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Ilustres Colegas, 

Após mais de dois anos atuando 
na 38ª Promotoria de Justiça Especia-
lizada em Conflitos Agrários, vislum-
brei, juntamente com minha equipe, 
o Assessor TYSON REGIS CARDOSO, 
e a Servidora LIGIA RIBEIRO RAMOS 
CALDEIRA, a necessidade de expor 
as experiências adquiridas nessa sea-
ra, por intermédio do CAOP de Direi-
tos Humanos.

Assim, achamos melhor dividir 
a nossa atuação na matéria em duas 
fases distintas: a Extrajudicial e a Ju-
dicial.



ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL



Inicialmente, importante desta-
car que nossa atuação se concentra 
antes de instaurados os processos 
judiciais e, mesmo posteriormente, 
atuando ora como custus legis, ora, 
como parte, mas sempre buscando 
A SOLUÇÃO PACÍFICA DOS CON-
FLITOS.

Desse modo, no desenvolvimen-
to das atividades da Promotoria, de-
notou-se o seguinte: a maioria das 
partes envolvidas pouco entende a 
natureza de seus direitos em relação 
à terra que ocupa.

A mediação de conflitos agrá-
rios, antes e depois de instaurados 
correspondentes processos adminis-
trativos e/ou judiciais, demanda tem-
po, paciência e preparo do mediador.

De logo, destaco que o Promo-
tor de Justiça, detentor de inúmeras 
atribuições de relevância na socieda-
de, não pode descurar do estudo da 
Mediação de Conflitos.

O Judiciário brasileiro hoje tem 
em suas estantes mais de 90 milhões 
de processos em tramitação, situação 
que demonstra a necessidade de bus-
car maior número de soluções pacífi-
cas dos conflitos agrários, evitando-se 
judicializações de demandas.

É obrigatório registrar que a 
perspectiva da conciliação é algo de 
natureza emergencial, razão pela qual 
o Novo Código de Processo Civil, qual 
seja, Lei nº 13.105/2015, alterou vá-
rios procedimentos processuais, com 
vista à resolução pacífica das conten-
das que chegam ao Poder Judiciário.

Emerge, portanto, que o Pro-
motor de Justiça é figura chave nesse 
processo de incremento à mediação 
de conflitos. Além de, é claro, com sua 
pronta intervenção, evitar a prática 
de crimes no campo.

Vale lembrar que o Maranhão 
detém uma das piores posições no 
ranking de violência no campo, já 
acumulando, só este ano, três mortes 
decorrentes de conflitos agrários.

Uma ação mais presente, incisi-
va e rápida do Ministério Público na 
mediação de conflitos agrários, certa-
mente acarretará diminuição da vio-
lência no campo.

De certo que a mediação de con-
flitos impende realização de estudos, 
de modo a aparelhar o colega nas 
ações efetivas de composição pacífica 
do litígio.



Contudo, apenas no afã de cola-
borar com o colega em casos de media-
ções de conflitos agrários, com proces-
sos judiciais já em tramitação, ou, que 
ainda não estejam, caso deste item, 
formulamos as seguintes sugestões:

Atuar de forma integrada com a 
Defensoria Pública, órgãos socioam-
bientais, agrários, fundiários, de con-
trole social, Polícia Militar e Polícia 
Civil, sociedade civil organizada e ins-
tituições públicas e de interesse social, 
promovendo sempre a comunicação 
interinstitucional e fortalecimento de 
parcerias.

Além disso, convêm trazer à bai-
la que o nosso Ministério Público tem 
a característica intrínseca de ser uma 
instituição eminentemente negociado-
ra e mediadora. 

Diante disso, vale trazer à cola-
ção a parceria firmada entre o Conse-
lho Nacional do Ministério Público e 
a ENAM/MJ – Escola Nacional de Me-
diação e Conciliação, que resultou no 
“Manual de Negociação e Mediação 
para Membros do Ministério Público”, 
instrumento eficaz para conhecer me-
lhor todos os elementos que devem ser 
utilizados na mediação de conflitos. 
Assim, elenca-se mais adiante, Rotei-
ro Prático dos procedimentos, orien-

tações para um desempenho eficaz na 
autocomposição dos conflitos, que ora 
se sugere aos colegas, observando-se 
sempre as premissas a seguir:

–	Adoção	 de	 soluções	 pacíficas	
e garantista dos direitos hu-
manos;

– Ampla participação dos envol-
vidos;

– Articulação entre as partes 
envolvidas e instituições rela-
cionadas;

– Adoção de normas, procedi-
mentos e instâncias de me-
diação	de	conflitos	 fundiários	
rurais e urbanos com base nos 
tratados internacionais de di-
reitos humanos em que o Es-
tado	brasileiro	é	signatário.

Importante também relembrar 
as orientações emanadas da Resolu-
ção nº 125 do Conselho Nacional de 
Justiça, Resolução N. 118, do CNMP 
que dispõe sobre a Política Nacional 
de Incentivo à autocomposição no 
âmbito do Ministério Público. Carta 
de Tiradentes, En. 2: com atenção ao 
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 3º do 
Novo Código de Procedimento Civis, 
onde fica certo que o Ministério Públi-
co deve priorizar, sempre que possí-
vel, a resolução consensual dos confli-
tos em todas as suas áreas de atuação 
jurisdicional ou extra jurisicional.



ROTEIRO PRÁTICO PARA APLICAÇÃO DA MEDIAÇÃO 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

QUANDO E ONDE USAR A MEDIAÇÃO?

Como já proposto no corpo deste capítulo, o conhecimento sobre mediação 
pode ser usado pelo membro ou servidor do Ministério Público em várias 
situações, dentre elas:

1. ATENDIMENTO ao público em geral e aos advogados, ocasiões em que 
as técnicas (ferramentas) de mediação são de grande utilidade;

2. participação em AUDIÊNCIAS, de processos criminais e cíveis, nas 
quais seja necessário o uso de técnicas autocompositivas (audiências 
de conciliação de família e cíveis em geral, audiências preliminares 
do JECRIM etc.). Neste ponto, é válido ressaltar que, seja o Ministério 
Público parte ou interveniente, as técnicas de medição e de negociação 
(já abordadas em outros capítulos da presente obra) podem ser usadas, 
com grande valia, pelos seus membros;

3. IDENTIFICAÇÃO de conflitos mediáveis, que, caso sejam trazidos ao 
conhecimento Ministério Público, podem ser mediados pelo próprio MP 
ou  encaminhados aos centros judiciários ou comunitários de mediação;

4. realização de MEDIAÇÃO, propriamente dita, de conflitos mediáveis, 
quando o membro ou servidor pode atuar como facilitador e, ao final 
do procedimento, com o uso das técnicas ou ferramentas, caso seja 
atingido um  acordo, homologá-lo ou enviá-lo à homologação. Neste 
item, é importante observar que o conflito submetido à mediação pode 
ter como base direitos  individuais ou coletivos, privados ou públicos 
e que, em qualquer caso, o Ministério Público poderá identificar o seu 



interesse na resolução, pois estará agindo para promover a paz social. 
Assim, não há, em princípio, vedação à atuação resolutiva do Ministério 
Público em qualquer área, ou limitação da intervenção ministerial 
apenas aos casos em que, judicializado o conflito, haja presença do 
Ministério Público. Citamos, como exemplo, a atuação  de membro do 
Ministério Público que, tendo tomado conhecimento da insatisfação dos 
profissionais de saúde do município (que poderia levar à deflagração 
de uma greve), atuou preventivamente e mediou o conflito, evitando, 
assim, que fosse interrompido o serviço de saúde;

5. ORGANIZAÇÃO DE NÚCLEOS para a prestação de serviço contínuo 
de mediação pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Tais núcleos, a serem 
estruturados  conforme as possibilidades e peculiaridades de cada local, 
podem ser, por exemplo, destinados à mediação de conflitos familiares;

6. execução e gerenciamento de PROJETOS DE MEDIAÇÃO  COMUNITÁRIA, 
a exemplo do projeto pioneiro do MPCE1, consistente num  programa 
de estruturação de Núcleos de Mediação Comunitária, gerenciado pelo 
MPCE e executado com a parceria de órgãos públicos e privados. Os 
dados indicam que 70% dos conflitos submetidos aos referidos Núcleos 
de  Mediação Comunitária são efetivamente solucionados;

7. realização de MEDIAÇÃO SANITÁRIA, que, no modelo adotado pelo 
MPMG (onde foi criada como ação institucional, por resolução do 
Procurador-Geral de Justiça2), por meio de reuniões no sistema 
itinerante, em todo o território estadual, destina-se a encontrar  
soluções, por consenso dos envolvidos, para as complexas  demandas 

1  O referido  projeto, premiado pelo CNMP2013, na categoria Diminuição 
da Criminalidade e da Corrupção, era, à época da edição desta obra, coordenado pelo 
Promotor de Justiça Francisco Edson Landim.

2 A referida ação institucional foi criada no âmbito do MPMG e inserida no 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa de Saúde, à época 
da edição desta obra coordenado pelo Promotor de Justiça Gilmar de Assis.



de saúde, com repercussão coletiva, visando evitar a judicialização da 
política de saúde;

8. fomento ao uso, pelas escolas, da MEDIAÇÃO ESCOLAR, através da 
qual conflitos escolares, não raro levados ao gabinete do promotor de 
Justiça, são resolvidos, com enorme eficácia e satisfação de todos,  pelas  
próprias  escolas,  após  capacitação  para  tal,  que  pode ser feita pelo 
próprio Ministério Público, Instituição interessada na pacificação e no 
empoderamento, com a formação de cidadãos que aprendam a fazer, 
cada vez mais, a autocomposição de seus conflitos;

9. utilização  de  técnicas  de  mediação  também  nas  NEGOCIAÇÕES. 
Quando o Ministério Público está envolvido num conflito como titular do 
direito e, portanto, parte, ele não atuará naturalmente como mediador 
stricto  sensu,  e  sim  como  negociador.  As  técnicas  da mediação, 
contudo, são também, em grande parte, aplicáveis à negociação  e  a  
sua  utilização  pode  fazer  grande  diferença  entre  uma negociação 
frustrada e uma exitosa. No NUCAM3, Núcleo de Resolução de Confl itos 
Ambientais do MPMG, também premiado pelo CNMP em 2013, o MPMG, 
através da atuação e efetiva capacitação de membros e servidores em 
técnicas autocompositivas, tem experimentado o resultado de resolução 
de 95% dos conflitos ambientais de maior complexidade, considerado o 
signifi cativo impacto ambiental e porte do empreendimento.

COM CONDUZIR UM PROCESSO DE MEDIAÇÃO

3  O  NUCAM  foi  instiuído  em  2012,  por  ato  do  procurador-geral  de  
justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais e inserido na estrutura do Centro de Apoio Opera-
cional às Promotorias de Justiça de Defesa do  Meio  Ambiente,  atualmente  coordena-
do  pelo  Procurador  de  Justiça  Alceu  José  Tores  Marques, sendo o NUCAM, à época 
desta edição, coordenado pelo promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto.



 PROPRIAMENTE DITO?

O procedimento de mediação, como já mencionado também no texto deste 
capítulo, apesar de informal, pode seguir as etapas sugeridas no fluxograma 
abaixo, em simetria com o procedimento já utilizado, em larga escala, pelo 
Poder Judiciário, na forma da Resolução 125/10 do CNJ.



PRÉ-MEDIAÇÃO

FASES DO 
PROCEDIMENTO

FERRAMENTAS DE 
NEGOCIAÇÃO

FERRAMENTAS 
PROCEDIMENTAIS

AFAGO OU REFORÇO 
POSITIVO

ENFOQUE 
PROSPECTIVO

SILÊNCIO

SESSÕES
 INDIVIDUAIS

TROCA OU INVERSÃO 
DE PAPÉIS

RECONTEXTUALIZAÇÃO  
OU PARAFRASEAMENTO

ESCUTA ATIVA

RESUMO   
COOPERATIVO

NORMALIZAÇÃO

DESPOLARIZAÇÃO

SEPARAÇÃO DAS 
PESSOAS DOS 
PROBLEMAS

AUDIÇÃO DAS 
PROPOSTAS IMPLÍCITAS

PREPARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE 
ABERTURA

RESOLUÇÃO DAS 
QUESTÕES

REGISTRO DAS 
SOLUÇÕES 

ENCONTRADAS

ESCLARECIMENTOS DAS 
CONTROVÉRSIAS E DOS 

INTERESSES

IDENTIFICAÇÃO DE 
QUESTÕES, INTERESSES 

E SENTIMENTOS

TÉCNICAS OU FERRAMENTAS 
USADAS EM TODAS AS FASESMEDIAÇÃO



ATUAÇÃO JUDICIAL 
EM LITÍGIOS COLETIVOS 
PELA POSSE DA TERRA 



Ilustres Colegas que traba-
lham em conflitos agrários

O norte de nossa atuação, tanto 
no juízo possessório (interditos, manu-
tenção, reintegração de posse), como 
no petitório (reivindicatória, emissão 
na posse, demarcatória e usucapião) 
deriva da norma cogente, de ordem 
pública, exposta no artigo 178, inciso 
III, do Novo Código de Procedimen-
tos e nas Recomendações n°02/2014, 
01/2015 e 02/2016, da Corregedoria 
Geral do Ministério Público do Estado 
do Maranhão.

De certo que nossa atuação nos 
conflitos agrários na seara cível só se 
opera por intermédio das orientações 
estampadas no artigo 178, incisos I e 
III do Novo Código de Processo Civil.

Nesses casos, temos que per-
quirir se se trata realmente de um 
conflito agrário coletivo, o que pode 
ser facilmente detectado pela carac-
terização de envolvimento de grande 
número de pessoas em um dos polos 
passivos ou ativos da relação jurídico-
-processual.

Desse modo, o	que	qualifica	um	
conflito	agrário	como	coletivo	é,	além	
da presença de uma pluralidade de 

pessoas em um dos polos da relação 
processual, também a existência de 
um liame subjetivo entre elas, muitas 
vezes caracterizado por vinculações 
a movimentos sociais organizados, 
com o objetivo comum de ocuparem 
imóveis rurais, como instrumentos de 
pressão para a implementação da re-
forma	agrária1.

Não obstante a assertiva acima, 
não se pode também deixar de consi-
derar como conflito agrário coletivo a 
disputa pela posse de terra entre di-
versas famílias contra uma só pessoa, 
ou esta contra aquelas, ensejando a 
intervenção do Ministério Público por 
evidenciado interesse público na res-
pectiva demanda.

Em outro rumo, não é despicien-
do lembrar que devemos nos nortear 
também pela Supremacia da Consti-
tuição Federal sobre as demais leis 
infraconstitucionais, onde aquela re-
leva o Direito à propriedade, asseve-
rando que este só pode subsistir com 
a prova inequívoca da aplicação da 
função social da terra pelo pretenso 

1 Manual de Atuação Fun-
cional do Ministério Público de Minas 
Gerais, Procuradoria Geral de Justiça, 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional



proprietário:  O Direito à propriedade 
em nosso ordenamento jurídico Cons-
titucional não é absoluto – artigo 5º, 
incisos XXII e XXIII da Constituição 
Federal);

Nessa linha de raciocínio, de-
vemos buscar, sempre em primeiro 
lugar, aquilatar se o autor das ações 
mencionadas não remotamente pro-
va, de pronto, a aplicação da função 
social da terra, conforme devidamen-
te regulamentada pela Lei 8.629/93.

Em seguida, não podemos nos 
olvidar que somos, dentre outras re-
levantes atribuições, fiscais da ordem 
jurídica, regime democrático e dos in-
teresses e direitos sociais e individu-
ais indisponíveis.

Assim, sendo, tão logo tomemos 
conhecimento da tramitação judicial 
das ações referidas alhures, temos 
que nelas intervir imediatamente, 
com ou sem determinação de aber-
tura de vistas do Magistrado, reque-
rendo, neste último caso, a imediata 
determinação de abertura de vistas. 

Se, porventura, o Magistrado 
quedar-se inerte ou negar vistas dos 
autos, o que dificilmente ocorrerá, 
devemos nos utilizar os remédios ju-

rídicos que são postos à disposição, 
como, por exemplo, o Agravo de Ins-
trumento (artigo 1.015 do CPC), bem 
como representar contra o Magistra-
do na Corregedoria e no Conselho 
Nacional de Justiça, se for necessário, 
sem que nos esqueçamos de, MESMO 
ASSIM, buscar, de pronto, a mediação 
do conflito entre as partes.

Prosseguindo, aberta vistas, de-
vemos, como já dito anteriormente, 
verificar, de logo, se houve comprova-
ção da aplicação da função social da 
terra, tudo de acordo com o Texto Bá-
sico e demais disposições infraconsti-
tucionais já mencionadas, isto tanto 
no juízo possessório como no petitó-
rio.

Após aferir se, efetivamente, o 
autor da ação comprova sua posse, 
no caso das ações possessórias, com 
memorial descritivo georreferencia-
do (artigo 225, parágrafo 3º da Lei 
6.015/73) da área sub judice, vez que, 
por experiência, pode se constatar 
que, não raro, o autor tenta provar 
sua posse somente com escritura de 
compra e venda, recibos e outros do-
cumentos que, no nosso entender, não 
são aptos, à saciedade, para compro-
var sua posse.



Em segundo lugar, apurar se, 
realmente, está ocorrendo turbação 
ou esbulho da posse, no caso de ações 
possessórias, onde, relembre-se, não 
se está discutindo o domínio=proprie-
dade. 

De outro lado, a comprovação 
de existência dessas situações é me-
lhor avaliada com inspeções que, no 
caso, por já estarem as demandas ju-
dicializadas, deve o promotor de jus-
tiça requerer ao juiz a realização do 
ato processual pertinente, tudo nos 
termos do artigo 481 e seguintes do 
Código de Processo Civil.

Em caso de não existir ainda ju-
dicialização da demanda, deve e pode 
o promotor realizar a inspeção, após 
instauração de competente procedi-
mento, elaborando relatório do ato.

Também devemos buscar, nas 
ações judiciais de força nova, reali-
zação de audiência de justificação 
prévia, na forma do artigo 562, Ins-
trumental, mesmo que se tenha a pe-
tição inicial devidamente instruída. 
Tal ato poderá facilitar o contato en-
tre as partes e a realização aí mesmo 
do início processo de mediação, além 
de propiciar um rápido procedimento 
cognitivo da situação de fato.

Então, tem-se que a abertura de 
vistas ao Ministério Público nessas 
ações (possessórios ou petitórias), 
deve sempre ser verificado, desde o 
início o seguinte: 

a) Se existe comprovação da 
aplicação	da	função	social	da	
terra (artigo 186 da CF, e Lei 
8.629/93);

b)	 Se	 há	 comprovação	 efetiva	
da posse, com apresentação 
do memorial descritivo ge-
orreferenciado,	 escritura	 de	
compra e venda, se houver, 
ou outros documentos que 
comprovem	 efetivamente	 a	
posse pelo autor;

c) requerimento de intimação 
dos entes públicos ligados à 
questão	 agrária	 (Prefeitura,	
Estado, ITERMA e INCRA), 
para que digam se têm inte-
resses	na	área;

d) Após, se, e somente se, com-
provada	 a	 efetiva	 aplicação	
da	 função	 social	 da	 terra,	
a	 posse	 da	 área	 pelo	 autor,	
comprovada a existência de 
turbação ou esbulho, decidin-
do o Magistrado pela conces-
são de liminar, requerer que 
esta seja cumprida integral-
mente de acordo com o Ma-
nual de Diretrizes Nacionais 
Para	Execução	de	Mandados	



Judiciais	de	Manutenção	e/ou	
Reintegração	 de	 Posse	 Co-
letiva	 Da	 Ouvidoria	 Agrária	
Nacional (Decreto Estadual 
nº	31.048,	de	25	de	agosto	de	
2015),	se	for	o	caso	de	reque-
rimento	de	liminar.

Importante gizar, ainda, que não 
podemos jogar ao relento que os con-
flitos coletivos pela posse da terra ru-
ral, na maioria das vezes, fazem eclo-
dir atos de violência de lado a lado, 
descambando, infelizmente, para a 
prática de crimes.

Nesses casos, sempre que ti-
vermos notícias de que há ebulição 

de conflitos em áreas rurais, deve o 
Ministério Público intervir imediata-
mente, com requisição de força poli-
cial militar, atuando esta de forma a 
prevenir a prática de crimes, requisi-
tando rondas ostensivas na área e ela-
boração de relatórios de situação.

Por derradeiro, vale lembrar 
que o Promotor de Justiça, na defesa 
dos direitos sociais e individuais in-
disponíveis (artigo 128 da CF), deve 
despir-se do seu papel de iminente-
mente Acusador Estatal e arvorar-se 
na condição de efetivo defensor dos 
direitos sociais.



A lição de GREGÓRIO ASSAGRA DE ALMEIDA e FLÁVIA VIGATTI 
COELHO DE ALMEIDA é lapidar nesse sentido: 

“A	CF/1988,	rompendo	com	o	sistema	da	tutela	
jurídica individualista, consagrou no Brasil um novo 
sistema	jurídico,	que	é	aberto	(§2º	do	art.	5º),	dinâmi-
co	(art.	1º	–	princípio	democrático	)	e	de	tutela	jurídi-
ca	ampla	ou	irrestrita	(art.	5º,	XXXV,	da	CF	),	SEJA	EM	
RELAÇÃO	 AOS	 DIREITOS	 INDIVIDUAIS,	 SEJA	 EM	
RELAÇÃO AOS DIREITOS MASSIFICADOS (COLETI-
VOS	EM	GERAL).	Além	disso,	a	CF/1988	está	compro-
metida	com	a	transformação	da	realidade	social,	com	
a	implementação	de	uma	sociedade	mais	justa,	solidá-
ria	e	mais	igualitária,	nos	termos	dos	objetivos	funda-
mentais da República Federativa do Brasil, adotados 
expressamente	no	seu	art.	3º1 (deu-se destaque)

À luz dessa visão constitucional, o promotor de justiça deve, nos processos 
judiciais e/ou administrativos, buscar sempre a defesa dos interesses difusos e 
coletivos, sem se esquecer de zelar pelo devido processo legal e seus corolários 
lógicos jurídicos.

Pode, a princípio, concluir-se que afirmamos o óbvio, mas não é o caso.

A atuação do Ministério Público em conflitos agrários em nosso Estado in-
felizmente tem tido pouco reflexo positivo no cumprimento dos preceitos cons-
titucionais que visam a aplicação da função social da terra, busca de regulari-
zação fundiária de áreas em conflitos etc.

Somente com uma integração com a comunidade para a qual trabalha-

1 Manual de Atuação Funcional do Ministério Público de Minas Gerais, Pro-
curadoria Geral de Justiça, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional



mos, poderemos saber se existem áreas rurais em conflitos, se os entes públi-
cos, Município, Estado e União buscam a regularização fundiária dessas áreas 
e daquelas que não cumprem a função social.

Conhecer a realidade dos nossos munícipes, como vivem, de que forma 
lidam com a terra rural, os tipos de culturas agrícolas praticadas, se existem 
grandes propriedades, quais as áreas em conflito, dará ao Colega uma visão 
panorâmica da situação agrária e fundiária do Município em que atua, facilitan-
do de sobremaneira o trabalho do promotor de justiça na solução dos conflitos 
agrários em sua comarca.

Estas breves considerações não têm a pretensão, absolutamente, de exaurir o 
tema, tampouco a de nos arvorarmos nas condições de orientadores.

O que se pretende, em verdade, é descortinar a realidade até aqui vivenciada 
como titular de uma das Promotorias Agrárias e contribuir para que possamos, jun-
tos, debelar, ou minorar, os efeitos nefastos da má distribuição de terra em nosso 
país, ausência de políticas públicas efetivas que fixem o homem no campo e a plena 
e completa aplicação da função social da terra, como determina a Constituição Fe-
deral.

Colocando-nos à inteira disposição de todos, subscrevemo-nos com a cer-
teza de que somos, sim, capazes de contribuir para o fortalecimento de uma 
sociedade mais justa e igualitária.

HAROLDO PAIVA DE BRITO
Promotor de justiça da Capital

Titular da 38° PJESP em Conflitos Agrários

LÍGIA RIBERIO RAMOS CALDEIRA
Funcionária da 38ª Promotoria Especializada da Capital

TYSON REGIS CARDOSO
Assessor da 38ª Promotoria Especializada da Capital






