
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECOMENDAÇÃO CNMP n° …. , de …. de  ….. de 2017. 

Dispõe  sobre  a  necessidade  de  especialização  de

órgãos  do  Ministério  Público  para  a  atuação  nos

conflitos coletivos agrários e fundiários. 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de suas

atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, da Constituição da República Federativa do

Brasil  de  1988 e  com fundamento  nos  artigos  147 e  seguintes  do  Regimento  Interno do

Conselho Nacional do Ministério Público - RICNMP, nos autos da Proposição n°___ , julgada

na ... Sessão Extraordinária, realizada em 2017; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é garantia constitucional fundamental

de acesso à justiça (arts. 3º, 5º, § 2º, 127 e 129, todos da CF/1988), sendo imprescindível o

aprimoramento da sua atuação jurisdicional e extrajurisdicional;

CONSIDERANDO o processamento neste Conselho Nacional do Ministério Público

do Feito nº 0.00.000.001083/2008-10, instaurado em decorrência de pedido de providências

do então Ouvidor Agrário Nacional e após amplos debates, em especial, em eventos do Fórum

Nacional para Monitoramento e Resolução dos Conflitos Fundiários do Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), que culminou com decisão unânime, no sentido de reconhecer a necessidade de

expedição de Recomendação aos Ministérios Públicos  dos Estados,  Ministério  Público do

Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Federal, para que, respeitada a respectiva

autonomia, observadas as especialidades e a Lei de Responsabilidade Fiscal, implementassem

Procuradorias  e  Promotorias  de  Justiça  Especializadas  em Conflitos  pela  Posse  da  Terra

Rural;
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CONSIDERANDO  o  teor  da  Carta  de  Brasília,  aprovada  em 22.09.2016,  no  7º

Congresso  de  Gestão  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  pelas  Corregedorias

Nacional e dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, que consagra diretrizes voltadas

para a efetividade social do Ministério Público;

CONSIDERANDO  previsão  expressa  da  intervenção  obrigatória  do  Ministério

Público nos conflitos coletivos pela posse da terra rural (art. 82, III, do Código de Processo

Civil de 1973), comando ora vigente no art. 178, III, do Novo Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO que a macrodestinação do Ministério Público brasileiro operada

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a divisão de suas atribuições

constantes nas leis orgânicas e em normas administrativas internas devem ser interpretadas e

concretizadas visando o fortalecimento da atuação do Ministério Público no plano da defesa

dos direitos fundamentais, individuais ou coletivos, sendo a especialização de seus órgãos

medida  salutar  à  efetividade  da  atuação  ministerial,  destacando-se  suas  atividades  de

prevenção e mediação em conflitos coletivos;

CONSIDERANDO que, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, a solução

consensual dos conflitos e controvérsias por intermédio da mediação, da conciliação e de

outras técnicas de resolução consensual, passou a ser dever do Estado (art. 3º, §2º, NCPC),

sendo,  agora,  a  mediação  de  observância  obrigatória  nos  conflitos  coletivos  fundiários,

gerando,  inclusive,  a  invalidação dos  respectivos  processos nos  quais  a mediação não foi

objetivamente  realizada,  obtida  ou  nos  quais  não  foi  tentada  exaustivamente  a  solução

consensual;

CONSIDERANDO que o  art.  3º,  §3º,  do  NCPC prescreve  que  “a  conciliação,  a

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso

do  processo  judicial”,  sendo  dever  do  Estado,  por  seus  Poderes,  Instituições  e  Órgãos,

oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios
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consensuais, como a mediação e a conciliação;

CONSIDERANDO  que  o  acesso  à  terra  é  elemento  estruturante  do  Princípio  da

Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da CR/1988), norteador do Estado Democrático de

Direito da República Federativa do Brasil,  que se efetiva através de direitos fundamentais

como o direito à propriedade (art. 5º, caput, CR/1988), à moradia, ao trabalho, à alimentação,

à  saúde,  à  educação,  dentre  outros  (art.  6º,  CR/1988),  todos  inseridos  nos  conflitos

sociojurídicos rurais; 

CONSIDERANDO  que  o  estado  brasileiro  vem  sistematicamente  descumprindo

deveres atinentes ao Princípio da Dignidade Humana, em especial, o de efetivar a Política da

Reforma Agrária (art. 184, CR/88), deixando de velar pelo cumprimento da função social da

propriedade  (art.  186,  CR/1988),  o  que  tem gerado  e  potencializado  conflitos  agrários  e

fundiários por todo território nacional, com crescente quadro de tensão e de ocorrências de

violência no campo.

Resolve, respeitada a autonomia das Unidades do Ministério Público da União e dos

Estados  e  observada  a  disponibilidade  orçamentária  e  financeira,  expedir  a  seguinte

RECOMENDAÇÃO:

Art. 1.º As Administrações Superiores das Unidades do Ministério Público da União e dos

Estados criarão e/ou implantarão Procuradorias e Promotorias de Justiça especializadas em

conflitos coletivos pela posse da terra rural e defesa da função social da propriedade (art. 178,

III, do NCPC).

§1º  -  Em  situações  nas  quais  não  se  identifique,  de  imediato,  quantitativo  de  conflitos

suficiente à criação de tais órgãos, serão adotadas medidas para garantir a designação especial

de membros do Ministério Público para a atuação, cumulativa com outras atribuições afins,

nos conflitos coletivos pela posse de terra rural.
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§2º  -  O  órgão  criado  ou  membro  designado  deverá  atuar  com  a  mais  ampla  atribuição

territorial  no  contexto  das  respectivas  Unidades  do  Ministério  Público  da  União  e  dos

Estados,  em simetria  com o  disposto  no  art.  126  e  parágrafo  único,  da  Constituição  da

República Federativa do Brasil de 1988.

§3º - O Princípio da Função Social da Propriedade Rural, insculpido no art. 186, da CR/1988,

assim como os institutos do Direito Agrário, orientarão a criação e a atuação das unidades

especializadas descritas nesta Recomendação.

Art. 2.º Para conferir maior efetividade social à atuação do Ministério Público e, considerando

o Princípio da Unidade institucional e o que prevê a Recomendação CNMP nº 57, de 5 de

julho de 2017, que dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério  Público junto aos

Tribunais, as Unidades do Ministério Público implantarão, quando for possível, essa mesma

especialização quanto à atuação do Ministério Público nos Tribunais. 

Art.  3.º A especialização de que trata a presente Recomendação (art.  178, III,  do NCPC),

observará, em especial, os seguintes princípios e procedimentos:

I – o princípio da função social da propriedade, com o comparecimento nas áreas de conflito,

zelando pelo cumprimento cumulativo de seus vetores, consoante o prescrito no  art. 186 e

incisos, da Constituição Federal;

II – atuação preventiva no sentido de garantir a paz no campo, com o fim de coibir atos de

violência,  valendo-se,  inclusive,  da instauração dos  procedimentos  legais  pertinentes  e  de

outras medidas para assegurar os direitos humanos dos rurícolas acampados e/ou assentados e

a implementação dos planos de desenvolvimento sustentável dos assentamentos;

III  – priorização da resolução consensual  dos conflitos  e  controvérsias,  com a adoção da

mediação e de outras técnicas adequadas para a resolução negociada do litígio jurisdicional ou

extrajurisdicional que envolve conflito ou controvérsia pela posse de terra;

IV – atuação planejada,  amparada em programa e em projetos executivos voltados para a

defesa dos direitos humanos e da função social da propriedade;

V – adoção de todas as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias para evitar ou minorar

o uso da força e/ou da coerção estatal na solução do conflito ou controvérsia;
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VI  –  realização  de  audiências  públicas,  de  reuniões  e  a  adoção  de  outras  medidas  que

permitam a adequada manifestação dos envolvidos no conflito ou controvérsia;

VII – desenvolvimento de ações conjuntas com poderes, órgãos e instituições públicas, bem

como com entidades da sociedade civil, no sentido da prevenção, mediação e resolução dos

conflitos agrários e fundiários, assim como da criação de varas especializadas, nos termos do

art. 126 da Constituição Federal.

Art.  4.º  Unidades do Ministério Público da União e dos Estados, por intermédio das suas

Escolas Institucionais e/ou Centros de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional, realizarão de

cursos,  palestras  e  publicações,  com conteúdo  multidisciplinar,  sobre  Direito  Agrário  e  a

Questão Agrária no Brasil.

Parágrafo  único.  A  participação  em  cursos,  palestras  e  publicações  sobre  a  temática

mencionada  no  caput  deste  artigo  serão  consideradas  para  provimento  dos  cargos  ou

designação especial de que trata o artigo 1º caput e respectivo § 1º desta Recomendação.

Art.  5.º  Para  fins  de  implementação  das  diretrizes  desta  Recomendação,  preservadas  a

independência funcional e a autonomia das Unidades do Ministério Público, a Corregedoria

Nacional  deste  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  com  o  apoio  das  respectivas

Corregedorias,  adotará todas as medidas cabíveis, inclusive a formalização de Acordos de

Resultado junto às Administrações Superiores das Unidades do Ministério Público.

Art.  6º. Aplica-se esta Recomendação, no que for compatível,  aos conflitos coletivos pela

posse de imóvel urbano.

Art. 7.º Esta Recomendação produzirá efeitos a partir da sua publicação. 

Brasília-DF, … de ……… 2017.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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J U S T I F I C A Ç Ã O

A questão posta em análise,  objeto de intensos debates entre operadores do

direito e no meio acadêmico, envolvendo a institucionalidade e representantes de entidades

civis, já foi objeto de decisão unânime deste Colegiado, quando do julgamento do Processo nº

0.00.000.001083/2008-100.

Entretanto, não houve a expedição da respectiva Recomendação. 

Nesse  ínterim,  pouco  se  avançou  na  seara  da  especialização  do  Ministério

Público  brasileiro  nas  questões  agrárias  e  fundiárias,  embora  se  anuncie  processo  de

aperfeiçoamento  e  construção  de  uma  Instituição  voltada  para  a  inclusão  social,  onde

prepondera o enfoque resolutivo de atuação.

Por seu turno, há também inequívoco processo de acirramento dos conflitos no

campo,  com a retomada da prática de graves infrações penais,  notadamente as tipificadas

como homicídio,  vitimando,  inclusive,  grupo de  trabalhadores  rurais,  configurando o que

ordinariamente se chama de “chacina”.

O crescimento do chamado agronegócio, a par dos benefícios econômicos para

o País, tem levado ao correspondente aumento da demanda por terras, contribuindo também

para a intensificação dos conflitos.

De ressaltar  que,  desde  o  ano  de  1996 (art.  82,  III,  do  CPC de  1973),  há

previsão de intervenção obrigatória do Ministério Público nos conflitos coletivos pela posse

da terra  rural,  norma esta  também contemplada no art.  178,  III,  do NCPC, agora com o

acréscimo dos conflitos urbanos.

Pelo exposto, torna-se indeclinável o posicionamento deste Conselho Nacional

do Ministério Público no sentido de fazer implementar a Decisão Colegiada anterior, que, à

unanimidade,  já  reconhecia  a  necessidade  da  expedição  de  recomendação  visando  a

especialização do Ministério Público brasileiro nas questões agrárias/fundiárias.
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Por  tal  razão,  apresento  a  proposição  para  que,  na  forma  regimental,  seja

apreciada.

Brasília, 25 de julho de 2017

FÁBIO GEORGE CRUZ DA NÓBREGA

Conselheiro Nacional

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
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