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RESUMO

Esta monografia versa sobre o papel do Ministério Público no exercício de atividades
pertinentes à realização da função essencial à justiça e as transformações quanto às áreas de
atuação da Instituição. A pesquisa revela que a atuação do Ministério Público tem se voltado
às causas mais sociais, que envolvam os direitos coletivos e difusos, que digam respeito à
coletividade  e  ao  interesse  público.  A  atuação  ministerial  em  questões  individuais  é
excepcional, ocorrendo apenas quando houver evidente interesse público. 

Palavras-chave: Ministério Público. Processo civil. Interesse público. Interesse Social. Função
essencial à justiça.

ABSTRACT

This monograph deals with the role of the “Ministério Público” (prosecutor) in the
exercise of relevant activities to the realization of the essential function to the justice and the
transformations as the areas of the institution operation. The research shows that the operation
of "Ministério Público” (prosecutor) have turned to social causes, involving the collective and
diffuse rights that relate to the community and to the public interest. The ministerial role in
individual causes is exceptional, occurring only when there is clear public interest.

Keywords: "Ministério Público" (prosecutor). Civil procedure. The public interest. The social
interest. Essencial function to the justice.
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INTRODUÇÃO 

O objeto desta monografia  consiste  em analisar  o papel  do Ministério Público,  no

exercício de atividades pertinentes à realização da função essencial à justiça, tendo em vista a

relevância  das  inovações  normativas  decorrentes  da  racionalização  da  intervenção  no

processo civil.

No Capítulo  I,  aborda-se a função essencial  à  justiça prevista  constitucionalmente,

envolvendo entendimento quanto: à diferença entre poder, função e atividade; entre direito

subjetivo,  faculdade  e  poder  jurídico;  ao  interesse  público  no  CPC e  às  modalidades  de

interesses. 

O  Capítulo  II  trata  das  atividades  do  Ministério  Público  na  área  cível,  para  bem

compreender sua função como essencial à justiça, focalizando sua participação ou intervenção

levando em conta o interesse público em razão da qualidade da parte no processo ou ainda das

diversas modalidades de interesse, nas esferas judicial e extrajudicial.  

O  Capítulo  III  versa  sobre  recomendações  do  Conselho  Nacional  do  Ministério

Público e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de otimizar a atuação

cível do Ministério Público.

A  monografia,  visando  ao  trabalho  final  de  conclusão  de  curso,  justifica-se  pela

necessidade de reavaliar o tema à luz da legislação, doutrina e jurisprudência, no sentido de

obter  subsídios  que  melhor  propiciem  interpretação  e  aplicação  das  normas  jurídicas  de

regência da matéria.

Na pesquisa monográfica foram adotados os métodos indutivo e dedutivo, visando a

um modo  de  pensar  coerente  e  lógico.  Valendo-se  do  raciocínio  indutivo,  foram obtidas

conclusões mais amplas a partir do material coletado a respeito do tema pesquisado. Usando o

método dedutivo, foram identificadas formulações mais gerais, para delas obter informações

que permitam melhor compreensão das recomendações que consubstanciam transformação da

atuação do Ministério Público.
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A  pesquisa  tem  natureza  teórica,  pois  está  embasada  em  material  bibliográfico

suficiente  para  revisão  do  tema  e  sustentação  de  abordagem  do  objeto  da  investigação.

Portanto, os dados foram coletados em livros, artigos publicados em revistas, decisões dos

Tribunais,  textos  legais.  Assim,  a  pesquisa  envolveu  a  análise  da  legislação,  doutrina,

jurisprudência e recomendações formuladas por órgãos de orientação superior do Ministério

Público.
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CAPÍTULO 1 – FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA

1.1 - Poder, Função e Atividade

Em  relevantes  considerações,  Antônio  Carlos  de  Araújo  Cintra,  Ada  Pellegrini

Grinover  e  Cândido  Rangel  Dinamarco,  na  obra  Teoria  Geral  do  Processo,  apontam  a

jurisdição como sendo, ao mesmo tempo, poder, função e atividade, no trecho transcrito a

seguir:

Jurisdição  é:  poder,  função  e  atividade  de  aplicar  o  direito  a  um  fato
concreto,  a  cargo  do  Estado,  promovendo a  justa  composição  da  lide.  É
poder, quando vista como expressão da potestade do Estado, solucionando
lide em caráter definitivo para as partes litigantes. Jurisdição expressa uma
função,  tendo  em vista  a  consecução  de  uma  finalidade  ou  objetivo  no
sentido de fazer prevalecer a ordem jurídica questionada no momento em
que há pretensão resistida. Jurisdição expressa atividade, pois envolve série
de  atos  e  declarações  no  sentido  de  concretizar  o  direito.  (CINTRA;
GRINOVER; DINAMARCO, 2003. p.131)

Quando observada a atuação do Ministério Público, se constata que o Parquet também

exerce poder, função e atividade, como restará claro pelo exposto em seguida.

O judiciário exerce a jurisdição como poder, “como expressão da potestade do Estado,

solucionando  lide  em  caráter  definitivo  para  as  partes  litigantes” (CINTRA;  GRINOVER;

DINAMARCO, 2003. p.131), por sua vez o Ministério Público exerce poder, como expressão da

potestade do Estado, zelando pelo interesse público. Esse poder se manifesta todas as vezes

em que o Ministério Público atua, seja como parte, seja como custus legis, porém, manifesta-

se  mais  evidentemente  quando  a  lei  outorga  ao  órgão  ministerial  responsabilidade

extrajudicial,  desvinculada  do poder  judiciário,  também com o objetivo-fim de zelar  pelo

interesse  público.  São  os  casos  do  inquérito  civil  público  e  o  termo  de  ajustamento  de

conduta, previstos na lei 7.347/85 e da audiência pública e das recomendações aos órgãos e

entidades públicos emitidas pelo Ministério Público, previstos no artigo 27, parágrafo único,
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inciso IV da lei 8625/1993. Acrescente-se, ainda, a curadoria de fundações, prevista no artigo

66 do Código Civil.

Nesse  diapasão,  a  ausência  de  atuação  do  Ministério  Público  nas  causas  em  que

deveria  intervir  acarreta  nulidade,  há  intervenção  em razão  da  qualidade  da  parte  ou  da

matéria,  nos  termos  do  art.  82  do  CPC.  Aqui  se  observa  o  verdadeiro  peso  que  tem  a

intervenção ministerial nessas causas, configurando-se em poder-dever de intervir. O Código

de Processo Civil prevê:

Art.  84  Quando  a  lei  considerar  obrigatória  a  intervenção  do  Ministério
Público,  a  parte  promover-lhe-á  a  intimação  sob  pena  de  nulidade  do
processo.  
Art. 246 – É nulo o processo, quando o Ministério Público não for intimado
a acompanhar o feito em que deva intervir. 
Parágrafo  único  –  Se  o  processo  tiver  corrido,  sem  conhecimento  do
Ministério Público, o juiz o anulará a partir do momento em que o órgão
devia ter sido intimado. (BRASIL, Lei º     5.869, de 11 de Janeiro de 1973  )

Havendo transitado em julgado o processo, o Ministério Público poderá até mesmo

propor ação rescisória, conforme art.487, III, “a” do CPC: “Tem legitimidade para propor a

ação, o  Ministério  Público,  se  não  foi  ouvido no processo,  em que lhe  era  obrigatória  a

intervenção” (BRASIL, Lei º     5.869, de 11 de Janeiro de 1973  ).

 Sobre a nulidade nos casos de intervenção obrigatória do Ministério Público, vale

citar Vicente Greco Filho:

Verifica-se,  pois,  que as  consequências da não intervenção do Ministério
Público  no  processo  civil,  quando obrigatória,  dependem basicamente  da
natureza de sua atuação. Se ele está no feito para tutelar o direito objetivo, a
nulidade absoluta é insanável pela aplicação de qualquer princípio. Se trata
de intervenção vinculada à defesa de uma das partes da relação processual,
possível  a  incidência  do  princípio  da  instrumentalidade.  Não  obstante  a
opinião  de  considerável  parcela  da  doutrina,  que  relaciona  a  nulidade
absoluta com a impossibilidade de aproveitamento do ato viciado, a regra do
art.  249  e  §§  do  CPC  aplica-se  perfeitamente  aos  casos  de  intervenção
vinculada do Ministério Público. (GRECO FILHO, 1998, p.46)

Segundo  os  ensinamentos  de  Antônio  Carlos  de  Araújo  Cintra,  Ada  Pellegrini

Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, a “jurisdição expressa uma função, tendo em vista a

consecução de uma finalidade ou objetivo no sentido de fazer prevalecer a ordem jurídica

questionada  no  momento  em  que  há  pretensão  resistida”(CINTRA;  GRINOVER;

DINAMARCO, 2003. p.131).

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
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Assim também, o Ministério  Público expressa uma função, o que resta  notório no

texto constitucional de 1988, em que a instituição foi posicionada no capítulo das funções

essenciais à justiça. 

A  própria  Constituição  traz  expressas  finalidades  e  objetivos  no  desempenho  da

função, observe-se o artigo 127 da CRFB/88: “O Ministério Público é instituição permanente,

essencial  à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,  do

regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis”  (BRASIL,

Constituição Federal, 5 de outubro de 1988).

No artigo  citado,  o  legislador  indicou incumbências  do Ministério  Público,  são as

finalidades  institucionais  de  “defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos

interesses sociais e individuais indisponíveis”, que refletem claramente a função institucional

do Ministério Público de guardião do interesse público e promotor de justiça.

Tratando das incumbências do Parquet trazidas no artigo acima transcrito, Humberto

Dalla Bernardina de Pinho assim dispõe:

A atuação do Ministério Público como  custus legis,  ou seja, fiscal da lei,
encontra assento constitucional neste referido artigo que faz menção à defesa
da  ordem  jurídica.  Já  a  atuação  do  Parquet  em  todos  os  processos  de
natureza  eleitoral  está  fundamentada  na  defesa  do  regime  democrático,
também contido nesse dispositivo. [...]
Este artigo dispõe que incumbe ainda àquele a defesa dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. (PINHO, 2009, p.88)

 Neste ponto, vale fazer uma observação sobre justiça, como virtude maior, já que a

Carta Magna trata o Ministério Público como função essencial à justiça, “justiça” que não se

confunde com poder judiciário somente, pois o órgão ministerial exerce atividades no âmbito

judicial e fora dele, extrajudicialmente.

Yves  de  La  Taille,  tratando  do  tema,  argui  que  os  princípios  da  igualdade  e  da

equidade são suficientes para definir a justiça:

Um  primeiro  princípio  que  a  inspira  é  o  da  igualdade.  Todos  os  seres
humanos,  sejam  quais  forem  suas  origens  sociais,  seu  sexo,  suas
competências cognitivas,  sua nacionalidade,  sua etnia,  etc.,  têm o mesmo
valor intrínseco, e, logo, não devem usufruir de privilégios. 
Um  segundo  princípio  é  o  de  equidade,  que  implica  tornar  iguais  os
diferentes. Os seres humanos apresentam diferenças entre si e elas devem ser
levadas  em  conta  para  que,  no  final,  a  igualdade  entre  todos  os  seres
humanos seja realizada. (LA TAILLE, 2006, p. 61).

O  Ministério  Público  exerce  função  essencial  à  justiça,  com  escopo  bem  definido,

salvaguardar o interesse da coletividade, o interesse público, mesmo nas causas em que atue para
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garantir direito individual, quando indisponível, buscando sempre reduzir as desigualdades, para dar a

cada um o que é seu, e, consequentemente, promover a justiça.

Por fim, os autores de Teoria Geral do Processo, abordam a jurisdição como atividade, “pois

envolve série de atos e declarações no sentido de concretizar  o direito”,  por seu turno, o

Ministério  Público  exerce  atividade  de fiscalização  do cumprimento  da  lei,  em defesa  da

ordem jurídica, seja atuando ativamente no auxílio do poder judiciário na realização de sua

atividade, seja exercendo atividade extrajudicial e mesmo quando figura como parte. Ressalte-

se o que afirma Humberto Dalla Bernardina de Pinho:

Hoje, portanto, não é mais possível considerar-se qualquer participação do
Ministério Público apenas como parte em um processo. Na verdade, é certo
que todas as vezes em que o Ministério Público atuar como órgão agente, ele
o  estará  fazendo  atrelado  a  sua  função  fiscalizadora,  até  mesmo  por
obediência ao objetivo precípuo que lhe é atribuído pelo art. 127, caput da
Constituição Federal. (PINHO, 2009, p.87)

1.2 - Direito Subjetivo, Faculdade, Poder Jurídico e Direto Indisponível

Arnoldo Wald traz elucidação quanto à distinção entre direito subjetivo, poder jurídico

e faculdade no direito privado. Quanto ao poder, tome-se como exemplo o poder familiar em

que o titular realiza atividades impostas em lei, visando à satisfação plena dos interesses dos

filhos. Como direito subjetivo, cite-se o direito do locador que pratica atividades tendo em

conta a satisfação de seus próprios interesses. A faculdade de celebrar ou não negócio jurídico

indica prerrogativa de alguém praticar atividade, mas sem poder compelir outrem.

No caso de direito  subjetivo,  ao direito  do sujeito ativo corresponde sempre dever

jurídico do sujeito passivo. Ao titular do direito subjetivo confere-se a prerrogativa de exercê-

lo  de  acordo  com  seus  interesses,  no  sentido  de  concretizar  satisfação  de  necessidades

pessoais ou sociais (WALD, 2002, p. 111)

Entretanto, à luz da teoria do abuso de direito, admite-se o exercício do direito por seu

titular quando coincidir com o interesse social. Assim, não há licitude no exercício do direito

subjetivo,  mas  sim  abuso  de  direito,  quando  o  sujeito  ativo  exercê-lo  contrariamente  à

finalidade social. Todo direito tem uma função social.

O direito subjetivo distingue-se do poder jurídico, embora a este também corresponda

um  dever  jurídico.  É  que  o  direito  subjetivo  é  exercido  no  interesse  exclusivo  ou

predominante do sujeito ativo da relação jurídica, isto é, visando satisfazer suas necessidades

de acesso a bens da vida.  No caso de poder jurídico,  o respectivo exercício  opera-se em

benefício do sujeito passivo e do grupo social (WALD, 2002, p. 111-112). O direito subjetivo
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distingue-se da faculdade, pois a esta não corresponde qualquer dever jurídico. Na faculdade

há, para alguns, possibilidade de realizar ou não determinado ato, sem qualquer dever jurídico

correspondente (WALD, 2002, p. 112-113).

Os direitos  subjetivos  classificam-se em: a)-  direitos  absolutos,  em que os sujeitos

passivos são todos os membros da coletividade; b)- direitos relativos, em que  o dever jurídico

é imposto a determinada pessoa (WALD, 2002, p. 113).

Os direitos subjetivos absolutos dividem-se em: a) Direito da Personalidade, em que o

objeto  é intrínseco, ou seja, está na própria pessoa do titular do direito subjetivo; b) Direitos

Real,  em que  o  objeto  situa-se  fora  da  pessoa,  ou  seja,  externamente,  sendo assim bem

extrínseco à pessoa do titular do direito subjetivo (WALD, 2002, p. 113).

São direitos subjetivos relativos: a)- Direito de Família que se desdobra em direito

pessoal  e  direito  patrimonial;  b)-  Direito  das Obrigações,  cujo conteúdo expressa deveres

jurídicos patrimoniais, isto é, estimáveis pecuniariamente.

Um direito é considerado indisponível quando seu titular não puder privar-se dele por

simples ato de vontade, seja porque a lei assim determina, temporária ou definitivamente, ou

porque, devido a sua natureza, é inalienável. Como exemplo, os direitos de personalidade, os

direitos familiares pessoais, o direito a alimentos, os direitos trabalhistas.

Há na Constituição de República Federativa do Brasil  de 1988 a determinação,  no

artigo  127,  no sentido  de  que o "Ministério  Público  é  instituição  permanente  essencial  à

função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  [...]  dos  interesses  sociais  e

individuais indisponíveis” (BRASIL, Constituição Federal, 5 de outubro de 1988). 

Sendo assim, razoável se faz a leitura de Fábio Konder Comparato, que esclarece a

função do Ministério Público como defensor dos direitos indisponíveis: 

Ora, no Estado contemporâneo, o Ministério Público exerce, de certo modo,
esse  poder impediente,  pela  atribuição constitucional  que lhe foi  dada de
impugnar em juízo os atos dos demais Poderes, contrários à ordem jurídica e
ao  regime  democrático.  A  isto  se  acresce,  ainda,  a  nova  atribuição  de
promover a realização dos objetivos fundamentais do Estado, expressos no
art.  3º  da  Constituição,  pela  defesa  dos  interesses  individuais  e  sociais
indisponíveis,  consubstanciados  no  conjunto  dos  direitos  humanos.  A
conjugação de ambas essas atribuições, a impediente e a promocional, faz do
Ministério  Público  um  órgão  eminentemente  ativo,  que  não  pode  nunca
recolher-se  a  uma  posição  neutra  ou  indiferente,  diante  da  violação  de
direitos  fundamentais,  mormente  quando  esta  é  perpetrada  pelos  Poderes
Públicos. (COMPARATO, 2001, p.63)

Diante da indisponibilidade do direito,  tem-se que o Ministério Público deve atuar no

sentido de que a disposição não se opere. É a forma de defendê-lo, conforme preconizado pela
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Constituição. No caso, a motivação não é o patrocínio de interesse privado individual (muito

embora,  a  partir  da  Carta  de  1988,  este  esteja  circunstancialmente  autorizado),  mas  a

salvaguarda do interesse público consistente na manutenção do interesse no domínio de seu

titular.

Cândido Rangel Dinamarco esclarece que

O Ministério Público é por definição a instituição estatal  predestinada ao
zelo do interesse público no processo. O interesse público que o Ministério
Público resguarda não é o puro e simples interesse da sociedade no correto
exercício da jurisdição como tal — que também é uma função pública —
porque dessa atenção estão encarregados os juízes, também agentes estatais
eles  próprios.  O  Ministério  Público  tem  o  encargo  de  cuidar  para  que,
mediante  o  processo  e  o  exercício  da  jurisdição,  recebam  o  tratamento
adequado  certos  conflitos  e  certos  valores  a  eles  inerentes.  Aceitando  a
premissa de que a Constituição e a  lei  são autênticos  depositários desses
valores,  proclama aquela  que ao Ministério  Público incumbe a defesa  da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis. (DINAMARCO, 2002, p.683)

1.3 - Interesse público no CPC

Inicialmente,  faz-se  necessário  considerar  o  significado  de  interesse  no  campo

jurídico, para tanto, recorremos aos ensinamentos de Moacyr Amaral Santos, segundo ele:

A razão entre o homem e os bens, ora maior, ora menor, é o que se chama
interesse. Assim, aquilata-se o interesse da posição do homem, em relação a
um bem, variável conforme suas necessidades. Donde consistir o interesse
na posição favorável à satisfação de uma necessidade. Sujeito do interesse é
o homem; o bem é o seu objeto. (SANTOS, 2008, p.4)

Vale ressaltar o que aduz Kazuo Watanabe:

Os termos interesses e direitos foram utilizados como sinônimos, certo é que,
a  partir  do  momento  em  que  passam  a  ser  amparados  pelo  direito,  os
interesses  assumem  o  mesmo  status  de  direitos,  desaparecendo  qualquer
razão prática, e mesmo teórica, para a busca de uma diferenciação ontológica
entre eles. (WATANABE, 2001, p.739)

Na mesma direção aponta Luiz Antônio Rizzato Nunes:

A lei [Código de defesa do Consumidor] fala em “interesses e direitos” no
caput do art. 81 e “interesses ou direitos” nos três incisos do parágrafo único
do mesmo artigo. 
A Constituição Federal, no inciso III do art.129 já referido, usa a expressão
“interesse”. 
Tem que se entender ambos os termos como sinônimos, na medida em que
“interesse”,  semanticamente  em  todos  os  casos,  tem  o  sentido  de
prerrogativa e esta é exercício de direito subjetivo. (NUNES, 2011, p.836)
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Vale ressaltar que o interesse pode ser classificado em interesse privado e interesse

coletivo.  No  primeiro  caso,  o  interesse  diz  respeito  a  um  único  indivíduo,  enquanto  no

segundo, refere-se a um grupo de pessoas, determinável ou indeterminável.  Quanto a esta

classificação, o mesmo autor citado acima, aduz que:

  A  par  de  suas  necessidades  individuais,  surgem  necessidades  do
agrupamento  a  que  pertence,  e  que  são  aquelas  mesmas  necessidades
consideradas em função do grupo. Fala-se assim em interesse individual e
interesse  coletivo.  No  interesse  individual  a  razão  está  entre  o  bem e  o
homem, conforme suas necessidades; no interesse coletivo – abrangidos aqui
os  interesses  difusos,  os  coletivos  em  sentido  estrito  e  os  individuais
homogêneos – a razão ainda está entre o bem e o homem, mas apreciadas as
suas  necessidades  em conjunto  a  necessidades  idênticas  do  grupo social.
(SANTOS, 2008, p.4)

No presente trabalho, em que o foco é o estudo do Ministério Público como função

essencial à justiça, não se poderia deixar de tratar do interesse público. 

O interesse público não deve ser confundido com o interesse coletivo,  nem com o

interesse  da Administração Pública,  pois  se  sobrepõe a  estas  espécies  de  interesse,  assim

como aos interesses individuais. O interesse público relaciona o bem ao homem, porém de

forma especial,  referindo-se à  satisfação de necessidades  comuns,  que de forma direta  ou

indireta afetarão os indivíduos que compõem o grupo social. 

Lincoln Antônio de Castro em artigo sobre “O Ministério Público no Processo Civil”

cita entendimento do jurista Vicente Greco Filho sobre o interesse público: 

Vicente Greco Filho sustenta que o interesse público, por se relacionar com
bem social  indisponível  transcendente,  não coincide necessariamente com
interesse de pessoas jurídicas de Direito Público. Referindo-se a interesses
básicos e fundamentais da sociedade, para justificar a intervenção ministerial
no processo civil,  o citado jurista afirma que:  “No sistema do Código de
Processo  Civil  não  há  hipóteses  de  intervenção facultativa  do  Ministério
Público. [...] A hipótese do inciso III (art. 82) apresenta dificuldades, como
já se disse, em virtude de sua generalidade. É possível imaginar casos em
que haja dúvida sobre a existência do interesse público (in Direito Processual
Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1998, pág. 159)” (GRECO, 1998 apud
CASTRO, O Ministério Público no Processo Civil, 2010)

A codificação processual civil prevê, no artigo 82, a atuação do Ministério Público

como órgão interveniente, justificada pelo interesse público evidenciado em razão da matéria

ou da qualidade da parte, conforme transcrito abaixo:

Art. 82.  Compete ao Ministério Público intervir:
I - nas causas em que há interesses de incapazes;
II - nas  causas  concernentes  ao  estado  da  pessoa,  pátrio  poder,  tutela,
curatela,  interdição,  casamento,  declaração  de  ausência  e  disposições  de
última vontade;
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III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas
demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide
ou qualidade da parte. (BRASIL, Lei nº5.869, de 11 de janeiro de 1973.)

Sobre a  previsão de intervenção do Ministério  Público  no art.  82 do CPC, Carlos

Roberto de Castro Jatahy afirma o seguinte:

[...] é importante observar que a intervenção ministerial por força do artigo
82 do CPC não pode ser equiparada ao que a doutrina convencionou chamar
de  custus  legis,  embora  inúmeros  autores  o  façam,  eis  que  a  correta
aplicação da lei deve ser verificada pelo membro da instituição, conforme
mandamento  constitucional  (CF,  art.  127),  qualquer  que  seja  sua
participação  processual,  seja  ela  como  órgão  agente  ou  interveniente.
(JATAHY, 2008, p.289)

No REsp 628.806-DF, Teori Zavaski tratando da intervenção o Ministério Público em

razão da qualidade da parte e da natureza da lide, esclarece que:

A teor do art.82, III do CPC, “compete ao Ministério Público intervir nas
causas  em que há interesse  público evidenciado pela  natureza da lide  ou
qualidade  da  parte.”  Não  é  possível,  todos  reconhecem,  determinar,
abstratamente, o alcance objetivo dessa disposição normativa, em virtude de
sua formulação à base de um conceito jurídico extremamente aberto: o do
“interesse público”. Mas isso é inerente e natural às normas dessa natureza.
A  utilização  da  técnica  legislativa  de  cláusulas  abertas  e  de  conteúdo
indeterminado tem justamente  a  finalidade de delegar  ao juiz  a tarefa  de
estabelecer o seu sentido em face do caso concreto. São normas estruturadas
para que o seu conteúdo seja definido, não em sua inteireza abstrata, mas em
sua virtualidade empírica. Dessa forma, o problema da interpretação é muito
mais agudo para o doutrinador, na sua tentativa de traçar teoricamente os
domínios  objetivos  da  norma,  do  que  para  o  juiz,  que  atua  à  vista  da
experiência. Embora não se conheça a priori, todos os limites do conceito de
interesse público, o caso concreto apresenta, quase sempre, elementos aptos
a  fornecer  ao  intérprete  as  condições  para  aferir  sua  presença  ou  não.
(BRASIL,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  REsp  628.806-DF,  Rel  Min.
Francisco Falcão, data do julgamento: 01/04/2004)

Vale  ressaltar  o  que  Lincoln  Antônio  de  Castro  diz  sobre  a  obrigatoriedade  de

intervenção ministerial e sobre a avaliação do interesse público no caso concreto: 

Entenda-se ser de natureza obrigatória a intervenção ministerial a que se
refere o art. 82 do Código de Processo Civil ou prevista em outras normas
processuais.  O inciso  III  daquele  dispositivo  não  contempla  intervenção
facultativa,  mas  apenas  autoriza  que  o  órgão  ministerial,  em cada  caso
concreto,  avalie  a  presença  ou  não  do  interesse  público  justificador  da
intervenção. 

Identificando a necessidade de intervenção, em determinado processo civil,
sendo objeto, porém, de indeferimento do órgão judicial, cabe ao Ministério
Público recorrer. Por outro lado, se órgão ministerial se recusar a intervir
em processo civil, ao órgão judicial restará valer-se, por analogia, do art. 28

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
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do  Código  de  Processo  Penal,  para  se  obter  posicionamento  final  e
definitivo  a  nível  da  Instituição  quanto  à  obrigatoriedade  ou  não  da
intervenção ministerial no caso concreto. (CASTRO, 2009)

A importância da intervenção ministerial  em razão do interesse público também se

verifica na previsão expressa da ocorrência  de nulidade no caso de falta  de intimação do

Ministério Público, o que pode ser observado nos artigos 84, 246 e 487, III do Código de

Processo Civil artigos citados no item 1.1 deste trabalho.

O CPC, no artigo 81, ainda prevê que “O Ministério Público exercerá o direito de ação

nos casos  previstos  em lei,  cabendo-lhe,  no processo,  os  mesmos  poderes  e  ônus que às

partes.” (BRASIL, Lei nº     5.869, de 11 DE Janeiro de 1973  ). 

No projeto  do  novo Código de  Processo  Civil  o  rol  dos  casos  de  intervenção  do

Ministério Público restou um pouco modificado. Há claro posicionamento do legislador pela

proteção do interesse público e social, expresso no inciso I do art. 156: 

Art. 155. O Ministério Público exercerá, em todos os graus, o direito de
ação em conformidade com suas atribuições constitucionais.
Art. 156. O Ministério Público será intimado para, no prazo de trinta dias,
intervir como fiscal da ordem jurídica: 
I - nas causas que envolvam interesse público ou interesse social; 
II  -  nas  causas  que  envolvam  o  estado  das  pessoas  e  o  interesse  de
incapazes; 
III – nas causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural; 
IV - nas demais hipóteses previstas em lei ou na 
Constituição da República.

1.4 - Modalidades de Interesse: Coletivo, Difuso, Individual Homogêneo e Social

a) Interesse Coletivo 

O interesse coletivo pode ser considerado  lato sensu ou  stricto sensu. No primeiro

caso,  trata-se  do  gênero  dos  direitos  transindividuais,  dos  quais  são  espécies  os  direitos

difusos, os direitos sociais, os próprios direitos coletivos stricto sensu e os direitos individuais

homogêneos.

O Código de Defesa do Consumidor traz em seu artigo 81, conceitos de espécies de

direitos coletivos: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
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        I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste
código, os transindividuais, de natureza indivisível,  de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
        II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo,
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base;
        III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes  de  origem  comum.  (BRASIL,  LEI  Nº  8.078,  DE  11  DE
SETEMBRO DE 1990.)

Os  direitos  coletivos,  no  sentido  mais  estrito,  são  interesses  indivisíveis  que  têm

titulares determináveis, ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica-

base. Luiz Antônio Rizzato Nunes ensina que “para a verificação da existência de um direito

coletivo não há necessidade de se apontar concretamente um titular específico e real. Todavia,

esse titular é facilmente determinado, a partir da verificação do direito em jogo” (NUNES,

2011, p.839).  O que diferencia os direitos coletivos dos direitos difusos é a determinabilidade

dos titulares dos direitos coletivos stricto sensu.

Nos  direitos  coletivos,  observa-se  que  podem  existir  duas  relações  jurídicas

envolvidas, uma entre os indivíduos que formam o grupo, a categoria ou classe, em que estão

unidos os titulares do direito coletivo e a outra relação que se forma é entre a categoria titular

do  direito  e  o  polo  passivo,  o  “devedor”,  a  parte  a  quem cabe  suprir  o  direito  daquela

coletividade. 

Leonardo de Medeiros Garcia ensina que nos direitos coletivos “a relação jurídica-

base necessita  ser anterior  à lesão (caráter  de anterioridade)  e  não nascida com a própria

lesão” (GARCIA, 2008, p. 457), diferente dos direitos difusos, em que a regra é o surgimento

da relação jurídica no momento da lesão.

Por fim, no que tange à indivisibilidade dos direitos coletivos, Luiz Antônio Rizzato

Nunes leciona que:

O objeto ou bem jurídico protegido é indivisível. Ele não pertence a nenhum
consumidor individual (indivíduo) em particular, mas a todos em conjunto e
simultaneamente. Se for divisível é individual ou individual homogêneo e
não coletivo. 
O  direito  coletivo  tem  objeto  que  diz  respeito  à  coletividade  de
consumidores como um todo. [...] a qualidade do ensino oferecido por uma
escola é indivisível. [...] o tratamento da água conferido pelo prestador de
serviço público afeta toda a água a ser entregue.  (NUNES, 2011, p.839)

 b) Interesse Difuso

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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O CDC conceitua os direitos ou interesses difusos como “transindividuais, de natureza

indivisível,  de que sejam titulares  pessoas  indeterminadas  e  ligadas  por  circunstâncias  de

fato”, conforme transcrito acima.

Quanto à indeterminabilidade dos titulares dos direitos difusos, Leonardo de Medeiros

Garcia aduz que

Os direitos difusos são direitos que não dizem respeito a apenas uma pessoa,
mas sim à coletividade de um número tão significativo de componentes que
não  podem  ser  identificados  ou  determinados.  Os  titulares  dos  direitos
difusos  não  são  somente  pessoas  indeterminadas,  mas  também
indetermináveis. (GARCIA, 2012, p.455)

Nos direitos  difusos,  não existe  relação jurídica-base,  a relação jurídica surge pelo

acontecimento de fato lesivo que a estabelece,  independente  de ter  havido lesão a direito

individual  propriamente.  Como  exemplo  disso,  Luiz  Antônio  Rizzato  Nunes  fala  da

propaganda enganosa:

ainda  que  não  se  possa  encontrar  um  único  consumidor  enganado
concretamente por uma publicidade enganosa, ela poderá ser qualificada de
enganosa assim mesmo.
[...]  é  exatamente  essa  característica  da  indeterminabilidade  da  pessoa
concretamente violada um dos principais aspectos dos direitos difusos.  O
termo “difuso” significa isso: indeterminado, indeterminável. Então, não será
preciso que se encontre quem quer que seja para proteger-se um direito tido
como difuso. (NUNES, 2011, p.837)

Quando além de ter havido lesão ao direito difuso, de titularidade indeterminada, já

houver lesão a direito individual, há que se considerar a pluralidade de lesões, sendo certo que

a lesão ao direito individual é decorrência direta da lesão ao direito difuso, desse modo os

legitimados a tutelar os direitos difusos devem agir ainda mais diligentemente, a fim de fazer

cessar também a lesão ao direito individual.

A  lei  (BRASIL,  Lei  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990)  fala  em  “pessoas

indeterminadas  ligadas  por circunstâncias  de fato”.  Sobre o vínculo  entre  os titulares  dos

direitos difusos, Humberto Dalla Bernardina de Pinho afirma que “característica dos direitos

difusos é a intensa litigiosidade interna que deriva basicamente da circunstância de que todas

essas  pretensões  meta  individuais  não  têm  por  base  um  vínculo  jurídico  definido,  mas

situações de fato, contingentes, por vezes até ocasionais” (PINHO, 2009, p. 354).

c) Interesse Individual Homogêneo

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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O Código de Defesa do Consumidor trata os direitos individuais homogêneos como

“os decorrentes de origem comum” (BRASIL,  Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).

Neste caso, os titulares do direito serão determinados, e sempre haverá mais de um sujeito.

São  direitos  individuais,  por  isso  determinados,  e  homogêneos,  com  identificação  de

interesses. 

Como interesse individual é aquele que diz respeito a uma única pessoa, é importante

observar que o MP atuará na defesa de interesses excepcionalmente, somente nas hipóteses

que envolvam interesse individual indisponível ou de parte hipossuficiente. Nos termos do

artigo 127 da CRFB/88, é incumbência do Ministério Público a defesa dos direitos sociais e

individuais indisponíveis. Os direitos individuais homogêneos merecem a tutela ministerial

devido ao seu caráter social, pois o interesse individual homogêneo é uma espécie de interesse

coletivo.

Luiz Antônio Rizzato Nunes aduz que “não se trata de litisconsórcio e sim de direito

coletivo. Não é o caso de ajuntamento de várias pessoas, com direitos próprios e individuais

no polo ativo da demanda, o que se dá no litisconsórcio ativo” (NUNES, 2011, p.841).

d) Interesse Social

Na parte  final  do caput  do artigo  127 da Constituição  Federal,  o  legislador  ainda

atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais. 

 Interesse  social,  neste  artigo  constitucional,  refere-se  ao  interesse  da  sociedade,

relacionado ao interesse público, espécie de direito coletivo lato senso.

Nessa guisa, não se pode olvidar que os direitos sociais são uma dimensão dos direitos

fundamentais, envolvendo prestação ativa do Estado. 

O artigo 6º da Constituição Federal enumera direitos sociais, “são direitos sociais a

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta

Constituição” (BRASIL, Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988).

Sobre os direitos sociais, José Afonso da Silva aponta que

[...]são  prestações  positivas  proporcionadas  pelo  Estado  direta  ou
indiretamente,  enunciadas  em  normas  constitucionais,  que  possibilitam
melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a
igualização  de  situações  sociais  desiguais.  São,  portanto,  direitos  que  se
ligam  ao  direito  de  igualdade.  Valem  como  pressupostos  do  gozo  dos
direitos  individuais  na  medida  em  que  criam  condições  materiais  mais

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona
condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade.  (SILVA,
2002, p.285; 286)

Leonardo Augusto Gonçalves argui que 

A definição  do  Ministério  Público  trazida  no  artigo  127 da  Constituição
Federal trouxe especial relevância à instituição no rol das instituições que
estruturam o  Estado Democrático  de  Direito,  colocando-o  como base  de
sustentação  da  cidadania,  um  dos  fundamentos  listados  no  artigo  1  da
Constituição vigente. E a cidadania traz em si a ideia dos direitos sociais.
Segundo o mesmo autor, ao atribuir missão institucional correspondente à
defesa  dos  interesses  sociais  indisponíveis,  o  legislador  constitucional
depositou  no  Ministério  Público  a  confiança  de  que  se  caracteriza  como
guardião dos chamados direitos  sociais.  Mostra-se  evidente  que a  efetiva
implementação e cumprimento dos direitos sociais, conforme previstos no
art.  6  da  CF,  caracterizam-se  como  missão  institucional  do  Ministério
Público. (GONÇALVES, L.)

Certo  é  que  o  Ministério  Público  é  o  guardião  do  interesse  público,  nele

compreendidos os interesses difusos, os coletivos, os individuais homogêneos e os direitos

sociais,  além  da  defesa  da  ordem  jurídica  e  do  Estado  Democrático  de  Direito,

desempenhando função essencial à justiça e a fiscalização do fiel cumprimento da lei.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho faz observação importante quanto à atuação do

Parquet: 

[...]  não  é  nosso  posicionamento  defender  uma  legitimação  ativa  para  o
Parquet em ações individuais. Isso se dá, hoje em dia, em razão da falta de
sistematização entre os dispositivos do Código de processo Civil e das Leis
posteriores,  bem  como  porque  existe  ainda  um  forte  apelo  de  alguns
segmentos da sociedade no sentido de que o Ministério Público deva ser “o
protetor  das  viúvas  e  o  pai  dos  órfãos”,  fazendo  menção  a  algumas
atribuições que remontam ao Egito antigo. Entendemos que o Parquet deve
se  voltar  cada  vez  mais  à  tutela  dos  direitos  coletivos  lato  sensu,  quer
participe como parte, quer como fiscal da lei. (PINHO, 2009, p.95)

No próximo  capítulo  serão  expostas  as  principais  áreas  de  atuação  do  Ministério

Público na esfera cível, em ações envolvendo direitos individuais e coletivos. 
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CAPÍTULO 2 - ATIVIDADES NA ESFERA CÍVEL

2.1-Ministério Público na CRFB

O Ministério Público é instituição prevista no texto constitucional de 1988 no capítulo

denominado “Das Funções Essenciais à Justiça”, nos artigos 127 a 130. 

No caput do artigo 127, o constituinte previu que “O Ministério Público é instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem

jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis”

(BRASIL, Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988) 

Humberto Dalla Bernardina leciona que “o Ministério Público é uma instituição, não

se confundindo, portanto, com as pessoas jurídicas, não sendo assim dotado de personalidade

jurídica.” E o mesmo autor acrescenta, dizendo que “quando o artigo 127 da Constituição da

República utiliza a expressão ‘instituição permanente’, almeja que se entenda tratar-se de uma

cláusula pétrea, não podendo, portanto, ser suprimida pelo constituinte derivado” (PINHO,

2009, P.86)

O  termo  “essencial”,  integrante  do  conceito  constitucional  do  Ministério  Público,

refere-se à indispensabilidade da atuação institucional e justifica a declaração da nulidade do

processo quando for o caso de intervenção obrigatória do Ministério Público, uma vez que a

intervenção nesses casos é requisito de validade do processo.   A quinta turma do STJ se

pronunciou sobre o tema, conforme demonstra o informativo nº34/ 1999: 

MINISTÉRIO  PÚBLICO.  INTERVENÇÃO.  INTERESSE  PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO.
Provido, em parte, o recurso da Universidade Federal de Pernambuco, uma
vez  que,  verificada a  necessidade da  intervenção do Parquet como custos
legis na ação anulatória de concurso público, ante a existência do interesse
público, referente à nulidade de ato da banca examinadora, deve ser anulado
o processo a partir do momento em que o órgão ministerial devia ter sido
intimado, ex  vi dos  arts.  82,  III,  84  c/c  246,  parágrafo  único,  do
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CPC. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça,  REsp 186.006-PE, Rel. Min.
Felix Fischer, julgado em 28/9/1999).

O  parágrafo  primeiro  do  artigo  127  apresenta  os  três  princípios  institucionais  do

Ministério  Público,  são  os  princípios  da  unidade,  da  indivisibilidade  e  da  independência

funcional.

O §5º do art.128, CF/88 estabelece a regulamentação do Ministério Público, prevendo

que leis complementares da União e dos Estados estabelecerão a organização, as atribuições e

o estatuto de cada Ministério Público. A iniciativa dessas leis complementares é facultada aos

respectivos  Procuradores-Gerais.  O  Ministério  Público  da  União  é  regulado  pela  lei

complementar 75/93 e o Ministério Público dos Estados pela lei ordinária federal 8625/93. 

O artigo  129 da CF/88,  por sua vez trata  das  funções institucionais  do Ministério

Público, este artigo traz rol exemplificativo, visto que seu último inciso aduz que a instituição

pode exercer outras funções, desde que compatíveis com as suas finalidades, como segue:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II  -  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VI  -  expedir  notificações  nos  procedimentos  administrativos  de  sua
competência,  requisitando  informações  e  documentos  para  instruí-los,  na
forma da lei complementar respectiva;
VII  -  exercer  o  controle  externo  da  atividade  policial,  na  forma  da  lei
complementar mencionada no artigo anterior;
VIII  -  requisitar  diligências  investigatórias  e  a  instauração  de  inquérito
policial,  indicados  os  fundamentos  jurídicos  de  suas  manifestações
processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria
jurídica  de  entidades  públicas.  (BRASIL,  Constituição  Federal,  de  5  de
outubro de 1988)

Humberto Dalla Bernardina de Pinho aponta que:

É possível concluir que as funções institucionais não se confundem com os
objetivos institucionais dispostos no art.127da Carta de 1988, que poderiam
ser  definidos  como  as  diretrizes  básicas  da  instituição;  nem  com  os
princípios institucionais, insertos no § 1º, do artigo referido anteriormente,
que caracterizam a instituição,  distinguindo-a das demais. (PINHO, 2009,
p.90-91)
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O  art.  130-A  trata  do  CNMP,  o  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  o

dispositivo traz a forma de composição do Conselho e suas atribuições.

Outro dispositivo constitucional que trata de atribuição do Ministério Público é o art.

58, dispositivo que prevê as comissões permanentes e temporárias do Congresso Nacional e

de suas Casas. As comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios

das  autoridades  judiciais,  para  apuração  de  fato  determinado  e  por  prazo  certo,  podendo

encaminhar  suas  conclusões,  ao  Ministério  Público,  se  for  o  caso,  para  que  o  Parquet

promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. No texto do artigo 58, pode ser

observada parceria entre as CPIs e o Ministério Público, no combate à corrupção e outros

crimes.

Deve  ser  ressaltado,  também,  o  art.  94  da  CF/88,  que  diz  respeito  ao  quinto

constitucional,  a quinta parte da maioria dos tribunais deve ser integrada por membros do

Ministério  Público e  advogados,  da mesma forma, o Conselho Nacional  de Justiça tem a

presença  do  Ministério  Público  em  sua  composição.  Essas  previsões  constitucionais  da

presença do Ministério  Público em órgãos do Poder Judiciário  demonstram a intenção do

constituinte em oxigenar as instituições judiciais com a presença de profissionais que possam

contribuir com diferentes formas de enxergar e pensar as questões sociais.

2.2 - Atividades e Direito da Personalidade

Faz-se necessário esclarecer aspectos importantes dos direitos da personalidade e sua

previsão no ordenamento brasileiro para então compreender a atuação do Ministério Público

na proteção desses direitos indisponíveis.

Maria Helena Diniz leciona que

 A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o
ser  humano tem direito  à  personalidade.  A personalidade é que apoia  os
direitos e deveres que dela irradiam, é o objeto do direito, é o primeiro bem
da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o
que é,  para sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em que se
encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens.
(DINIZ, 2013, p. 133-134)

Os direitos da personalidade estão previstos expressamente na Constituição de 1988,

como exemplo o artigo 5°,inciso X, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a

imagem  das  pessoas,  assegurado  o  direito  a  indenização  pelo  dano  material  ou  moral

decorrente de sua violação", inciso XI, onde está prevista a proteção da privacidade, “a casa é
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asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por

determinação judicial”,  no inciso XXVIII, alínea a, 2ª parte “são assegurados, nos termos da

lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e

voz humanas, inclusive nas atividades desportivas”. O texto constitucional, porém não tratou

de esgotar o rol dos direitos da personalidade protegidos. 

Caio Mário da Silva Pereira aduz que: 

Em linhas gerais,  os direitos da personalidade envolvem direito à vida,  à
liberdade, ao próprio corpo, à incolumidade física, à proteção da intimidade,
à integridade moral, à preservação da própria imagem, ao nome, às obras de
criação do indivíduo [...] (PEREIRA, 2010, p.206)

Os direitos a personalidade tratam-se de direitos que não podem ser desvinculados da

pessoa humana, decorrem diretamente da existência de um indivíduo, privilegiando a pessoa

em detrimento de coisas. Nesse sentido, interessante o apontamento de Maria Helena Diniz

sobre os direitos da personalidade na Constituição de 1988: 

Somente em fins do século XX se pôde construir a dogmática dos direitos da
personalidade, ante o redimensionamento da noção de respeito à dignidade
da pessoa humana, consagrada no art. 1º, III, da CF/88. A importância desses
direitos e a posição que vêm ocupando na Lei Maior são tão grandes que sua
ofensa  constitui  elemento  caracterizador  de  dano  moral  e  patrimonial
indenizável,  provocando  uma  revolução  na  proteção  jurídica  pelo
desenvolvimento de ações de responsabilidade civil e criminal; do mandado
de segurança; do mandado de injunção; do habeas corpus; do habeas data
etc.  Com  isso,  reconhece-se  nos  direitos  da  personalidade  uma  dupla
dimensão: a axiológica, pela qual se materializam os valores fundamentais
da pessoa,  individual  ou socialmente  considerada,  e  a  objetiva,  pela  qual
consistem  em  direitos  assegurados  legal  e  constitucionalmente,  vindo  a
restringir  a  atividade  dos  três  poderes,  que  deverão  protegê-los  contra
quaisquer abusos, solucionando problemas graves que possam advir com o
progresso  tecnológico,  p.  ex.,  conciliando  a  liberdade  individual  com  a
social. (DINIZ, 2013, p. 133)

O Código Civil vigente traz um capítulo especial sobre os direitos da personalidade,

que compreende os artigos 11 a 21.

Muito relevante a previsão do artigo 11 do CC, que aduz que “Com exceção dos casos

previstos  em  lei,  os  direitos  da  personalidade  são  intransmissíveis  e  irrenunciáveis,  não

podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.”,  esse dispositivo demonstra  que,  em

regra, os direitos da personalidade são indisponíveis, e por isso se justifica a intervenção do

Parquet quando houver direitos da personalidade envolvidos em uma demanda. E o Código
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de Processo Civil prevê expressamente a intervenção ministerial em razão da matéria, quando

houver interesse público que justifique.

O Código Civil veda atos de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição

permanente da integridade física,  ou contrariar  os bons costumes,  excetuando-se casos de

exigência médica, realização de transplante e disposição gratuita após a morte. 

O  art.  16  do  Código  Civil  assegura  que  “toda  pessoa  tem direito  ao  nome,  nele

compreendidos o prenome e o sobrenome.”, e o art.17 acrescenta que “O nome da pessoa não

pode  ser  empregado  por  outrem  em  publicações  ou  representações  que  a  exponham  ao

desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.”, e o art.18 completa: “Sem

autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.” O Código Civil ainda

disciplina a questão pseudônimo, aduzindo que “pseudônimo adotado para atividades lícitas

goza da proteção que se dá ao nome”.

No  STJ,  em  2009,  foi  julgado  o  REsp  1008398/SP,  em  que  foi  recorrente  um

transexual que pleiteava a retificação do registro civil quanto ao nome e ao gênero e recorrido

o Ministério Público do Estado de São Paulo que se opunha à retificação pelo princípio da

realidade e da imutabilidade dos registros. Houve parecer da Procuradoria Geral da República

opinando pelo conhecimento e provimento do recurso especial, o Ministério Público atuando

junto  ao  tribunal  superior  posicionou-se pela  alteração  do registro  civil,  para  que  fossem

adequados  o  prenome  e  o  gênero  do  recorrente,  mesmo sendo essa  posição  contrária  ao

Ministério  Público  estadual,  ora  recorrido,  tendo  o tribunal  superior  dado  provimento  ao

recurso. A seguir a ementa:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  TRANSEXUAL  SUBMETIDO  À
CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL. ALTERAÇÃO DO PRENOME E
DESIGNATIVO  DE  SEXO.  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA.
-  Sob  a  perspectiva  dos  princípios  da  Bioética  –  de  beneficência,  autonomia  e
justiça–,  a  dignidade da pessoa humana deve ser resguardada,  em um âmbito de
tolerância, para que a mitigação do sofrimento humano possa ser o sustentáculo de
decisões judiciais, no sentido de salvaguardar o bem supremo e foco principal do
Direito: o ser humano em sua integridade física, psicológica, socioambiental e ético-
espiritual. [...]
- A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato social exige, pois, a invocação
dos princípios que funcionam como fontes de oxigenação do ordenamento jurídico,
marcadamente a dignidade da pessoa humana – cláusula geral que permite a tutela
integral  e  unitária  da  pessoa,  na  solução  das  questões  de  interesse  existencial
humano.
- Conservar o “sexo masculino” no assento de nascimento do recorrente, em favor da
realidade biológica e em detrimento das realidades psicológica e social, bem como
morfológica, pois a aparência do transexual redesignado em tudo se assemelha ao
sexo feminino, equivaleria a manter o recorrente em estado de anomalia, deixando
de reconhecer seu direito de viver dignamente.
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-  Assim, tendo o recorrente  se submetido à cirurgia de redesignação  sexual,  nos
termos do acórdão recorrido, existindo, portanto, motivo apto a ensejar a alteração
para a mudança de sexo no registro civil, e a fim de que os assentos sejam capazes
de cumprir sua verdadeira função, qual seja, a de dar publicidade aos fatos relevantes
da vida social  do indivíduo, forçosa se mostra a admissibilidade da pretensão do
recorrente, devendo ser alterado seu assento de nascimento a fim de que nele conste
o sexo feminino, pelo qual é socialmente reconhecido.
- Vetar a alteração do prenome do transexual redesignado corresponderia a mantê-lo
em uma insustentável posição de angústia, incerteza e conflitos, que inegavelmente
atinge a dignidade da pessoa humana assegurada pela Constituição Federal. No caso,
a possibilidade de uma vida digna para o recorrente depende da alteração solicitada.
E,  tendo em vista  que o autor  vem utilizando o prenome feminino constante  da
inicial, para se identificar, razoável a sua adoção no assento de nascimento, seguido
do sobrenome familiar, conforme dispõe o art. 58 da Lei n.º 6.015/73.
- Deve, pois, ser facilitada a alteração do estado sexual, de quem já enfrentou tantas
dificuldades  ao  longo  da  vida,  vencendo-se  a  barreira  do  preconceito  e  da
intolerância. O Direito não pode fechar os olhos para a realidade social estabelecida,
notadamente  no  que  concerne  à  identidade  sexual,  cuja  realização  afeta  o  mais
íntimo aspecto da vida privada da pessoa. E a alteração do designativo de sexo, no
registro  civil,  bem  como  do  prenome  do  operado,  é  tão  importante  quanto  a
adequação cirúrgica, porquanto é desta um desdobramento, uma decorrência lógica
que o Direito deve assegurar .(...)
Recurso  especial  provido.  (BRASIL,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  REsp
1008.398/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgamento 15/10/2009)

Outro caso em que se revelou fundamental  a atuação do Ministério  Público,  foi  o

REsp. 678.933 – RS, em que o  Parquet  estadual do Rio Grande do Sul ingressou com o

recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça gaúcho de manter uma sentença de 1º

grau que além de acolher a alteração do nome e do sexo do recorrido, determinou segredo de

justiça e vedação à extração de certidões referentes à condição anterior do transexual.

O Ministério Público trouxe caso semelhante julgado no Estado do Rio de Janeiro para

a configuração do dissídio jurisprudencial que justificasse o Recurso Especial: 

O especial chega amparado em precedente do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro  em  que  se  decidiu  dever  a  alteração  de  sexo  ficar  averbada  no
registro  como  decorrente  de  decisão  judicial,  “pela  sua  condição  de
transexual submetido a cirurgia de modificação do sexo” (fl. 133).

O STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do

Rio Grande do Sul, determinando que fosse feita averbação no registro civil de que a modificação do

nome e do sexo do recorrido se deram por decisão judicial.  A seguir a ementa e trechos da decisão do

STJ que confirmou o posicionamento do Ministério Público:

MUDANÇA DE SEXO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO CIVIL.
1.   O recorrido  quis  seguir  o  seu  destino,  e  agente  de sua vontade  livre
procurou alterar  no seu registro civil  a  sua opção,  cercada do necessário
acompanhamento médico e de intervenção que lhe provocou a alteração da
natureza gerada. Há uma modificação de fato que se não pode comparar com
qualquer  outra  circunstância  que  não  tenha  a  mesma  origem.  O
reconhecimento  se  deu  pela  necessidade  de  ferimento  do  corpo,  a  tanto,
como  se  sabe,  equivale  o  ato  cirúrgico,  para  que  seu  caminho  ficasse
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adequado ao seu pensar e permitisse que seu rumo fosse aquele que seu ato
voluntário revelou para o mundo no convívio social. Esconder a vontade de
quem  a  manifestou  livremente  é  que  seria  preconceito,  discriminação,
opróbrio, desonra,  indignidade com aquele que escolheu o seu caminhar no
trânsito fugaz da vida e na permanente luz do espírito.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(...)
No presente feito, não se examina o direito do recorrido de mudar de sexo,
mas, apenas, se esse direito alcançado deve, ou não, constar dos registros,
devidamente averbado o fato de que houve modificação cirúrgica do sexo.
Não  se  pode  esconder  no  registro,  sob  pena  de  validarmos  agressão  à
verdade que ele  deve preservar,  que a  mudança decorreu de ato judicial,
nascida da vontade do autor e que tornou necessário ato cirúrgico complexo.
Trata-se  de  registro  imperativo e  com essa  qualidade  é  que se  não  pode
impedir  que  a  modificação  da  natureza  sexual  fique  assentada  para  o
reconhecimento do direito do autor.
Conheço  do  especial  e  lhe  dou  provimento  para  determinar  que  fique
averbado no registro civil que a modificação do nome e do sexo do recorrido
decorreu de decisão judicial.
(BRASIL,  Superior  Tribunal  de Justiça,  REsp 678.933 – RS,  Rel.  Carlos
Alberto Menezes Direito, julgamento 22/03/2007)

Neste  caso,  verifica-se  claramente  o  Ministério  Público  zelando  pelo  princípio  da

proporcionalidade, mesmo numa questão envolvendo direitos da personalidade, o que resultou

na preservação da veracidade dos dados registrais, e consequentemente na defesa do interesse

público.

As duas  decisões  acima  expostas  apenas  demonstram a importância  do Ministério

Público na defesa do interesse público no que se refere aos direitos da personalidade. Num

caso zelando pela isonomia, no outro pela proporcionalidade.

2.3 - Atividades e Direito de Família

Tecendo  considerações  sobre  o  Direito  de  Família,  Carlos  Roberto  Gonçalves

esclarece que

O direito de família é,  de todos os ramos do direito, o mais intimamente
ligado  à  vida,  uma  vez  que,  de  modo  geral,  as  pessoas  provêm  de  um
organismo familiar e a ele conservam-se vinculadas durante a sua existência,
mesmo que venham a constituir nova família pelo casamento ou pela união
estável.
Lato sensu, o vocábulo família abrange todas as pessoas ligadas por vínculo
de sangue e que procedem, portanto, de um tronco ancestral comum, bem
como as unidas pela afinidade e pela adoção.  Compreende os cônjuges e os
companheiros. (GONÇALVES,2009,p.1)

Segundo o mesmo autor, este ramo do direito é regido pelo princípio da Dignidade

Humana, um dos fundamentos da República brasileira, incerto na Carta Magna:
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Princípio do respeito à dignidade da pessoa humana,  como decorrência  do
disposto do art. 1º, III, da Constituição Federal. Verifica-se, com efeito, do
exame do texto constitucional, como assinala GUSTAVO TEPEDINO, que “a
milenar  proteção  à  família  como  instituição,  unidade  de  produção  e
reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá lugar à
tutela  essencialmente  funcionalizada  à  dignidade  de  seus  membros,  em
particular no que concerne ao desenvolvimento da personalidade dos filhos”.
(GONÇALVES, 2009, p. 6)

O Código de Processo Civil prevê, no artigo 82, inciso II, a intervenção do Parquet

“nas  causas  concernentes  ao  estado  da  pessoa,  pátrio  poder,  tutela,  curatela,  interdição,

casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade” (BRASIL, Lei nº 5.869,

de 11 de Janeiro de 1973). 

Nas  causas  envolvendo  reconhecimento  de  união  estável  há  divergências  entre  a

doutrina, sobretudo porque o Código de Processo Civil não previu expressamente estes casos

no  artigo  82,  porém,  tendo  em  vista  que  na  atualidade  a  união  estável  equipara-se  ao

casamento,  a maioria  dos juristas tem entendido que é atribuição do Ministério  Público a

intervenção nesses casos. Sobre o tema, vale ressaltar as palavras de Carlos Roberto de Castro

Jatahy:

Alguns sustentam que não sendo a união estável um estado, desnecessária
seria  a  intervenção  do  Ministério  Público.  Discordamos  de  tal
posicionamento.  Embora,  tecnicamente,  não  exista  o  estado  civil  de
“convivente”,  é  inegável  que  a  união  estável  é  um instituto  jurídico  que
muito se aproxima do casamento, gerando inclusive efeitos semelhantes. 
Ressalte-se que o legislador no inciso II do artigo 82 do CPC, dispôs que o
Ministério Público deve intervir nas causas concernentes ao estado da pessoa
e, expressamente, fez menção que deve também intervir nas causas relativas
ao casamento. 
Assim, se o Ministério Público deve intervir nas causas que dizem respeito
ao  matrimônio,  deve  também  funcionar  nos  feitos  em  que  se  discute  a
existência  ou  não  da  união  estável,  já  que,  indiscutivelmente,  estar-se-á
discutindo questões relativas à família. (JATAHY, 2009, p.304)

Há quem sustente que a interveniência do Parquet nessa hipótese ocorre por força do art.82,

III, do CPC, ou seja, por interesse público e não por força do art. 82, II, já que esse trata apenas do

casamento, é o caso de Nelson Nery Júnior (2002, p.404). 

No  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  nas  causas  envolvendo

reconhecimento e dissolução de união estável o Ministério Público tem intervindo de forma

significativa, porém o TJRJ tem considerado indispensável a intervenção ministerial apenas

quando houver interesse de incapazes, de acordo coma deliberação nº 30/2011 do OECPJ –
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Órgão  Especial  do  Colégio  de  Procuradores  de  Justiça,  do  MPRJ,  que  será  analisada  no

próximo capítulo.

A seguir decisão do TJRJ, em que o relator utiliza-se OECPJ nº 30/2011 para justificar

a não decretação de nulidade, ainda que não tenha havido intervenção do Ministério Público:

Ação de  Dissolução e  Reconhecimento  de  União  Estável  cumulado  com
Partilha de Bens. Desnecessidade de intervenção do Ministério Público no
feito em virtude da Deliberação OECPJ nº 30/2011 - Ausência de nulidade.
Comprovados  os  requisitos  do  artigo  226,  parágrafo  3º  da  Constituição
Federal  e  do  artigo  1.723  do  Código  Civil  -  Existência  de  convivência
pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
entidade familiar. Autora que logrou demonstrar sua contribuição na reforma
e construção da residência do casal. Aquisição dos direitos decorrentes da
posse do terreno objeto da construção em período anterior ao início da união
dos  demandantes.  Modificação  da  Sentença  -  Impossibilidade  de
reconhecimento ao direito à partilha de um imóvel que não é de propriedade
do réu, ficando ressalvado, entretanto, o direito de a autora de perceber a
metade do valor que vier a ser apurado quanto às benfeitorias construídas no
local, pelas partes - Provimento parcial da Apelação. (RIO DE JANEIRO,
Tribunal  de  Justiça,  1ª  Câmara  Cível.  Apelação  nº0010406-
84.2010.8.19.0209. Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere, data de julgamento:
29/01/2013)  

Em casos  envolvendo investigação  de  paternidade,  segundo Theotônio  Negrão em

comentários ao artigo 82, inciso II do CPC, além de intervir

O MP tem legitimidade para propor ação de investigação de paternidade,
como substituto processual, nos termos da lei 8.560, de 29.12.92, art. 2º §4º e
da  CF  127,  por  se  tratar  de  direito  indisponível  (RT  717/227).  Esta
legitimidade existe “ainda que o registro de nascimento tenha sido lavrado
anteriormente à edição da lei” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 4ªT.,
REsp 169.728 MG, Rel.  Min. Sálvio de Figueiredo, j.9.6.98). (NEGRÃO,
2009, p.224)

No Recurso Especial nº 169.728, o STJ deixou consignado na ementa a legitimidade

do Ministério Público nesses casos: 

DIRIETO  DE  FAMÍLIA  E  PROCESSUAL  CIVIL.  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  FISCAL  DA  LEI.  LEGITIMIDADE  RECURSAL.
ENUNCIADO N.99 DA SÚMULA/STJ.  LEI 8.560/92.  INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE. REGISTROS ANTERIORES À EDIÇAÕ DA LEI.
LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  PARQUET.  PRECEDENTES.
HERMENÊUTICA. RECURSO PROVIDO.
I – Atuando o Parquet como custus legis, tem ele legitimidade para recorrer
ainda que silente a parte, nos termos do enunciado n.99 da súmula/STJ.
II  –  O  Ministério  Público  detém  legitimidade  para  propor  ação  de
investigação de paternidade, nos termos do art. 2º da Lei 8.560/92, ainda que
o registro de nascimento tenha sido lavrado anteriormente à edição da Lei.
(BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 4ªT. REsp 169.728 MG, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j.9.6.98)
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Interessante notar, também, a atuação do Ministério Público em caso de investigação

de paternidade junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo,  na apelação nº 678.930.4/9-00.

Trata-se de caso de negatória de paternidade em que o juízo baseou-se amplamente no parecer

do Ministério Público para fundamentar a decisão de dar prosseguimento ao feito, para que

fosse  realizado  exame  de  DNA,  por  ter  sido  induzido  a  erro  o  recorrente  quando  do

reconhecimento da filiação, uma vez que o juízo a quo posicionou-se pela impossibilidade do

pleito, a seguir a ementa e trechos do parecer ministerial:

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - Extinção do feito pelo magistrado sob
o fundamento de não ser possível a revogação de adoção ou a negação de
paternidade livremente assumida - inadmissibilidade - Hipótese em que não
foram esgotados todos os meios de prova para esclarecer se o ora autor era
ou não  o  pai  do  apelado -  Alegação pelo  apelante,  ademais,  de  ter  sido
induzido  em  erro  pela  genitora  do  menor  -Evolução  jurisprudência!  No
sentido de que deve ser buscada a verdade real em detrimento da verdade
cartorária, atenuando a rigidez da imutabilidade da coisa julgada quando há
indício  de  ser  falsa  a  declaração  -  Direito,  ademais,  imprescritível  e
personalíssimo — Feito que deve prosseguir, sob pena de vedação do acesso
ao Judiciário - Precedentes desta Câmara - Apelo provido, para possibilitar a
realização do exame de DNA.(...)
 Conforme  brilhante  parecer  ministerial  ofertado  às  fls.  76  e  segs.  Da
Apelação Cível n° 297.157.4/3-00 (também por mim relatada e julgada, por
unanimidade, em 030.6.04), "é bem verdade, que o Código Civil de 10 de
janeiro de 2002, diz em seu art. 1.610, que o reconhecimento não pode ser
revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Mas, consoante adverte
Maria  Helena  Diniz,  pode  vir  a  ser  anulado,  se  inquinado  de  vício  de
vontade, como erro ou coação (Código Civil  Anotado, 8.a ed. 2002, pág.
1.040)".
“A realidade brasileira hoje é bem diversa da que existia no já distante ano
de 1916, quando o antigo Código Civil entrou em vigência. O Direito não é
uma estátua. Ao contrário, é dinâmico. E sendo dinâmico progride, seguindo
a  inexorável  trilha  do  progresso  da  humanidade.  Antigos  conceitos  que
prevaleciam na época antecedente aos anos 20 foram revistos, porque não se
ajustavam mais à verdade do Brasil”
“Urge, pois, que no campo do Direito de Família se cristalize com maior
vigor ainda, um entendimento mais elástico para casos como o presente, a
fim  de  que  uma  mentira  eventualmente  inserida  em  um  registro  de
nascimento em circunstâncias  por  enquanto  desconhecidas,  não  prevaleça
sobre a verdade real".
"A  jurisprudência  deste  Tribunal  admite  que  o  reconhecimento  da
paternidade é perpétuo e irrevogável,  mas poderá vir  a ser eventualmente
anulado, por inobservância das formalidades legais ou se eivado estiver de
algum dos defeitos dos atos jurídicos (R.T. 674/114)".
(...)é evidente que  in casu nada justifica a ação não possa prosseguir, para
que o autor tente demonstrar cabalmente a alegada inverdade contida nos
registros aqui impugnados".
Ademais, a doutrina mais abalizada, bem indicada no aludido parecer (Luiz
da Cunha Gonçalves, Caio Mário da Silva Pereira, José Lopes de Oliveira,
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Vicente  Sabino  Jr.,  Orlando  Gomes,  Washington  de  Barros  Monteiro),
ensina  que  havendo,  em  tese,  reconhecimento  contrário  à  verdade,  seu
próprio  autor  está  legitimado a  demandar  sua  anulação,  por  ser  para  ele
intolerável a manutenção de uma situação que não condiz com a verdade.
"O autor tem legítimo interesse em tentar demonstrar perante a Justiça que o
registro  questionado  contém  uma  inverdade,  que  para  ele  precisa  ser
desconstituída. Não permitir o prosseguimento da ação, seria o mesmo que
vedar o acesso ao Poder Judiciário a uma pessoa que se considera lesada em
direito individual". 
(...)aqui trazido a reexame o autor protestou expressamente pela realização
da perícia hematológica pelo método retro referido, o resultado dessa prova,
que a meu ver não pode ser denegada, é que dirá se o apelante é ou não o pai
biológico da apelada. Mas para que tudo isso possa ser feito, é preciso que a
ação  siga  seu  curso  normal  até  receber  decisão  final  de  mérito
oportunamente".
"Dessa forma, de nada adianta canonizar-se o instituto da coisa julgada em
detrimento  da  paz  social,  já  que  a  paternidade  biológica  não  é  interesse
apenas do investigante ou investigado, mas de toda a sociedade, e não existe
tranqüilidade social  com a imutabilidade da coisa  julgada ou mentira,  do
engodo, da falsidade do registro público, na medida em que a paternidade
biológica  é  direito  natural,  constitucional,  irrenunciável,  imprescritível,
indisponível,  inegociável,  impenhorável,  personalíssimo,  indeclinável,
absoluto,  vitalício,  indispensável,  oponível  contra  todos,  intransmissível,
constituído  de  manifesto  interesse  público  e  essencial  ao  ser  humano,
genuíno princípio da dignidade humana, elevado à categoria de fundamento
da República Federativa do Brasil (artigo 1.°, III)"
Por  tudo  isso,  é  de  se  afastar  a  extinção  baseada  no  impedimento
consubstanciado na inexistente impossibilidade jurídica do pedido, para que
se prossiga no exame do mérito, com a produção da prova pericial já acima
referida  e  de  outras  que  se  fizerem  cabíveis  e  forem  pleiteadas.  (SÃO
PAULO, Tribunal  de Justiça,  6ª  Câmara de Direito  Privado,  Apelação nº
9177278-20.2009.8.26.0000, Rel. Percival Nogueira, j. 19.11.09)

Neste caso do TJSP, resta claro o posicionamento do Ministério Público na defesa da

justiça, uma vez que defendeu o prosseguimento do feito, a fim de que fosse realizado exame

de  DNA,  para  o  desvendar  da  verdade  real,  ainda  que  isso  custasse  a  anulação  do

reconhecimento  de  paternidade  efetuado  anteriormente.  Novamente  mostra-se  cristalino  o

compromisso do Parquet com o interesse público.

Não pode ser esquecida a atuação do Ministério Público nas causas que envolvam

tutela e curatela. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, a tutela é “o encargo conferido por lei a

uma pessoa capaz, para cuidar do menor e administrar seus bens. Destina-se a suprir a falta do

poder familiar  e tem nítido caráter assistencial”.  Já a curatela,  Gonçalves  conceitua como

“encargo deferido por lei a alguém capaz, para reger a pessoa e administrar os bens de quem,

em regra maior, não pode fazê-lo por si mesmo. (...) A curatela assemelha-se à tutela por seu

caráter  assistencial,  destinando-se,  igualmente,  à  proteção  de  incapazes”  (GONÇALVES,

2009, p.623;659)
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São institutos cuja defesa evidencia o interesse público, devendo o Ministério Público

intervir para zelar pela garantia do cumprimento da lei, nos termos do art. 82, II do CPC.

A  seguir  decisões  que  demonstram  a  real  necessidade  da  atuação  do  Ministério

Público nos casos de tutela e curatela:

DIREITO  DE  FAMÍLIA. AÇÃO  DE  DESTITUIÇÃO  DO  PODER
FAMILAR MOVIDA  PELO  MINISTÉRIO PÚBLICO EM  FACE  DE
AMBOS  OS  GENITORES.  INTERLOCUTÓRIO  QUE  DECRETOU  A
SUSPENSÃO  DO  PÁTRIO  PODER  EM  RELAÇÃO  À  FILHA  DE  9
(NOVE) ANOS DE IDADE. INSURGÊNCIA APENAS DA GENITORA.
RAZÕES  RECURSAIS  CALCADAS  NA  SUSPOSTA
CONVALESCENÇA  DIANTE  DO  SEVERO  QUADRO  DE
DEPENDÊNCIA  QUÍMICA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  QUE
REVELA,  CABALMENTE,  A  MANIFESTA  INCAPACIDADE  DA
AGRAVANTE  PARA  CUIDAR  DA  MENOR.  ACOMPANHAMENTO
DO  NÚCLEO  FAMILIAR  ORA  EXAMINADO  PELO  CONSELHO
TUTELAR DO  MUNICÍPIO  POR  MAIS  DE  5  (CINCO)  ANOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM  A REFORMA DO
INTERLOCUTÓRIO  NO  SENTIDO  DE  SE  RESTABELECER  A
GUARDA DA MÃE. INTELECÇÃO DOS ARTS. 1.630 , 1.635 , INC. V ,
E 1.638 , TODOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, DOS ARTS. 1º E 4º ,
AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , E DO
ART.  227  ,  §§  4º  E  5º  ,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas circunstâncias em que houver ameaça
ou  violação  de  direitos  fundamentais  da  criança  e  do  adolescente,  a
legislação de regência ( ECA ) autoriza a aplicação de medidas protetivas,
dentre elas o encaminhamento dos tutelados à entidade abrigadora. 2. Deve
subsistir o ato decisório que, fundamentado em informações atualizadas e
absolutamente  reais,  colhidas  ao longo de 5 (cinco)  anos pelo Conselho
Tutelar municipal, impôs o cumprimento do art. 101 , inc. VII , do ECA , a
fim de garantir o bem-estar da infante. (SANTA CATARINA, Tribunal de
Justiça,  Agravo  de  Instrumento  nº832965  SC  2010.083296-5,  data  do
julgamento: 28/07/2011)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REMOÇÃO  DE  CURADOR  INTERPOSTA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. A modificação de curador visa atender o
interesse do interdito, e é cabível havendo motivo sério e relevante. O lastro
probatório revela claramente que o Curador não vem cumprindo com zelo a
curatelada. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça, 20ª Câmara Cível,  APELAÇÃO
nº0001084-24.2002.8.19.0014, data do julgamento: 04/05/2011)

A atuação do Ministério Público na área de Direito Família sofreu grande impacto no

ano de 2007,  com a  edição  da  Lei  11.441,  essa  lei  passou a  possibilitar  a  realização  de

inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual pela via administrativa, por

escritura pública, modificando a redação do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 1o  Os arts. 982 e 983 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art.  982.  Havendo testamento  ou  interessado incapaz,  proceder-se-á  ao
inventário judicial; se todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o
inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil
para o registro imobiliário.
Parágrafo único.  O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as
partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou advogados
de cada uma delas, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.”
(NR)
“Art. 983.  O processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60
(sessenta) dias a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze)
meses subsequentes,  podendo o juiz prorrogar tais  prazos,  de  ofício ou a
requerimento de parte.
Parágrafo único.  (Revogado).” (NR)
Art. 2o O  art. 1.031 da Lei no 5.869, de 1973 – Código de Processo Civil,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.031.  A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos
do art. 2.015 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, será
homologada de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos
relativos aos bens do espólio e às suas rendas, com observância dos arts.
1.032 a 1.035 desta Lei.
.........................................................................” (NR)
Art. 3o  A Lei no 5.869, de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 1.124-A:
“Art.  1.124-A.  A  separação  consensual  e  o  divórcio  consensual,  não
havendo filhos menores ou incapazes do casal  e observados os requisitos
legais quanto aos prazos,  poderão ser realizados por escritura pública,  da
qual  constarão  as  disposições  relativas  à  descrição  e  à  partilha  dos  bens
comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo
cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando
se deu o casamento.
§ 1o  A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil
para o registro civil e o registro de imóveis.
§  2o  O tabelião somente  lavrará  a  escritura  se  os  contratantes  estiverem
assistidos  por  advogado  comum  ou  advogados  de  cada  um  deles,  cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
§  3o  A  escritura  e  demais  atos  notariais  serão  gratuitos  àqueles  que  se
declararem pobres sob as penas da lei”. (BRASIL,  Lei nº 11.441, de 4 de
janeiro de 2007)

A lei passou a facultar às partes em inventários, partilhas, separações consensuais e

divórcios consensuais a possibilidade de resolverem suas questões sem ingerência do Poder

Judiciário,  e consequentemente sem a participação do Ministério Público, quando inexistir

interesses de incapazes ou testamento.

Vale observar que a modificação trazida pela  Lei 11.441/2007, no parágrafo único do

artigo 982 e no §2º do art. 1124-A do CPC, atribuiu claramente ao advogado a qualidade de

custus legis, típica do Ministério Público, e a trouxe a previsão de que a escritura não depende

de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o registro de imóveis.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.441-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.441-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.441-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art1124a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art1031.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art982.
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Ratificando  a  previsão  da  Lei  11.441/2007,  o  Órgão  Especial  do  Colégio  de

Procuradores de Justiça do Rio de Janeiro, na Deliberação nº30/2011 afirmou que 

Desde que não se faça presente o interesse público e social que caracteriza o
múnus institucional do Ministério Público, previsto nos artigos 127 e 129 da
Constituição da República Federativa do Brasil, considera-se desnecessária a
atuação de seus membros nas seguintes hipóteses: 
II-  ação  de  separação  judicial  e  divórcio,  consensual  ou  contencioso,
inexistindo interesse de incapazes; (...)
IV- inventário e partilha de bens em decorrência da sentença que decretar ou
homologar  separação judicial  ou divórcio,  ou reconhecer  a  dissolução  de
união estável,  ressalvada a existência de interesse de incapazes; (RIO DE
JANEIRO, Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Rio de
Janeiro, Deliberação nº30/2011)

Sem dúvida, houve a simplificação procedimental e consequente celeridade na solução

das questões  envolvendo inventário,  partilha,  separação consensual  e divórcio  consensual,

sem interesses de incapazes e testamento envolvidos, porém a pergunta que surge é se essas

causas se desenvolverão com o devido zelo pelo interesse público e pela segurança jurídica.

No caso das separações e divórcios, mesmo os consensuais, questiona-se se esta facilitação

das  dissoluções  familiares  será  benéfica  a  longo  prazo,  ou  se  contribuirá  para  maior

instabilidade das instituições familiares do que a que se observa atualmente.

Vale  ressaltar  que a  via  administrativa  nesses  casos  é  facultativa,  é  o  que explica

Fernanda Tartuce:

A  Lei  11.441/07  foi  muitíssimo  clara  ao  contemplar  a  opção  pela  via
extrajudicial  acrescentando  ao  teor  do  art.1.124-A  do  CPC  a  expressão
“poderão  ser  realizados  por  escritura  pública”.  Todavia,  há  intérpretes
apontando que, uma vez presentes os requisitos apontados em lei, deve-se
considerar um dever a realização mediante escritura pública. Tal conclusão,
todavia, não se coaduna com uma interpretação lógico-sistemática de nosso
ordenamento.
Situações subjetivas das partes podem recomendar a adoção da via judicial,
como nos casos de anterior má-fé como falta de comparecimento de um dos
cônjuges  ao Tabelionato e na hipótese  de assistência  judiciária  gratuita  e
gratuidade. (TARTUCE, Fernanda e outro apud JATAHY, 2009, p.308)

2.4 - Atividades em Razão da Qualidade da Parte

O Código de Processo Civil prevê, no art. 82 incisos I e III, a atribuição do Ministério

Público para intervir “nas causas em que há interesses de incapazes” e “nas demais causas em

que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte”.

A  atuação  do  Ministério  Público  em  razão  da  qualidade  da  parte  tem  gerado

divergências doutrinárias,  uma vez que para uma corrente de juristas o Ministério Público



37

atuaria vinculado ao interesse do incapaz, ou hipossuficiente, já para outra parte dos juristas, o

Ministério Público atuaria como fiscal da lei, não sendo vinculado à proteção do incapaz, mas

ao interesse público. Sobre a intervenção ministerial nestes casos, Carlos Roberto de Castro

Jatahy citando a explicação de Celso Agrícola Barbi e  Candido Rangel  Dinamarco traz o

posicionamento de parte da doutrina:

Para  Celso  Agrícola  Barbi,  a  intervenção  do  Ministério  Público  nestas
hipóteses visa “suprir eventual falha na defesa dos interesses dos incapazes,
que,  por  não  poderem  exprimir  validamente  suas  vontades,  tornam-se
hipossuficientes,  necessitando  da  intervenção  protetiva  do  Parquet.  A
hipossuficiência do incapaz traria um desequilíbrio do contraditório e uma
arranhadura do princípio da igualdade das partes, gerando a necessidade da
intervenção do Ministério Público.” (BARBI, 1983 apud JATAHY, 2008,
p.291)
 Candido Rangel Dinamarco adverte que “o Ministério Público ingressa em
nome  do  contraditório  que  precisa  haver  no  processo  e  que  precisa  ser
equilibrado. Ele intervém para compensar a fraqueza presumida de uma das
partes.”  (DINAMARCO  apud  MACHADO,  1998  apud  JATAHY,  2008,
p.292)

Lincoln  Antônio de Castro também se posiciona  no sentido de que nestes casos a

intervenção do Ministério Público se vincula ao interesse do incapaz:

À luz da doutrina, geralmente se classifica a atuação ministerial, no processo
civil,  em três  tipos  de atividade:  como parte;  como auxiliar  da  parte;  ou
como fiscal da lei. Identificando-se diferença entre intervenção em razão da
natureza  da  lide  e  intervenção  pela  qualidade  da  parte,  sustenta-se:  no
primeiro caso, exercita-se atividade imparcial de fiscal da lei; no segundo
caso, há atuação vinculada de sorte a se buscar provimento judicial favorável
à  pessoa  que,  em razão  do  aspecto  de  qualidade  da  parte,  determinou a
intervenção ministerial. (CASTRO, 2010)

Os autores citados acima entendem que ao tutelar o interesse público evidenciado pela

natureza da lide, o  Parquet deve atuar imparcialmente,  por outro lado, quando o interesse

público  se  evidenciar  em  razão  da  qualidade  da  parte,  haverá  parcialidade  do  órgão

ministerial, tendo por objetivo obter a vitória na causa para a parte tutelada. Vale notar que

tanto agindo imparcialmente, em razão da matéria, quanto agindo parcialmente, em razão da

qualidade da parte, o Ministério Público está exercendo sua função de promover a justiça,

valor que, como aduzido acima, se relaciona à igualdade material, qual seja, tratar de forma

diferente os diferentes.

No entanto,  há corrente divergente quanto à intervenção em razão da qualidade da

parte, há juristas que entendem que a atuação do Ministério Público nestas causas seria apenas
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como fiscal da lei, não se vinculando ao interesse do incapaz. É o caso de Carlos Roberto de

Castro Jatahy, que aduz que “O membro da Instituição atua como fiscal da correta aplicação

da lei, sem qualquer tendência à proteção do incapaz”. (JATAHY, 2008, p.292)

Há vasta  jurisprudência  em que se revela  a  intervenção e  a  atuação do Ministério

Público defesa dos interesses dos incapazes, o que inclui muitos casos que envolvem também

o Direito de Família. 

Segundo Theotônio Negrão (NEGRÃO, 2009, p.224), o STJ já se posicionou no sentido

de que “É indiferente que o incapaz seja autor ou réu; nulo é o processo se não intervém o

representante do Ministério Público”(RSTJ18/507); o STF firmou entendimento de que “Nulo

é o julgamento da apelação quando há fundada suspeita da incapacidade da parte no curso do

processo, e não foi observado o disposto no art. 218, §§1º e 2º, nem interveio o MP”(STF-RTJ

88/285) e “é nula a sentença, por falta de intervenção do Ministério Público, em processo

movido contra espólio em que há interesses de incapazes”(RTJ93/1151). 

A jurisprudência do TJRJ revela inúmeros casos de anulação de decisões por causa da

inobservância  do  Art.82  do  CPC,  quanto  à  intervenção  obrigatório  do  MP  nas  causas

envolvendo interesses de incapazes:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  CONHECIDOS  COMO  AGRAVO
INTERNO  INTERPOSTO  EM  FACE  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA
EMENTADA  COMO  A  SEGUIR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA  AJUIZADA  POR  MENOR.  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INDEFERIMENTO
NA SENTENÇA DA PROVA ORAL REQUERIDA PELA PARTE QUE
RESTOU VENCIDA. NECESSIDADE DE PROVAR AS EXCLUDENTES
DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA.  PRINCÍPIO  DO
PREJUÍZO.  ART.  249,  §1º  E  2º,  DO  CPC.  INTERVENÇÃO
OBRIGATÓRIA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  APRESENTAR
PARECER  FINAL.  ARTS.  82,  I,  E  246,  DO  CPC.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESSE
SENTIDO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
NA  FORMA  DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CPC,  E  PREJUDICADO  OS
DEMAIS RECURSOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
(...)Além disso, verifica-se a nulidade absoluta da sentença, tendo em vista
que  o  Ministério  Público  não  foi  intimado  para  apresentar  parecer  final,
devendo-se ressaltar que nas ações em que há interesse de incapaz, como no
caso  dos  autos,  em  que  Autora/Apelante  1  tem  11  anos  (fls.  30),  sua
intervenção é obrigatória, na condição de custos legis, em conformidade com
o arts. 82, I, e 246 do CPC(...)
(RIO DE JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  18ªCâmara  Cível,  Apelação  nº
0015413-64.2011.8.19.0066,  Rel.  Des.  Helena  Candida  Lisboa  Gaede,
Julgamento: 09/04/2013)

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300111158
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EFEITOS  INFRINGENTES.
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  INTERVENÇÃO.  ART.  82,  III,  DO  CPC.
INOBSERVÂNCIA. NULIDADE QUE SE DECLARA. 1. Razão assiste ao
Ministério  Público,  o  que  conduz  ao  reconhecimento  da  necessidade  de
intervenção do órgão do parquet, com a declaração da nulidade do acórdão
de fls. 156/160. 2. Por fim, uma vez que não consta da autuação a indicação
de  intervenção  obrigatória  do  Ministério  Público,  impõe-se,  também,  a
devida retificação junto ao Sistema EJUD. PROVIMENTO DO RECURSO.
(RIO DE JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  1ª Câmara  Cível,  Apelação  nº
0002655-68.2009.8.19.0019,  Rel.  Des. Maldonado  De  Carvalho,
Julgamento: 21/05/2013)

INVENTÁRIO.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  JULGAMENTO  DO
MÉRITO  EM  RAZÃO  DA  INÉRCIA  DO  INVENTARIANTE.  A
HIPÓTESE NÃO ADMITE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 267,  III,  DO
CPC, HAJA VISTA O INTERESSE PÚBLICO NA REPARTIÇÃO DOS
BENS DO ESPÓLIO. CONTEXTO QUE DEVE SER SANADO, SE FOR
O CASO,  PELA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE,  NA FORMA DO
ARTIGO  995  DO  CPC.  POR  OUTRO  LADO,  O  FEITO  ENVOLVE
INTERESSE  DE  INCAPAZ,  DE  MODO  QUE  A INTERVENÇÃO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO É IMPERIOSA, O QUE NÃO OCORREU, EM
DETRIMENTO DO QUE PRESCREVEM  OS ARTIGOS 82,  I  E  83,  I,
AMBOS DO CPC. SITUAÇÃO QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DO ART.
246  DO  CPC.  RECURSO  PROVIDO  MONOCRATICAMENTE  PARA
DECLARAR  A  NULIDADE  DA  SENTENÇA  E  DETERMINAR  O
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 557, §
1º-A, DO CPC. (RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça, 13ª Câmara Cível,
Apelação nº0020817-58.2011.8.19.0208, Rel.  Des. Gabriel  Zefiro,  data do
julgamento: 23/05/2013)

No REsp 583.464, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela obrigatoriedade de

intervenção ministerial  nas causas que envolvam interesses de portadores de deficiência  e

idosos, no caso observa-se interesse público em razão da qualidade das partes, além da tutela

coletiva:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI.  AÇÃO QUE VISA A
TUTELA  DE  INTERESSE  DE  PORTADOR  DE  DEFICIÊNCIA  E  DE
IDOSO.  INTERESSE  PÚBLICO  COLETIVO.  INTERVENÇÃO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE.
- Há interesse público coletivo na ação proposta com o objetivo de assegurar
o direito de acesso físico a edifício de uso coletivo por idosos, portadores de
deficiência e pessoas com mobilidade reduzida.
- A Lei 7.853/89 deve ser interpretada à luz da igualdade de tratamento e
oportunidade entre as pessoas que fazem uso de edifício destinados a uso
coletivo, facilitando o acesso daqueles que tem a mobilidade reduzida em
razão de necessidade especial;

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200195591
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- Nas causas em que se discute interesse de pessoa portadora de deficiência
ou pessoa com dificuldade de locomoção, e também interesse de idoso, é
obrigatória a intervenção do Ministério Público.
Recurso especial provido para julgar procedente o pedido formulado
na  ação  rescisória.  (BRASIL,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  3ª  Turma,
REsp583.464, Rel. Min. Nancy Andrighi, data do julgamento:01.10.05)

Caso que  merece  destaque  quanto  à  atuação  do Ministério  Público  na  defesa  dos

direitos dos idosos, como substituto processual, é o seguinte:

AGRAVO  DO  §1º  DO  ARTIGO  557,  DO  CPC  -  APELAÇÃO  -  AÇÃO
PROPOSTA  PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO  COMPELIR  O
RÉU  A  FORNECER  MEDICAMENTO  INDICADO  AO  TRATAMENTO  DE
SAÚDE  DO  IDOSO  EM  FAVOR  DE  QUEM  ATUA  COMO  SUBSTITUTO
PROCESSUAL  -  LEGITIMIDADE  DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA  A
DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEISCORRETAMENTE
RECONHECIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 127, DA CF/1988 - DIREITO À
VIDA  E  À SAÚDE ASSEGURADO  A TODOS  PELOS ARTS.  5º,  6º,  196  E
SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OBRIGAÇÃO DO ESTADO E
DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - LEI
Nº  8.080/90  PRESSUPOSTOS  DO  PEDIDO  EVIDENCIADOS  -
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM FACE DO
PODER PÚBLICO, CONSOANTE  SÚMULA  60,  DO  TJRJ  -  ISENÇÃO  À
MUNICIPALIDADE  QUANTO  AO  PAGAMENTO  DE  TAXA  JUDICIÁRIA,
DESDE  QUE  COMPROVADA  A  RECIPROCIDADE  DE  TRATAMENTO
EXISTENTE  ENTRE  OS  ENTES  FEDERATIVOS  DECISÃO  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO À APELAÇÃO, MANTIDA RECURSO CONHECIDO, A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. (RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça,  7ª  Câmara
Cível,  APELACAO 0003545-79.2011.8.19.0037, Rel.  Des.  Ricardo  Couto,
Julgamento: 05/12/2012)

Houve atuação do Ministério Público na defesa do idoso, assegurando seu direito à

vida  e  à  saúde.  Nos  termos  trazidos  pela  ementa,  “defesa  de  interesses  individuais

indisponíveis”, uma vez que o idoso por quem o Ministério Público atuou como substituto

processual  dependia  do  medicamento  para  sobreviver  e  o  Poder  Público  lhe  negava  o

fornecimento.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art.201, inciso III, prevê que o Ministério

Público tem atribuição de “promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos

de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e

guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da

Infância e da Juventude”, nesse sentido, o Ministério Público tem atuado significativamente

na proteção das crianças e adolescentes, conforme se observa na jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  ART.  201,  III,  DO  ESTATUTO  DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1.  O Ministério  Público tem legitimidade para  a  propositura  de ações  de
alimentos em favor de criança ou adolescente, nos termos do art. 201, III, da
Lei 8.069/90 (Estatuto da criança e do adolescente). 
2. Recurso Especial provido. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200153524
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1113590  MG,  3ªT.,  Rel  Min  Nancy  Andrghi,  data  do  julgamento:
24/08/2010)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ACORDO  EXTRAJUDICIAL  ENTRE
GENITORES SOBRE ALIMENTOS EM FAVOR DO FILHO COMUM.
INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PARECER
DESFAVORÁVEL.  ACORDO  NÃO  HOMOLOGADO.  DECISÃO
MANTIDA. 1. Interposição de recurso contra decisão singular que, diante da
manifestação contrária do Ministério Público, deixou de homologar acordo
extrajudicial  apresentado em juízo pelos genitores com previsão de verba
alimentícia em favor do filho menor no percentual de 12% dos rendimentos
brutos do pai. 2. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas
em que haja interesse de incapazes, nos termos do art.  82, I,  do CPC. 3.
Adequação dos termos do acordo aos interesses da criança. 4. Recurso a que
se  nega  seguimento,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC.  (RIO  DE
JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  17ª  Câmara  Cível,  Ag.  De  Instrumento
nº003618-29.2012.8.19.0000,  Des.  Rel.  Elton  Leme,  data  do  julgamento:
21/08/12). 

O que se observa é que o Ministério Público exerce papel essencial na defesa dos

interesses daqueles que, por diversos motivos, se encontram como parte mais fraca na relação

processual. A atuação do Ministério público confere maior equilíbrio entre as partes, visando

o  interesse  público  e  a  concretização  do  princípio  da  isonomia,  o  que  contribui  para  o

fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

2.5 - Atividades e Direitos Patrimoniais

Uma das formas de atuação do Ministério Público envolvendo direitos patrimoniais

refere-se ao disposto no artigo 82 do CPC, no inciso III, que diz que “Compete ao Ministério

Público  intervir  (...)  nas  ações  que  envolvam  litígios  coletivos  pela  posse  da  terra

rural(...).”(BRASIL, Lei nº 5.869, de 11 de Janeiro de 1973)

Trata-se de atuação ministerial em razão da matéria. Nesses casos, o Parquet fiscaliza

o  cumprimento  da  lei  com a  finalidade  de  salvaguardar  o  interesse  público  de  natureza

coletiva e social, uma vez que os conflitos pela posse da terra rural costumam envolver grande

número de pessoas  de baixa  renda e que dependem da terra  para seu sustento,  exemplos

dessas  demandas  são  os  conflitos  por  invasões  de  fazendas  no  centro-oeste  do  país

promovidas por trabalhadores “Sem Terra”.

A seguir jurisprudência indicando a indispensabilidade da intervenção ministerial nos

casos que envolvem litígios pela posse da terra rural:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  PROPRIEDADE
INVADIDA  POR  TRABALHADORES  SEM-TERRA.  AÇÃO  DE

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
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MANUTENÇÃO DA POSSE PROPOSTA PELOS REQUERIDOS
PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL CONTRA AS FAMÍLIAS DOS
SEM-TERRA. AÇÃO CAUTELAR PROPOSTA PARA IMPEDIR O
RETORNO DOS REQUERIDOS ÀS TERRAS ATÉ JULGAMENTO
DA  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  RESOLUÇÃO  CONTRATUAL.
QUESTÃO  DA  POSSE  DISCUTIDA  NO  JUÍZO  ESTADUAL.
LITÍGIO  COLETIVO  PELA  POSSE  DA  TERRA  RURAL  NA
JUSTIÇA  FEDERAL.  INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL.
1.  O  INCRA  propõe  ação  cautelar  no  Juízo  federal  objetivando
resguardar  a  posse  de  imóvel  rural  para  fins  de  assentamento  de
trabalhadores sem terra. 
2. É obrigatória a intervenção do Ministério Público Federal, ex vi do inciso
III, do art.82, do CPC, quando a demanda versar sobre litígio coletivo sobre
a posse de terra rural.
3. A pretensão do INCRA é regularizar os posseiros assentados na área da
Fazenda Terra Roxa onde existe a possibilidade de conflito armado entre
posseiros  que  se  encontram na  área  ocupada  pelos  réus  que  ameaçam a
integridade física das pessoas acampadas.
4. Processo anulado ab initio para que seja intimado o Ministério Público a
se manifestar no caso.
5.  Remessa provida.  (BRASÍLIA,  Tribunal  Regional  Federal  da  1ªregião,
5ªturma, Remessa Ex Ofício nº 31644 PA 2000.01.00.031644-2, Rel. Des.
Federal Selene Maria de Almeida, data do julgamento: 16/05/2005)

RECURSO ESPECIAL. LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE TERRA
RURAL.  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  PEDIDO  DE  CONCESSÃO
LIMINAR  DA  MEDIDA.  DEFERIMENTO.  INTERVENÇÃO
OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Nos litígios coletivos pela posse da terra rural é obrigatória a intervenção
do Ministério Público (art.82, III, CPC).
2.  Não  é  nula,  contudo,  a  decisão  que  defere  a  medida  liminar  de
reintegração  de  posse  sem  que  o  Ministério  Público  tenha  sido  ouvido
previamente sobre o pedido.
3. Em tais situações, cabe ao juiz determinar a intimação do MP logo após
apreciar  o  pedido  liminar,  como  ocorreu  no  caso  concreto.  (BRASIL,
Superior Tribunal de Justiça, REsp 792130, Rel Min Humberto Gomes de
Barros, data do julgamento: 14/02/2008)

Importante considerar o que afirma Marcelo Pedroso Goulart:

...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 regulamentam a matéria, recaia sobre terras que
cumpram a função social, em todos os seus elementos (econômico, ambiental
e social), escapando da possibilidade de servir à reforma agrária(...)
Enfrentando essa questão com rigor, Garrido de Paula (1997, p. 410) conclui
que:  o Ministério Público,  nas ações que envolvam litígios coletivos pela
posse da terra rural, tem a qualidade de interveniente em razão da natureza
da lide, reveladora do interesse público primário da República Federativa do
Brasil de incrementar, em conformidade com a Constituição e com as leis, a
reforma agrária. É do interesse de toda a sociedade brasileira, a consecução

http://www.jusbrasil.com/topicos/10731708/inciso-ii-do-artigo-82-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
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dos  objetivos  fundamentais  da  República,  dirigidos  à  construção  da
sociedade livre, justa e solidária, na qual o desenvolvimento econômico deve
estar  voltado  necessariamente  para  a  erradicação  da  pobreza  e  da
marginalização,  para  a  diminuição  das  desigualdades  sociais  e  para  a
promoção do bem de todos (CR, art. 3º, incs. I a IV). (GOULART, 2012)

Vale citar que há autores que se posicionam pela obrigatoriedade de intervenção do

Ministério  Público,  também,  em  casos  envolvendo  litígios  coletivos  pela  posse  da  terra

urbana, como é o caso de Cláudia Maria Beré, na obra “Intervenção Ministerial nas Ações

Versando sobre Litígios Coletivos Pela Posse De Terras Urbanas”, porém há jurisprudência

entendendo de forma diversa, conforme se observa:

Embora não se  vislumbre nenhuma diferença substancial  entre  os  litígios
coletivos pela posse rural e os litígios coletivos pela posse urbana, a restrição
formulada pelo dispositivo legal mencionado acima tem sido invocada para
afastar a necessidade de intervenção do Ministério Público nos últimos, nos
termos da jurisprudência: 
“MINISTÉRIO  PÚBLICO  –  Intervenção  –  Ação  possessória  –
Desnecessidade quando envolve litígios coletivos pela posse de área urbana
– Inteligência do artigo 82, III, primeira parte, do Código de Processo Civil
(RT 777/397).”(BERÉ)

Observe-se,  também,  a  atuação  do  Ministério  Público  nos  casos  de  usucapião.  O

Código de Processo Civil  aduz,  no capítulo  que trata  da usucapião  de terras  particulares,

artigo 944, que o Ministério Público intervirá obrigatoriamente em todos os atos do processo

de usucapião. Nesse sentido as decisões a seguir do TRF da 3ª região:

CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  USUCAPIÃO.  INTERVENÇÃO
OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DO
PROCESSO. ART.944 DO CPC. SENTENÇA PROLATADA SEM QUE
FOSSE DADA ÀS PARTES OPORTUNIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE
PROVAS.  NULIDADE.  REMESSA  OFICIAL  PROVIDA.  SENTENÇA
ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1.  Constata-se  que  o  Ministério  Público  Federal  não  foi  intimado  da
sentença,  desatendendo ao disposto no art.  944 CPC,  o qual  determina a
intervenção  obrigatória  do  "Parquet"  em  todos  os  atos  do  processo  de
usucapião, situação que impediu a apresentação de eventual apelação face à
procedência do pedido.
2. Não se evidencia a falta de citação da União Federal, a qual ocorreu com
expressa  indicação  de  que  o  prazo  para  contestação  se  iniciaria  a  partir
daquele ato, sendo apresentada contestação (fls.  175 e seguintes), fazendo
transferir o processo para a Justiça Federal.
3. Redistribuído o feito, houve por bem o Juízo "a quo" excluir a União da
lide,  determinando a  devolução dos  autos  à  Justiça  Estadual,  contra  isso
sendo manejado recurso de apelo que restou provido, retornando os autos à
Primeira  Instância,  ato  contínuo,  porém,  sobrevindo  a  sentença  aqui
recorrida, sem que fosse aberta às partes, aí incluído o Ministério Público
Federal, a necessária oportunidade de produção de provas, momento em que
as questões atinentes à agora alegada falta de citação pessoal daquele em
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cujo  nome  estaria  registrado  o  imóvel,  ou  de  dúvidas  quanto  à  planta
apresentada, poderiam ser debatidas, carreando à regularização.
4. Remessa oficial provida, anulando a sentença para que outra seja prolatada
após  regular  instrução  processual  e  regularização  da  documentação
envolvida, restando prejudicado o exame do apelo. (SÃO PAULO, Tribunal
Regional  Federal  da  3ª  região,  Turma  Suplementar  da  Primeira  Seção,
AC22517 SP 97.03.022517, Rel.  Juiz Convocado Carlos Loverra, data do
julgamento: 27/02/2008) 

PROCESSO  CIVIL,  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  USUCAPIÃO,
INTERVENÇÃO OBRIGATORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. - A NÃO
OBSEVANCIA DO DISPOSTO NO ART.944CPC, QUE DETERMINA A
INTERVENÇÃO  OBRIGATORIA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  NO
PROCESSO  DE USUCAPIÃO,  IMPLICA NA NULIDADE DO FEITO,
NOS  TERMOS  DO  ART.  944  DO  MESMO  DIPLOMA  LEGAL.  -
PRELIMINAR ARGUIDA  PELO MINISTÉRIO  PÚBLICO  ACOLHIDA
PARA ANULAR O PROCESSO PRINCIPAL, DESDE A DECISÃO QUE
EXCLUIU  A  UNIÃO  FEDERAL  DA  LIDE,  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  PREJUDICADO.  (SÃO  PAULO,  Tribunal  Regional
Federal da 3ª região, 1ªTurma -  AG 17469 SP 94.03.017469-2,  Rel.  Des.
Federal Sinval Antunes – data do julgamento: 08/11/1994)

Na  ação  de  usucapião  especial  urbana  é  obrigatória  a  intervenção  do  Ministério

Público, conforme estabelece o §1º do art. 12 do Estatuto da Cidade, “Na ação de usucapião

especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público”, tendo em vista o caráter

social do instituto.

Atualmente  parte  do Ministério  Público e  as cortes  vêm se posicionando pela  não

obrigação da intervenção do Ministério Público em todos os casos de usucapião individual.

Refletindo esse posicionamento, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo emitiu

ato normativo “estabelecendo normas de racionalização da intervenção do Ministério Público

em ações de usucapião individual de imóveis urbanos ou rurais”: 

Art.  1º  Atuando como fiscal  da  lei  (custos  legis),  o  Promotor  de Justiça
poderá deixar de se manifestar nas ações individuais de usucapião de imóvel.
§ 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às hipóteses de ações que
envolvam parcelamento ilegal do solo para fins urbanos ou rurais, bem como
àquelas em que haja interesse de incapazes (art. 82, I, do Código de Processo
Civil)  ou  em  que  se  vislumbre  risco,  ainda  que  potencial,  de  lesão  a
interesses sociais e individuais indisponíveis.
§  2º.  Ao  examinar  os  autos  e  entender  que  deva  proceder  conforme  o
disposto no caput deste artigo, o Promotor de Justiça consignará que deixa de
intervir  por  não  vislumbrar,  até  então,  qualquer  hipótese  que justifique  a
atuação  fiscalizatória  protetiva  do  órgão  do  Ministério  Público.  (SÃO
PAULO, Ministério Público, Ato Normativo nº 295-PGJ/CGMP/CPJ,de 12
de novembro de 2002)
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Por último, deve ser citada a atuação do Ministério envolvendo direitos patrimoniais

na falência e recuperação judicial, tema tratado pela lei 11.101/2005.

A lei de recuperação de empresas prevê expressamente a participação do Ministério

Público nesses procedimentos, nos artigos 8º, 19 e 22, por exemplo.

Porém,  foi  vetado  pelo  Presidente  da  República  o  artigo  4º  do  projeto  da  Lei

11.101/2005, que previa “O representante do Ministério Público intervirá nos processos de

recuperação judicial e de falência. Parágrafo Único. Além das disposições previstas nesta Lei,

o representante do Ministério Público intervirá em toda a ação proposta pela massa falida ou

contra  esta”,  restando  ao  Ministério  Público  a  atuação  em casos  específicos  e  quando  o

interesse público se revelar, baseado no artigo 82 do CPC.

Carlos Roberto de Castro Jatahy posiciona-se da seguinte maneira:

Já  sob  a  égide  da  legislação  anterior,  o  Ministério  Público,  através  das
Promotorias  de  Massas  Falidas,  intervinha  em  todas  as  fases  dos  feitos
falimentares,  exercendo  atividade  tanto  como órgão  agente  quanto  como
órgão interveniente, investigando ainda a conduta dos administradores das
sociedades empresárias e processo falimentar e empreendendo persecução
criminal.  (...)  Parece-nos,  portanto,  que  a  nova  lei  falimentar  não  pode
afastar-se do que prevê a Constituição Federal para a atuação do Ministério
Público. Com efeito, a atuação do parquet em tais processos está fundada no
artigo 127, como “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” Assim, o interesse público
primário, ou seja, o interesse social, é que norteia e define como obrigatória a
atuação do Ministério Público nos processos falimentares e de recuperação
judicial,  tendo  em  vista  os  extensos  reflexos  no  âmbito  empresarial,
econômico e do crédito, alcançando mesmo a credibilidade das instituições e
da própria Justiça. (JATAHY, 2008, p.309) 

2.6 - Atividades e o Poder Público

Antigamente, era função do Ministério Público defender os interesses do Estado e dos

monarcas, Carlos Roberto de Castro Jatahy explica que:

A evolução histórica do Ministério Público demonstra como a instituição,
nascida  para  sustentar  interesses  dos  monarcas,  lenta  e  gradualmente
transformou-se num baluarte da democracia, como consequência lógica da
transformação da mentalidade política dos povos. Com efeito, seria ingênuo
imaginar que, desde sua criação em 1302, o órgão tivesse se constituído num
guardião  dos  direitos  indisponíveis  do  cidadão.  A mentalidade  da  época,
marcadamente  autoritária,  por  si  só  impediria  qualquer  tentativa  nesse
sentido. Cidadania e direitos do cidadão eram coisas impensáveis no mundo
de então. (JATAHY, 2008, p.6)
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Atualmente  existe  vedação  expressa  na  Constituição  de  que  o  Parquet  exerça

representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, nos termos da parte final

do inciso IV do artigo 129.

Certo é que o Ministério Público tem atuado como brilhante fiscal do Poder Público,

seja na atuação junto aos Tribunais de Contas, seja nas ações de Improbidade Administrativa,

seja  com  a  propositura  de  ações  civis  públicas.  Tal  atuação  justifica-se  pelas  diretrizes

previstas no artigo 127 da Constituição.

Junto aos Tribunais de Contas, a atuação o Ministério Público está prevista nos artigos

73§2º,  I  e  130  da  Constituição.  A  lei  orgânica  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  Lei

8.443/1992, nos artigos 80 a 84, trata do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. A lei

declara a vinculação desse ramo do MP à Corte de Contas, devendo, porém, ser regido pelos

princípios institucionais do Parquet. Subsidiariamente deve ser aplicada a Lei Orgânica do

Ministério Público da União ao Ministério Púbico junto ao Tribunal de Contas. 

Na ADIN 798-1 DF, o STF se posicionou pela constitucionalidade da lei orgânica do

TCU, quanto aos dispositivos que tratam do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: 

O Ministério Público que atua perante o TCU qualifica-se como órgão de
extração constitucional,  eis que sua existência jurídica resulta de expressa
previsão normativa constante  da Carta  Política.  (...)  O Ministério Público
junto ao TCU não dispõe de fisionomia institucional própria e, não obstante
as  expressivas  garantias  de  ordem  subjetiva  concedidas  aos  seus
procuradores pela própria Constituição (art.130), encontra-se consolidado na
intimidade  estrutural  dessa  Corte  de  Contas,  que  se  acha  investida  –  até
mesmo em função do poder de auto-governo que lhe confere a Carta Política
(art.73,  caput,  in  fine)  –  da  prerrogativa  de  fazer  instaurar  o  processo
legislativo  concernente  à  sua  organização,  à  sua  estruturação  interna,  à
definição  de  seu  quadro  de  pessoal  e  à  criação  dos  cargos  respectivos.
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADIN 798-1 DF, Rel. Min. Celso
de Mello, julgamento: 12/1994)

O Ministério  Público  junto  aos  Tribunais  de  Contas  é  desvinculado do Ministério

Público estadual e do Ministério Público da União, vinculando-se à Corte de Contas junto à

qual atue.

O papel do Ministério público junto ao Tribunal de Contas encontra-se delineado na

Lei 8.443/1992.

Outro tema que envolve a atuação do Ministério Público junto ao Poder Público é a

Ação de Improbidade Administrativa. Em 1992 foi editada a Lei 8.429, Lei de Improbidade

Administrativa,  regulamentando  o texto  do artigo  37,  §4 da  Constituição.  A Lei  prevê  a
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aplicação de sanções aos agentes públicos que enriquecerem ilicitamente, causarem prejuízos

ao erário ou realizarem atos atentatórios aos princípios da Administração Pública.

A Lei de Improbidade Administrativa aduz, no artigo 17, caput e §4º, que:

Art.17  A  ação  principal,  que  terá  o  rito  ordinário,  será  proposta  pelo
Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias
da efetivação da medida cautelar.
(...)
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. (BRASIL, Lei
8.429 de 2 de junho de 1992)

Nesses dispositivos pode-se observar que o rol dos legitimados à propositura da ação

de  improbidade  administrativa  é  estreito,  comportando  apenas  as  pessoas  jurídicas

interessadas e o Ministério Público. A lei também deixa claro que a participação do Parquet

neste tipo de ação é fundamental, seja como parte ou como custus legis em todos os casos, no

termos do §4º do artigo 17, acima transcrito.

Importante observar que, mesmo quando o ato atentatório à moralidade administrativa

for descoberto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, é atribuição do Ministério

Público  estadual  propor  ação  de  improbidade  administrativa,  conforme  explica  Carlos

Roberto de Castro Jatahy:

A lei 8625/1993 cuida do assunto, dispondo expressamente que é atribuição
do  Ministério  Público  Estadual  ingressar  em  juízo,  de  ofício,  para
responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por tribunais de
contas  e  conselhos  de  contas.  A atuação  do  Ministério  Público  junto  ao
Tribunal de Contas é restrita à área de atuação da Corte de Contas. Se, ao
julgar as contas do Estado ou de algum município, o Ministério Público junto
à  Corte  de  Contas  concluir  pela  irregularidade  das  mesmas,  compete-lhe
remeter este material ao Ministério Público Estadual, para que este tome as
providências cabíveis,  ajuizando ação civil pública para responsabilizar os
gestores ímprobos, se for o caso. Nada impede, entretanto, que o Ministério
Público Estadual e o Ministério Público de Contas celebrem convênios para
atuar conjuntamente na fiscalização extrajudicial e preventiva da aplicação
das verbas públicas, podendo, inclusive, firmar Termos de Ajustamento de
Conduta (TACs) com entidades fiscalizadas. (JATAHY, 2008, p.95)

A  seguir  jurisprudência  revelando  a  atuação  do  Ministério  Público  nas  ações  de

Improbidade Administrativa:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE  NATIVIDADE.  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  13º  SALÁRIO  E
CONCESSÃO  DE  AUMENTO  SEM  OBEDIÊNCIA  AO  DEVIDO
PROCESSO  LEGISLATIVO.  CONDENAÇÃO  PELO  TRIBUNAL  DE
CONTAS  À  DEVOLUÇÃO  DE  R$  24.177,60.  COMPROVAÇÃO  DE
PARCELAMENTO  E  PAGAMENTO  DO  VALOR  APONTADO.
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE POSTULA PELA INDISPONIBILIDADE
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DE  BENS  DO  AGRAVANTE  NO  VALOR  DE  R$  393.118,92,
RELACIONADO  AO  PEDIDO  DE  CONDENAÇÃO  EM  MULTA,  DE
ACORDO  COM  O  ARTIGO  12  DA  LEI  8429/92.  POSSIBILIDADE,
DIANTE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.  -  As  quantias  postuladas  pelo  MP -  R$  93.118,92  e  R$
310.000,00  relacionam-se  as  cominações  máximas  de  multa  que  devem
servir de parâmetro para o bloqueio de bens, diante do que dispõe o artigo 7º,
parágrafo  único  da  Lei  8.429/92.  -  Segundo  doutrina  respeitada  sobre  o
assunto, a indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade é uma daquelas
hipóteses nas quais o próprio legislador dispensa o perigo de dano, estando o
mesmo implícito/presumido pelo artigo 7º. (RIO DE JANEIRO, Tribunal de
Justiça, 20ª Câmara Cível - Ag. de Instrumento 0065583-10.2012.8.19.0000,
Rel. Des. Flávia Romano de Rezende, data do julgamento: 03/07/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
1.  Trata-se de recurso especial  interposto pelo Ministério Público Federal
contra  acórdão  do  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região  que  deu
provimento ao agravo de instrumento para declarar a ilegitimidade ativa do
Ministério Público para propor Ação de Improbidade Administrativa visando
o  ressarcimento  dos  danos  ao  erário  decorrente  de  ato  de  improbidade
administrativa, no caso, concessão irregular de benefícios previdenciários. 
2.  É  pacífico  o  entendimento  desta  Corte  Superior  no  sentido  de  que  a
pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao erário, manifestada na
via da ação civil  pública por improbidade administrativa, é imprescritível.
Daí porque o art. 23 da Lei n. 8.429/92 tem âmbito de aplicação restrito às
demais sanções prevista no corpo do art. 12 do mesmo diploma normativo. 
3. O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a propositura de
ação objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de
improbidade  administrativa,  no  caso,  a  alegada  concessão  irregular  de
benefícios previdenciários.
4.  Recurso especial  provido para reconhecer a legitimidade do Ministério
Público e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que sejam
analisadas  as  questões  apresentadas  no  agravo  de  instrumento  dos  ora
recorridos. 
(BRASIL,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  REsp  1292699  /  MG  Rel.  Min.
Mauro Campbell Marques, Data do julgamento: 04/10/2012)

Vale ressaltar  que além da via especial  da Ação de Improbidade Administrativa,  o

Ministério  Público tem lançado mão da Ação Civil  Pública para ajuizar  demandas contra

agentes públicos ímprobos:

Apelação  cível.  Ação  civil  pública  por  improbidade  administrativa.
Enriquecimento ilícito por agentes públicos do Município de Vassouras em
razão de apropriação indébita de verba municipal  por meio de instituição
indevida de gratificação. Sentença de procedência. Afastada a prejudicial de
prescrição. Imprescritibilidade do ressarcimento ao erário. Art. 37, § 5º, da
CRFB/88.  Afastada,  ainda,  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa.  A
ausência de notificação prévia do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92 não tem o
condão de invalidar a citação quando, em razão de seu não cumprimento, não
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tenha  a  parte  sofrido  prejuízo.  Precedentes  do  STJ.  Dolo  caracterizado.
Enriquecimento ilícito. Tipificação da conduta improba. Artigos 9º, XI, c/c
10, I, e 11, caput, da Lei 8.429/92. Cominação das penas em consonância
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recursos a que se
nega provimento.
“Como bem salientou o Ministério Público a fls. 1.808: ´Com efeito, todo o
acervo probatório coligido aos  autos,  desde  os  depoimentos  prestados  no
juízo  criminal,  quanto  na  Câmara  de  Vereadores,  quanto  no  bojo  do
procedimento nº 205.695-7/99, instaurado perante o TCE, demonstram que
os  apelantes  não  apenas  sabiam  que  estes  valores  não  eram  legalmente
pagos, como repassavam parte deles ao então Secretário de Administração.`
Ficou  evidente  o  dolo  específico  do  ex-Secretário  Municipal  de
Administração  ao  instituir  a  gratificação  para  si  e  outros  funcionários  e,
ainda, receber parte da que concedia. A conduta dos funcionários réus desta
ação  e  que  são  condenados  não  lhes  favorece,  eis  que:  1)  a  gratificação
recebida e  aqui  questionada não tinha amparo legal,  não servindo o mau
costume  do passado como argumento;  e  2)  não  se  pode  conceber  que  a
gratificação  recebida  pelo  desempenho  do  trabalho  deva  ser  repassada  a
quem quer que seja. 
Portanto, a conduta ímproba perpetrada pelos apelantes restou plenamente
caracterizada.
(RIO  DE  JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  17ª  Câmara  Cível,  Apelação
0000079-08.2002.8.19.0065, Rel. Des. Wagner Cinelli, data do julgamento:
10/07/2013)

2.7 - Atividades e Interesses Difusos e Coletivos

No primeiro capítulo  já foi  feita  a distinção entre  os direitos  coletivos  lato senso.

Neste ponto vale ressaltar a tutela desses direitos pelo Ministério Público.

Aqui  destacamos  a  ação  civil  pública,  prevista  na  Lei  7.347/1985.  São  ações  de

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio-ambiente, ao consumidor,

a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro

interesse difuso ou coletivo, e por infração da ordem econômica e à ordem urbanística. 

O  Ministério  Público  utiliza  largamente  essa  ferramenta  na  defesa  dos  interesses

difusos e coletivos. A seguir casos da jurisprudência que registram a atuação do Parquet na

defesa dos direitos difusos e coletivos por meio de ações civis públicas.

Esse primeiro  caso se trata  de ação civil  pública  proposta  pelo Ministério  Público

Federal em defesa dos direitos coletivos das crianças:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
[...] DIREITO A CRECHE E A PRÉ-ESCOLA DE CRIANÇAS ATÉ SEIS
ANOS  DE  IDADE.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE – ECA.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  PRINCÍPIO  DA  INAFASTABILIDADE  DO  CONTROLE
JURISDICIONAL.  LESÃO  CONSUBSTANCIADA  NA  OFERTA
INSUFICIENTE  DE  VAGAS.  [...]  2.  Na  ordem  jurídica  brasileira,  a

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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educação não é uma garantia qualquer que esteja em pé de igualdade com
outros  direitos  individuais  ou  sociais.  Ao  contrário,  trata-se  de  absoluta
prioridade, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988. A violação do
direito à educação de crianças e adolescentes mostra-se, em nosso sistema,
tão grave e inadmissível como negar-lhes a vida e a saúde .
3.  O  Ministério  Público  é  órgão  responsável  pela  tutela  dos  interesses
individuais  homogêneos,  coletivos  e  difusos  relativos  à  infância  e  à
adolescência,  na  forma  do  art. 201 do Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente – ECA.
4. Cabe ao Parquet ajuizar Ação Civil Pública com a finalidade de garantir o
direito a creche e a pré-escola de crianças até seis anos de idade, conforme
dispõe o art. 208 do ECA.
5. A Administração Pública deve propiciar o acesso e a freqüência em creche
e pré-escola, assegurando que esse serviço seja prestado, com qualidade, por
rede própria.
6. De acordo com o princípio constitucional da inafastabilidade do controle
jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF), garantia básica do Estado Democrático
de Direito, a oferta insuficiente de vagas em creches para crianças de zero a
seis anos faz surgir o direito de ação para todos aqueles que se encontrem
nessas condições, diretamente ou por meio de sujeitos intermediários, como
o Ministério Público e entidades da sociedade civil organizada.
7. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz
não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência
e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o
Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador
não lhe deixou outra  possibilidade de decidir  que não seja  a  de exigir  o
imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da
Administração Pública. [...] (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Segunda
Turma, REsp 440502 SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Data do julgamento:
15/12/2009)

O Ministério Público tem legitimidade de propor ação civil pública para proteção do

direito à saúde coletiva:

AÇÃO CIVIL PUBLICA - LEGITIMIDADE - MINISTERIO PUBLICO -
SISTEMA  UNICO  DE  SAUDE  -  DIREITO  COLETIVO.  TEM  O
MINISTERIO PUBLICO LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL
PUBLICA  EM  DEFESA  DO  PATRIMONIO  PUBLICO  E  SOCIAL
VISANDO A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE
SAUDE  E  SUA  OPERACIONALIZAÇÃO.  RECURSO  IMPROVIDO.
(BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Resp 124.236 – Primeira Turma –
Rel. Min. Garcia Vieira – data do julgamento: 31/03/1998)

Na defesa  dos  direitos  difusos  e  coletivos  dos  consumidores,  o  Parquet  propõe

inúmeras ações civis públicas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  DIREITOS  INDIVIDUAIS  HOMOGÊNEOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é
no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10729607/inciso-xxxv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/topico/10586530/artigo-208-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/topico/10587949/artigo-201-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10644726/artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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civil  pública em defesa de direito individual homogêneo de consumidores
que fazem investimentos no mercado financeiro. Precedentes. 
2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (BRASIL,  Superior
Tribunal de Justiça,  4ªTurma, Ag.Rg. no Ag. 956696 / RJ, Rel  Min Raul
Araújo, data do julgamento: 06/06/2013)

Outro tema recorrente nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público é a

defesa do meio ambiente:

AMBIENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
ZONA  DE  AMORTECIMENTO  DO  PARQUE  NACIONAL  DE
JERICOACOARA.  LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1.  Em  se  tratando  de  proteção  ao  meio  ambiente,  não  há  falar  em
competência  exclusiva  de  um ente  da  federação  para  promover  medidas
protetivas.  Impõe-se  amplo  aparato  de  fiscalização  a  ser  exercido  pelos
quatro entes  federados,  independentemente  do  local  onde  a  ameaça ou o
dano estejam ocorrendo, bem como da competência para o licenciamento.
2. O domínio da área em que o dano ou o risco de dano se manifesta é apenas
um dos critérios definidores da legitimidade para agir  do parquet  federal.
Ademais, o poder-dever de fiscalização dos outros entes deve ser exercido
quando  a  atividade  esteja,  sem  o  devido  acompanhamento  do  órgão
competente, causando danos ao meio ambiente.
3.   A  atividade  fiscalizatória  das  atividades  nocivas  ao  meio  ambiente
concede ao IBAMA interesse jurídico suficiente para exercer seu poder de
polícia  administrativa,  ainda  que  o  bem  esteja  situado  em  área  cuja
competência para o licenciamento seja do município ou do estado.
4. Definida a controvérsia em sentido contrário à posição adotada no aresto
estadual,  deve  ser  provido  o  agravo  regimental  para  dar  provimento  ao
recurso especial, reconhecer a legitimidade do Ministério Público Federal e
determinar o regular prosseguimento da ação.
Agravo regimental provido. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AgRg
no REsp 1373302 / CE – 2ªTurma – Rel Min Humberto Martins – data do
julgamento: 11/06/2013)

2.8 - Atividades no Âmbito Extrajudicial

Quanto à atuação do Ministério Público extrajudicialmente, é importante citar sua função

de “velar pelas fundações”, prevista no artigo 66 do Código Civil, tendo em vista que essas

instituições exercem papel eminentemente social.

O art.  62  do  Código  Civil  (BRASIL,  Lei  nº     10.406  de  10  de  Janeiro  de  2002  ), no

parágrafo único, estabelece que “a fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos,

morais, culturais ou de assistência”. Neste dispositivo fica claro e evidente o motivo pelo qual

o  legislador  conferiu  ao  Ministério  Público  a  atribuição  de  velar  pelas  fundações,  são

instituições com finalidades sociais, e sua fiscalização é interesse público, uma vez que o bom

funcionamento dessas instituições contribui positivamente para toda a coletividade.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
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Lincoln Antônio de Castro ensina que “velar, aqui, significa interessar-se grandemente,

com zelo  vigilante,  pela  consecução  dos  objetivos  e  pela  preservação  do  patrimônio  das

fundações” (CASTRO, 1995, p.8). 

Tarcísio Farias de Melo ressalta o caráter patrimonial das fundações e as consequências

disso: 

Como  a  característica  da  fundação  é  o  patrimônio,  a  sua  composição  e
suficiência  não  devem  passar  despercebidas  quando  de  sua  constituição.
Nessa  fase,  o  patrimônio  deve  ser  formado  por  bens  livres,  ou  seja,
legalmente disponíveis ou desonerados. Deverá ainda ser suficiente para a
manutenção da entidade e desenvolvimento de suas finalidades estatutárias.
Quando o patrimônio for insuficiente para a constituição da fundação, este
será  incorporado  a  outra  fundação  com finalidades  estatutárias  iguais  ou
semelhantes, a não ser que o instituidor tenha disposto de outra forma no ato
de instituição (escritura pública ou testamento). (MELO, 2010)

 O art.66 do CC atribui ao Ministério Público do Estado onde a fundação estiver situada

a incumbência de velar por ela, esclarecendo em seu parágrafos que se a fundação estiver

situada no Distrito Federal ou em Território, caberá o encargo ao Ministério Público Federal e

se as atividades  da fundação se estenderem por mais de um Estado, caberá o encargo ao

Ministério Público de cada um deles.

Vale considerar o que Carlos Roberto de Castro Jatahy afirma sobre o parágrafo 1º do

art.66 do Código Civil: 

De plano,  cabe crítica ao parágrafo primeiro deste  dispositivo,  no que se
refere  às  fundações no  Distrito  Federal  ou  em Territórios.  Com efeito,  a
tarefa  de  fiscalização  de  tais  entidades  deveria  ficar  afeta  ao  Ministério
Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  ramo do Ministério  Público  da
União que possui atribuição para funcionar perante o Poder Judiciário, sendo
certo que desde 1989, o MP/DF e Territórios já exerce tais funções. Parece-
nos assim, inconstitucional tal dispositivo, por afronta material ao artigo 128,
I da Carta Magna, que estabelece categoricamente os ramos do Ministério
Público da União, sendo neste aspecto, disciplinado pela LC nº 75/93.
Nesta  linha  de  raciocínio,  (...)a  CONAMP  –  Associação  Nacional  dos
Membros  do  Ministério  Público  ajuizou  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade,  já  tendo  o  parágrafo  1º  do  art.66  sido  julgado
inconstitucional  pelo  Supremo Tribunal  Federal.  (JATAHY,  2008,  p.294-
295)

É  preciso  considerar  os  dispositivos  do  Código  de  Processo  Civil  (BRASIL,  Lei

nº     5.869, de 11 de Janeiro de 1973  ) que tratam da organização e da fiscalização das fundações

pelo  Ministério  Público.  O  artigo  1200  do  CPC prevê  que  o  estatuto  da  fundação  será

submetido ao órgão do Ministério Público, “que verificará se foram observadas as bases da

fundação e se os bens são suficientes ao fim a que ela se destina”.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
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No artigo  1.202 do CPC o legislador dispôs que incumbirá ao órgão do Ministério Público

elaborar o estatuto e submetê-lo à aprovação do juiz nos casos em que o instituidor não o fizer nem

nomear quem o faça ou quando a pessoa encarregada não cumprir o encargo no prazo assinado pelo

instituidor  ou,  não  havendo  prazo,  dentro  em 6  meses.  O código  processual  civil  ainda  trata  da

modificação do estatuto das fundações e da extinção delas, sempre com a participação do Ministério

Público, exercendo sua função de velar pelas fundações.

A atuação  do Ministério  Público  na  tutela  das  fundações  merece  destaque,  pois  o

Parquet tem desenvolvido brilhantes estratégias e utilizado as melhores ferramentas para a

fiscalização das fundações. Caso que merece ser elogiado é o do Ministério Público do Estado

do Ceará, que tem fiscalizado as fundações privadas por meio da tomada de contas e auditoria

anual. 

Tarcísio Farias de Melo explica a experiência cearense:

...a título ilustrativo, no Estado do Ceará, o Ministério Publico Estadual criou
o Núcleo de Tutela de Fundações e Outras Entidades de Interesse Social,
através da lei complementar Nº 59, de 14/07/2006. (...) 
Visando o aperfeiçoamento deste velamento, o Ministério Público do Estado
do Ceará, através do Centro de Apoio Operacional dos Registros Públicos,
das  Fundações  e  das  Entidades  de  Interesse  Social-CAOFURP,  teve  a
importante estratégia, em 2008, de firmar a inédita parceria com a Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas- FIPE para a utilização do Sistema de
Cadastro e Prestação de Contas- SICAP.
O SICAP é um sistema eletrônico de prestação de contas das fundações de
direito  privado  que  possibilita  à  Promotoria  das  Fundações  o  efetivo
conhecimento  dos  mais  diversos  dados  financeiros,  contábeis,
administrativos e sociais da vida destas entidades. 
As demonstrações contábeis auditadas basicamente são: balanço patrimonial
e demonstração do superávit ou déficit do exercício, elaboradas de acordo
com os Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Neste  sentido,  pode-se  concluir  que  a  auditoria  será  um  importante
instrumento para que o Estado possa fiscalizar as atividades do terceiro setor.
(MELO, 2010)

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Roberto de Castro Jatahy explica que:

A  Resolução  68,  de  13.11.1979,  da  PGJ/RJ,  instituiu  o  Sistema  de
Provedoria de Fundações, disciplinando o procedimento a ser adotado para o
exame e aprovação dos atos de instituição e dotação, bem como os estatutos
de  fundações,  assim  como  aprovação  e  determinação  de  alterações
estatutárias.  O  sistema  de  provedoria,  que  é  atividade  de  índole
administrativa, é chefiado pelo Promotor de Justiça titular da Promotoria de
Justiça de Fundações. A Lei Complementar Estadual/RJ 28/82, em seu artigo
32,  dispunha  sobre  atribuições  inerentes  à  provedoria  e  à  fiscalização do
Ministério  Público.  Tais  atribuições  permanecem  mantidas,  por  força  do
artigo 175 da LC 106/2003.  Como se  constata,  a  maioria  delas  se  dá no
âmbito administrativo. Todavia, também possui o aludido órgão de atuação a
legitimidade para propor as ações judiciais cabíveis para o fiel exercício de
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sua atribuição, como se deve, obrigatoriamente, intervir, como fiscal da lei,
nos feitos de interesse das fundações. (JATAHY, 2008, p.296)

Outra  atuação  extrajudicial  considerável  do  Ministério  Público  é  o  inquérito  civil,

previsto na Constituição, no art. 129, III e na lei da Ação Civil Pública, lei 7347/1985. É um

instrumento de investigação para apuração de fatos que se referem a direitos coletivos lato

senso, objetiva produzir lastro probatório para propositura de ação civil pública, com o escopo

final de proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e

coletivos. Trata-se da investigação sobre a ocorrência e responsabilidade por fatos não penais.

  É um procedimento que só pode ser realizado pelo Ministério Público, tem natureza pré-

processual,  é  um  procedimento  administrativo,  de  natureza  inquisitiva  e  não  obrigatória.

Nesse sentido a decisão do STJ:

“Descabe o deferimento da segurança para trancar a ação civil por inexistir
vicio insanável no inquérito, uma vez que este, por se destinar apenas ao
recolhimento informal e unilateral de provas, pode ou não anteceder a ação
civil  pública.”  (BRASIL,  Superior  Tribunal  de Justiça,  2ª  Turma,  ROMS
11.537/MA, Rel Min Eliana Calmon, julgado em 06.02.2001)

Carlos Roberto Jatahy afirma que, após a investigação no inquérito civil, o Ministério

Público pode seguir três caminhos:

a) Ajuizamento da Ação Civil Pública no foro competente, que deverá
ser acompanhada pelo próprio Promotor de Tutela coletiva;
b) Celebração  do  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta,  estipulando
cláusula penal em caso de descumprimento de suas obrigações;
c) Promoção  de  arquivamento  do  Inquérito  Civil  Público,
fundamentalmente, submetendo no prazo de três dias (Lei 7.347/85, art.9º,
§1º),   sob  pena  de  falta  grave,  sua  decisão  ao  reexame  necessário  do
Conselho Superior do Ministério Público. (JATAHY, 2008, p.355)

Há que ser destacar o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta quanto à atuação

extrajudicial  do  Ministério  Público,  cujo  nome  é  autoexplicativo.  Trata-se  de  um

compromisso firmado pelo interessado de se ajustar àquilo que a lei determina, valendo como

título executivo extrajudicial.

A primeira previsão de TAC se deu pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no art.

211, nos seguintes termos: “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados

compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título

executivo extrajudicial.” E a Lei da Ação Civil Pública também prevê a sua utilização no

art.5º § 6°.

A Resolução nº 23 do CNMP dispõe que: 
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O Ministério Público poderá firmar compromisso de ajustamento de
conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou
lesão  aos  interesses  ou  direitos  mencionados  no  art.  1º  desta
Resolução, visando à reparação do dano, à adequação da conduta às
exigências  legais  ou  normativas  e,  ainda,  à  compensação  e/ou  à
indenização pelos danos que não possam ser recuperados. (BRASIL,
CNMP, Resolução nº 23 de 17 de setembro de 2007, Art.14)

Fernanda Pereira Costa ensina que 

O termo de ajustamento de  conduta  é  típico  meio alternativo de  solução
extrajudicial de conflitos: uma vez proposto, espera-se que o compromitente
vá cumprir as exigências estabelecidas pelo legitimado-compromissário; do
contrário, o movimento extrajudicial não se esgota, não se finda, tendo em
vista a possibilidade de ingressar em juízo visando sua execução. (...)
É,  portanto,  um meio rápido e eficaz para a solução de problemas.  E,  na
hipótese de não ser cumprido o TAC, poderá o mesmo ser executado desde
logo,  eis  que  constitui  título  executivo  extrajudicial,  revelando-se
desnecessária qualquer outra discussão em torno dos comportamentos que o
instituíram. (COSTA, 2012, p.1; 4)

O Termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público tem sido meio

efetivo de solução de questões nos casos envolvendo direitos transindividuais, abaixo caso de

execução do TAC, por conta do descumprimento:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  COMPROMISSO  DE
AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA.  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
PROPOR A EXECUÇÃO. 1.  Consoante  decidiu esta  Turma,  ao julgar  o
REsp 443.407/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 25.4.2006, p.
106), encontra-se em plena vigência o § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347/1985, de
forma que o descumprimento de compromisso de ajustamento de conduta
celebrado  com  o  Ministério  Público  viabiliza  a  execução  da  multa  nele
prevista.  No  referido  julgamento,  ficou  consignado  que  a  Mensagem  n.
664/90, do Presidente da República - a qual vetou parcialmente o Código de
Defesa do Consumidor -, ao tratar do veto aos arts. 82, § 3º, e 92, parágrafo
único,  fez  referência  ao  art.  113,  mas  não  o  vetou.  2.  Recurso  especial
provido para reconhecer a força executiva do compromisso de ajustamento
de  conduta  firmado  com  o  Município  de  Curitiba  e  a  legitimidade  do
Ministério  Público  para  o  ajuizamento  da  execução.  (BRASIL,  Superior
Tribunal de Justiça, REsp 828319/PR. Rel. Min. Mauro Campbell Marques.
DJe 08/02/2011).

Neste segundo capítulo pôde-se perceber a diversidade de áreas em que o Ministério

Público  intervém  no  Processo  Civil  e  a  importância  dessa  atuação,  bem  como  algumas

transformações que tem sofrido. A seguir, no terceiro capítulo, será feita a análise de duas

recomendações do próprio Ministério Público, uma do CNMP e outra do OEPJ do MPRJ,

mostrando o posicionamento da própria instituição frente às transformações da sociedade e

redirecionamento da Instituição.
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CAPÍTULO  3  -  ANÁLISE  DAS  RESOLUÇÕES  DO  CNMP  E  DO  MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

No capítulo final desse trabalho o que se propõe é analisar as transformações do papel

do Ministério Público, função essencial à justiça, reveladas pelo próprio posicionamento da

instituição  na edição da recomendação nº16 do CNMP (BRASIL, CNMP, Recomendação

nº16 de 28 de abril de 2010) e da deliberação nº30 do Órgão Especial dos Procuradores do

Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, OEPRJ, Deliberação nº30 de 29 de agosto de 2011),

textos que seguem anexos.

Anteriormente,  no  segundo  capítulo,  foram  analisados  os  principais  âmbitos  de

atuação da Instituição, agora, por meio da análise das resoluções acima referidas, o que se

busca é visualizar o caminho que tem trilhado o Ministério Público, com a intensificação da

atuação em algumas áreas e a diminuição da intervenção em outras.

Relembre-se  que,  segundo o  artigo  127  da  Constituição  (BRASIL,  Constituição

Federal de 5 de outubro de 1988) “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à

função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.  Na linha dessas diretrizes

básicas traçadas pelo constituinte que demonstram a finalidade da Instituição de defesa dos

interesses  da  sociedade,  a  Recomendação  nº16  do  CNMP  ressaltou  “a  necessidade  de

racionalizar a intervenção do Ministério Público no Processo Civil, notadamente em função

da  utilidade  e  efetividade  da  referida  intervenção  em  benefício  dos  interesses  sociais,

coletivos e individuais indisponíveis”. 

A recomendação do CNMP ainda enfatiza

[...]a  necessidade  e,  como decorrência,  a  imperiosidade  de  (re)orientar  a
atuação  ministerial  em  respeito  à  evolução  institucional  do  Ministério
Público e ao perfil  traçado pela Constituição da República (artigos 127 e
129), que nitidamente priorizam a defesa de tais interesses na qualidade de
órgão agente.

E prosseguem as considerações do CNMP frisando que há uma 
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[...]justa expectativa da sociedade de uma eficiente,  espontânea e integral
defesa  dos  mesmos  interesses,  notadamente  os  relacionados  com  a
hipossuficiência,  a  probidade  administrativa,  a  proteção  do  patrimônio
público e social, a qualidade dos serviços públicos e de relevância pública, a
infância e a juventude, as pessoas portadoras de deficiência, os idosos, os
consumidores e o meio ambiente.

A deliberação do Órgão Especial do MPRJ aduz que “se torna relevante uma nova

hermenêutica das leis infraconstitucionais, para que a intervenção do Ministério Público em

feitos  cíveis  iniciados  por  terceiros  ocorra  somente  quando,  de  fato,  presente  o  interesse

público, caracterizado pela proteção de direitos indisponíveis”.

Esses  trechos  das  recomendações,  tanto  do  CNMP  quanto  do  órgão  especial  de

procuradores do Rio de Janeiro, revelam um claro posicionamento da Instituição para que

seus  membros  se  concentrem  cada  vez  mais  nas  causas  que  dizem respeito  ao  interesse

público, interesses difusos e coletivos, deixando para atuar em causas individuais em último

caso, apenas quando houver sobreposição do interesse público.

Excepcionalmente  o  Ministério  Público  atuará  na  defesa  de  interesses  individuais,

somente  nas  hipóteses  que  envolvam  interesse  individual  indisponível  ou  de  parte

hipossuficiente.   Há tendência doutrinária no sentido de que o Ministério Público deve se

voltar cada vez mais à tutela dos direitos coletivos lato sensu, quer participe como parte, quer

como fiscal da lei. 

O  Ministério  Público  deve  exercer  seu  poder  jurídico  para  tutelar  interesses  em

benefício dos indivíduos e da sociedade, interesse público evidenciado em razão da qualidade

da  parte  ou  da  matéria.  A  resolução  do CNMP prevê,  no  artigo  4º,  que  “o membro  do

Ministério Público pode ingressar em qualquer causa na qual reconheça motivo para a sua

intervenção”, texto que foi repetido pela deliberação do MPRJ, no artigo 8º. Assim também o

CNMP considerou desnecessária  a continuidade da participação do Ministério Público em

“ação em que, no seu curso, cessar a causa de intervenção”, art. 5º, inciso XIX.

Ao Ministério Público cumpre avaliar em cada caso concreto o seu dever de participar ou

interferir  na  esfera  jurídica  dos  particulares  ou  do  próprio  Estado.  A expressão  interesse

público merece sempre reavaliação conceitual no sistema jurídico, para identificar o poder, a

função e as atividades do Ministério Público na realidade ou relações intersubjetivas.  

A deliberação fluminense, no art. 7º, dispõe que “é desnecessária a atuação, no mesmo

grau de jurisdição,  de mais  de um órgão do Ministério  Público,  em ações  individuais  ou

coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.”, seguindo a orientação da resolução
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do CNMP. O CNMP também considerou desnecessária a intervenção de outro membro “em

ação civil pública proposta pelo Ministério Público”. 

Há que se refletir se este posicionamento seria, de fato, acertado, uma vez que existem

situações em que, se os interesses colidentes na causa forem tutelados pelo mesmo membro

do  MP,  haverá  prejuízo  ao  contraditório  e  consequentemente  uma  das  partes  poderá  ser

prejudicada, o que poderia criar um paradoxo, uma vez que a função do Ministério Público é

sempre promover a justiça. 

Vale citar um exemplo contado pelo professor Lincoln Antônio de Castro: um caso

envolvendo  interesse  de  estudantes  em ver  reduzidas  as  mensalidades  cobradas  por  uma

fundação educacional. Revela-se interesse público em ambos os polos da demanda, de um

lado em razão da qualidade da parte, a fundação, e do outro em razão da matéria, interesse

coletivo à educação por preço justo, sendo certo que há promotoria especializada tanto na

curadoria de fundações quanto para tutela de interesses coletivos. Frente a lides como esta,

percebe-se que o posicionamento do CNMP e do Órgão Especial dos Procuradores do Rio de

Janeiro foi precipitado ao determinar a intervenção de apenas um membro  do Ministério

Público.

A resolução o CNMP,  no artigo 5º, indica  casos em que considera “desnecessária a

intervenção  ministerial”,  assim  como  o  faz  a  deliberação  dos  procuradores  de  justiça

fluminenses nos artigos 1º ao 4º.

Direitos da personalidade envolvem bens intrínsecos ao ser humano, tais como aqueles

relacionados  à  vida,  à  liberdade,  ao  próprio  corpo,  à  incolumidade  física,  à  proteção  da

intimidade,  à  integridade  moral,  à  preservação da própria  imagem,  ao  nome,  às  obras  de

criação do indivíduo, são  direitos  indisponíveis,  pois o titular não pode deles privar-se por

simples ato de vontade, fazendo-se presente o interesse público justificador da intervenção do

Ministério Público, preservadora em razão da matéria, no processo civil. As resoluções não

citam  os  direitos  da  personalidade,  o  que  indica  que  nesses  casos  a  atuação  ministerial

permanece intacta.

Nas  causas  envolvendo  questões  familiares,  como  visto  no  segundo  capítulo,

analisando doutrina e jurisprudência é possível perceber que a atuação do Ministério Público

sofreu grande impacto no ano de 2007 com a alteração dos arts. 982, 983, 1031, 1.124-A do

CPC.  A  alteração  possibilitou,  sem  intervenção  do  Ministério  Público,  a  realização  de

inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual pela via administrativa, por

escritura pública, desde que não esteja envolvido interesse de incapaz.
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Como resultado da alteração da lei  11441/2007, a Resolução do CNMP dispôs ser

desnecessária a atuação o Ministério Público nos casos familiares quando:

Art. 5º. Perfeitamente identificado o objeto da causa e respeitado o princípio
da independência funcional, é desnecessária a intervenção ministerial nas
seguintes demandas e hipóteses:
(...)

 II – Habilitação de casamento, dispensa de proclamas, registro de casamento
in articulo mortis  – nuncupativo, justificações que devam produzir efeitos
nas habilitações de casamento, dúvidas no Registro Civil;
 III – Ação de divórcio ou separação, onde não houver cumulação de ações
que envolvam interesse de menor ou incapaz; 
IV -  Ação declaratória  de  união  estável,  onde  não  houver  cumulação  de
ações que envolva interesse de menor ou incapaz;
V - Ação ordinária de partilha de bens;
VI -  Ação de alimentos,  revisional  de alimentos e execução de alimentos
fundada no artigo 732 do Código de Processo Civil, entre partes capazes;
VII  -  Ação  relativa  às  disposições  de  última  vontade,  sem  interesse  de
incapazes, excetuada a aprovação, cumprimento e registro de testamento, ou
que envolver reconhecimento de paternidade ou legado de alimentos; 

No mesmo sentido, a deliberação nº30 do Órgão Especial dos Procuradores de Justiça

do Rio de Janeiro se posicionou pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público nos

casos de: 

Art. 1º-  Desde que não se faça presente o interesse público e social que
caracteriza o múnus institucional do Ministério Público, previsto nos artigos
127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, considera-se
desnecessária a atuação de seus membros nas seguintes hipóteses: 
I- habilitação de casamento, salvo apresentação de impugnação, oposição de
impedimento, justificações que devam produzir efeitos nas habilitações de
casamento e pedido de dispensa de proclamas; 
II-  ação  de  separação  judicial  e  divórcio,  consensual  ou  contencioso,
inexistindo interesse de incapazes; 
III-  ação  declaratória  de  união  estável,  em que  não  houver  interesse  de
incapazes; 
IV-  inventário e partilha de bens em decorrência da sentença que decretar
ou homologar separação judicial ou divórcio, ou reconhecer a dissolução de
união estável, ressalvada a existência de interesse de incapazes; 
V-  ação  de  alimentos  e  revisional  de  alimentos  entre  partes  capazes,
ressalvado interesse de idosos em situação de risco ou de vulnerabilidade
social, na forma do artigo 43 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; 
VI-  ação  executiva  de  alimentos  fundada  no  artigo  732  do  Código  de
Processo Civil, entre partes capazes. 

Por outro lado, a deliberação do Ministério Público fluminense apresentou rol de casos

envolvendo questões de direito de família em que a Instituição deve intervir:

Art. 3º- Reputa-se existir interesse público e social, considerando o disposto
nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, a
justificar a intervenção ministerial nos seguintes casos: 
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I- ação executiva de alimentos fundada no artigo 733 do Código de Processo
Civil; 
II-  ações  relativas  ao  poder  familiar,  estado  de  filiação,  tutela,  curatela,
interdição e declaração de ausência, bem como em todos os feitos cíveis em
que ocorra interesse de incapaz, até a sua ultimação; 
III- ação relativa às disposições de última vontade; 

O que pode ser  visualizado nas  considerações  do CNMP e do órgão especial  de

procuradores de justiça,  é que a Instituição  deve direcionar-se à proteção do interesse do

incapaz nas causas familiares.

Conforme  o  artigo  82  do  CPC,  a  atuação  do  Ministério  Público,  como  órgão

interveniente,  justifica-se  pelo  interesse  público  evidenciado  em  razão  da  matéria  ou  da

qualidade da parte. Destaca-se a atribuição do Ministério Público para intervir quando houver

interesses de incapazes, interesse público em razão da qualidade da parte. O Parquet ingressa

para garantir o contraditório, bem como para compensar a fraqueza presumida de uma das

partes. 

Nesse diapasão, a resolução do CNMP dispensou a intervenção ministerial em “ação

previdenciária em que inexistir interesse de incapazes”, e a deliberação nº30 do MPRJ dispõe

o mesmo, ressalvando que o Ministério Público deve intervir sempre que houver “interesse de

incapazes, de idosos em situação de risco ou tratando-se de ação cuja causa de pedir esteja

relacionada à condição da pessoa idosa”, art.2º, I.

Outra ação em que foi considerada desnecessária a intervenção é a “ação que verse

sobre direito individual não-homogêneo de consumidor, sem a presença de incapazes”, em

ambas as resoluções. Nos direitos individuais que não evidenciam interesse público, não cabe

ao Ministério Público intervir, seria o caso de assistência jurídica das partes pela defensoria

pública,  caso haja o enquadramento nos parâmetros de hipossuficiência determinados pela

instituição. 

Nos  direitos  patrimoniais,  quanto  ao  instituto  do  usucapião,  o  CNMP  dispensa  a

intervenção ministerial nos casos de “ação de usucapião de imóvel regularmente registrado,

ou de coisa móvel, ressalvadas as hipóteses da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001”,  inciso

XI do artigo 5º da recomendação nº16 do CNMP. Porém o órgão especial dos procuradores de

justiça do Rio de Janeiro se posiciona de forma diferente, considerando a desnecessidade de

intervenção do Ministério Público apenas nos casos de usucapião de coisa móvel, art. 2º, V. O

MPRJ se posicionou pela  existência de “interesse público e social, considerando o disposto
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nos  artigos  127  e  129  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,  a  justificar  a

intervenção ministerial nos seguintes casos: (...)ação de usucapião de bem imóvel”, art. 3º, IV.

O que se vislumbra por conta dessa divergência entre o CNMP e órgão especial dos

procuradores  de  justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  é  que  a  intervenção  nos  casos  de

usucapião de imóveis é controvertida, o CPC traz regra expressa de intervenção obrigatória na

usucapião individual,  mas boa parte das cortes e do Ministério Público tem considerado a

intervenção facultativa. No Ministério Público de São Paulo foi emitido ato normativo pelo

Procurador-Geral de Justiça seguindo o entendimento do CNMP de intervenção facultativa,

no entanto, o chefe do MPSP ressaltou que tem que haver intervenção, obrigatoriamente, nas

ações que envolvam “parcelamento ilegal  do solo para fins urbanos ou rurais, bem como

naquelas  em  que  haja  interesse  de  incapazes  ou  em  que  se  vislumbre  risco,  ainda  que

potencial, de lesão a interesses sociais e individuais in disponíveis”. E foi além, determinando

que em caso de o membro do Ministério Público entender pela não intervenção na usucapião,

deve justificar sua ação.

O CNMP considerou desnecessária a intervenção na “ação de desapropriação, direta

ou indireta,  entre  partes  capazes,  desde que não envolvam terras  rurais  objeto  de litígios

possessórios  ou  que  encerrem  fins  de  reforma  agrária  (art.  18,  §  2º,  da  LC  76/93)”,

respeitando o que dispõe o artigo 82 do CPC, “compete ao Ministério Público intervir: (...) III

- nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural(...)”.

Para os casos de recuperação judicial  e falências  de empresas o CNMP dispôs ser

desnecessária a atuação do Ministério Público nos casos de “requerimento de falência ou de

recuperação  judicial  da  empresa,  antes  da  decretação  ou  do  deferimento  do  pedido”  e,

também, na “ação individual em que seja parte sociedade em liquidação extrajudicial”, art.5º,

incisos XII e XIV, da recomendação nº16.

Já a deliberação nº30 do Rio de Janeiro considerou que: 

Art. 3º- Reputa-se existir interesse público e social, considerando o disposto
nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, a
justificar a intervenção ministerial nos seguintes casos: (...)
VI- ações em que seja parte instituição financeira, empresa ou entidade sob
regime de liquidação extrajudicial; 
VII- requerimento de falência, na fase pré-falimentar; 
VIII- ação em que for parte a massa falida fora do juízo falimentar; 
IX- pedido de homologação judicial do plano de recuperação de empresa na
modalidade extrajudicial; 
X- requerimento de recuperação de empresa na modalidade judicial na fase
que precede o deferimento do processamento da recuperação; 
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Novamente houve certa divergência entre os órgãos colegiados, sendo a posição do

Ministério  Público  do  Rio  de  Janeiro  mais  conservadora,  considerando  a  existência  do

interesse  público  nas  causas  em  que  participe  empresário  ou  sociedade  empresária  em

liquidação extrajudicial, enquanto o CNMP considerou tal intervenção desnecessária.

Como visto no capítulo anterior, nos dias atuais não é função do Parquet representar

judicialmente e prestar consultoria a entidades públicas, nesse sentido dispôs a deliberação no

MP fluminense, no art. 4º, “a participação de pessoa jurídica de direito público na demanda

não configura motivo suficiente para, isoladamente, determinar a intervenção do Ministério

Público”.

E no §1º do mesmo artigo a deliberação prevê que “reputa-se existir interesse público

e social apto a determinar a intervenção do Ministério Público nos seguintes casos: I- ações

que  versem  sobre  licitações  ou  contratos  administrativos;  II-  ações  pertinentes  à

desapropriação direta ou indireta.”, são temas que envolvem claro interesse público, uma vez

que se referem ao uso do dinheiro público, desse modo deve o Ministério Público intervir

nessas causas como fiscal do fiel cumprimento da lei. 

Da  fiscalização  das  atividades  do  poder  público  ainda  poderá  decorrer  ação  de

improbidade administrativa, prevista no §4º do art. 37 da Constituição Federal, regulamentada

pela Lei 8429/1992, que prevê a participação ministerial em todo caso.

A recomendação do CNMP diz ser desnecessária a intervenção do Ministério Público

em “ação de qualquer natureza em que seja parte sociedade de economia mista”, exceto se

observar-se o interesse público por outro motivo. E foi além a deliberação do órgão especial

de procuradores fluminenses, aduzindo ser desnecessária a intervenção da Instituição na “ação

em que seja parte empresa pública e sociedade de economia mista, exceto as que versarem

sobre prestação de serviço público de relevância social”. Importante frisar a parte final do

disposto  pelo  MPRJ,  o  Ministério  Público  tem que  intervir  nas  ações  em que  estiverem

presentes entidades que prestem serviço público de relevante valor social.

O CNMP posiciona-se pela desnecessidade de intervenção na 

ação  em que  for  parte  a  Fazenda  ou  Poder  Público  (Estado,  Município,
Autarquia  ou  Empresa  Pública),  com interesse  meramente  patrimonial,  a
exemplo da execução fiscal  e  respectivos  embargos,  anulatória  de débito
fiscal, declaratória em matéria fiscal, repetição de indébito, consignação em
pagamento, possessória, ordinária de cobrança, indenizatória, anulatória de
ato administrativo, embargos de terceiro, despejo, ações cautelares, conflito
de competência e impugnação ao valor da causa
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O membro do Ministério Público deve analisar no caso concreto se existe a presença

de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

Aqui se observa que, com o aparelhamento do Estado, criando órgãos para sua própria

defesa, como a Advocacia Geral da União e as Procuradorias Estaduais e Municipais, cabe ao

Ministério Público agir verdadeiramente como fiscal das atividades e relações que envolvam

o poder público, sempre visando à proteção do interesse da sociedade nos casos concretos.

O  Código  Civil  prevê  atividade  do  Ministério  Público  no  sentido  de  velar  por

fundação privada,  abrangendo a tutela  quanto à  realização dos objetivos  fundacionais  e à

preservação do patrimônio fundacional.  Trata-se de atividade  que revela  o exercício,  pelo

Ministério Público, da função essencial à justiça, uma vez que a curadoria fundacional não é

exercida  essencialmente  na  esfera  judicial.  Neste  ponto,  a  recomendação  do  CNMP

considerou desnecessária a intervenção ministerial  apenas em “ação que envolva fundação

que caracterize entidade fechada de previdência privada”.

A recomendação do CNMP dispensou, ainda, a “intervenção do Ministério Público

nos  procedimentos  especiais  de  jurisdição  voluntária”,  bem  como  no  “procedimento  de

jurisdição  voluntária  relativa  a  registro  público  em que  inexistir  interesse  de  incapazes”,

incisos I e VIII do art. 5º. A deliberação do órgão especial dos procuradores do Rio de Janeiro

também considerou desnecessária a intervenção quando houver “procedimento de jurisdição

voluntária que não envolver matéria de registro público”, inciso VIII do art. 4º.  Observa-se

uma nova interpretação do artigo 1105 do CPC, concluindo pela intervenção facultativa do

Ministério  Público  nesses  casos,  devendo  haver  intervenção  quando  houver  manifesto

interesse público.

Num dos últimos artigos, a deliberação do MPRJ prevê que 

Art. 9º A previsão da desnecessidade da intervenção não implica renúncia ao
direito de receber os autos com vista, devendo o respectivo membro, no caso
concreto, avaliar a presença, ou não, do interesse público e social justificador
da  sua  atuação,  fundamentando,  consoante  o  artigo  118,  III,  da  Lei
Complementar  Estadual  nº  106,  de  03  de  janeiro  de  2003,  o  seu
entendimento. 

Observa-se que continua valendo a regra de que a ausência de intimação do Ministério

Público, nas causas em que deva intervir acarreta nulidade. 

Carlos Roberto de Castro Jatahy manifesta-se pela cautela com a não intervenção sob a

justificativa do princípio da independência funcional, para ele

[...]  sendo causa de intervenção obrigatória do Ministério Público, deve o
membro do Parquet atuar necessariamente, tendo plena liberdade para opinar
de acordo com o seu convencimento pessoal.  (...)  Não se pode invocar a
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independência  funcional  para  fundamentar  uma  suposta  e  equivocada
liberdade  de  decidir  se  o  Ministério  Público  deve  ou  não  atuar  em
determinado caso  concreto.  Uma questão  é  a  necessidade  de  intervenção
ministerial num feito, outra bem diferente, é a linha de entendimento que
será adotada pelo membro do Ministério Público com atribuição para oficiar
na hipótese.(JATAHY, 2008, p.322)

Como ficou claro na análise dos principais dispositivos da Recomendação nº16 do

CNMP e da Deliberação nº30 do órgão dos procuradores de justiça do Rio de Janeiro, o que

tem ocorrido nos últimos tempos com o Ministério Público é uma verdadeira priorização pela

defesa  do  interesse  público  social,  a  Instituição  tem se  focado  mais  na  intervenção  e  na

atuação em casos de maior relevância para a sociedade e diminuído sua participação em casos

menos relevantes para a coletividade.

Revela-se  um  claro  posicionamento  da  instituição  para  que  seus  membros  se

concentrem nas causas que dizem respeito aos interesses sociais, difusos e coletivos, deixando

para atuar  em causas individuais  em último caso,  apenas  quando houver sobreposição do

interesse público. O que se percebe claramente nas ações envolvendo questões familiares e

jurisdição voluntária, casos em que a participação ministerial resta reduzida. 

Há tendência doutrinária no sentido de que o Ministério Público deve se voltar cada

vez mais à tutela dos direitos coletivos lato sensu, quer participe como parte, quer como fiscal

da lei.  A seguir  as  palavras  de Humberto  Dalla  sobre o momento  que vive  o Ministério

Público:

...é preciso que os membros da instituição se conscientizem de seu papel no
século XXI. Devem estar atualizados quanto à evolução do direito civil e do
direito  processual  civil  [...].  É  necessário,  portanto,  em  primeiro  lugar
identificar as prioridades do Ministério Púbico. Nesse sentido [...] somos da
opinião de que a atuação do Ministério Público deve ser polarizada e dirigida
sempre ao interesse social, quer no processo penal, quer no processo civil.
[...] em se tratando de ação coletiva, qualquer que seja sua modalidade, seria
o Ministério Público sempre parte e dessa forma tutelaria todo e qualquer
tipo  de  direito  coletivo  (difuso,  coletivo  propriamente  dito  ou  individual
homogêneo), através da ação coletiva ou de ação civil pública, conforme o
caso. Não haveria assim espaço para divergências acerca da legitimação do
Ministério Público, o que hoje é extremamente penoso e custoso à sociedade,
eis que ao invés de se examinar o mérito da causa, passam-se anos enquanto
se  discute  se  o  Ministério  Público  poderia  ou  não  ter  proposto  aquela
demanda. (PINHO, 2009, p. 97)

O mesmo autor usa a expressão “Ministério Público social” para apontar tendência

presente e futura da Instituição. E aduz que

...podemos afirmar que se impõe, em sede de direito coletivo, e notadamente
no que pertine ao direito individual homogêneo, visto que essa vem sendo a
área onde persistem as maiores divergências, o reconhecimento por parte de
toda  a  comunidade  jurídica  de  um  Ministério  Público  forte,  autônomo,
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independente e, principalmente, comprometido com o interesse social, cuja
atuação não  pode  ser  obstada  pela  arguição  de  questões  processuais  que
devem ser analisadas em conformidade com a extensão em jogo, claramente
indisponível. (PINHO, 2009, p. 103)

A atuação do Ministério Público na defesa de interesses individuais é mais do que

nunca excepcional, somente nas hipóteses que envolvam interesse individual indisponível ou

de parte hipossuficiente não assistida pela defensoria pública. 

O Ministério Público deve exercer seu poder jurídico para tutelar interesses ou direitos

sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Conforme a norma constitucional, o Ministério Público é instituição permanente que

exerce função essencial à justiça, não devendo ser considerada apenas essencial à atividade

jurisdicional do Estado, nem aos indivíduos separadamente, mas incumbindo-lhe a defesa da

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,

dos interesses da sociedade considerada como um todo. 

Configura-se, desse modo, o comprometimento da Instituição cada vez mais com a

tutela  dos  interesses  sociais,  a  fim  de  promover  a  justiça,  diminuindo  a  desigualdade,

buscando garantir a cada um o que for devido. 

As transformações têm feito com que Ministério Público se revele mais e mais função

essencial à Justiça. 
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CONCLUSÃO

O objeto  desta  monografia  consiste  na  análise  do  papel  do  Ministério  Público  no

exercício  de  atividades  pertinentes  à  realização  da  função  essencial  à  justiça  e  as

transformações quanto às áreas de atuação da Instituição.

 Buscou-se definir o que é função essencial à justiça, no que se refere ao Ministério

Público,  tendo em conta as atividades que lhe são atribuídas,  constitucional  e legalmente,

visando à exata compreensão da racionalização da intervenção no processo civil.

Segundo a  doutrina,  jurisdição  expressa  poder,  função e  atividade.  Assim também,

pôde-se perceber que  o Ministério Público exerce poder, função e atividade. Exerce poder

visando a preservação do interesse público, seja na esfera judicial seja na órbita extrajudicial,

reflexo disso é que a  ausência de intimação do Ministério Público, nas causas em que deva

intervir acarreta nulidade. 

No  tocante  ao  aspecto  do  reconhecimento  de  exercício  de  poder  pelo  Ministério

Público, nada há de anormal, desde que não se vincule ao sistema de organização de poderes

do Estado,  sob o prisma exclusivamente constitucional.  Por isso,  é importante  entender  a

diferença entre direito subjetivo, faculdade e poder. No caso de poder jurídico, o respectivo

exercício  opera-se  em benefício  do  sujeito  passivo  e  do  grupo  social,  desse  modo,  fica

evidente  que  o  Ministério  Público  exerce  poder  para  tutelar  interesses  em  benefício  de

indivíduo e da sociedade. 

Segundo  o artigo  127  da  CRFB,  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,

essencial  à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,  do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O termo “essencial”

refere-se à indispensabilidade da atuação do Ministério Público e justifica a declaração da

nulidade do processo quando for o caso de intimação, é pressuposto de validade do processo. 

Interesse  consiste  na  posição  favorável  à  satisfação  de  uma  necessidade,  mediante

acesso a um bem da vida, é sinônimo de direito quando passa a ser amparado juridicamente.  
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O interesse público relaciona o bem ao homem, porém de forma especial, referindo-se

à satisfação de necessidades comuns, que de forma direta ou indireta afetarão os indivíduos

que compõem o grupo social. Ao Ministério Público cumpre avaliar em cada caso concreto o

seu dever de participar ou interferir, justificadamente, na esfera jurídica dos particulares ou do

próprio  Estado.  A  expressão  interesse  público  merece  sempre  reavaliação  conceitual  no

sistema jurídico, para identificar o poder, a função e as atividades do Ministério Público na

realidade  ou  relações  intersubjetivas.  Nesse  sentido  as  resoluções  do  CNMP e  do  órgão

especial de procuradores confiaram aos seus membros a discricionariedade de analisar o caso

concreto para concluir pela existência ou não do interesse público a ensejar intervenção.

Conforme  o  artigo  82  do  CPC,  a  atuação  do  Ministério  Público  como  órgão

interveniente  justifica-se  pelo  interesse  público  evidenciado  em  razão  da  matéria  ou  da

qualidade da parte.

Excepcionalmente,  o  Ministério  Público  atuará  na  defesa  de  interesses  individuais,

somente  nas  hipóteses  que  envolvam  interesse  individual  indisponível  ou  de  parte

hipossuficiente.  A defesa coletiva  será exercida  quando se tratar  de interesses  ou direitos

difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Há tendência doutrinária no sentido de que o

Ministério Público deve se voltar cada vez mais à tutela dos direitos coletivos lato sensu, quer

participe como parte, quer como fiscal da lei. 

O artigo  129 da  CF/88,  por  sua  vez  trata  das  funções  institucionais  do  Ministério

Público, este artigo traz rol exemplificativo, visto que seu último inciso aduz que a instituição

pode exercer outras funções, desde que compatíveis com as suas finalidades. 

Os direitos da personalidade são indisponíveis, fazendo-se presente o interesse público

justificador da intervenção preservadora do Ministério Público no processo civil, em razão da

matéria.

O Ministério Público exerce curadoria de interesses no âmbito familiar e no tocante às

situações  previstas  no ECA. A atuação do Ministério  Público,  na área de direito  família,

sofreu grande impacto no ano de 2007 com a alteração dos arts. 982, 983, 1031, 1.124-A do

CPC. A modificação possibilitou,  sem intervenção do Ministério  Público,  a realização de

inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual pela via administrativa, por

escritura pública, desde que não esteja envolvido interesse de incapaz. No âmbito familiar

vislumbra-se uma tendência à maior proteção do interesse do incapaz, o que ficou confirmado

pela  análise  das  resoluções  do  CNMP  e  do  MPRJ,  que,  na  maior  parte  dos  casos,
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consideraram desnecessária a intervenção nas causas familiares quando ausente interesse de

incapaz.

A atuação do Ministério Público envolvendo direitos patrimoniais comporta casos que

envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural, trata-se de atuação ministerial em razão

da matéria,  e  há jurisprudência  indicando a indispensabilidade  da intervenção  ministerial.

Quanto  à usucapião,  a lei  prevê expressamente intervenção do Ministério  Público,  porém

parte  do Ministério  Público e as cortes  vêm se posicionando pela  não obrigatoriedade da

intervenção. O MPRJ mantém posicionamento da obrigatoriedade de intervenção nos casos de

usucapião  de imóveis.  Nos casos de falência  e recuperação judicial,  tema tratado pela  lei

11.101/2005, há previsão expressa da participação do Ministério Público.

Quanto ao Poder Público o  Parquet tem atuado como brilhante fiscal, seja junto aos

Tribunais de Contas, nas ações de Improbidade Administrativa, na propositura de ações civis

públicas, trata-se de atuação que se justifica pelas diretrizes previstas no artigo 127. Nesses

casos é comum que a Instituição se utilize de Ações Civis Públicas. As resoluções analisadas

revelaram exatamente essa tendência da atuação do Ministério Público como fiscal do Poder

Público, devido à existência de eminente interesse público, como nos casos de licitações e

contratos administrativos.

Na defesa  dos  interesses  difusos  e  coletivos  a  Instituição  tem proposto ações  civis

públicas, a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao meio-ambiente, ao

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a

qualquer outro interesse difuso ou coletivo, e por infração da ordem econômica e à ordem

urbanística.  Segundo  as  resoluções  analisadas,  há  grande  expectativa  da  sociedade  na

participação cada vez mais efetiva do Ministério Público na defesa desses direitos.

O  Código  Civil  prevê  atividade  do  Ministério  Público  no  sentido  de  velar  por

fundações, abrangendo tutela quanto à realização dos objetivos e à preservação do patrimônio

fundacional. Trata-se de atividade que revela o exercício, pelo Ministério Público, da função

essencial à justiça, uma vez que a curadoria fundacional não é exercida essencialmente na

esfera judicial.  Percebe-se que a norma legal tem em vista no caso o interesse público em

razão da qualidade da parte, ou seja, a pessoa jurídica sob forma de fundação.

Outras formas interessantes de atuação extrajudicial vêm a ser o inquérito civil público e

o termo de ajustamento de conduta, nos casos de interesses coletivos ou difusos, em que cabe

ao  Parquet  zelar  por  tal  tipo  de  interesse  público  em  razão  da  matéria:  meio  ambiente,
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consumidor,  fiscalização  de  entidades  filantrópicas  de  apoio  a  idosos  ou  a  crianças  e

adolescentes. 

Da análise da resolução nº16 do CNMP e da deliberação nº30 do MPRJ, percebeu-se

uma orientação da Instituição em diminuir sua atuação nas causas que versem sobre interesses

individuais e de menor relevância social, como nos casos de direito de família e de jurisdição

voluntária,  deixando  para  agir  nesses  casos  somente  quando  houver  interesse  público

evidenciado.

As divergências que se apresentaram entre a recomendação do CNMP e a deliberação

fluminense,  sobre a obrigatoriedade de intervenção na usucapião e nas causas envolvendo

recuperação  judicial  e  falência,  revelam  que  ainda  existem  algumas  diferenças  de

posicionamento dentro do próprio Ministério Público quanto à reorientação da Instituição.

Restou claro que o Ministério Público tem seguido o caminho que tende às causas mais

sociais, que envolvam os direitos coletivos e difusos, que digam respeito à coletividade, ao

interesse público.

Nesse sentido, vislumbra-se que o Ministério Público deve agir de forma integrada com a

sociedade,  para que venha a defender o interesse público de fato, promovendo a justiça e

tutelando os interesses de todos, no claro exercício da função essencial à Justiça.



70

REFERÊNCIAS

BERÉ, Claudia Maria. Intervenção Ministerial nas Ações Versando Sobre Litígios Coletivos
Pela Posse De Terras Urbanas. Extraído do site: <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/
cao_urbanismo_e_meio_ambiente/biblioteca_virtual/bv_teses_congressos/Dra%20Cl
%C3%A1udia%20Maria%20Ber%C3%A9.htm>Acesso em: 22/07/2013.

BITTAR, Eduardo C. B, Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática da monografia
para os cursos de direito. São Paulo: Saraiva, 2009 

CASTRO, Lincoln Antônio de. Missão Ética do Jurista. Conhecimento e Diversidade, edição
especial, p. 42-50. Jul./dez. 2008. Niterói. Unilasalle. 2008. 

__________. O Ministério Público e as Fundações de Direito Privado. Rio de Janeiro: 1995,
p.8

__________.  O  Ministério  Público  no  Processo  Civil.  Extraído  do  site:
<http://www.uff.br/direito/index.php?option=com_content&view=article&id=37%3Ao-minis
terio-publico-no-processo-civil&catid=6&Itemid=14>  Acesso em: 10/05/2013

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido
Rangel. Teoria Geral do Processo, São Paulo: Malheiros, 2011.

COMPARATO,  Fábio  Konder.  O  Ministério  Público  na  defesa  dos  direitos  econômicos,
sociais e culturais. Belo Horizonte: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Minas Gerais, n. 40, jul/dez, 2001.

COSTA, Fernanda Pereira. Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. RKLAdvocacia. Belo 
Horizonte: 2012. Disponível em   <http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_ ar 
quivo20121028172848.pdf> Acesso em: 23 jul. 2013.  

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 1: Teoria Geral do Direito
Civil. São Paulo: Saraiva, 2013.

GARCIA,  Leonardo  de  Medeiros.  Direito  do  Consumidor:  Código  Comentado  e
Jurisprudência. Niterói: Impetus, 2012. 

GONÇALVES, Leonardo Augusto.  O Ministério  Público  e  a Tutela  dos Direitos  Sociais.
Disponível  no  site:  <http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/130307.pdf>
Acesso em 18/06/2013.

GONÇALVES, Carlos Roberto de. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Volume VI,
São Paulo, Saraiva, 2009.

GOULART, Marcelo Pedroso. O Ministério Público e a Questão Agrária. 2012. Extraído do
site:  <http://www.gnmp.com.br/publicacao/100/#sthash.h5py9M7u.dpuf>  Acesso  em:
22/07/2013



71

GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1998.

JATAHY, Carlos Roberto de Castro. Curso de Princípios Institucionais do Ministério Público.
Rio de Janeiro, Lumén Juris, 2008.

LA TAILLE, Yves de. Moral e Ética: dimensões intelectuais. Porto Alegre: Artmed, 2006.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2009.

MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: princípios fundamentais. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2002.

MELO, Tarcísio Farias de. Fiscalização das Contas das Fundações pelo Ministério Público
Estadual.  2010.  Extraído  do  site:  <http://www.mp.ce.gov.br/esmp/
publicacoes/ed12010/artigos/5FISCA_Contas.pdf> Acesso em 20/07/2013.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense,
2010.

NUNES,  Luiz  Antônio  Rizzato.  Comentários  ao  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  São
Paulo: Saraiva, 2011.

NERY  JÚNIOR,  Nelson  e  Rosa  Maria  de  Andrade  Nery.  Código  de  Processo  Civil
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6ªed., 2002.

PEREIRA,  Caio  Mário  da  Silva.  Instituições  de  direito  civil.  Volume I.  Rio  de  Janeiro:
Forense, 2010.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Teoria Geral do Processo Civil Contemporâneo. Rio
de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2009.

SANTOS, Moacyr  Amaral.  Primeiras  Linhas  de Direito  Processual  Civil,  v.1.  São Paulo:
Saraiva, 2008.

SILVA,  José  Afonso  da.  Curso  de  Direito  Constitucional  Positivo.  São  Paulo:  Editora
Malheiros, 2002.

WALD, Arnoldo. Direito Civil: Introdução e parte geral. São Paulo: Saraiva, 2002.

WATANABE,  Kazuo.  Código  Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor,  Comentado  pelos
Autores do Anteprojeto. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.

JURISPRUDÊNCIA

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 628.806-DF, Rel Min. Francisco Falcão, data do
julgamento: 01/04/2004



72

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 186.006-PE, Rel. Min. Felix Fischer,  data do
julgamento: 28/9/1999

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça,  REsp 1008.398/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,  data
do julgamento: 15/10/2009

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça,  REsp 678.933 – RS, Rel. Carlos Alberto Menezes
Direito, data do julgamento: 22/03/2007

BRASIL,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  4ªT.  REsp  169.728  MG,  Rel.  Min.  Sálvio  de
Figueiredo, data do julgamento: 9.6.98

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 792130, Rel Min Humberto Gomes de Barros,
data do julgamento: 14/02/2008

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1113590 MG, 3ªT., Rel Min Nancy Andrghi,
data do julgamento: 24/08/2010

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, REsp583.464, Rel. Min. Nancy Andrighi,
data do julgamento:01.10.05

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, ERESP 466.861-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavaski,
Primeira seção, Data do julgamento: 28/03/2007

BRASIL,  Superior  Tribunal  de Justiça,  Resp  124.236,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Garcia
Vieira, data do julgamento: 31/03/1998

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 4ªTurma, Ag.Rg. no Ag. 956696 / RJ, Rel. Min. Raul
Araújo, data do julgamento: 06/06/2013

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1373302 / CE, 2ªTurma, Rel. Min.
Humberto Martins, data do julgamento: 11/06/2013

BRASIL,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  2ª  Turma,  ROMS  11.537/MA,  Rel  Min  Eliana
Calmon, data do julgamento: 06.02.2001

BRASIL,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  REsp  828319/PR.  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques, data do julgamento:  08/02/2011

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADIN 798-1 DF, Rel. Min. Celso de Mello,  data do
julgamento: 12/1994

BRASIL,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  REsp 1292699 /  MG  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques, Data do julgamento: 04/10/2012

BRASÍLIA, Tribunal Regional Federal da 1ªregião, 5ªturma, Remessa Ex Ofício nº 31644 PA
2000.01.00.031644-2,  Rel.  Des.  Federal  Selene  Maria  de  Almeida,  data  do  julgamento:
16/05/2005



73

RIO  DE  JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  1ª  Câmara  Cível.  Apelação  nº0010406-
84.2010.8.19.0209. Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere, data de julgamento: 29/01/2013

RIO  DE  JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  20ª  Câmara  Cível,  APELAÇÃO  nº0001084-
24.2002.8.19.0014, data do julgamento: 04/05/2011

RIO  DE  JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  18ªCâmara  Cível,  Apelação  nº  0015413-
64.2011.8.19.0066, Rel. Des. Helena Candida Lisboa Gaede, data do julgamento: 09/04/2013

RIO  DE  JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  1ª  Câmara  Cível,  Apelação  nº  0002655-
68.2009.8.19.0019, Rel. Des. Maldonado De Carvalho,  data do julgamento: 21/05/2013

RIO  DE  JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  13ª  Câmara  Cível,  Apelação  nº0020817-
58.2011.8.19.0208, Rel. Des. Gabriel Zefiro, data do julgamento: 23/05/2013

RIO  DE  JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  7ª  Câmara  Cível,  APELACAO 0003545-
79.2011.8.19.0037, Rel. Des. Ricardo Couto, data do julgamento: 05/12/2012

RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça, 17ª Câmara Cível, Ag. De Instrumento nº003618-
29.2012.8.19.0000, Des. Rel. Elton Leme, data do julgamento: 21/08/12

RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça, 20ª Câmara Cível - Ag. de Instrumento 0065583-
10.2012.8.19.0000, Rel. Des. Flávia Romano de Rezende, data do julgamento: 03/07/2013

RIO  DE  JANEIRO,  Tribunal  de  Justiça,  17ª  Câmara  Cível,  Apelação  0000079-
08.2002.8.19.0065, Rel. Des. Wagner Cinelli, data do julgamento: 10/07/2013

SÃO  PAULO,  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  região,  Turma  Suplementar  da  Primeira
Seção, AC22517 SP 97.03.022517, Rel. Juiz Convocado Carlos Loverra, data do julgamento:
27/02/2008

SÃO  PAULO,  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  região,  1ªTurma  -  AG  17469  SP
94.03.017469-2, Rel. Des. Federal Sinval Antunes – data do julgamento: 08/11/1994

SÃO PAULO, Tribunal  de Justiça,  6ª  Câmara  de Direito  Privado,  Apelação  nº  9177278-
20.2009.8.26.0000, Rel. Percival Nogueira, data do julgamento: 19.11.09

SANTA  CATARINA,  Tribunal  de  Justiça,  Agravo  de  Instrumento  nº832965  SC
2010.083296-5, data do julgamento: 28/07/2011

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200153524
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200153524
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200195591
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200195591
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300111158
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300111158


74

ANEXOS

RECOMENDAÇÃO n° 16 , de 28 de abril de 2010.
Dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério  Público como órgão interveniente  no
processo civil.
O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições
conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e pelo artigo 31, inciso
VIII, do seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO a decisão unânime do Colegiado proferida na Sessão do dia 28 de abril
de 2010 no procedimento n° 0.00.000.000935/2007-71;
CONSIDERANDO  a necessidade de racionalizar  a  intervenção do Ministério  Público no
Processo Civil, notadamente em função da utilidade e efetividade da referida intervenção em
benefício dos interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO  a necessidade e,  como decorrência,  a  imperiosidade  de (re)orientar  a
atuação ministerial  em respeito  à evolução institucional  do Ministério  Público e  ao perfil
traçado pela  Constituição  da República  (artigos  127 e  129),  que  nitidamente  priorizam a
defesa de tais interesses na qualidade de órgão agente;
CONSIDERANDO a justa expectativa da sociedade de uma eficiente, espontânea e integral
defesa  dos  mesmos  interesses,  notadamente  os  relacionados  com  a  hipossuficiência,  a
probidade administrativa, a proteção do patrimônio público e social, a qualidade dos serviços
públicos e de relevância pública, a infância e juventude, as pessoas portadoras de deficiência,
os idosos, os consumidores e o meio ambiente;
CONSIDERANDO a iterativa jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive sumuladas, em
especial dos Egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a exclusividade do Ministério Público na identificação do interesse que
justifique a intervenção da Instituição na causa;
RESOLVE,  respeitada  a  independência  funcional  dos  membros  da  Instituição,  expedir  a
seguinte RECOMENDAÇÃO, sem caráter vinculativo: 

Art.  1º.  Em  matéria  cível,  intimado  como  órgão  interveniente,  poderá  o  membro  do
Ministério Público, ao verificar não se tratar de causa que justifique a intervenção, limitar-se a
consignar  concisamente  a  sua  conclusão,  apresentando,  neste  caso,  os  respectivos
fundamentos.
Art. 2º. Em se tratando de recurso interposto pelas partes nas situações em que a intervenção
do Ministério Público é obrigatória,  resguarda-se ao agente ministerial  de primeiro grau a
manifestação sobre a admissibilidade recursal.
Parágrafo único. Será imperativa, contudo, a manifestação do membro do Ministério Público
a respeito de preliminares ao julgamento pela superior instância eventualmente suscitadas nas
razões  ou  contra-razões  de  recurso,  bem  assim  acerca  de  questões  novas  porventura  ali
deduzidas.
Art. 3º. É desnecessária a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em
ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.
Art.  4º.  O  membro  do  Ministério  Público  pode  ingressar  em  qualquer  causa  na  qual
reconheça motivo para sua intervenção. 
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Art.  5º.  Perfeitamente  identificado  o  objeto  da  causa  e  respeitado  o  princípio  da
independência funcional, é desnecessária a intervenção ministerial nas seguintes demandas e
hipóteses:
 I - Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária;
II  -  Habilitação  de  casamento,  dispensa  de  proclamas,  registro  de  casamento  in  articulo
mortis – nuncupativo, justificações que devam produzir efeitos nas habilitações de casamento,
dúvidas no Registro Civil;
 III –  Ação de divórcio ou separação, onde não houver cumulação de ações que envolvam
interesse de menor ou incapaz; 
IV -  Ação declaratória de união estável, onde não houver cumulação de ações que envolva
interesse de menor ou incapaz;
V - Ação ordinária de partilha de bens;
 VI - Ação de alimentos, revisional de alimentos e execução de alimentos fundada no artigo
732 do Código de Processo Civil, entre partes capazes;
VII - Ação relativa às disposições de última vontade, sem interesse de incapazes, excetuada a
aprovação,  cumprimento  e  registro  de  testamento,  ou  que  envolver  reconhecimento  de
paternidade ou legado de alimentos; 
VIII  -  Procedimento  de  jurisdição  voluntária  relativa  a  registro  público  em que  inexistir
interesse de incapazes;
IX - Ação previdenciária em que inexistir interesse de incapazes;
X - Ação de indenização decorrente de acidente do trabalho;
XI - Ação de usucapião de imóvel regularmente registrado, ou de coisa móvel, ressalvadas as
hipóteses da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001;
XII - Requerimento de falência ou de recuperação judicial da empresa, antes da decretação ou
do deferimento do pedido; 
XIII - Ação de qualquer natureza em que seja parte sociedade de economia mista; 
XIV - Ação individual em que seja parte sociedade em liquidação extrajudicial;
XV - Ação em que for parte a Fazenda ou Poder Público (Estado, Município, Autarquia ou
Empresa  Pública),  com interesse  meramente  patrimonial,  a  exemplo  da  execução fiscal  e
respectivos embargos, anulatória de débito fiscal, declaratória em matéria fiscal, repetição de
indébito,  consignação  em  pagamento,  possessória,  ordinária  de  cobrança,  indenizatória,
anulatória de ato administrativo, embargos de terceiro, despejo, ações cautelares, conflito de
competência e impugnação ao valor da causa;
XVI  -  Ação  de  desapropriação,  direta  ou  indireta,  entre  partes  capazes,  desde  que  não
envolvam terras rurais objeto de litígios possessórios ou que encerrem fins de reforma agrária
(art. 18, § 2º, da LC 76/93);
XVII  -  Ação  que  verse  sobre  direito  individual  não-homogêneo  de  consumidor,  sem  a
presença de incapazes;
XVIII - Ação que envolva fundação que caracterize entidade fechada de previdência privada;
XIX - Ação em que, no seu curso, cessar a causa de intervenção;
XX - Intervenção em ação civil pública proposta pelo Ministério Público; 
XXI - Assistência à rescisão de contrato de trabalho;
XXII - Intervenção em mandado de segurança.
Art. 6º. Recomenda-se, ainda, que as unidades do Ministério Público, respeitada a autonomia,
disciplinem  a  matéria  da  intervenção  cível,  também  por  ato  interno,  preservada  a
independência funcional dos membros da Instituição, sem caráter normativo ou vinculativo,
nos termos acima referidos.
Art. 7º. Recomenda-se que as unidades do Ministério Público, no âmbito de sua autonomia,
priorizem o planejamento das questões institucionais, destacando as que, realmente, tenham
repercussão social, devendo, para alcançar a efetividade de suas ações, redefinir as atribuições
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através de ato administrativo, ouvidos os Órgãos Competentes, e, também, que repensem as
funções  exercidas  pelos  membros  da  Instituição,  permitindo,  com  isto,  que  estes,
eventualmente, deixem de atuar em procedimentos sem relevância social, para, em razão da
qualificação  que  possuem,  direcionar,  na  plenitude  de  suas  atribuições,  a  sua  atuação  na
defesa dos interesses da sociedade.

Brasília, 28 de abril de 2010.
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS,
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público.
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ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 
ATO DO ÓRGÃO ESPECIAL 

DELIBERAÇÃO OECPJ Nº 30 DE 29 DE AGOSTO DE 2011. 

Dispõe  sobre  a  intervenção  do  Ministério
Público no processo civil. 

O  ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, II, da Lei Complementar Estadual nº 106,
de 03 de janeiro de 2003, 
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 127 da Constituição da República Federativa do
Brasil, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO a necessidade de reorientar a atuação do Ministério Público no processo
civil,  de modo a torná-la  mais  eficiente  e adequada à evolução institucional  e  ao modelo
delineado pela  Constituição  da República  Federativa  do Brasil,  que prioriza  a  defesa dos
interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis na qualidade de órgão agente; 
CONSIDERANDO  que  se  torna  relevante  uma  nova  hermenêutica  das  leis
infraconstitucionais, para que a intervenção do Ministério Público em feitos cíveis iniciados
por terceiros ocorra somente quando, de fato, presente o interesse público, caracterizado pela
proteção de direitos indisponíveis; 
CONSIDERANDO a justa expectativa da sociedade de uma eficiente e integral defesa dos
interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis, notadamente os relacionados com a
probidade administrativa, a proteção do patrimônio público e social, a qualidade dos serviços
públicos e de relevância pública, a infância e juventude, as pessoas portadoras de deficiência,
os idosos, os consumidores e o meio ambiente; 
CONSIDERANDO que se faz importante estabelecer parâmetros em busca de uma atuação
uniforme dos membros do Ministério Público, quanto à intervenção no processo civil, com
especial atenção às causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou
qualidade da parte, ainda que isto se faça por meio de orientações, em respeito ao princípio da
independência funcional; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 35, X, da Lei Complementar Estadual nº 106,
de 03 de janeiro  de 2003, ao Ministério  Público incumbe avaliar  a  presença  de interesse
público a ensejar sua intervenção; 

CONSIDERANDO o decidido nas Sessões Extraordinárias realizadas nos dias 27 e 29 de
junho e 01 de julho de 2011, resguardado o princípio da independência funcional, sem caráter
vinculativo, 

D E L I B E R A 
Art. 1º- Desde que não se faça presente o interesse público e social que caracteriza o múnus
institucional  do  Ministério  Público,  previsto  nos  artigos  127  e  129  da  Constituição  da
República Federativa do Brasil, considera-se desnecessária a atuação de seus membros nas
seguintes hipóteses: 
I-  habilitação de casamento, salvo apresentação de impugnação, oposição de impedimento,
justificações que devam produzir efeitos nas habilitações de casamento e pedido de dispensa
de proclamas; 
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II- ação de separação judicial e divórcio, consensual ou contencioso, inexistindo interesse de
incapazes; 
III- ação declaratória de união estável, em que não houver interesse de incapazes; 
IV-  inventário  e  partilha  de bens em decorrência  da sentença  que decretar  ou homologar
separação judicial  ou divórcio,  ou reconhecer  a  dissolução de  união estável,  ressalvada  a
existência de interesse de incapazes; 
V- ação de alimentos e revisional de alimentos entre partes capazes, ressalvado interesse de
idosos em situação de risco ou de vulnerabilidade social,  na forma do artigo 43 da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003; 
VI-  ação executiva de alimentos fundada no artigo 732 do Código de Processo Civil, entre
partes capazes. 
Art. 2º- Ressalvada a existência de interesse de incapazes, relevância social ou outro motivo
legal que a determine, a intervenção do Ministério Público será desnecessária nas seguintes
hipóteses: 
I-  ações que versem sobre direitos previdenciários, ressalvada a existência de interesse de
incapazes, de idosos em situação de risco ou tratando-se de ação cuja causa de pedir esteja
relacionada à condição da pessoa idosa; 
II-  ação revisional  do valor  do benefício  decorrente  de acidente  do trabalho  e  respectiva
execução, salvo nos casos em que o beneficiário seja incapaz ou idoso em condições de risco; 
III- ações que envolvam entidades fechadas de previdência privada; 
IV-  ação em que seja parte empresa pública e sociedade de economia mista, exceto as que
versarem sobre prestação de serviço público de relevância social; 
V- ação de usucapião de coisa móvel; 
VI- ação que verse sobre direito individual não-homogêneo de consumidor; 
VII- procedimento de jurisdição voluntária que não envolver matéria de registro público; 
VIII- assistência à rescisão de contrato de trabalho; 
IX- ação em que, no seu curso, cessar a causa de intervenção. 
Art. 3º- Reputa-se existir interesse público e social, considerando o disposto nos artigos 127 e
129 da Constituição da República Federativa do Brasil, a justificar a intervenção ministerial
nos seguintes casos: 
I- ação executiva de alimentos fundada no artigo 733 do Código de Processo Civil; 
II-  ações  relativas  ao  poder  familiar,  estado  de  filiação,  tutela,  curatela,  interdição  e
declaração  de ausência,  bem como em todos os  feitos  cíveis  em que ocorra  interesse  de
incapaz, até a sua ultimação; 
III- ação relativa às disposições de última vontade; 
IV- ação de usucapião de bem imóvel; 
V- ação de acidente do trabalho; 
VI-  ações  em  que  seja  parte  instituição  financeira,  empresa  ou  entidade  sob  regime  de
liquidação extrajudicial; 
VII- requerimento de falência, na fase pré-falimentar; 
VIII- ação em que for parte a massa falida fora do juízo falimentar; 
IX-  pedido de homologação  judicial  do plano de recuperação  de empresa  na modalidade
extrajudicial; 
X-  requerimento de recuperação de empresa na modalidade judicial na fase que precede o
deferimento do processamento da recuperação; 
XI- ação rescisória; 
XII- mandado de segurança. 
Art.  4º-  A participação  de  pessoa  jurídica  de  direito  público  na  demanda  não configura
motivo suficiente para, isoladamente, determinar a intervenção do Ministério Público. 
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§1º Reputa-se existir interesse público e social apto a determinar a intervenção do Ministério
Público nos seguintes casos: 
I- ações que versem sobre licitações ou contratos administrativos; 
II- ações pertinentes à desapropriação direta ou indireta. 
§2º Exceto quando haja relevância social, repercussão patrimonial significativa, interesse de
incapazes  ou  outra  razão  que  a  determine  é  desnecessária  a  intervenção  nas  seguintes
situações: 
I- execução fiscal e seus respectivos embargos; 
II- ação de despejo; 
III- ação possessória; 
IV- ação de repetição de indébito ou consignatória; 
V- ação ordinária de cobrança, indenizatória; 
VI- embargos de terceiro, cautelares e impugnação ao valor da causa; 
VII-  ações  que  envolvam  discussão  de  direitos  estatutários,  promovidas  por  servidores
públicos, para fim de obtenção de vantagem patrimonial. 
Art. 5º- Atuando o Ministério Público como órgão interveniente a manifestação do respectivo
membro pode restringir-se à análise da admissibilidade do recurso interposto pelas partes,
ressalvadas  as hipóteses  em que o juízo  a quo  exerce o direito  de retratação,  bem como
quando o pedido é julgado improcedente com fulcro no artigo 285-A, do Código de Processo
Civil  (Lei  nº  5.869,  de 11 de janeiro  de 1973),  quando o Promotor  de  Justiça  deverá  se
manifestar sobre a admissibilidade e mérito do recurso. 
Art.  6º-  Ao  verificar,  no  caso  concreto,  que  não  se  trata  de  hipótese  que  justifique  a
intervenção, o membro do Ministério Público lançará nos autos a sua conclusão, devidamente
fundamentada. (Lei Complementar nº 106, art. 118, III) 
Art. 7º-  É desnecessária a atuação, no mesmo grau de jurisdição, de mais de um órgão do
Ministério  Público,  em ações  individuais  ou  coletivas,  propostas  ou  não  por  membro  da
Instituição. 
Art.  8º-  O  membro  do  Ministério  Público  pode  ingressar  em  qualquer  causa  na  qual
reconheça motivo para a sua intervenção. 
Art.  9º-  A previsão da desnecessidade da intervenção não implica  renúncia ao direito  de
receber  os  autos  com  vista,  devendo  o  respectivo  membro,  no  caso  concreto,  avaliar  a
presença, ou não, do interesse público e social justificador da sua atuação, fundamentando,
consoante o artigo 118, III, da Lei Complementar Estadual nº 106, de 03 de janeiro de 2003, o
seu entendimento. 
Art. 10- Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 

Deliberação OECPJ nº 20-A, de 18 de novembro de 2008, e demais disposições em contrário.
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