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NOTA TÉCNICA Nº 01/2021/SADH/SEDIHPOP
EMENTA:
Comissão
Estadual
de
Prevenção à Violência no Campo e na
Cidade. Arguição de inconstitucionalidade
por suposta violação ao artigo 6º da
Constituição Estadual. Fundamentação
improcedente.
REF.: Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº:
0800260-59.2021.8.10.0000,
em
trâmite no TJMA.

1 – DA SÍNTESE PROCESSUAL
A OAB/MA ajuizou ação para reconhecimento de suposta
“inconstitucionalidade de Parte da Lei Estadual n.º 10.246, de 29 de maio de 2015, no
trecho em que torna obrigatória a prévia ciência: pelo Poder Executivo (no caso a
Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Maranhão), à Comissão
Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade – COECV, de requisição
de força policial para cumprimento de mandados de reintegração/manutenção de
posse”, argumentando, em suma, que “afronta diretamente o contido no artigo 6.° da
Constituição Estadual, ao OBSTAR A EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
mormente as de natureza urgente, invadindo funcionalmente a competência do Poder
Judiciário” (ID 8990749).
Requereu, ainda, concessão de medida liminar para suspensão “da
referida parte da Lei n.º 10.246/2015”, sem, contudo, especificar qual artigo da lei é
objeto do pedido liminar que, em tese, violaria o artigo 6º da Constituição do Estado
do Maranhão.
Os autos foram distribuídos para o Desembargador José Luiz Oliveira
de Almeida, que determinou a notificação da ALEMA, para manifestação (ID 9021284).
A ALEMA peticionou requerendo a notificação do Estado do Maranhão e
enfatizou que “em momento algum a Lei nº 10.246/2015 condiciona a utilização da
Polícia Militar no cumprimento de ordens possessórias a análises discricionárias da
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então criada Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade”,
pugnando, ao final, indeferimento do pedido de medida cautelar (ID. 9177229).
O Desembargador Relator Substituto, Des. José de Ribamar Froz
Sobrinho, determinou a notificação do Estado do Maranhão, para manifestação (ID
9209212).
É o relatório.
2 – BREVE HISTÓRICO E RESULTADOS DA COECV
A Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade
– COECV – teve início das atividades em agosto de 2015, a partir da publicação da
Lei Estadual n.º 10.246/2015, criada com o intuito de reduzir a violência em áreas de
conflitos possessórios nas zonas urbanas e rurais. O Decreto Estadual n.º
31.048/2015, que regulamenta a Lei, impõe a obrigatoriedade da Polícia Militar do
Maranhão comunicar à COECV sempre que houver uma decisão judicial de
manutenção/reintegração de posse com requisição de uso de força policial.
O colegiado passou a ser composto, conforme previsto na Lei, por 11
membros fixos: SEDIHPOP, SSP, SECID, SAGRIMA, ITERMA, CGPMMA, DPE e 04
entidades da sociedade civil indicadas pelo Fórum Estadual de Direitos Humanos do
Maranhão, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Comissão Pastoral da
Terra, FETAEMA e a União por Moradia Popular. Além desses, outros órgãos e
entidades passaram a acompanhar e participar regularmente das discussões do
colegiado na condição de membros convidados, como o Ministério Público Estadual,
a Corregedoria de Justiça do TJMA, a Secretaria de Agricultura Familiar e a Secretaria
de Igualdade Racial.
A partir das previsões legais que fundamentam a atuação da Comissão
e da posterior publicação do primeiro regimento interno da Comissão, em abril de 2016,
o mecanismo passou a ser responsável por se manifestar a respeito do Estudo de
Situação produzido pela PMMA, verificando a possibilidade de fazer uma mediação
entre os envolvidos no conflito possessório de natureza coletiva e consolidada.
Quando da criação da Comissão, havia 296 ordens judiciais de
reintegração/manutenção de posse pendentes de cumprimento pelo Estado do
Maranhão. Conforme dados do último relatório, publicado em 2020, a Comissão
recebeu ao todo 641 processos, dos quais somente 139 se encontravam ativos e em
andamento de tratativas de mediação de conflitos. Em termos percentuais, 78% dos
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casos recebidos pela Comissão estavam arquivados conforme se demonstra no
gráfico abaixo:

Fonte: Relatório 2019 da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na
Cidade (MARANHÃO, 2020).

O dado acima ganha contornos mais relevantes quando verificado que
há um crescimento exponencial no número de decisões judiciais de
reintegração/manutenção de posse emanadas com requisição de força policial para
auxílio no cumprimento. Assim, frisa-se como um importante resultado a redução do
número de casos ativos em mais de 50% quando comparados o período 2015-2016
com o período 2015-2019 conforme demonstrado abaixo.

Fonte: Relatório 2019 da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (MARANHÃO, 2020).
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Dos 139 casos ativos, 130 são objeto, de fato, das ações mediação e
prevenção de conflitos. Os demais estavam em tramitação para despacho junto à
Secretaria de Segurança Pública por não alcançarem os critérios de atuação da
Comissão.
Assim, comparado com o ano de 2015, antes da criação da COECV,
havia 296 decisões judiciais de reintegração/manutenção de posse pendentes de
cumprimento pelo Poder Executivo Estadual sem a existência de qualquer
procedimento relativo à prevenção de violência e mediação de conflitos. Após a
criação da Comissão e ao final de quatro anos de trabalho, conforme os dados
apresentados, havia apenas 130 casos de conflitos coletivos em análise, o que
representa uma redução de 56% na quantidade de casos em análise pela
COECV.
Quando os dados acima são analisados em termos percentuais, tornase ainda mais visível o quanto é infundada qualquer alegação acerca de que as ações
da COECV representam óbice ao cumprimento de decisões judiciais. Analisado o
período 2015-2016, aproximadamente 67% das decisões judiciais com solicitação de
força policial estavam pendentes de análise.
Por sua vez, no período 2015-2019 após os trabalhos desenvolvidos
pela Comissão, essa porcentagem foi reduzida para 21,6% de casos que passam por
processo legalmente estabelecido com foco no cumprimento das decisões judiciais
em ações possessórias com a observância dos direitos humanos de todos os
envolvidos, incluindo proprietários, posseiros, requerentes, requeridos, ocupantes e
até mesmo os agentes públicos responsáveis pela execução e acompanhamento da
operação.
Outro ponto relevante de análise é o fato de que os casos que são objeto
das ações de mediação e prevenção de conflitos correspondem àqueles de maior
complexidade social, envolvendo grande número de famílias, populações
vulnerabilizadas socioeconomicamente e comunidades tradicionais:
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Fonte: Relatório 2019 da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (MARANHÃO, 2020).

Com o amadurecimento da Comissão ao passar dos anos, percebe-se
a sua consolidação como importante mecanismo de prevenção à violência e mediação
de conflitos possessórios no Estado. Como consequência, a atuação da Comissão
tem sido cada vez mais abrangente, contribuindo para solucionar pacificamente
conflitos de diversas naturezas, em todo o Estado, sob demandas de órgãos públicos,
instituições do sistema de justiça e entidades da sociedade civil.
Dentre suas vertentes de atuação, destaca-se a definição de trâmites
internos ao Poder Executivo – até então inexistentes - para o fornecimento de apoio
policial em auxílio ao cumprimento de decisões judiciais. Isto porque, por meio da Lei
nº 10.246/2015, do Decreto nº. 31.048/2015 e o regimento interno, constituem
procedimentos administrativos formais, públicos e passíveis de controle, pelas partes
interessadas e pelos órgãos integrantes do Sistema de Justiça.
Nesse ponto, cabe destacar que, conforme indicado no início deste item,
havia o acúmulo de 296 (duzentos e noventa e seis) decisões judiciais pendentes de
cumprimento sem qualquer justificativa objetiva.
Ou seja, mesmo sem a previsão de quaisquer ações de mediação
e prevenção à violência a serem realizadas nos casos coletivos de caráter
consolidado, ainda não havia garantia da concessão de forças policiais
imediatamente após a determinação judicial.
No que tange à relação com as forças policiais, destaca-se o papel da
Comissão no combate à violência institucional no momento do cumprimento de
decisões de reintegração de posse, conforme disciplina do parágrafo único do artigo
2º do Decreto Estadual n. 31.048/2015. Essa atuação ocorre desde o recebimento do
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Edifício Clodomir Millet – Bloco A, 2º Andar, Calhau
CEP: 65070-901 – São Luís/MA - e-mail: adjuntadh.sedihpop@gmail.com
c/c: gabinete.sedihpop@gmail.com

5

E-PROCESSOS
Nº________________

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR – SEDIHPOP

caso com a formulação das adequações necessárias no Estudo de Situação
produzido pela PMMA, perpassa o acionamento de órgãos responsáveis e o diálogo
com as partes e chega ao recebimento de denúncias de abusos e excessos cometidos
em ações de cumprimento de decisão de reintegração de posse, as quais são
submetidas para a instauração da competente investigação no âmbito dos órgãos
responsáveis, como a Corregedoria Geral de Segurança Pública.
Além da violência institucional, a Comissão também tem a importante
função de atuar como mecanismo de prevenção da violência em suas diversas formas,
por buscar minimizar os impactos negativos consequentes de uma decisão de
reintegração de posse, em observância aos direitos das partes e às determinações do
Manual de Diretrizes Nacionais para a Execução de Mandados Judiciais de
Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva. Quando da denúncia de alguma
violação de direitos humanos, a COECV também atua para articular a prevenção de
novos conflitos e a reparação de eventuais violências.
Durante os quase 5 anos de funcionamento, a COECV consolidou-se
como uma importante política pública para a prevenção da violência no campo na
cidade e mediação de conflitos possessórios no Estado. Reunindo importantes atores
especializados nas áreas relacionadas à política, constatam-se os seguintes impactos
no Estado do Maranhão:
● Redução do número de conflitos possessórios pendentes de manifestação do Estado: Como visto, comparado com 2015, ano de criação da
Comissão, houve uma redução de 56% na quantidade de casos pendentes
de análise por parte da COECV;
● A definição de trâmites internos ao Poder Executivo para o fornecimento de apoio policial em auxílio ao cumprimento de decisões judiciais: com a superveniência dos instrumentos legais relativos à Comissão
em conjunto com outras ações administrativas adotadas a partir de 2015,
o Estado do Maranhão passou a contar com procedimentos objetivos para
o devido uso de força policial em locais de conflitos coletivos pela posse da
terra. As medidas resultaram na maior eficiência e celeridade no cumprimento das decisões judiciais, considerando que, em áreas coletivas e consolidadas, a utilização de força policial é precedida de diálogo e tentativa
de construção de soluções pacíficas.
● Prevenção à violência institucional no cumprimento de ordens de
reintegração de posse: A Comissão impacta diretamente na prevenção
aos excessos na atuação de agentes públicos, notadamente em relação ao
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nitora a regular atuação das forças de segurança, em conformidade ao Manual de Diretrizes Nacionais para a Execução de Mandados Judiciais de
Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva, observando, por exemplo,
o dever de notificação prévia e o uso moderado da força. No caso do recebimento de denúncia sobre suposto excesso ou violência na atuação de
algum agente público, a Comissão atua para encaminhar a denúncia, cobrar e monitorar a apuração da conduta do servidor pelos órgãos competentes;
● Combate à grilagem de terras: atuação da Comissão permite identificar
possíveis casos de tentativa de grilagem de terras, sendo de interesse público que tais casos sejam esclarecidos e comunicados ao juízo local, contribuindo, assim, para a formação da convicção e resolução do litígio
● Prevenção à violência em conflitos possessórios: Desde o momento
da triagem de nova demanda, a Comissão busca identificar indícios de acirramento de conflito ou riscos à vida de alguma das partes, para que possa
atuar preventivamente de modo a resguardar a vida e a integridade física
dos envolvidos. No caso do recebimento de denúncias, a atuação in loco
da equipe e a articulação com SSP, com delegacias, com Ministério Público
ou mediação direto com as partes contribuem significativamente para conter possíveis acirramentos de conflito entre as partes;
● Ampliação das atribuições e atualização dos procedimentos de prevenção e mediação: Diante das novas demandas, o colegiado aprovou,
em 2020, novo regimento interno para a Comissão, prevendo melhorias e
garantindo melhores condições para atingir os objetivos do mecanismo;
● Especialização do trabalho técnico da Comissão para contribuir
com a resolução e mediação de conflitos: Com o passar dos anos, a
Comissão adquiriu expertise para analisar conflitos, elaborar relatórios situacionais e conduzir tratativas de mediação entre as partes. De forma inédita no Estado, o colegiado reúne setores especializados em conflitos fundiários da sociedade, do poder público e do sistema de justiça para pensar,
conjuntamente, em solucionar os conflitos possessórios no Maranhão.
Como resultado, além das diversas vezes em que a Comissão contribuiu
para solucionar conflitos, tem sido cada vez mais demandada para elaborar
pareceres, relatórios e notas técnicas sobre novos casos;
● Contribuição para a redução de ocupações com finalidade especulatória ou com motivações políticas: através da atuação da Comissão,
foi possível desarticular vários grupos de especuladores que tinham como
prática a invasão de imóveis para posterior venda de lotes. A Comissão
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verifica cada situação de ocupação coletiva, identificando, inclusive, aquelas que são decorrentes de especuladores, adotando as providências devidas junto à Secretaria de Segurança Pública e Ministério Público para coibir
prática ilegal.
● Mediação de conflitos socioambientais: Alguns conflitos socioambientais atraem a atuação da COECV para prevenir violência e evitar acirramentos e crimes ambientais, ainda que não possuam processos judiciais
em trâmite. A atuação da Comissão tem contribuído para garantir segurança, acesso à justiça, apoio técnico e uma mediação qualificada para lidar com conflitos dessa natureza;
● Articula a proteção de pessoas ameaçadas de morte: a COECV também atua em conflitos que envolvem ameaças de morte, formação de milícia com uso ilegal de arma de fogo (jagunços) e denúncias de crimes ambientais. Nestes casos, a Comissão é responsável por articular as forças
de Segurança Pública, Ministério Público, Judiciário, realizar visitas aos locais de conflitos, promover audiências públicas, acionar os Programas de
Proteção e adotar as providências urgentes para fazer cessar eventuais
riscos.
● Fortalecimento de diálogos institucionais com órgãos públicos: Por
ser um mecanismo com finalidade essencialmente mediadora, a COECV
buscou qualificar os canais de diálogo com outros órgãos que interferem
na política fundiária do Estado, como os membros do colegiado, o INCRA,
SAF, SEIR, Prefeituras, Defensorias, Promotorias de Justiça, Poder Judiciário, Ministério Público da União e outros. Atualmente, observa-se que a
Comissão possui bom relacionamento com esses órgãos, colecionando
parcerias para atuação conjunta em conflitos específicos e sendo constantemente demandado para contribuir com as ações, conferindo relação harmoniosa entre as instituições;
● Recebimento e tratamento denúncias de violações de direitos humanos de diversas naturezas: Seja através da Ouvidoria de Direitos Humanos, dos membros da Comissão, de demandas de entidades da sociedade civil ou de contato direto com a equipe técnica, a COECV se fortaleceu como porta de entrada de diversas denúncias de Direitos Humanos.
Após triagem, os casos são encaminhados e acompanhados conjuntamente por outros setores, como defesa da pessoa idosa, programas de
proteção, Superintendência de Combate à Violência Institucional, Secretária Extraordinária de Igualdade Racial e outros órgãos competentes;
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● Fortalecimento do diálogo com a sociedade civil: Além das quatro
vagas da sociedade civil dentre os membros fixos da Comissão, a COECV
hoje representa um importante setor do Estado para dialogar e resolver
demandas envolvendo conflitos fundiários e socioambientais. Constantemente a Comissão tem sido procurada por diversas entidades da sociedade civil para discutir e solucionar demandas em todo o Estado;
● Construção de importante banco de dados sobre os conflitos possessórios do Estado: O banco de dados mantido pela equipe técnica possui uma enorme quantidade de informações sobre os conflitos possessórios judicializados e as ocupações do Estado, já tendo sido utilizados para
realizar importantes diagnósticos e trabalhos acadêmicos visando conhecer os conflitos e a atuação das instituições do sistema de justiça;
● Relacionamento com o Poder Judiciário: A Comissão fortaleceu a relação com o poder judiciário do Estado visando unir esforços para garantir
a melhor resolução possível aos conflitos possessórios judicializados do
Estado. Como fruto da relação, o Provimento 08/2019 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão prevê a atuação da COECV nos processos judiciais para contribuir de forma preventiva.
Além disso, o compartilhamento de dados e os diálogos sobre a instalação
da Vara Agrária representam um grande avanço no relacionamento entre
os dois poderes;
● Construção do I Plano Estadual de Prevenção e Mediação da Violência no Campo e na Cidade: A minuta do Plano Estadual construída
pela Equipe Técnica continuará a ser discutida pelos membros da Comissão em plenário para que, depois de finalizada e publicada, representam
um importante instrumento para institucionalização e consolidação da política no Estado;
Quanto à mediação, o procedimento estabelecido pela Comissão
possibilita que as partes possam solucionar pacificamente o conflito, com a
participação dos diversos órgãos e entidades membros do Colegiado. A mediação de
conflitos conduzida pela COECV já resultou bons resultados e proporcionou
constantemente a autocomposição em casos que poderiam, não fosse a atuação
preventiva da Comissão, resultar no desalojamento de milhares de famílias em todo o
Estado.

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Edifício Clodomir Millet – Bloco A, 2º Andar, Calhau
CEP: 65070-901 – São Luís/MA - e-mail: adjuntadh.sedihpop@gmail.com
c/c: gabinete.sedihpop@gmail.com

9

E-PROCESSOS
Nº________________

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR – SEDIHPOP

3 – QUESTÕES PROCESSUAIS PRELIMINARES DIGNAS DE REGISTRO
A fim de contribuir com o debate jurídico que envolve a presente ADI,
verifica-se que a ação pleiteada carece de requisitos básicos para seguimento,
conforme itens que seguem.
3.1 - Incapacidade postulatória ab origine
De início, há de se observar que o instrumento mandatário apresentado
pela Requerente (ID 8990183) não possui poderes específicos para atacar a norma
impugnada, faltando, assim, capacidade postulatória ab origine.
A formalidade é uma exigência pacificamente reconhecida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, conforme julgado que segue:
EMENTA: Ação direta de que não se conhece, por não haver
sido cumprida a diligência destinada à regularização da
representação processual (procuração com poderes específicos
para atacar a norma impugnada)
(ADI 2187, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno,
julgado em 15/06/2000, DJ 12-12-2003 PP-00063 EMENT VOL02136-01 PP-00083)
O TJMA também reconhece a necessidade de instrução da Ação Direta
de Inconstitucionalidade com instrumento procuratório contendo poderes específicos
para impugnação da norma, conforme julgado que segue:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES
ESPECÍFICOS
REPRESENTAÇÃO
POSTULATÓRIA.
DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. ART. 13 DO CPC. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267,
IV, DO CPC. I - Verificado que a ação direta de
inconstitucionalidade não se encontra instruída com instrumento
procuratório contendo poderes específicos para impugnação da
norma, e que, embora concedido prazo para saneamento, nos
termos do art. 13 do CPC, não houve regularização da
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representação postulatória, faz-se imperiosa a anulação dos
atos (art. 13, I, do CPC), e a extinção do processo, sem
julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. Precedentes do STF e TJMA; II ADI extinta, sem julgamento de mérito.
(ADI 0047702008, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA,
Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009)
É razoável, portanto, que se requeira em juízo a regularização da
representação postulatória, sob pena de anulação dos atos e extinção do processo
sem julgamento do mérito, conforme entendimento já pacificado no TJMA e o STF.
3.2 – Impugnação genérica
A Requerente, em sede de cognição sumária, pleiteia “a suspensão “ad
cautelam” da referida parte da Lei n.º 10.246/2015, do Estado do Maranhão, por
flagrante violação ao artigo 6º da Constituição do Estado do Maranhão” sem, contudo,
especificar qual a parte da legislação a que se refere.
Mais adiante, na formulação dos pedidos, reitera o erro, deixando de
explicitar qual ou quais dispositivos da Lei Estadual que se espera a suspensão da
efetividade e aplicabilidade, fazendo genericamente a alegação de que haveria afronta
ao artigo 6º da Constituição do Estado.
A jurisprudência pacífica do STF é pela necessidade de que na petição
inicial haja a exposição dos fundamentos jurídicos dos pedidos com relação às normas
impugnadas, não sendo admissível impugnação genérica, meramente retórica, tal
qual formulada pela Seccional Maranhense da OAB. Seguem julgados:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INÉPCIA DA
INICIAL. - E NECESSÁRIO, EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, QUE VENHAM EXPOSTOS OS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO COM RELAÇÃO
AS NORMAS IMPUGNADAS, NÃO SENDO DE ADMITIR-SE
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INCONSTITUCIONALIDADE
SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO RAZOÁVEL, NEM
ATAQUE A QUASE DUAS DEZENAS DE MEDIDAS
PROVISORIAS EM SUA TOTALIDADE COM ALEGAÇÕES
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POR
AMOSTRAGEM.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONHECE.
(ADI 259, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado
em 11/03/1991, DJ 19-02-1993 PP-02030 EMENT VOL-0169201 PP-00013)
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 15, ARTS. 50 E 51 DA LEI N. 11.181/1993 DE MINAS
GERAIS. REMANEJAMENTO SELETIVO DE SERVIDORES
PÚBLICOS PARA O QUADRO ESPECIAL DOS SERVIÇOS
AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.
DEFINIÇÃO DE EFEITOS EX NUNC DA DECISÃO. 1.
Impossibilidade
de
alegação
genérica
de
inconstitucionalidade de dispositivos legais. O inc. I do art.
3º da Lei n. 9.868/1999 impõe que a impugnação do
dispositivo de lei seja fundamentada. Ação direta conhecida
para exame da constitucionalidade das normas impugnadas por
alegada contrariedade ao inc. II do art. 37 da Constituição da
República. Precedentes. 2. Arts. 8º, 50 e 51 da Lei n.
11.181/1993 revogados pelo art. 14 da Lei n. 17.681, de
23.7.2008. Perda superveniente do objeto. Precedentes. 3. O
parágrafo único do art. 15 da Lei n. 11.181/1993, pelo qual
previsto o remanejamento seletivo, para o Quadro Especial dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público, de servidores que até
18.1.1993 estivessem prestando serviços para essa instituição,
configura afronta à norma constitucional da exigência de
concurso público para os cargos públicos (inc. II do art. 37 da
Constituição da República). Precedentes. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade prejudicada quanto aos artigos revogados
e procedente quanto ao parágrafo único do art. 15 da Lei n.
11.181/1993 de Minas Gerais. 5. Efeitos ex nunc da declaração
de inconstitucionalidade.
(ADI 1186, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG
03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)
Desta forma, sem especificar o(s) dispositivo(s) legais que estariam, em
tese, em confronto com a Constituição Estadual, há de se verificar a possibilidade de
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requerer a improcedência do pedido, sem julgamento do mérito, ante a inépcia da
inicial.
4 – MÉRITO – NECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA CAUTELAR
Quanto ao mérito do pedido cautelar pleiteado pela OAB/MA, os
fundamentos expostos não merecem prosperar.
Segundo sustenta a Requerente, estariam presentes os requisitos para
a concessão da liminar, quais sejam:
a) “afigura-se plausível a arguição de inconstitucionalidade ora
articulada, o que traduz o fumus boni iuris necessário à
concessão da medida suspensiva”; e
b) “o periculum in mora também ressai transparente, pois, acaso
a lei estadual atacada não seja suspensa de plano, continuará
ela surtindo seus efeitos no âmbito do estado, de modo a obstar
o cumprimento de decisões judiciais no tocante àquelas ações
de natureza reintegratória ou de manutenção de posses, ou de
reivindicação de propriedades privadas”.
Sendo estes os fundamentos, passamos a afastá-los mormente as
considerações que seguem.
4.1 – Ausência de fumus boni iurus – competência concorrente do Estado para
legislar sobre procedimentos em matéria processual
A presente arguição de inconstitucionalidade gravita sob a interpretação
equivocada da Requerente de que a legislação estadual contrariaria o artigo 6º da
Constituição Estadual, a saber:
Art. 6º São Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
No ponto, a Legislação Estadual impugnada disciplina que:
Art. 1º - Fica criada a Comissão Estadual de Prevenção à
Violência no Campo e na Cidade - COECV, com o objetivo de
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mediar os conflitos fundiários no campo e na cidade nos
moldes da Convenção 169 da OIT, da Lei Federal nº 8629/1993,
dos Decretos Federais nº 4.887/2003 e 6.040/2007 e da Lei
Estadual nº 9.169/2010.
§ 1º - A COECV deverá ser cientificada, de imediato, pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública de todas as
requisições judiciais para cumprimento de mandados de
reintegração/manutenção de posse, devendo manifestar-se
sobre o Estudo de Situação elaborado pela Polícia Militar.
Somente com grande exercício retórico é possível sugerir que a referida
norma infraconstitucional causaria embaraços à independência e harmonia dos
poderes constituídos. Ora, o objetivo da Comissão é mediar os conflitos fundiários,
devendo se manifestar sobre os Estudos de Situação elaborados pela Polícia Militar.
Tal procedimento, antes de criar qualquer óbice para o cumprimento dos mandados
de reintegração/manutenção de posse, acaba por garantir-lhes maior efetividade e
agilidade.
Como já exposto, o último relatório anual da COECV, disponibilizados
no site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular –
SEDIHPOP 1 , apontam para a redução significativa dos casos pendentes de
análise por parte da Comissão, o que faz cair por terra qualquer argumento de
que a COECV impediria o cumprimento de decisões judiciais.
Os dados comprovam que a Requerente está errada.
Em 2015, ano de criação da COECV, já existiam 296 decisões
judiciais em ações possessórias pendentes de cumprimento por parte do
Estado do Maranhão.
Com o início dos trabalhos da Comissão, em setembro de 2015,
passaram a ser adotadas as ações de mediação e prevenção de conflitos – focando
exclusivamente em casos de ocupações coletivas e de natureza consolidada – o que
viabilizou o cumprimento das decisões judiciais de forma a dialogada com as partes
e, em grande parte, com a construção de soluções pacíficas.
O último relatório, publicado em 2020, aponta que a Comissão deu
efetivo encaminhamento à 506 casos, restando pendentes 130 casos de natureza
coletiva. Comparado com os dados de 2015, houve uma redução de 56% dos
casos em tramitação na Comissão.
1

Disponível em < https://sedihpop.ma.gov.br/files/2020/04/RELAT%C3%93RIO-COECV.pdf >.
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Em outras palavras: a COECV viabilizou maior celeridade no

cumprimento das decisões judiciais de manutenção e reintegração
de posse.
Tal feito é possível em razão dos procedimentos definidos por lei e
regimento interno, pelos quais são realizadas articulações interinstitucionais para
garantir não só o célere e efetivo cumprimento das decisões judiciais, mas também, e
sobretudo, a preservação da vida e dos direitos humanos.
Não há que se falar em subordinação do Judiciário à Comissão, já que
não é feito qualquer questionamento acerca do mérito da decisão judicial. Tão
somente são realizadas ações que visam o cumprimento da decisão, viabilizando o
diálogo, construção de soluções pacíficas, articulação dos órgãos públicos para
amparar as famílias que serão diretamente atingidas e verificação de possíveis
indícios de grilagem de terras, o que enseja o interesse público na solução da lide.
Enfatize-se que o universo de atuação da Comissão são os casos
coletivos e consolidados, o que inclui ações que envolvem povos e comunidades
tradicionais, quilombolas e comunidades agrícolas em situação de vulnerabilidade
social.
Neste viés, é de verificar que, além da obrigação do Estado em dar
cumprimento às decisões judiciais, a Constituição Estadual também estabelece que:
Art. 2º São fundamentos do Estado:
(…)
II - a dignidade da pessoa humana;
Art. 4º É assegurada, no seu território e nos limites de sua
competência, a inviolabilidade dos direitos e garantias
fundamentais, nos termos da Constituição Federal.
Como se vê, a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade dos
direitos e garantias fundamentais são pressupostos da Constituição Estadual e
fundamentam o próprio Estado Democrático de Direito, sendo necessário o poder
público se ocupar em produzir normas e organizar sua estrutura administrativa para
fazer valer o texto Constitucional.
No caso, o legislador Estadual definiu procedimento para a observância
da inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais em matéria de ações
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possessórias, mormente aquelas que atingem um grande número de pessoas que já
ocupam determinado imóvel de forma consolidada. Tal procedimento é justamente a
manifestação da COECV acerca dos Estudos de Situação produzidos pela Polícia
Militar.
Este âmbito administrativo diz respeito à forma de cumprimento dos
mandados judiciais em ações possessórias. Por mais que seja concedida decisão
judicial para despejar um grande número de famílias, o cumprimento desta decisão é
feito obedecendo procedimento estabelecido pelo próprio Estado. Isto porque

operações policiais desta natureza demandam planejamento prévio
e execução de medidas que visem garantir o cumprimento da
decisão, sob pena de uma operação mal planejada e sem qualquer
diálogo prévio poder resultar em graves violações de direitos
humanos, inclusive com responsabilização do próprio Estado.
Como exemplo, cite-se o caso da operação de reintegração de posse
realizada em 2015, antes da existência da COECV, quando um jovem acabou sendo
morto com um tiro na cabeça durante operação policial para despejo das famílias que
ocuparam imóvel na Vila Luizão, em São Luís/MA (CT do Sampaio Correia)2.
Percebe-se que não basta unicamente decisão judicial para que seja
realizada uma operação policial de grande porte. É necessário planejamento
administrativo, inclusive para definir questões básicas da operação policial, tais quais:
- a quantidade de policiais e necessidade de deslocamento de
policiamento de outros municípios; tipos de tropas que serão
empregadas; identificação prévia de possíveis obstáculos ao
cumprimento, inclusive existência de grupos tendentes a resistir à
operação policial; linhas de ação; identificação prévia da quantidade de
residências e benfeitorias existentes no imóvel; identificação prévia da
quantidade de famílias, bens móveis e animais que serão diretamente
impactados com o cumprimento da decisão; identificação prévia da
existência de pessoas em grupo de risco, incluindo crianças e
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, enfermos e mulheres
grávidas; articulação do Conselho Tutelar, ambulância, corpo de
bombeiros;
- há necessidade de diálogo com o Requerente para que seja viabilizado
todos os serviços necessários ao cumprimento da ação, incluindo
2
Notícia disponível em < https://imirante.com/sao-jose-de-ribamar/noticias/2015/08/13/caboda-policia-militar-do-maranhao-mata-jovem-durante-reintegracao-de-posse.shtml > .
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eletricista, cinegrafista, mão-de-obra e caminhões para transporte dos
bens, alimentação, água e etc.
- sendo identificado que as famílias tendem a resistir para não deixarem
o imóvel, é necessário o diálogo e mediação prévia, visando sobretudo
evitar conflito e uso de força desnecessária;
- ainda, considerando um despejo de um grande número de famílias,
além das violações de direitos humanos decorrentes do próprio despejo,
impactam diretamente nos serviços públicos ofertados pelo Município,
Estado e União, que são obrigados a fornecerem os subsídios
necessários para que tais famílias não fiquem em situação de rua, razão
pela qual é imprescindível uma organização prévia do Estado e
Município em que ocorrerá a operação.
Todas estas ações são inerentes a uma operação de reintegração ou
manutenção de posse que envolve ocupação coletiva e consolidada. A Lei Estadual
nº 10.246/2015 estabeleceu no § 1º do artigo 1º um procedimento que deve ser
seguido no Estado do Maranhão a fim de que tais operações tenham a menor
possibilidade possível de ocorrência de violações de direitos humanos.
Sendo norma que trata de procedimento, e não de processo, a
competência do Estado para legislar é cristalina, definida tanto na Constituição
Estadual quanto na Constituição Federal. Vejamos:
Constituição Estadual
Art. 12. Compete, ainda, ao Estado:
(...)
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
(...)
l) procedimento em matéria processual;

Constituição Federal
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(…)
XI - procedimentos em matéria processual;
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A possibilidade de legislar sobre procedimentos em matéria processual
decorre do próprio poder do Estado de auto-organização. O Supremo Tribunal Federal
vem reconhecendo reiteradamente tal possibilidade, conforme julgado que segue:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Estadual que
disciplina a homologação judicial de acordo alimentar firmado
com a intervenção da Defensoria Pública (Lei 1.504/1989, do
Estado do Rio de Janeiro). 3. O Estado do Rio de Janeiro
disciplinou a homologação judicial de acordo alimentar nos
casos específicos em que há participação da Defensoria Pública,
não estabelecendo novo processo, mas a forma como este será
executado. Lei sobre procedimento em matéria processual.
4. A prerrogativa de legislar sobre procedimentos possui o
condão de transformar os Estados em verdadeiros “laboratórios
legislativos”. Ao conceder-se aos entes federados o poder de
regular o procedimento de uma matéria, baseando-se em
peculiaridades próprias, está a possibilitar-se que novas e
exitosas experiências sejam formuladas. Os Estados passam
a ser partícipes importantes no desenvolvimento do direito
nacional e a atuar ativamente na construção de possíveis
experiências que poderão ser adotadas por outros entes ou em
todo território federal. 5. Desjudicialização. A vertente
extrajudicial da assistência jurídica prestada pela Defensoria
Pública permite a orientação (informação em direito), a
realização de mediações, conciliações e arbitragem (resolução
alternativa de litígios), entre outros serviços, evitando, muitas
vezes, a propositura de ações judiciais. 6. Ação direta julgada
julgada improcedente.
(ADI 2922, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213
DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)
Cumpre-nos destacar: “Ao conceder-se aos entes federados o poder de
regular o procedimento de uma matéria, baseando-se em peculiaridades próprias,
está a possibilitar-se que novas e exitosas experiências sejam formuladas”.
A COECV é uma nova e exitosa experiência de mediação e prevenção
de conflitos. Com a determinação de tais procedimentos foi possível reduzir em mais
da metade a quantidade de casos pendentes de análise, dar maior celeridade e
efetividade ao cumprimento das decisões judiciais, combater grupos especializados
em invadir e lotear imóveis e, ainda, enfrentar a grave situação de grilagem de terras
públicas, tudo em diálogo cotidiano com o Ministério Público, Defensoria Pública e o
próprio Judiciário, seja pelos juízes locais, seja pela Corregedoria-Geral do TJMA.
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4.2 – Ausência de fumus boni iuris – já existe definição de prazos para
tramitação dos casos na Comissão – petição inicial apresenta Regimento
Interno desatualizado
Em 2020 a Comissão estruturou e deliberou alterações no seu
Regimento Interno de modo a consolidar as atividades de mediação, suas fases e
prazos no sentido de especificar as ações necessárias para a instrução dos processos
administrativos e a metodologia de mediação.
A Requerente, contudo, juntou à sua inicial trechos do Regimento interno
desatualizado, destacando a ausência de prazos como ponto para confrontar a
constitucionalidade da referida lei que estabelece a Comissão, porém há claro
desconhecimento de como se dá os procedimentos adotados em cada caso, impondo
a falsa premissa de que são adotados procedimentos para “perdurar por anos sem o
devido cumprimento”.
No mesmo sentido, aponta para suposta imposição de “exagerada”
burocracia, que extrapola a finalidade do instrumento, ao ponto de impossibilitar o
cumprimento das decisões judiciais.
Merece, portanto, esclarecimentos quanto ao procedimento e prazos
estabelecidos, e reiterar o caráter especializado e específico dos casos que de fato
passam pela tramitação da COECV.
Todos os processos recebidos passam pelo procedimento de triagem,
que conforme o Art. 14 do Regimento Interno de 2020 (ANEXO 01), que consiste na
definição dos casos que serão discutidos em plenário da COECV, conforme
competência estabelecida pelo artigo 3º, em conformidade com a Lei n. 10.246/2015
e o Decreto n. 31.048/2015.
Conforme o Art. 3º, somente os casos coletivos que envolvem
ocupações consolidadas são alcançados pelas ações de mediação da Comissão.
Os casos individuais e coletivos de ocupações não consolidadas, já na fase de triagem,
são encaminhados para Secretária de Segurança Pública, sem medidas por parte da
Comissão, que executa o comando judicial.
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Além disso, foi estabelecido a necessidade de adoção de procedimentos
urgentes com o intuito de coibir violações de direitos humanos e a retenção
especulativa, que resulte na subutilização ou não utilização, de imóvel urbano ou rural,
que rotineiramente são atribuídas a casos de especulação imobiliária ou ocupações
com interesses políticos (Art.3º §2º Regimento Interno 2020).
Portanto, ao contrário da tese apresentada pela Requerente, a
Comissão estrutura uma atuação inclusive preventivamente aos casos de
especulação imobiliária ou ocupações não consolidadas.
Foi estabelecido prazo de 05 (cinco) dias úteis para o Relatório de
Triagem, que deve constar, pelo menos informações de qualificação das partes e
informações processuais, e as informações sobre o conflito e a ocupação, como
tempo de existência da ocupação, tempo de duração do conflito, quantidade de
famílias existentes no local e perfil da ocupação.
Destacando-se a necessidade da manifestação explícita sobre a
competência da COECV para atuação no caso e as sugestões de encaminhamentos
para prevenção e mediação de conflitos no caso concreto.
Ou seja, num prazo de 5 dias úteis, contados do dia do recebimento do
processo pela equipe técnica, os casos individuais e coletivos não consolidados,
em que de fato há um risco de prejuízo as partes caso haja demora na adoção
de providências, são concluídos no âmbito da COECV, que oficia à Secretaria
de Segurança Pública informando não haver medida aplicável no âmbito da
Comissão.
Nesse sentido, não resta fundamento para a alegação de demora em
procedimentos burocráticos que visam obstar o cumprimento das decisões ou mesmo
prejudicam as partes do conflito, quando de fato já há um prazo e uma atuação no
sentido de evitar a demora na tramitação desses processos.
Além disso, em relação aos casos coletivos consolidados, que de
fato são o objeto das ações da comissão, os procedimentos adotados com o intuito
de instruir o processo administrativo da COECV, com as informações necessárias as
providências de mediação e encaminhamento de políticas públicas, deverá ser
realizada no prazo previsto do art. 15, §4º, em até 30 (trinta) dias prorrogáveis por
mais 30 (trinta) dias.
Cabe a Equipe Técnica, produção de relatório situacional demonstrando
as medidas adotadas e as informações colhidas, que serão encaminhados aos
membros da Comissão, para deliberação.
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Ressalta-se que, a partir desse levantamento e das deliberações da
Comissão, esses casos que historicamente envolvem diversas complexidades,
justamente por versarem de direitos de comunidades tradicionais, comunidades
quilombolas, ocupações urbanas com grande número de famílias a serem afetadas,
demanda providências para mediação e articulação de eventuais políticas públicas
para abarcar as famílias.
Trata-se, portanto, de procedimentos excepcionais. Uma vez
esgotados tanto sob o viés da mediação entre as partes quanto em relação as políticas
públicas que poderão eventualmente receber as famílias, há o encaminhado para a
Secretária de Segurança Pública que realiza o cumprimento da decisão judicial, de
acordo com a Resolução nº 10/2018 do CNDH e do Manual de Diretrizes Nacionais
para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse
Coletiva, conforme dispõe o Decreto nº 31.048/2015, com a garantia dos direitos
humanos de todos envolvidos (art. 17 do Regimento Interno 2020).
Ademais, cabe destacar que no desenvolvimento das tratativas de
mediação e prevenção à violência se desenvolve em permanente diálogo com o Poder
Judiciário, em especial com o Juiz Natural do caso. Por exemplo, quando identificados
indícios de irregularidades, providencia-se comunicação ao juízo competente, com
cópia para a CGTJMA, para ciência e adoção das medidas eventualmente pertinentes.
Nesse sentido, os incisos III e IV do artigo 18 do Regimento Interno 2020,
expõem que as ações de mediação poderão contar com o apoio do Núcleo de
Mediação do TJMA e que caso se obtenha êxito na consolidação de solução pacífica
será construído termo de acordo extrajudicial com a fixação das propostas acordadas,
com imediato envio ao juízo competente para homologação judicial.
O regimento interno de 2020 estabelece com clareza os procedimentos
de mediação entre as partes, a plena garantia da participação durante reuniões e
contato direito com a Comissão. Em casos coletivos e consolidados há nítido interesse
público na resolução pacífica do conflito, a fim de que não coloque em risco as famílias
em vulnerabilidade que são vítimas dos problemas social da falta de moradia e terra
no Maranhão e os próprios agentes públicos da polícia militar quando do cumprimento
da decisão.
4.3 – Ausência de fumus boni iuris – O procedimento da COECV está alinhado com a
Resolução CNDH nº 10/2018, com as disposições do Conselho Nacional de Justiça e
com os parâmetros da Relatoria Especial das Nações Unidas para a moradia adequada

A Lei Estadual nº 10.246, ora impugnada, além de estar em plena
harmonia com a Constituição, também vai ao encontro da Resolução CNDH nº
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10/20183, que dispõe sobre soluções garantidoras de direitos humanos e medidas
preventivas em situações de conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos, com as
disposições do Conselho Nacional de Justiça acerca do tratamento adequado
de conflitos fundiários, e com os parâmetros da Relatoria Especial das Nações
Unidas para a moradia adequada, conforme passaremos a expor.

A Resolução CNDH nº 10/2018 estabelece que:
Art. 14 Remoções e despejos devem ocorrer apenas em
circunstâncias excepcionais, quando o deslocamento é a única
medida capaz de garantir os direitos humanos.
§1º Os deslocamentos não deverão resultar em pessoas ou
populações sem teto, sem terra e sem território.
§2º Não deverão ser realizadas remoções que afetem as
atividades escolares de crianças e adolescentes, o acesso à
educação e a assistência à pessoa atingida, que faz a
companhamento médico, para evitar a suspensão do tratamento.
§3º Não deverão ser realizadas remoções antes da retirada das
colheitas, devendo-se assegurar tempo razoável para o
levantamento das benfeitorias.
Entende-se que a atuação da COECV, se alinha às responsabilidades
de ente federativo Estadual, no sentido de atender a excepcionalidade da reintegração
de posse contra ocupações coletivas já consolidadas, pois no sentido do art. 14 da
resolução, os procedimentos de mediação visam evitar que do cumprimento das
decisões, resultem em pessoas ou populações sem teto, sem terra e sem território,
na interrupção das atividades escolares de crianças e adolescentes, no acesso à
educação e na assistência de saúde, bem como destruição de criações e produções
agrícolas, sem que seja garantido tempo hábil o levantamento das benfeitorias.
No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 10.246 se alinha às diretrizes do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que editou a Resolução nº 110, de 06 de abril
de 20104, institucionalizando o Fórum de Assuntos Fundiários, de caráter nacional e
permanente, destinado ao monitoramento dos assuntos pertinentes a essa matéria e
à resolução de conflitos oriundos de questões fundiárias, agrárias ou urbanas. Dentre
3
Disponível em <
https://www.mpma.mp.br/arquivos/COCOM/arquivos/centros_de_apoio/cao_direitos_humanos/Resolu
%C3%A7%C3%A3o_n%C2%BA_10-out_2018.pdf >
4
CNJ. Resolução nº 110, de 06 de abr. de 2010. Disponível em:
https://atos.cnj.jus.br/files/compilado011316202007095f066f2c171f9.pdf
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as ações do Fórum, merece destaque a previsão do inciso VIII do artigo 2º com vistas
à realização de medidas concretas para promoção do “[...] combate da violência no
campo e nas cidades, à regularização fundiária, à pacificação social, à garantia do
direito de propriedade e da posse, ao respeito ao Estado de Direito, bem como à
defesa do direito à moradia digna e do acesso à propriedade rural”.
Na ocasião do Seminário de Instalação do Fórum, o Ministro Gilmar
Mendes destacou que a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público para a
solução de conflitos agrários, além de prezar pela regularização fundiária rural e
urbano e pelo direito à moradia, deve reconhecer a importância de se adotar a
conciliação e a mediação como instrumentos de pacificação de conflitos no
campo e na cidade5.
Mais recentemente, em 23/02/2021, o Plenário do Conselho Nacional
de Justiça aprovou, por unanimidade, Recomendação para, antes de decidir pela
expedição de mandado de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais,
os órgãos do Poder Judiciário verificarem se estão atendidas as diretrizes
estabelecidas na Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, do CNDH6.
Em sentido similar, a Relatoria da ONU para o Direito à Moradia
Adequada editou guia para atuação em casos que envolvem despejos e remoções
forçadas 7 com base no “Princípios Básicos e Orientações para Remoções e
Despejos Causados por Projetos de Desenvolvimento” (Basic Principles and
Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement)8.
Dentre outros pontos relevantes, o Guia da ONU destaca que a
avaliação dos impactos das remoções e despejo decorrentes de decisões judiciais
possessórias ou de desapropriação é medida essencial para prevenir “[...] traumas
psicológicos e a deterioração do acesso a serviços como educação e saúde, sobre
diferentes grupos, como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências físicas,
doentes ou grupos marginalizados” 9 . Ainda, há destaque para a mediação e a
5
CNJ. Principais ações do Conselho Nacional de Justiça - conflitos fundiários. p. 06-07.
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/relat_acoes_cnj_2009_2010.pdf
6
CNJ. Informativo de Jurisprudência n. 9. p. 2-3. Disponível em <
https://atos.cnj.jus.br/files/original2201012021022660396f9dc948c.pdf >.
7
ONU. Relatoria Especial para Moradia Adequada. Como atuar em projetos que envolvem
despejos e remoções? Disponível em:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guide_forced_eviction_portuguese.pdf
8
ONU. Relatoria Especial para Moradia Adequada. Princípios Básicos e Orientações para
Remoções e Despejos Causados por Projetos de Desenvolvimento. Disponível em:
http://www.direitoamoradia.fau.usp.br/wp-content/uploads/2012/02/G0710631_guidelines_ES_only.pdf
9
ONU. Relatoria Especial para Moradia Adequada. Como atuar em projetos que envolvem
despejos e remoções? p. 14. Disponível em:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guide_forced_eviction_portuguese.pdf
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arbitragem com o objetivo de construir soluções adequadas para as disputas
decorrentes de despejos e remoções, com destaque para a indicação de que essas
ações podem ser desenvolvidas por órgão do judiciário, do legislativo ou do próprio
executivo.
Nesse sentido, frisa-se que os procedimentos desenvolvidos no âmbito
da COECV atendem as demandas da Resolução CNDH nº 10/2018, as disposições
do Conselho Nacional de Justiça acerca do tratamento adequado de conflitos
fundiários e aos parâmetros da Relatoria Especial das Nações Unidas para a moradia
adequada. Isto porque todas as ações desenvolvidas se dão com vistas ao
oferecimento de garantias para que o cumprimento das decisões judiciais ocorra sem
excesso de violência e brutalidade que possa ensejar o reconhecimento de violações
de direitos humanos e a consequente responsabilização do Estado em suas diversas
instâncias, incluídos tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário.
4.4 – Ausência de fumus boni iuris – o procedimento impugnado da Lei nº
10.246/2015 já era previsto pelo Provimento n.º 29/2009 CGJ-TJMA e foi
ratificado pelo Provimento n.º 08/2019 CGJ-TJMA
A partir da atuação da COECV ao longo dos anos na mediação dos
conflitos e no incentivo a realização de audiências de mediação e conciliação, o
estreitamento da relação entre a Comissão e o poder judiciário foi um movimento
natural decorrente dos bons resultados dos trabalhos desse mecanismo. Magistrados
de todo o Estado passaram a convocar diretamente a Comissão para atuar nos
conflitos fundiários, seja para elaborar relatórios técnicos, contribuir para a
autocomposição entre partes ou para indicar meios alternativos à resolução do conflito,
inclusive articulando políticas públicas cabíveis a cada caso.
Além disso, a intimação aos órgãos do poder executivo para atuar nas
ações de manutenção e reintegração de posse coletiva segue a recomendação da
própria Corregedoria-Geral de Justiça disposta no Provimento n.º 29/2009 CGJTJMA10:
Aos(às) Senhores(as) Juízes(as) de Direito do Estado do
Maranhão que, em caso de ações de manutenção e reintegração

10
Disponível em <
https://novogerenciador.tjma.jus.br/storage/portalweb/20090820_provimento_n_29_recomendacao_o
uvidoria_agraria.pdf >
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de posse coletiva envolvendo imóveis rurais ocupados por
trabalhadores rurais sem-terra, adotem as seguintes medidas:
1. Antes de decidirem pedidos de liminar, notifiquem o
Ministério Público do Maranhão, a Ouvidoria Agrária
Nacional, o INCRA e o ITERMA, tendo em vista que essa
providência, além de facilitar a execução do Plano Nacional de
Reforma Agrária no Estado do Maranhão, viabilizará o
fornecimento de elementos que permitirão uma melhor análise e
investigação a respeito das questões fundiárias levadas a Juízo
evitando-se que o Judiciário dê provimento a pretensões
fundadas em escrituras públicas e títulos não idôneos;
2. Em casos de concessão de liminares e de procedência
dos pedidos, determinem, para o cumprimento do decisum,
a intimação dos Órgãos e Entes relacionados no item nº 1
(um) deste Provimento, bem como que os oficiais de justiça
e a Polícia Militar cumpram, tanto quanto possível, o Manual
de Diretrizes Nacionais Para Execução de Mandados
Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva,
elaborado pela Ouvidoria Agrária Nacional e aprovado pelos
Comandantes–Gerais das Polícias Militares [...]
Como se vê, desde 2009 o próprio Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, de forma acertada e alinhada com a defesa dos princípios e garantias
fundamentais da Constituição Federal, já orientava pela comunicação prévia dos
órgãos e entes relacionados aos conflitos fundiários quando da concessão de
liminares e procedência de pedidos. Também orientava pelo cumprimento do Manual
de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e
Reintegração de Posse Coletiva, elaborado pela Ouvidoria Agrária Nacional e
aprovado pelos Comandantes-Gerais das Policícias Militares.
Ademais, desde 2018 a Corregedoria-Geral de Justiça do TJMA
aproximou-se da Comissão para acompanhar regularmente sua atuação, estando
presente nas reuniões ordinárias se extraordinárias do colegiado. O
acompanhamento e as contribuições de representante da Corregedoria têm sido
fundamentais para a construção de ações contra a grilagem de terras, para fortalecer
o diálogo com os magistrados e para defender a importância da Comissão para a
prevenção e mediação dos conflitos no Estado11.

11 https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/424360; https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/422562
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Edifício Clodomir Millet – Bloco A, 2º Andar, Calhau
CEP: 65070-901 – São Luís/MA - e-mail: adjuntadh.sedihpop@gmail.com
c/c: gabinete.sedihpop@gmail.com

25

E-PROCESSOS
Nº________________

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR – SEDIHPOP

A validação da COECV como importante mecanismo para contribuir com
a própria atuação do poder judiciário se consolida com a publicação do Provimento
n.º 08/2019 CGJ-TJMA (ANEXO 02), instituída pelo então Corregedor-Geral de
Justiça, Desembargador Marcelo Carvalho e Silva.
O referido Provimento institui o Núcleo de Regularização Fundiária do
Estado que, dentre outras medidas, estabelece que os procedimentos de

mediação dos conflitos fundiários no Maranhão devem ser feitos em
parceria com COECV.
determina a participação de
representante do Núcleo de Regularização Fundiária do Estado nas
reuniões da COECV como membro permanente, institucionalizando,
Além

disso,

também

portanto, a relação entre a CGJ e a Comissão.
O provimento ainda consigna que o Núcleo de Regularização
Fundiária da CGJ-TJMA “firmará cooperação com a Comissão Estadual

de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade – COECV, com
vistas à coleta dos dados estatísticos relativos aos conflitos
fundiários agrários e urbanos existentes no Estado, bem como com
a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular –
SEDIHPOP, para a elaboração de relatório pertinente à situação
fundiária do imóvel sob disputa”.
O Provimento n.º 08/2019 representa o reconhecimento e a
institucionalização da COECV como importante mecanismo de prevenção e mediação
de conflitos fundiários e socioambientais e, ao contrário do que sugere a OAB/MA,
demonstra claramente que a atuação da Comissão contribui com a função jurisdicional.
O referido Provimento deu subsídio para que a COECV se aproximasse
ainda mais da CGJ-TJMA e com a Presidência do TJMA, tendo sido convidada a
compartilhar informações e indicadores do amplo banco de dados da Comissão, e
contribuir para construção de alternativas ao tratamento dos conflitos possessórios12.
Outra demonstração da atuação conjunta ocorreu em 2020, quando a
COECV emitiu a Nota Técnica n.º 01/2020 que elencou orientações em relação ao
cumprimento das decisões de reintegração de posse durante a pandemia do COVID19. Após publicação da nota e encaminhamento aos órgãos públicos, o

12 https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/432360
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Desembargador Paulo Velten, Corregedor-Geral de Justiça, expediu
ofício circular a todos os juízos do Estado do Maranhão com
competência cível, para que tomassem ciência das recomendações
feitas pela COECV (OFC-CSERVCGJ-4352020).
Desse modo, o que se constata é que a relação entre a COECV e Poder
Judiciário não apenas é harmoniosa e produtiva do ponto de vista objetivo, como
também tem se fortalecido gradativamente à medida que os trabalhos da Comissão
são validados e reconhecidos pelos seus bons resultados no Estado. A participação
da CGJ-TJMA como membro permanente do Colegiado e a consolidação do
mecanismo como parceiro da atividade jurisdicional são provas da HARMONIA entre
os poderes – soterrando qualquer discussão acerca de eventual violação ao artigo 6º
da Constituição Estadual.
4.5 – Ausência de periculum in mora – a Comissão já atua há 6 anos e está em
pleno funcionamento

A Requerente sustenta que “acaso a lei estadual atacada não seja
suspensa de plano, continuará ela surtindo seus efeitos no âmbito do estado, de modo
a obstar o cumprimento de decisões judiciais no tocante àquelas ações de natureza
reintegratória ou de manutenção de posses, ou de reivindicação de propriedades
privadas”.
Como se vê, a fundamentação apresentada é puramente retórica. A
OAB/MA não demonstra um caso, sequer, em que esteja havendo óbice ao
cumprimento de decisões judiciais por parte da COECV, o que no mínimo é curioso,
visto que a Comissão já existe há 6 (seis) anos e já atuou em cerca de 700 casos – e
em nenhum deles se questionou a constitucionalidade da Comissão.
Além disso, a COECV está em pleno funcionamento, com equipe técnica
disponível e atuando nas atividades de mediação e prevenção de conflitos em todo o
Estado. As reuniões estão ocorrendo regularmente e diariamente são realizadas
articulações institucionais para viabilizar o cumprimento célere das decisões judiciais,
com o devido respeito aos direitos e garantias fundamentais.
Logo, não há nenhuma razão para, 6 anos após sua criação, seja
alegado periculum in mora da existência de uma criação que media e previne conflitos,
ainda mais quando carece de amparo no mundo dos fatos. O periculum in mora
demonstrado é abstrato e meramente argumentativo.
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Edifício Clodomir Millet – Bloco A, 2º Andar, Calhau
CEP: 65070-901 – São Luís/MA - e-mail: adjuntadh.sedihpop@gmail.com
c/c: gabinete.sedihpop@gmail.com

27

E-PROCESSOS
Nº________________

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR – SEDIHPOP

Neste sentido, já há entendimento firmado pelo próprio STF quanto a
ausência de perigo da demora quando o dispositivo impugnado já está em vigor há
muitos anos:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
E
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1.
Embargos de declaração opostos contra decisão que
indeferiu a medida cautelar na ação direta de
inconstitucionalidade, em razão da ausência do perigo na
demora.
2.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na
decisão embargada. Embargos de declaração que buscam mera
rediscussão da matéria decidida.
3.
Dispositivos impugnados que se encontravam em
vigor há mais de vinte anos quando do ajuizamento da ação.
Não configuração do perigo na demora, requisito
imprescindível ao deferimento de medida cautelar.
Precedentes.
4.
Embargos de declaração rejeitados. Pedido de
reconsideração indeferido.
(STF – ADI: 5578 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 29/09/2020, Data de Publicação: 30/09/2020)
Nesta mesma decisão, o Ministro ROBERTO BARROSO destaca: “se
foi possível aguardar período tão longo para propor a ação, isto é forte indício de que
não havia perigo na demora que tornasse imprescindível o deferimento de cautelar”.
Ademais, como já se demonstrou, a quantidade de casos pendentes
de análise pelo Executivo reduziu em 56% após a criação da Comissão, não
havendo nenhum argumento alçado pela Requerente em que se possa concluir
que a concessão da liminar pleiteada resultará na redução de pendências de
cumprimento de decisões judiciais com uso de força policiais em ações
possessórias. Os dados mostram justamente o contrário.
Por outro lado, a suspensão da legislação que cria a COECV, em todo
ou em parte, prejudicará todos os procedimentos de mediação em curso, podendo
resultar em gravíssimas violações de direitos humanos e na responsabilização do
próprio Estado, conforme detalhado adiante.
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5.6 – Periculum in mora inverso – a suspensão das atividades preventivas da
COECV impactará milhares de famílias em todo o Estado

A notícia da possibilidade de suspensão cautelar das atividades da
COECV causou grande preocupação na Sociedade Civil e autoridades do Estado do
Maranhão que lidam diariamente com a mediação e prevenção de conflitos fundiários,
sendo que várias notas de apoio à Comissão e de repúdio à OAB/MA foram lançadas
nos últimos dias (ANEXO 03).
Destacamos a NOTA PÚBLICA DE APOIO À COECV publicada pela
Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Maranhão
– FETAEMA, segundo a qual:
Destacamos que o Maranhão é o estado campeão de conflitos
agrários no Brasil e somente em 2020, mesmo em plena
pandemia, a FETAEMA contabilizou 156 conflitos agrários,
envolvendo diretamente 9.126 famílias, sendo que muitas
dessas situações foram tratadas no âmbito da COECV, com
resolução favorável em muitas delas. Nesse sentido, a
COECV, desde sua legítima criação, tem cumprido um papel
extremamente importante, que para além de garantir que o
cumprimento das decisões judiciais de reintegração de posse
ocorra de maneira não violenta, também atua na promoção do
diálogo entre as partes envolvidas no conflito e no envolvimento
dos órgãos fundiários responsáveis, da municipalidade e dos
demais poderes, para a construção de soluções mais
adequadas considerando a complexidade de direitos
fundamentais e interesses envolvidos em conflitos coletivos pela
posse rural e urbana.
Diante deste contexto, repudiamos a ação movida pela OAB-MA,
por entendermos que se trata de uma medida que desrespeita a
população rural de nosso estado, sendo que tal medida é um
retrocesso no combate às violências no campo e na cidade
e uma afronta aos Direitos Humanos.
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Somado às mais de 9 mil famílias de produtores rurais reportadas pela
FETAEMA, a COECV acompanha e realiza atividades cotidianas de articulações
institucionais e mediação de conflitos envolvendo imóveis urbanos como, por exemplo,
o caso do Residencial Lar de Cristo, município de São Luís, com 2.000 famílias
diretamente atingidas. Após atuação da Comissão, as partes decidiram discutir
possível acordo, estando em curso as articulações da COECV junto à Secretaria de
Cidades para viabilizar a construção da proposta.
Em verdade, a suspensão em todo ou em parte da Lei Estadual nº
10.246/2015 vulnerabilizará, de imediato, milhares de famílias que hoje estão em
processo de mediação e articulações institucionais para garantir o devido
cumprimento das decisões judiciais.
Desta forma, resta evidente o periculum in mora inverso, vez que a
concessão da liminar, tal qual pleiteada pela OAB/MA, além de concretamente não
garantir maior celeridade na execução das decisões judiciais em ações possessórias,
interromperá e vulnerabilizará milhares de famílias em todo território maranhense,
incluindo povos e comunidades tradicionais, que hoje dialogam com a COECV para
construção de soluções pacíficas aos conflitos fundiários.
Firmes nestas razões, entendemos que a liminar não deve ser
concedida, a fim de que seja mantido o procedimento definido pelo Estado do
Maranhão há 6 anos quanto à mediação e prevenção de conflitos fundiários,
mormente aqueles casos que tratam de conflitos coletivos e consolidados.

6 - CONCLUSÃO
Ante a todo o exposto, verifica-se que a Lei Estadual nº 10.246/2015
harmoniza-se perfeitamente com os poderes instituídos, inclusive o Judiciário, a
medida em que auxilia na construção de soluções pacíficas para conflitos fundiários e
realiza articulações institucionais para dar maior celeridade e efetividade ao
cumprimento das decisões judiciais, inclusive com observâncias dos princípios e
direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal e orientados pelo Conselho
Nacional de Direitos Humanos.
Além disso, não há que se falar em perigo da demora para concessão
de medida cautelar, conquanto a Lei já esteja em vigor há 6 (seis) anos, em plena
harmonia com o Judiciário. Por outro lado, a concessão da medida liminar prejudicará
e vulnerabilizará milhares de famílias em todo Estado, não sendo razoável o
deferimento da medida.
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Por tais razões é necessário o patrocínio dos interesses do Estado para
que seja indeferido o pedido liminar efetuado na ADI nº: 0800260-59.2021.8.10.0000
e, em seu mérito, julgado improcedente o pedido.
São Luís, 26/02/2021.

Jonata Carvalho Galvão da Silva
Coordenação da COECV
Secretário-Adjunto de Direitos Humanos – SEDIHPOP

Amanda Cristina de Aquino Costa
Equipe Técnica da COECV
Superintendente de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos – SEDIHPOP

Vitor Hugo Souza Moraes
Equipe Técnica da COECV
Superintendente de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos – SEDIHPOP

Daniela Ferreira dos Reis
Equipe Técnica da COECV
Superintendente de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos – SEDIHPOP
DE ACORDO:
Francisco Gonçalves da Conceição
Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
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