósofas/os, juristas, advogadas/os, sociólogas/os e operadoras/es 
do direito em geral, esteja vetado à opinião de qualquer do povo, 
presente numa audiência de mediação.

Sobre essa possibilidade, Laura Centemeri e Jose Castro 
Caldas, em “Incomensurabilidade como oportunidade”, publica-
do numa coletânea por ambos coordenada, Valores em Conflito, 
Megaprojetos, ambiente e território, afirmam o seguinte:

A incomensurabilidade na decisão pública é inevitável. A boa 
notícia é que daqui não decorre nenhum mal. A incomensura-
bilidade é uma fonte e uma oportunidade de busca coletiva. 
A incomensurabilidade pode desempenhar um papel positi-
vo se os esforços forem dedicados à procura de formas que 
permitam aos agentes envolvidos ou afetados compreender 
as linguagens de valoração uns dos outros. O que se deveria 
procurar na deliberação não é a comensuração estrita (ou a 
tradução de todas as linguagens de valoração num idioma co-
mum), mas um domínio - inevitavelmente limitado na exten-
são da sua validade temporal e espacial - em que o acordo é 
possível inobstante uma diversidade irredutível (Centemeri; 
Calas, 2006, p. 233).

Busca coletiva, agentes envolvidos ou afetados compreen-
dendo linguagens de valoração uns dos outros, acordo possível 
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inobstante uma diversidade irredutível, essas condições todas po-
dem nos servir de guia para uma análise crítica dos CEJUSCs, em 
atividade no Rio Grande do Sul.

Se há uma certeza, todavia, sobre a busca do justo que está 
ou não está na lei, é a de sua identificação e o respeito a ele corres-
pondente e devido a jamais gozarem de unanimidade. Dependen-
do do conflito levado a juízo, então, ele leva muito mais chance de 
aparecer e ser garantido pelo diálogo coletivo da mediação do que 
pela aplicação da lei processual que entenda de dispensá-la, como 
acontece, por exemplo, quando a jurisdição está mais preocupada 
em fazer valer a força da autoridade em prejuízo da força que deve-
ria ser reconhecida à justiça. 

Aspectos positivos dos CEJUSCs

Os CEJUSCs são em boa parte o resultado de pressões políti-
cas dos movimentos populares de defesa de direitos humanos, espe-
cialmente os urbanos em defesa do direito à moradia, como já tinha 
acontecido com o Estatuto da Cidade, e dos rurais em defesa do di-
reito de acesso à terra, particularmente por meio da reforma agrária.

O Poder Judiciário está sentindo aos poucos que as exe-
cuções violentas dos mandados judiciais expedidos em ações pos-
sessórias e reivindicatórias contra multidões pobres, em vez de 
resolver, estão aumentando os problemas implicados nesse tipo de 
processo, bastando para tanto consultar-se o número alarmante de 
vítimas que eles criam todos os dias no Brasil. Pela violência e pela 
força pública não se resolve nenhum problema social, não servindo 
de desculpa para a opinião contrária não ser papel do Judiciário 
garantir justiça social. Se isso podia ser considerado suficiente para 
alguma sentença lavar as mãos, é impossível entender as razões 
pelas quais algumas ainda não convoquem para a lide - ou o pro-
cesso respectivo não seja encaminhado ao CEJUSC - quem tenha 
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responsabilidade pública para tanto, hipótese prevista expressa-
mente em mais de um artigo do Código de Processo Civil:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de 
outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue 
a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos 
estejam provados.

§ 1o No caso de ação possessória em que figure no polo pas-
sivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal 
dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por 
edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do 
Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hi-
possuficiência econômica, da Defensoria Pública.

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o es-
bulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocor-
rido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido 
de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de 
mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará 
o disposto nos §§ 2o e 4o. [...]

§ 4o Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política 
urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Mu-
nicípio onde se situe a área objeto do litígio poderão ser inti-
mados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu 
interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de 
solução para o conflito possessório.

Mudanças como essas devem servir para avaliar-se em que 
extensão o chamado “direito achado na rua”, mesmo sob toda a crí-
tica que pesa sobre ele, tem efeito de mudar as coisas, inclusive do 
ponto de vista processual. É o que vem se tentando identificar como 
pluralismo jurídico, ao lado de outras modalidades hermenêuticas 
de interpretação da realidade e das leis, como o chamado direito al-
ternativo tanto se empenha em provar, como reconhecimento de que 
o Estado não tem o monopólio da produção do direito e da justiça. 

A emenda constitucional nº 45 de 2004, por exemplo, que 
deu nova redação ao artigo 126 da Constituição Federal, parece ser 
um exemplo claro disso:



Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justi-
ça proporá a criação de varas especializadas, com competên-
cia exclusiva para questões agrárias.

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação 
jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

Se ainda há muita resistência dos tribunais e das/os juí-
zas/es para cumprir essa determinação, especialmente no que ela 
prevê em seu parágrafo único, pelo menos desta vez não se pode 
atribuir ao legislador ter sido insensível às verdadeiras tragédias 
que ocorrem nas execuções de mandados judiciais possessórios 
contra multidões compostas por gente sem terra. 

Daí, conforme o caso, fica provada a conveniência da infor-
malidade e ampliação de legitimidade dos CEJUSCs. Eles não estão 
presos a um formalismo do tipo clausulado pelo que se entende por 
autor e réu da ação judicial, como se qualquer conflito levado a juí-
zo possa ser isolado de todo um contexto social no qual se insere. Já 
na chamada justiça restaurativa abre-se a possibilidade de se am-
pliar a abrangência do número de sujeitos e de direitos trazidos à 
discussão para auxiliar na negociação do acordo mediado.

Aliás, os procedimentos da justiça alternativa são lembra-
dos em mais de uma oportunidade no ato da presidência do Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do Sul que disciplina o funcionamento 
dos CEJUSCs. Trata-se da Resolução n° 1124/2016, do Conselho 
Estadual da Magistratura, disponível no site do Tribunal pelo Nu-
pemec (Núcleo permanente de métodos consensuais de solução de 
conflitos).

O mesmo Núcleo indica nada menos do que vinte e seis ar-
tigos do Código de Processo Civil relacionados com mediação e con-
ciliação, impondo lembrar-se que todo o capítulo V do título I, artigo 
334 deste Código, disciplina em detalhes como se realiza a audiência 
dessa modalidade de solução de conflitos desde a petição inicial.

No site do mesmo Tribunal também está à disposição de 
qualquer pessoa do povo conhecer e analisar a Resolução nº 125, 
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de 2010, do Conselho Nacional de Justiça sobre a “Política  Judiciá-
ria Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 
âmbito do Poder Judiciário”.

A lei nº 13.140/2015 que “dispõe sobre a mediação entre 
particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a au-
tocomposição de conflitos no âmbito da administração pública”, já 
tratou de abrir relativamente essa possibilidade aos conflitos que 
envolvem essa Administração.

“Jurisconstrução”, assim, é uma palavra que parece resu-
mir tudo quanto há de ser reconhecido como boa solução dos pro-
blemas presentes em ações judiciais envolvendo multidões pobres, 
por mais graves se mostrem tanto no juízo que primeiro tomou co-
nhecimento do litígio, quanto em qualquer dos CEJUSCs. Ela é lem-
brada por Fabiana Marion Spengler em “Mediação e arbitragem. 
Alternativas à jurisdição”, obra de sua autoria em parceria com 
José Luis Bolzan de Moraes, parte transcrita de “Da Jurisdição à 
Mediação”:

É o próprio modelo conflitual de jurisdição - caracterizado pela 
oposição de interesses entre as partes, geralmente identificadas 
com indivíduos isolados, e a atribuição de um ganhador e um 
perdedor, onde um terceiro neutro e imparcial, representando 
o Estado, é chamado a dizer a quem pertence o Direito - que 
é posto em xeque, fazendo com que readquiram consistência 
as propostas de se repensar o modelo de jurisdição pela apro-
priação de experiências diversas, tais as que reproponham em 
pauta a ideia do consenso como instrumento para a solução 
de demandas, permitindo-se assim que se fale em um novo 
protótipo: a jurisconstrução (Spengler, 2010, p. 311). 

Se já existem exemplos de iniciativas louváveis, então, para 
se contornar a saída exclusivamente sentencial, de modo particular 
nessas ações multitudinárias contra sem-terra e sem-teto, não se 
pode, lamentavelmente, considerá-las como regra, circunstância 
que convém sublinhar aqui.
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Aspectos possivelmente negativos dos 
CEJUSCs

Os depoimentos das/os integrantes dessas multidões po-
bres, rés de possessórias e reivindicatórias massivas, que compare-
cem, com muita esperança, às reuniões convocadas pelos CEJUSCs, 
saem de lá, frequentemente, decepcionados. Alguns exemplos ex-
plicam essa inconveniência:

O exercício da autoridade, numa audiência de mediação, 
não pode ser o mesmo que se exerce num processo comum, onde a 
sanção da/o juiz/a está sempre à vista de ser aplicada. Enquanto, 
num processo comum, a sentença reconhece um sujeito de direito 
“ganhador” e outro “perdedor”, conforme a doutrina de Spengler 
e Bolzan transcrita acima demonstra, os CEUSCs tem a missão de 
tudo fazer para, no fim dos seus trabalhos, nenhuma das partes, ou 
até ambas, saírem perdedoras.    

Daí o cuidado de os CEJUSCs não servirem de amortecedor 
para as injustiças sociais, como tanto se acusa, de forma descuida-
da e injusta, fazerem os direitos humanos quando discutidos nas 
administrações públicas e em juízo. Nesse caso, em vez de essas 
formas de solução dos conflitos servirem para fazer justiça, ser-
vem para passar ao povo a imagem de que o sistema processual 
em vigor é mesmo o único meio hábil, capaz de prevenir ou reparar 
qualquer injustiça, sendo o Judiciário o único poder em condições 
de garantir isso.

Fica em jogo, portanto, apenas o aumento de prestígio des-
sa instituição e, no fim, a preservação da injustiça que estava em 
causa e tinha de ser impedida ou reparada. Se a forma de conci-
liação ou de mediação for avaliada de acordo com a Resolução n° 
1124/2016, do Conselho Estadual da Magistratura, de fevereiro de 
2016, ali se autoriza a chamada jurisdição compartilhada, hipóte-
se essa que nem sempre vem sendo obedecida em audiências do 
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CEJUSC, quando, quem a preside, fica preso ao que já aconteceu ou 
entende ter de acontecer no juízo de origem do processo.

Assim, os/as participantes dessas audiências já verifica-
ram numa delas a abertura da mediação ser feita com a advertên-
cia aos/as presentes que todos estavam ali reunidos/as para saber 
quando sairiam da área disputada na ação possessória sem o uso 
da força. Que margem para negociação de um acordo existe sob tal 
ameaça é difícil identificar. Pior: em outra audiência, à completa 
indiferença sobre o desconhecimento técnico processual das par-
tes, o ato foi aberto com o aviso da presidência da mediação de que 
tudo o que ali pudesse ser decidido não podia passar do respeito 
devido à “coisa julgada”, como se as partes soubessem o que é isso, 
e como se, mesmo sob coisa julgada, um litígio não suporte nego-
ciação ou ela só sirva para intimidá-las e impedir qualquer acordo. 

Na mesma Resolução 1124/2016 também, se faz referên-
cia expressa como adequado à mediação, o procedimento que se 
adota normalmente na justiça restaurativa, aquela em que está 
franqueada a todos participantes da audiência, ou até a outros su-
jeitos não envolvidos na lide ajuizada, maior liberdade de inquiri-
ção e negociação. Há depoimentos de essa possibilidade ser esque-
cida em casos onde ela constituiria solução qualificada. 

O ambiente de uma audiência de mediação, levando-se 
em conta um conflito que a explica e justifica, nunca está imune 
à tensão subsistente entre as partes, que já veio da jurisdição de 
origem. Assim, a própria postura, as palavras, os esclarecimentos 
prestados por quem presida a mediação têm de estar atentos à 
interculturalidade ali presente, sendo necessário por óbvio que a 
presidência do ato dê mais espaço ao que é entender-se de gente 
do que de lei e processo. Isso é o que previne, a nosso ver com 
muito boa orientação o próprio Manual de Mediação Judicial bai-
xado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com o apoio do 
Conselho Nacional de Justiça, disponível na internet.
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Sobre a seção de mediação, lá se destacou a qualidade so-
cial que ela deve ter, para que a mediação alcance bons índices de 
sucesso:

No que tange à qualidade social, relacionada com o tratamen-
to social que é dirigido às partes – vale registrar que “o mero 
fato de se ouvir falar em uma pessoa que oferece ajuda pode 
ter um impacto singular, induzindo a uma afetuosa sensação 
de elevação. Os psicólogos usam o termo ‘elevação’ para o 
brilho provocado quando testemunhamos a bondade de ter-
ceiros” . Assim, uma recepção afetuosa em que se transmita a 
verdadeira intenção de auxiliar as partes constitui, por si só, 
um instrumento de grande auxílio para o mediador. Vale re-
gistrar que, se em determinado programa se exigir do media-
dor determinado índice de composição de disputas, o usuário 
tenderá a sentir que está participando de uma autocomposi-
ção para auxiliar o mediador (a alcançar seu índice). Por esse 
motivo, nos formulários de acompanhamento de satisfação de 
usuários não são feitas perguntas quanto ao índice de com-
posição e sim se houve tratamento cordial e atencioso pelo 
mediador. As experiências brasileiras, em especial a do Tribu-
nal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio 
do seu Serviço de Mediação Forense, têm indicado que, com 
elevada atenção ao usuário, os índices de composição são 
também elevados e tais composições são cumpridas es-
pontaneamente pelas partes. (TJRS, s/p, grifos nossos).

Nos casos de mediação de conflitos com grande número 
de famílias rés, como aqueles que estão sendo criticados aqui, a ati-
vidade do Ministério Público e da Defensoria Pública precisa ser 
considerada indispensável, pela importância dessas duas institui-
ções tão responsáveis pelo respeito devido aos direitos humanos 
fundamentais, à dignidade e à cidadania das pessoas, não podendo 
sua presença nos CEJUSCs limitar-se apenas a um dever profissio-
nal de ofício, que esteja pouco atento ou até ignore a importância 
daqueles direitos em causa.

Nenhuma abertura para o diálogo o mais franco e infor-
mal possível, portanto, deve ser proibida em sessões dos CEJUSCs. 
A interdisciplinaridade, que em grande parte não se deduz da letra 
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abstrata da lei, necessita franca passagem e consideração, sob pena 
de o conflito a ser dirimido voltar àquela estreiteza. Sem o desejo 
de escutar – e fazê-lo com muita paciência, é bom que se frise – fa-
lece o desejo de persuadir. 

Se questões relativas a valores, do ponto de vista axioló-
gico, por exemplo, não alcançaram atenção no juízo de origem da 
lide, elas podem aparecer nos CEJUSCs com toda a ambiguidade 
e a ambivalência que sempre marcam as discussões sobre o justo 
de agora, que ainda não é legal, e sobre o legal de agora que não é 
justo, como acima já se lembrou. Quem preside a mediação, salvo 
melhor juízo, não pode esquivar-se de enfrentar uma questão dessa 
relevância, se a negociação se encaminhar para um rumo tão difícil, 
porque, se problemas relacionados com justiça, seja ela comutativa 
ou distributiva, fossem vetados à opinião de qualquer do povo, par-
te nessas audiências, até a instituição do júri e a justiça restaurativa 
não teriam sido mantidas como se faz ainda hoje.

Os CEJUSCs também podem comprometer seu sucesso, se 
não utilizarem uma balança sensível aos direitos mais carentes de 
garantia efetiva da sua existência, da sua validade e da sua eficácia. 
São bem esses que estão presentes nessas sessões de mediação, 
quando as ações sobre eles já se encontram ajuizadas. É alimenta-
ção, portanto, gente com fome, moradia, gente sem teto, é doença, 
gente sem remédio e hospital, idosa e infantil, que vão estar em cau-
sa nessas audiências envolvendo multidões pobres.

Aí se encontra o ponto de partida que não pode ser descon-
siderado e, de regra, ele quase nunca está ausente quando o con-
flito se deflagra entre direitos patrimoniais e direitos sociais, fato 
que impõe aos CEJUSCs enfrentarem o espinhoso campo da hierar-
quia devida a direitos quando esses se encontram em concurso de 
preferência.                                                         

São direitos humanos fundamentais sociais previstos no 
art. 6º da CF, quase todos dependentes de políticas públicas, o que, 



por si só, já aconselha a que sejam chamados à mediação os entes 
públicos responsáveis por essas políticas.

É claro que, numa síntese tão reduzida como permite nossa 
crítica, ela fica distante de analisar outras virtudes e outras dificul-
dades inerentes aos CEJUSCs, no cotidiano da sua oportuna e con-
veniente atuação. Dessa limitação, em todo o caso, talvez a nossa 
intenção fique absolvida se levarmos em conta uma realista visão 
crítica do momento vivido hoje pelo Poder Judiciário, quando suas 
funções estão sujeitas a “efetividades meramente quantitativas” e 
“efetividades qualitativas”.

Na contracapa do livro de Fabiana Marion Spangler, acima 
lembrado, Lenio Luiz Streck parece ter detectado a mediação como 
uma saída para as efetividades qualitativas, justamente aquelas que 
se encontram comprovadamente em causa, nas ações judiciais ana-
lisadas aqui, afetando multidões pobres:  

Lamentavelmente, não há mais causas...; há somente teses...; e 
conceitos...! Paradoxalmente, quando chegamos à “era da téc-
nica”, parece que resvalamos de volta à pré-modernidade. En-
tão: Como encontrar efetividades qualitativas? Como dar res-
posta aos conflitos? E em que tempo? De que modo, a pretexto 
de resolver os conflitos, o sistema jurídico os multiplica e, por 
vezes, eterniza-os? Na hermenêutica, o consenso não é crité-
rio para a verdade, mas a verdade é critério para o consenso. 
A autora busca mediações como práticas comunicativas que 
gerem participação consensuada. E, nisto, há uma boa pitada 
de verdade (no duplo sentido). Talvez neste “ponto de estofo” 
entre substância e procedimento é que possa estar a saída. 

Sim. Seja a mediação mais um meio de se tornar possível, 
pelo menos em parte já que no todo é impossível, desvelar-se o 
mistério de tudo quanto leva as pessoas a entrar em conflito so-
bre seus interesses e direitos, na busca indormida de se garantir 
justiça entre elas. A Acesso Cidadania e Direitos Humanos, ao con-
tribuir com o oportuno debate que está sendo feito nessa coletânea 
agora em mãos das/os suas/seus leitoras/es, cumprimenta o CDES 
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pela iniciativa e, à crítica de todos/as elas/es, buscando melhor 
prestar os seus serviços à defesa dos direitos humanos fundamen-
tais do povo pobre, gostaria de ouvir a opinião de todas/os sobre o 
estudo que realizou em torno dessa matéria, motivo pelo qual indi-
ca o seu endereço eletrônico acessocidadaniadh@gmail.com.
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Os participantes do Seminário de Experiências de Media-
ção de Conflitos Fundiários, reunidos na cidade de Porto Alegre nos 
dias 08 e 09 de dezembro de 2016, se manifestam:

• Em apoio à luta pela reforma urbana travada pelos movi-
mentos sociais, organizações, academia, seja pela via da 
ação direta, seja disputando espaços de poder;

• Preocupados com o número de mortes de defensores e de-
fensoras de direitos humanos em 2016, principalmente em 
conflitos pela terra, e com a atual conjuntura de criminali-
zação da política;

• Conscientes das limitações da Ouvidoria Agrária Nacional, 
porém inconformados com a extinção desse espaço funda-
mental para apuração da violência no campo;

• Em denúncia de práticas de despejo administrativo ou 
qualquer remoção efetuada sem ordem judicial que repre-
sentam grave violação aos direitos humanos; 

• Em reconhecimento às experiências exitosas e aos sujeitos 
do poder público que promovem mediação e incentivam 
práticas emancipatórias, como aqueles e aquelas que esti-
veram presentes no seminário;

• Em repúdio às práticas e estruturas de mediação que igno-
ram os ocupantes e não garantem sua participação nas ins-
tâncias de poder, privilegiando o direito proprietário em 
detrimento do direito à vida e à moradia adequada.

Diante de todo o exposto decidem propor:

•	 Aprofundar processos de formação, tanto das lideranças 
populares mas também dos integrantes do poder público, 
nomeadamente o Judiciário, tentando sensibilizá-los para 
as causas populares; 
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•	 Articular com outras redes como Articulação Justiça e Di-
reitos Humanos -Jusdh e a Rede Nacional de Advogados e 
Advogadas Populares - RENAP e participar de campanhas 
como a da Função Social da Cidade e Propriedade do FNRU;

•	 Melhorar nosso canal de comunicação e reunir e sistema-
tizar o conjunto das informações existentes sobre o tema 
dos conflitos fundiários e da mediação;

•	 Demandar que seja dada maior transparência aos protoco-
los da Polícia Militar no cumprimento de ordens de reinte-
gração de posse e sejam respeitados os direitos fundamen-
tais da população afetada, em particular dos grupos sociais 
vulneráveis;

•	 Incidir na construção de uma política pública de mediação 
de conflitos fundiários e investir na formação de mediado-
res por dentro e por fora do sistema de justiça;

•	 Exigir a implantação de ouvidorias externas à Defensoria 
Pública de Santa Catarina e Minas Gerais;

•	 Apoiar a retomada imediata do funcionamento da Ouvido-
ria Agrária Nacional;

Porto Alegre, 09 de dezembro de 2016.
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No dia 08 e 09 de dezembro de 2016 o CDES Direitos Humanos realizou 
o Seminário sobre Experiências de Mediações de Conflitos pelo Poder 
Público. Essa atividade foi realizada juntamente com a Terra de Direi-
tos, uma organização não governamental de direitos humanos sediada 
no Paraná, e também com o Fórum Sul de Reforma Urbana. A atividade 
reuniu experiências de mediação de conflitos fundiários urbanos nos 
estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, a partir de prá-
ticas de mediação de conflitos realizadas no âmbito do poder executi-
vo e do poder judiciário. Com o propósito de dar bases para a discus-
são, o Seminário contou ainda com apresentação do Observatório das 
Metrópoles da FAUSP e do Escritório Modelo da PUC/SP de São Paulo. 
Para provocar o debate e a reflexão, foram convidados debatedores de 
várias partes do Brasil, constantes na programação abaixo. Além disso, 
o Fórum Sul de Reforma Urbana trouxe participantes do Paraná, Santa 
Catarina e interior do RS, a fim de servir essa atividade como uma ati-
vidade de formação para os integrantes do Fórum Sul. O CDES Direitos 
Humanos tem agora o desafio de tentar traduzir os debates realizados 
no Seminário e consolidar essa experiência na forma de uma publicação 
sobre experiências de mediação de conflitos fundiários.
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