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O MINISTÉRIO PÚBLICO E A QUESTÃO AGRÁRIA

THE PUBLIC MINISTRY AND THE AGRARIAN QUESTION

LA FISCALÍA Y LA CUESTION AGRARIA

Resumo: 

O Ministério Público aumentou imensamente seu campo de atua-

ção após a Constituição Federal de 1988, portanto se faz neces-

sário ampliar a discussão acerca do envolvimento do órgão quanto

aos direitos coletivos e difusos, em especial quanto à questão agrá-

ria brasileira. O órgão ministerial, hodiernamente, não figura so-

mente como parte do aparelho estatal, há ainda um engajamento

dentro da sociedade civil. Nessa seara, é imprescindível compreen-

der e averiguar seu desempenho específico no tocante a um dos

maiores problemas nacionais.

Abstract:

The Public Ministry vastly increased their acting areas after the

Constitution of 1988, so it is necessary to broaden the discussion

about organ involvement with the collective and difuse rights, espe-

cially with brazillian’s agrarian issue. The Public Ministry, in our

times, not figure only as part of the state apparatus, there is still a

commitment within civil society. After all, it is essential to understand

and assess their specific performance in relation to a major national

problems.

Resumen:

La fiscalía aumentó enormemente su campo de actuación después

de la Constitución de 1988, por lo tanto, es necesario ampliar el de-

bate sobre la participación de la institución en relación a los dere-

chos colectivos y difusos, especialmente la cuestión agraria. El
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cuerpo ministerial, en nuestros tiempos, no sólo figura como parte

del aparato del Estado, todavía hay un compromiso de la sociedad

civil. En ese ámbito, es fundamental entender y evaluar su desem-

peño específico en relación con uno de los principales problemas

nacionales.
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INTRODUÇÃO

              A história recente do Ministério Público inicia-se na Consti-
tuição Federal de 1988. O projeto de um Estado social voltado à pro-
moção do bem comum fez com que o constituinte reconhecesse,
nesse órgão, outra via de acesso à sociedade, de modo que o Mi-
nistério Público foi habilitado à representação de interesses e valores
democráticos.
              O novo perfil político-institucional trazido pela atual Consti-
tuição definiu o papel do órgão como defensor do regime democrá-
tico, da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, de forma que este foi instrumentalizado para tais fins
(CR, artigo 127, caput).
              Nesse contexto, esse novo perfil introduziu normas de ca-
ráter constitucionais que antes eram somente infraconstitucionais. A
legitimação quanto à tutela genérica dos interesses difusos e coleti-
vos, consumidor e patrimônio cultural são ampliações, haja vista que
anteriormente era restrita ao meio ambiente.
              A Constituição inova ao instituir ao Ministério Público o dever
de zelar pelo efetivo respeito dos poderes e dos serviços de relevân-
cia pública aos direitos constitucionalmente assegurados; defesas
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dos direitos e interesses dos povos indígenas, bem como o controle
externo da atividade policial. No que se refere à instrumentalização
a fim de proporcionar a efetividade da busca desses deveres, a
Constituição possibilitou eficácia ao órgão por meio do poder inqui-
sitório e de notificação, do inquérito civil e da ação civil pública.
              A independência do Ministério Público também foi objeto da
nova ordem constitucional, uma vez que o órgão está abarcado como
“Das funções essenciais à Justiça” e o texto o define como instituição au-
tônoma e independente, desvinculada do Executivo, do Judiciário e do
Legislativo. Quanto à independência,há que se mencionar a autogestão
da instituição com autonomia funcional, administrativa e financeira. Sa-
lientam-se também as garantias constitucionais de seus membros,como
a vitaliciedade, a inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios.
              O fator essencial a ser destacado é a evolução gradativa do
órgão para um defensor dos interesses indisponíveis da sociedade,
de maneira que há desvinculação do Estado-administração. Essa
mudança reflete, ademais, uma alteração na conjuntura organiza-
cional da sociedade brasileira.
              O “novo” Ministério Público não se limita ao processo judi-
cial, porquanto se tornou algo além do agente processual de outrora
para atuar também como articulador e fiscalizador das políticas pú-
blicas, na tutela de interesses transindividuais e dos direitos funda-
mentais da cidadania.
              A análise de enquadramento do Ministério Público, atual-
mente, o coloca, em parte, como integrante da sociedade civil, visto
que está desvinculado do aparelho coercitivo do estado, ou seja, do
sistema burocrático responsável pelo domínio via coerção.

A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL

              A questão agrária brasileira contemporânea é ligada ao con-
ceito de frente de expansão e frente pioneira, de modo que a maior
parte dos conflitos existentes encontra-se nessas regiões.
              As frentes se distinguem em decorrência da enorme atração
populacional, de forma que propiciam o contato de diferentes povos,
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etnias e culturas. Os habitantes que já ocupavam a fronteira (índios,
caipiras, cablocos, etc.) vivem um tempo histórico distinto daqueles
imigrantes que chegam ao local, destarte esses tempos diferentes
ocasionarem um grande choque cultural, político e econômico.
              Na fronteira, o camponês ainda vive relações econômicas,
concepções de mundo e de vida centradas na família e na comuni-
dade rural, que persistem adaptadas e atualizadas desde tempos
pré-capitalistas. Ele, que ainda está mergulhado na realidade de re-
lações sociais que sobrevivem do período colonial, se descobre con-
frontado com formas tecnologicamente avançadas de atividade
econômica do mundo do satélite, do computador, da alta tecnologia.
              É subjugado por formas de poder e de justiça que se pau-
tam por códigos e interesses completamente distanciados de sua
realidade aparentemente simples, que mesclam diabolicamente o
poder pessoal do latifundiário e as formas puramente rituais de justiça
(MARTINS, 1997, p. 16).
              Esse choque implica espaço para uma enormidade de con-
flitos das mais variadas causas, principalmente quanto ao domínio
da terra. Na frente de expansão os conflitos são ainda mais intensos,
por se tratar de um sistema de produção voltado à economia de ex-
cedentes para a produção com foco na subsistência e subsidiaria-
mente para a troca de produtos que excedam as necessidades de
consumo do produtor.
              A frente pioneira, por outro lado, representa o avanço do ca-
pital sobre “novos territórios”, de modo que o capitalista produza para
o mercado com a utilização de máquinas, implementos agrícolas e
técnicas avançadas de produção.
              Essa frente pioneira também traz consigo diversos outros
conflitos, haja vista que há, nessa frente, um forte componente ideo-
lógico que afirma levar a modernização de áreas subutilizadas ou
improdutivas, de sorte que há desconsideração quanto às popula-
ções que atualmente habitam esses locais.
              A grande mudança abarcada pela frente pioneira reside no
fato que a terra não é ocupada, e sim comprada. Nessa seara, a terra
passa a ser um equivalente de capital e a ser vista como uma mer-
cadoria por meio da qual o sujeito realiza suas operações negociais.
              O avanço da frente pioneira sobre a frente de expansão gera
conflitos abrangendo as populações de ambas as frentes, de forma
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que, ao coexistirem simultâneas condições de fronteira no mesmo
espaço, surgem os conflitos entre os latifundiários e os camponeses,
entre os capitalistas e os latifundiários e vários outros.
              A análise direcionada da questão agrária brasileira apresen-
tada tem por objetivo destacar as regiões com o maior número de
conflitos agrários existentes no país, porquanto lá se encontram os
problemas mais graves e violentos que servirão de escopo para o
trabalho e para a atuação do Ministério Público nesse tema.

AS POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA IMPLEMENTAÇÃO

              A conexão existente entre o Ministério Público e a questão
agrária perpassa pelas políticas públicas instituídas e suas formas
de implementação, de sorte que as políticas públicas não estão liga-
das isoladamente a uma gestão governamental, visto que estão su-
jeitas ao controle jurídico.
              O governante dispõe de recursos para realizar a alocação
desses ativos, todavia, não há uma liberdade absoluta do adminis-
trador. Na verdade, o governante e seus órgãos são submetidos a
um controle jurisdicional dos atos administrativos quando estiverem
diretamente vinculados a escolha de caráter político. Nessa seara,
cabe ao Judiciário a tarefa de dirimir os conflitos e fiscalizar a aplica-
ção do ordenamento jurídico sem se subordinar a controles por parte
dos demais poderes no exercício de sua função típica.
              A Administração Pública possui natureza dinâmica, haja
vista o exercício contínuo de suas atribuições a fim de manter a
ordem pública, assegurar os serviços essenciais, garantir a proteção
dos indivíduos e do próprio Estado contra ações internas e externas.
Nesse sentido, é notório que a Administração torna-se uma potencial
infratora da lei.
              Primeiramente, a Administração procura atender aos pedidos,
constantemente mutáveis, da população, de modo que a presteza e
precisão do agente público na realização do serviço nem sempre con-
segue ser satisfatória. Isso enseja a prática de atos em desconformi-
dade com o Direito, pois ferem direitos ou interesses sociais.
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              Ademais, a Administração, muitas vezes com mau uso do
Poder Discricionário, excede os limites de sua competência ou, em
casos ainda piores, sofre com casos de favorecimento, corrupção e
danos ao erário. Essas hipóteses - contrárias aos princípios da lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - justifi-
cam e orientam a utilização dos meios de controle da Administração
Pública com o objetivo de coibir tais abusos e anular os atos viciados.
              A grande celeuma quanto ao controle dos atos administra-
tivos pelo Judiciário reside naqueles decorrentes do Poder Discricio-
nário, uma vez que é pacífico o entendimento do controle jurisdicional
irrestrito aos atos vinculados. No início não se admitia a revisão de
atos discricionários pelo Judiciário, pois havia o entendimento de que
o Juiz substituiria o lugar do administrador público.
              A evolução do Direito e de sua forma de aplicação trouxe o
entendimento que o ato administrativo, independentemente de sua
classificação, vincula-se aos seus elementos, portanto, o ato editado
com a não observância de qualquer um desses elementos nasce vi-
ciado. Hodiernamente, é admitido o controle dos atos classificados
como discricionários, conquanto não se adentre no mérito, uma vez
que ali reside a essência da discricionariedade.
              A conveniência e a oportunidade são o núcleo do ato discri-
cionário, por conseguinte inatingível pelo Judiciário segundo a posi-
ção majoritária. Ocorre que o mérito do ato se relaciona com o objeto
e com o motivo do ato administrativo, logo, não estão no plano dos
elementos essenciais desse tipo de ato e são passíveis de controle
jurisdicional.
              Nessa conjuntura, o Ministério Público aparece como órgão
capaz e encarregado de defender e preservar a ordem jurídica por
meio do uso de postulação perante o Judiciário. Ao versar sobre bens
estatais, a legitimidade de atuação do órgão se encontra presente
em decorrência do prejuízo e pelo atentado à moralidade da vida pú-
blica pressuposta. Por outro lado, ao tratar-se de atos ilegítimos, sem
abarcar aspectos propriamente patrimoniais, tecnicamente não ha-
veria justificativa plausível para ensejar uma demanda, já que apenas
um grave dano de interesse social ensejaria legitimidade para a mo-
vimentação do órgão em busca da defesa social.
              A fundamentação do raciocínio exposto anteriormente consiste
na tese de que o órgão ministerial existiria para a defesa do interesse
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social, ainda que sejam direitos individuais, porém necessariamente
indisponíveis. Quanto a essa atuação do Ministério Público, parte da
doutrina defende que o poder constituinte visou atribuir o caráter de
Ombudsman ao órgão, visto que nenhum outro Ministério Público
possui tantas atribuições.
              A atuação do Ministério Público na fiscalização das políticas
públicas é possível em virtude da independência político-jurídica da
instituição perante os demais poderes, já que o órgão ministerial é
vinculado à hierarquia proveniente dos Direitos Fundamentais para
a instauração das políticas públicas, de modo que judicialmente está
admitido a atuar na função de “instaurador da ordem jurídica demo-
crática”.

A QUESTÃO AGRÁRIA E O MINISTÉRIO PÚBLICO

              O Ministério Público aumentou imensamente sua atuação
quanto à questão agrária, principalmente nos casos referentes às
práticas antiambientais e no tocante à política agrária. A instituição
tem buscado promover a agricultura sustentável, a reforma agrária
e um melhor desempenho estatal para possibilitar o alcance de tais
objetivos.
              A depredação socioambiental é um efeito colateral da agri-
cultura moderna, visto que o atual padrão produtivo estabelecido com
base na monocultura, na exploração excessiva da terra, no uso abu-
sivo de fertilizantes químicos e de agrotóxicos com enorme poder
biocida tem causado grandes danos ambientais.
              A agricultura moderna está em xeque. O padrão de produ-
ção agrícola hoje hegemônico é insustentável do ponto de vista so-
cioambiental. Seus fundamentos estão em processo de revisão e já
se fala em um novo padrão. Impõe-se, com urgência, um novo mo-
delo que concilie a produção, a conservação ambiental e a viabili-
dade econômica da agricultura (EHLERS, 1996, p. 106).
              A Constituição Federal de 1988 é vista como uma constitui-
ção verde pelo fato de englobar institutos protetivos ao meio am-
biente em seu texto. A ordem econômica nacional deve ser fundada
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nos ditames da justiça social, de sorte que seja observado o princípio
da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente (ar-
tigo 170, caput, incisos III e VI, da CF).
              No patamar infraconstitucional a Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981) conceitua os termos:
meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição e re-
cursos ambientais. Tais conceitos, segundo esta lei, visam à compa-
tibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação
da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.
              A Lei da Política Agrícola (Lei Federal nº 8.171/1991) funda-
menta-se nos princípios de interesse público, de forma que seja cum-
prida a função social e econômica da propriedade. Estabelece ainda
como instrumentos da política agrícola a proteção do meio ambiente,
a conservação e recuperação dos recursos naturais.
              A Lei da Reforma Agrária (Lei Federal 8.629/1993) também
abarca o condão protetivo ao meio ambiente, de modo que estabe-
lece como critérios da função social da propriedade o aproveitamento
racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e a preservação do meio ambiente.
              O ordenamento jurídico pátrio, conforme visto anterior-
mente, está bem municiado para propiciar o desenvolvimento sus-
tentável na agricultura brasileira, contudo, é por meio do inquérito
civil, do compromisso de ajustamento de conduta e da ação civil pú-
blica (Lei Federal nº 7.347/1985) que norteiam os instrumentos jurí-
dicos processuais cabíveis ao Ministério Público.
              A adequada utilização da propriedade é tão importante
como o direito de acesso à propriedade. No caput do artigo 5º da
Carta Magna, a referência à “propriedade” é empregada como sinô-
nimo de bem e versa sobre o direito fundamental à propriedade. Esse
direito é guiado pelo princípio da universalidade, de sorte que cabe
ao Estado, por meio de políticas públicas, diminuir as desigualdades
na distribuição de renda e assegurar a todos o acesso à propriedade.
              A função social da propriedade estabelece um vínculo com
o desenvolvimento da relação de propriedade, de forma que origina
o conteúdo social dessa relação. O uso da propriedade deve produzir
resultados vantajosos para a sociedade, conquanto também haja be-
nefícios privados.
              O princípio da função social da propriedade é basilar para o
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emprego da reforma agrária, porquanto estabelece elementos eco-
nômicos, ambientais e sociais a serem cumpridos pelo proprietário.
Nesse contexto, a dissociação de qualquer um desses elementos
enseja a utilização da propriedade para a reforma agrária.
              O Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponí-
veis (artigo 127, caput, CF), tem a obrigação de incluir-se como força
social hábil para a realização de uma democracia de massas, a fim
de difundir e representar os valores democráticos e fazer operar os
direitos sociais, coletivos e difusos.
              A concretização de uma democracia de massas no Brasil
perpassa obrigatoriamente por uma profunda reorganização da es-
trutura fundiária, de modo que se torna necessário uma política de
reforma agrária abrangente, consoante o disposto no texto constitu-
cional (artigos 184 a 191).
              Nessa seara, a atuação do Ministério Público se dá de três
formas: a) defesa do interesse difuso à reforma agrária; b) fiscaliza-
ção do cumprimento dos Planos de Desenvolvimento dos Assenta-
mentos (PDAs) e dos Planos de Desenvolvimento Sustentável dos
Assentamentos (PDSs); intervenção como custos legis nos proces-
sos que versam sobre litígios coletivos pela posse da terral rural
(GOULART, 2013).
              Para a defesa do interesse difuso à reforma agrária, o órgão
ministerial deve instaurar o inquérito civil quando ocorrer omissão da
União no dever de desapropriar imóvel que não cumpre a função so-
cial e na averiguação desse descumprimento pelo proprietário do
imóvel. Eventualmente, cabe ao Ministério Público que preside o in-
quérito recomendar ao INCRA a abertura de processo administrativo
de desapropriação, e, em caso de resposta negativa, deverá ajuizar
ação civil pública para a condenação da União na obrigação de fazer
a desapropriação e o assentamento nessas áreas.
              Quanto ao acompanhamento e fiscalização dos Planos de
Desenvolvimento dos Assentamentos, o órgão ministerial deve ins-
taurar inquérito civil quando ocorrer descumprimento desses planos,
principalmente no que se refere ao suporte técnico e financeiro aos
assentados e às práticas antiambientais. 
              Cabe ao membro do Ministério Público que preside o inqué-
rito seguir um de dois caminhos possíveis. O primeiro: caso o Plano
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esteja adequado, deverá recomendar ao órgão público implementa-
dor e/ou à representação dos assentados a observância dos termos
do Plano e de práticas consentâneas com padrões de produção so-
cial e ambientalmente sustentáveis, compatíveis com os princípios
que informaram uma política democrática de reforma agrária. No
caso de não atendimento da recomendação, poderá pleitear, perante
o Poder Judiciário, por meio de ação civil pública, a condenação dos
interessados em obrigações de fazer ou de não fazer que garantam
o cumprimento do plano. O segundo: caso os termos do Plano não
estejam adequados, deverá propor compromisso de ajustamento de
conduta com o objetivo de promover a sua adequação socioambien-
tal. Firmado o compromisso e descumprido, deverá executá-lo judi-
cialmente. No caso de não aceitação da proposta, deverá pleitear, via
ação civil pública, a condenação dos interessados na obrigação de
fazer as adequações socioambientais do plano (GOULART, 2013).
              A intervenção do Ministério Público, como custos legis, nas
ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural é obri-
gatória conforme o artigo 82, inciso III, do CPC. A participação do órgão
deve acontecer desde o início do processo, antes mesmo de eventual
apreciação de pedido liminar.
              Essa função interventiva reflete uma mudança no trata-
mento dos conflitos coletivos pela posse da terra rural, de sorte que
ocorre o reconhecimento da complexidade social, política e jurídica
do tema. Há uma finalidade de publicização desse processo, assim
como do regime jurídico da propriedade e da posse da terra.
              A intervenção do órgão ministerial nas ações possessórias
envolvendo conflitos coletivos pela posse da terra rural é compreen-
dida sob dois aspectos: a) a posse que merece proteção jurídica é
aquela que, nos termos do Código Civil, seja justa e de boa fé, e aquela
que, em razão da Constituição da República e das leis que regula-
mentam a matéria, recaia sobre terras que cumpram a função social,
em todos os seus elementos (econômico, ambiental e social), esca-
pando da possibilidade de servir à reforma agrária; b) o ônus de provar
que a posse carente de proteção judicial recai sobre terra que cumpra
com sua função social é do autor. (GARRIDO DE PAULA, 1997)
              Insta salientar que, nesse tipo de processo, o interesse pú-
blico a ser protegido não está apenas no rol dos interesses privativos
das partes em demanda, uma vez que a publicização do regime
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jurídico da propriedade e posse rural torna o processo subordinado
também ao interesse social.

CONCLUSÃO

              O novo perfil político-institucional do Ministério Público tra-
zido pela atual Constituição fez com que houvesse a mudança do
órgão para um defensor dos interesses indisponíveis da sociedade,
de maneira que há desvinculação do Estado-administração.
              As novas atribuições do órgão ministerial fizeram com que
este não ficasse limitado ao processo judicial, já que se tornou algo
além do agente processual de outrora para atuar também como ar-
ticulador e fiscalizador das políticas públicas, na tutela de interesses
transindividuais e dos direitos fundamentais da cidadania.
              A frente de expansão e a frente pioneira são os locais com
o maior número de conflitos no espaço agrário, portanto, lá se en-
contra o lugar ideal para uma atuação mais contundente do órgão
ministerial.
              Com o intuito de analisar a atuação do Ministério Público
quanto à questão agrária, é imperioso observar as políticas públicas
e sua implementação. Assim, a Administração Pública como poten-
cial infratora da lei pode ser fiscalizada pelo órgão ministerial, uma
vez que essa instituição possui independência político-jurídica e é
vinculada à hierarquia proveniente dos Direitos Fundamentais.
              No tocante à atuação específica do Ministério Público
quanto à questão agrária, Marcelo Pedroso Goulart sintetiza a atua-
ção do órgão, que se dá de três formas: a) defesa do interesse difuso
à reforma agrária; b) fiscalização do cumprimento dos Planos de De-
senvolvimento dos Assentamentos (PDAs) e dos Planos de Desen-
volvimento Sustentável dos Assentamentos (PDSs); intervenção
como custos legis nos processos que versam sobre litígios coletivos
pela posse da terral rural.
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