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RESUMO 

 

O presente estudo versa sobre a intervenção do Ministério Público no processo civil, à luz do 

Código de Processo Civil de 2015, realizando uma análise comparativa da  intervenção entre o 

atual Estatuto Processual Civilista e o Código de Processo Civil de 1973 que sofreu profundas 

inovações com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) 

repercutindo no novo diploma processual. Busca-se por tanto, entender como a nova missão 

constitucional do Ministério Público, traçada pela Constituição Federal, de defesa do regime 

democrático, da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, modificou o 

perfil institucional do Parquet  e consequentemente o entendimento sobre  quais hipóteses de 

intervenção do Ministério Púnlico no processo civil possuem relevante interesse social. 

 
Palavras-chave: Direito Processual Civil. Intervenção do Ministério Público. Racionalização. 

Perfil Institucional.  Defesa dos Direitos Sociais e Individuais Indisponíveis.
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ALONSO, Paula Gabriela Rodrigues Darriba Fernandes. The intervention of the Public 

Prosecutor´s Officein the civil process. Capstone Project. Niterói: Law School of the Universidade 

Federal Fluminense, 2021. 

 
 

ABSTRACT 

 
This study deals with the intervention of the Public Prosecutor's Office in civil proceedings, in the 

light of the Civil Procedure Code of 2015, performing a comparative analysis of the intervention 

between the current Civil Procedural Statute and the Civil Procedure Code of 1973, which 

underwent profound innovations with the advent of the Constitution of the Federative Republic of 

Brazil (CRFB/88), affecting the new procedural diploma. Therefore, we seek to understand how 

the new constitutional mission of the Public Prosecutor's Office, outlined by the Federal 

Constitution, to defend the democratic system, the legal order, and the social and individual 

inalienable interests, has changed the institutional profile of the Public Prosecutor's Office and 

consequently the understanding of which cases of intervention of the Public Prosecutor's Office in 

civil proceedings have relevant social interest. 

 
Keywords: Civil Procedural Law. The Intervention of the Public Prosecutor. Rationalization. 

Institutional Profile.  Defense of Social and Individual Unavailable Rights.
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Introdução 

 
 

O presente trabalho tem por propósito investigar como a intervenção do Ministério Público 

no processo civil foi alterada pelo advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988.  

Para cumprir tal objetivo, proceder-se-á análise comparativa entre o Código de Processo 

Civil de 1973, Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, estatuto que sofreu inovações com o advento  

da Carta Magna, e o Código de Processo Civil de 2015, Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015. 

Nessa perspectiva, busca-se traçar um panorama geral do Ministério Público, perpassando 

sua definição constitucional, princípios institucionais e atividades que desempenha, bem como 

aponta-se de forma mais detalhada as hipóteses de intervenção dispostas em ambos os Estatutos 

Processuais Civilistas. 

Também aborda-se a atual postura da instituição através de um breve exame da 

Recomendação n° 34, de 5 de abril de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, editada 

com a intenção racionalizar a intervenção do Ministério Público no Processo Civil, sob o 

argumento de alcançar maior impacto no amparo aos interesses sociais, coletivos e individuais 

indisponíveis. 

 Dessa forma, pretende-se compreender como os princípios e valores presentes no novo 

texto constitucional alteraram o perfil institucional do Parquet  e, consequentemente, dentro da 

novel ótica, o entendimento sobre quais hipóteses de intervenção do Ministério Público no 

Processo Civil  são necessárias. 

 
 

1. Noções gerais sobre o Ministério Público  

   

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê, em seu Artigo 5º, XXXV 

o princípio constitucional do acesso à justiça, que por sua vez, está inserido no rol dos direitos 

fundamentais. Para que tal direito seja assegurado, o poder constituinte estabeleceu certos 

mecanismos, entre eles, as atividades realizadas pelas Funções Essenciais à Justiça, são elas: a 

Advocacia, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e por fim, o Ministério Público.  

 O Caput do artigo 127 da Carta Magna preceitua que: “O Ministério Público é uma 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado que possui a incumbência de 

salvaguardar o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis.” O Ministério Público, é regulamentado pela Constituição Federal, na Seção I de 
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seu Capítulo IV, nos artigos de números 127 a 130, que por sua vez são regulados pela Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei n° 8.625 de 1993, e pela Lei Complementar n° 75 

de 1993. 

 Quando o constituinte originário dita que o Ministério Público é uma instituição 

permanente, estabelece que  jamais poderá ser extinta, nem mesmo por emenda constitucional, 

portanto, tem status de cláusula pétrea. Da mesma forma, a máxima constitucional que determina 

que o Parquet  é essencial à função jurisdicional do Estado, implica que o Poder Judiciário não 

pode abrir mão da intervenção do Ministério Público nas hipóteses determinadas por lei.  

 O Ministério público, possui uma série de princípios elencados na Constituição da 

República Federativa do Brasil, os quais tornam possível a supracitada missão constitucional da 

instituição. Alexandre de Moraes, doutrinador de Direito Constitucional, dispõe que: “São 

princípios institucionais do Ministério Público, previstos na Constituição Federal, a unidade, a 

indivisibilidade, a independência funcional e o princípio do promotor natural” (MORAES, 2017, 

P. 420). 

Os princípios da unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, são explícitos, 

enquanto o princípio do promotor natural é implícito no texto constitucional. Gilmar Ferreira 

Mendes elucida cada um deles:  

O princípio da unidade significa, basicamente, que os promotores, os procuradores, 

integram um só órgão, sob a direção de um só chefe. A indivisibilidade admite que os 

integrantes da carreira possam ser substituídos uns pelos outros, desde que da mesma 

carreira, segundo as prescrições legais. Consequências práticas importantes podem ser 

deduzidas desses princípios. O princípio da independência funcional torna cada membro 

do Parquet vinculado apenas à sua consciência jurídica, quando se trata de assunto 

relacionado com a sua atividade funcional (MENDES, 2014, p. 1.241).  

O princípio do promotor natural, foi inferido como consequência do princípio da 

independência funcional. O membro do Ministério Público é lotado em determinado órgão ao qual 

serão dirigidos determinados processos, seguindo critérios de organização interna 

preestabelecidos. A lei preceitua que tal órgão deverá atuar em certo processo, e nem mesmo o 

Procurador-Geral pode deslocar tal determinação. Professor de Direito Constitucional, Guilherme 

Peña de Moraes entende que:  

Esse princípio consagra uma garantia destinada tanto a proteger o membro do Ministério 

Público, uma vez que lhe assegura o exercício pleno e independente de seu ofício, quanto 

a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em 

quaisquer causas, apenas o promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios 

abstratos e predeterminados, estabelecidos em lei (PEÑA, 2017, p. 617). 

 

 Ressalta-se que, o princípio da independência funcional não se confunde com a autonomia 

da Instituição, prevista no parágrafo 2º do Art. 127 da Constituição da República Federativa do 
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Brasil de 1988. A autonomia nada mais é do que a gestão administrativa dos meios de manutenção 

do Parquet, afinal, para que funcione com independência, deve deter a autonomia. Aqui, a 

autonomia pode ser entendida como a autoadministração dos próprios interesses nas atividades 

meio, colocadas a serviço das atividades fins, como por exemplo: a administração do patrimônio, 

de funcionários e elaboração de sua proposta orçamentária. Dessa forma, conclui-se que a 

autonomia da instituição propicia aos membros do Ministério Público o exercício da autonomia 

funcional, evitando que a instituição fique à mercê dos três Poderes da República.  

Ainda, em mais uma reflexão sobre o princípio da independência funcional, dele se 

originam as garantias dos Membros do Ministério Público, estando elas dispostas no Art. 128 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, §5º, inciso I, in verbis:  

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos 

respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto 

de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: 

I - As seguintes garantias: 

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por 

sentença judicial transitada em julgado; 

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão 

colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros, assegurada ampla defesa;         

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto 

nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;     

  

No mesmo sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Art. 

128, §5º, inciso II, determina as vedações impostas aos membros do Parquet: receber, a qualquer 

título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, exercer a advocacia, 

participar de sociedade comercial, na forma da lei, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer 

outra função pública, salvo uma de magistério, exercer atividade político-partidária e, por fim, 

receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades 

públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei (Brasil, 1988). 

Ademais, a Lei Maior, em seu art. 128, determina que o Ministério Público abrange o 

Ministério Público da União (art. 128, inciso I), cujos membros são procuradores da República e 

o Ministério Público dos Estados (art. 128, II, da CRFB/88), compostos pelos promotores e 

procuradores de Justiça. Ambos estão sob a fiscalização do Conselho Nacional do Ministério 

Público. Ressalta-se que, apesar de o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios estar 

inserido no Ministério Público da União, sua formação funcional é a mesma do Parquet dos 

Estados.   

As atividades institucionais do Ministério Público estão previstas no art. 129, inciso I a 

VIII,  da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, são elas:  
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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 à 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. 

A promoção da ação penal pública pelo Ministério Público é, segundo o ministro Maurício 

Correa, no julgamento da ADI n° 1.5701, a forma de preservar a imparcialidade da autoridade 

judiciária competente, pois no sistema acusatório a deflagração da persecução criminal deve ser 

realizada por entidade distinta da que proferirá a decisão judicial.  

O Parquet, na forma do inciso II do referido artigo 129 da CRFB/88, é o responsável pela 

fiscalização da regularidade dos serviços públicos, visto que possui a tarefa de receber reclamações 

relacionadas à administração pública e, dessa forma, promover as medidas necessárias para a 

garantia dos direitos individuais e coletivos dispostos na Constituição Federal (PARISE, 2005, 

p.16).  

Seguindo a seara de raciocínio, o art. 129, III da CRFB/88, determina como função 

institucional o dever de promover a Ação Civil Pública e o Inquérito Civil. De acordo com 

Frischeisen, o Ministério Público deve se utilizar da promoção do Inquérito Civil e da ação Civil 

Pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, vejamos:  

A propositura de ação civil pública (...) tem por objeto a proteção, prevenção e reparação 

dos danos causados à infância e adolescência, meio ambiente, consumidor, contribuintes, 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e outros 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, sem embargo da anulação ou 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade 

administrativa da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com anteparo no art. 

129, inc. III, da CRFB e art. 5º da Lei no 7347/85 (FRISCHEISEN, 1998, p.28). 

 
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Requerente: Procurador-Geral da 

República. Requerido: Presidente da República e Congresso. Relator: Ministro Maurício Corrêa. Brasília, 12 de 

fevereito de 2014. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=385546> 

Acesso em: 01 de set. de 2021.  

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=385546
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Como já afirmado anteriormente, o Ministério Público possui o dever de defender o Estado 

Democrático de Direito, portanto, nas hipóteses em que a Constituição é afrontada, o Parquet  

representado em juízo pelo Procurador-Geral, é legitimado a agir. Além disso, em  ambas as 

situações dispostas no Art. 129, inc. IV da CRFB/88, estão presentes o interesse da sociedade, pois 

a  intervenção da União em um estado, ou a intervenção de estado membro em um respectivo 

município, são hipóteses de relevante interesse social.  

O art 129, inc. V da CRFB/88, preceitua que o Ministério Público possui a incumbência de 

defender judicialmente os interesses da população indígena. Tal dever é tarefa do Ministério 

Público Federal, e vale ressaltar que, de acordo com a decisão proferida pela terceira seção do 

Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Conflito de Competência 149.964/MS2, é 

competência da Justiça Federal processar e julgar disputas sobre direitos indígenas.  

Além disso, o Ministério Público Federal detém a capacidade de ingressar em juízo com o 

intuito de tutelar os interesses dos povos indígenas e também deve, no status de órgão 

interveniente, atuar em quaisquer processos judiciais cujos os indígenas e suas organizações 

tenham iniciado.  

Em seguida, uma breve análise do  inciso VI do art. 129 da CRFB/88. O Ministério Público 

possui o dever de defender os interesses da sociedade e os interesses individuais indisponíveis. 

Portanto, se os membros da instituição possuem e atuam com  independência funcional, 

naturalmente, como decorrência desse princípio, irão  possuir  poder de requisição. Dessa forma, 

poderão expedir notificações e requisitar documentos, ter livre acesso a órgãos e instituições 

públicas. Tais prerrogativas nada mais são do que formas de garantir com que a instituição cumpra 

com sua função constitucional (CAMPOS, 1990, p. 58). Portanto, qualquer tentativa de tolher a 

prática dessas atividades, implicaria em ferir diretamente o princípio da independência funcional.  

Continuando a breve explanação das atividades exercidas pelo Ministério Público, o inciso 

VII do art. 129 da CRFB/88 estipula o controle externo da atividade policial. Tal fato significa 

que, o Ministério Público possui livre acesso à estabelecimentos prisionais e policiais, além de 

possuir atribuição para obter documentos pertinentes à autoridade policial (JARDIM, 1992, p. 60). 

Também pode exigir, através de representação, que a autoridade competente adote providencias 

para impedir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder.  

 
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Conflito de Competência. Agravante:Ministério 

Público Federal. Suscitante: Juízo Federal da 1ª Vara de Dourados -SJ/MS. Suscitado: Juízo de Direito da 1ª Vara  

Criminal de Carapó - MS Relator: Ministro Feliz Fischer. Brasília, 22 de Maeço de 2017. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/450533389/agravo-regimental-no-conflito-de-competencia-agrg-no-cc-

149964-ms-2016-0309631-2/inteiro-teor-450533394> Acesso em: 01 de set. de 2021. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/450533389/agravo-regimental-no-conflito-de-competencia-agrg-no-cc-149964-ms-2016-0309631-2/inteiro-teor-450533394
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/450533389/agravo-regimental-no-conflito-de-competencia-agrg-no-cc-149964-ms-2016-0309631-2/inteiro-teor-450533394
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De tal modo, e de acordo com o inciso VIII do art. 129 da Carta Magna, o membro do 

Ministério Público possui a competência de requisitar à autoridade policial diligências 

investigatórias e a instauração de inquérito policial. Resta, então, que é cristalino afirmar que 

apesar de a Constituição federal trazer a palavra “requisitar” em seu texto, a autoridade deve 

obrigatoriamente executar a ordem do Parquet, desde que esse último tenha indicado os 

fundamentos jurídicos pertinentes para tanto (POLASTRI, 2016, p. 37). 

E, por fim, o texto do inciso IV do art. 129 da CRFB/88 deixa claro que o rol de atividades 

ministeriais previstas no artigo não é taxativo e, portanto, meramente exemplificativo. Isto posto, 

significa que a instituição pode exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 

compatíveis com sua finalidade.  

Evidente que ao Ministério Público foi conferido pelo texto constitucional enorme poder. 

Destarte, importa ressaltar que o Parquet não é “Poder” tal como o Poder Executivo, Judiciário e 

Legislativo. Ocorre que poder, à luz da doutrina, nesse caso significa agir em benefício do outro e 

da sociedade, ou seja, o Ministério Público não age em seu próprio benefício, seja em juízo ou fora 

dele.  

O Ministério Público somente agirá em seu próprio benefício nas causas de seu interesse 

para assegurar sua autonomia funcional e administrativa. Ainda, segundo o texto constitucional, o 

Ministério Público é uma das funções essenciais à justiça; merecendo questionamento a expressão: 

“instituição permanente essencial a função jurisdicional do Estado”. Isso porque o Ministério 

Público atua também extrajudicialmente. Exemplificando: inquérito civil público; provedoria de 

fundações; etc.  

Tal fato é confirmado por Hugo Nigro Mazzili:  

Ministério Público tem inúmeras funções exercidas independentemente da prestação 

jurisdicional, como na fiscalização de fundações e prisões, nas habilitações de casamento, 

na homologação de acordos extrajudiciais, na direção de inquérito civil, no atendimento 

ao público, nas funções de ombudsman (MAZZILI, 2007, p.109-110). 

 

Digo ao modo que o Ministério Público exerce poder, pois age em benefício de outrem 

(interesse indivídual indisponível) e da sociedade (interesse social). A função do Ministério 

Público consiste na concretização do ideal de justiça mediante tutela da ordem jurídica e do regime 

democrático.  

Visando explicar o Ministério Público, com os atributos de poder, função e atividade, cabe 

transcrever o seguinte texto que trata da jusrisdição:  

Como poder, é manifestação do poder estatal, conceituado como capacidade de decidir 

imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os órgãoso 

estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realizaçao do 
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direito justo e através do processo. E como atividade ela é o complexo dos atos do juiz 

no processo, exercendo poder e cumprindo a função que a lei lhe comete. O poder, a 

função e a atividade somente transparecem legitimamente através do processo 

devidamente estruturado (devido processo legal) (CINTRA et al., 2007, p. 145). 

  

Destaca-se que a nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição de 1988 instituiu 

um grande número de direitos e garantias a população em geral. Para tornar reais tais prerrogativas, 

a Constituição da República Federativa do Brasil elevou o Ministério Público a uma instituição 

que possui incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais 

e individuais indisponíveis. Sobre isso, preceitua Silvia Fernanda Carvalho Menezes: 

O Parquet , desse modo, passou a ser o defensor direto dos interesses de relevancia social 

(sejam eles coletivos, difusos, ou idividuais homogeneos com repercussão no interesse 

social), o que significa que o papel do Ministério Público, como agente de transformação 

social, está diretamente relacionado à implementação dos principios e valores insertos no 

texto constitucional. A constituição de 1988, ao proclamar a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza 

e da marginalização, a redução das desigualdades sociai se regionais; a promoção do bem 

de todos; sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, fê-lo com o objetivo precípuo de construção de uma sociedade para todos; 

e, dentro desse contexto, o Ministério Público ganhou nova roupagem, com função 

precípua de garantir a exequibilidade de tais objetivos republicanos, aliado ao ativismo 

judicial contemplado pelo Direito Contemporâneo (LEITE et al, 2013, p. 58). 

 

À vista de tudo que já foi abordado até aqui, o objetivo do presente trabalho é realizar uma 

análise que retrate a intervenção do Ministério Público no Processo Civil à luz da disposição  

constitucional de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para isso, será 

examinado o Código de Processo Civil de 1973 (Lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973), de forma 

a explanar o funcionamento da intervenção do Ministério Público no Processo Civil à época para, 

em síntese, tentar entender o que mudou em comparação com atual Código de Processo Civil (Lei 

n° 13.105 de 16 de março de 2015), Estatuto Processual Civilista formulado sob a égide da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 
 

2. Código de Processo civil de 1973 
 

   

Cabe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, é o 

que preceitua o Art. 127 da Constituição Federal. Para tanto, a instituição no que concerne ao 

processo civil exerce o direito de ação atuando como órgão interveniente e como órgão agente. No 

último caso, exerce o direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhe, no processo os 

mesmos poderes e ônus que as partes, tal como disposto no art. 81 da lei 13.105 de 16 de março 

de 2015. Porém, no presente trabalho será focalizada a atuação do Ministério Público como órgão 
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interveniente. 

Como afirma Lincoln Antônio de Castro, “Tendo em conta o objeto imediato do pedido, 

ou seja, a tutela jurisdicional, qualquer processo civil tem natureza pública, a evidenciar interesse 

para nele intervir o Parquet” (CASTRO, p. 1). O Art. 82 do Código de Processo Civil determina 

que a intervenção se dá em virtude do interesse público demonstrado pela qualidade da parte ou 

natureza da lide. Castro ainda preceitua: “Em certas questões, de cunho eminentemente processual, 

determina-se a intervenção ministerial, tais como nos conflitos de competência (Art. 116, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC) ou no caso de colusão, ensejando até 

propositura de ação rescisória (CASTRO, p. 2). 

Muito já foi questionado acerca da intervenção do Ministério Público no processo civil ser 

ou não obrigatória. Entende Vicente Greco Filho que a intervenção do Ministério Público se 

justificaria para garantir o interesse púbico, dessa forma, para ele: “No sistema do Código de 

Processo Civil não há hipóteses de intervenção facutativa do Mistério Público” (GRECO FILHO, 

1998, pág. 159). Da mesma forma entende Lincoln Antônio de Castro:  

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 (CASTRO, p. 2-3). 

 

A doutrina, regularmente classifica a atuação do Ministério Público no processo civil em 

três esferas: como parte; como auxiliar da parte; ou como fiscal da lei. Quando a intervenção se 

opera em razão da natureza da lide, afirmam os doutrinadores que a atividade ministerial é a de 

custos legis, já quando opera em razão da qualidade da parte, atuaria o Parquet com o intuito de 

buscar um provimento judicial favorável àquele indivíduo (CASTRO, p. 3). Lincoln Antônio de 

Castro e Vicente Greco Filho, possuem outro ponto de vista acerca da verdadeira posição do 

Ministério Público no processo civil. Indaga  Vicente Greco Filho:  

Com efeito, todo aquele que está presente no contraditório perante o juiz é parte (v. cap. 

3,22.2, conceito de parte). Portanto, dizer que o Ministério Público ora é parte, ora é fiscal 

da lei, não define uma verdadeira distinção de atividades, porque seja como autor ou como 

réu, seja como interveniente equidistante a autor e réu, o Ministério Público, desde que 

participante do contraditório, também é parte (GRECO FILHO, 1998, p. 156). 

 

 Dessa forma, pode-se dizer que perante o prisma meramente processual, partes definem-

se como sendo os sujeitos do contraditório instaurado perante o órgão judicial, em face dos quais 

se apresenta o provimento. Portanto, para que o Ministério Público intervenha de forma legítima, 
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deve ser demonstrado o interesse público em razão da natureza da lide ou qualidade da parte 

(CASTRO, p.4). 

Ressalta-se que a a importância da intervenção do Ministério Público, está evidenciada 

pois a Lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973, prevê a nulidade do processo no qual o Parquet  

deveria ter sido intimado para intervir mas não o foi. Vide os artigos de números 84 e 246 do 

Estatuto Processual Civilista de 1973: 

 
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. 

 

À época, existia divergência, no tocante à posição adotada pelos tribunais acerca da 

obrigatoriedade da intervenção ministerial, sob pena de nulidade do processo civil. Castro destaca 

as duas posições:  

 
A intervenção da Procuradoria de Justiça em segundo grau evita decretação da nulidade, 

por força da falta de intimação do órgão ministerial em primeiro grau, desde que não 

demonstrado o prejuízo ao interesse do tutelado; basta a intimação do órgão ministerial, 

não se exigindo intervenção real, eficaz ou proveitosa, de sorte que eventual omissão, 

engano ou displicência do representante do Ministério Público não são causas de nulidade 

processual. Há também jurisprudência contrária à convalidação ou ratificação, mesmo 

quando há intervenção ministerial em segundo grau sem alegação de nulidade processual 

(CASTRO, p.5). 

Da mesma forma, existia uma discrepância doutrinária acerca do tema. Hugo Nigro Mazzili 

entendia que a legislação apenas determinava a necessidade da intimação do Ministério Público, 

portanto não exigia que a atuação da instituição, ou ainda, que atuasse de forma efetiva, após a 

intimação (MAZZILLI, 1987, p.40). Por sua vez, José Roberto dos Santos Bedaque preceituava: 

 
Verifica-se, pois, que as conseqüências 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 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. Se a intenção do legislador é conferir maior proteção àquela parte 

presumidamente mais fraca, não se justifica decretar a nulidade do processo quando os 

interesses desta não sofreram qualquer prejuízo (BEDAQUE, 1990, págs.36/38). 

 

Vicente Greco Filho (1997, p.46), em sentido contrário, argumentava que a ausência da 

intervenção acarretaria na nulidade absoluta do processo, tendo em vista se tratar de interesse 
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público. Porém, ressalta o autor sobre o entendimento jurisprudencial que versa sobre a 

possibilidade da conservação dos atos processuais. Isso somente se o Ministério Público, ao 

intervir tardiamente, alegar que a repetição prejudicaria o interesse protegido, uma vez que esse já 

teria sido alcançado. 

Após explanar alguns tópicos acerca da intervenção do Ministério Público no processo 

civil, será realizada a análise mais detalhada do texto legal, vide, o Código de Processo Civil de 

1973. Como órgão interveniente, a atuação do Parquet é disciplinada pelo Art. 82 do Código de 

Processo Civil (CPC): 

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; 

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.   

 

De acordo com o Art. 82, I do Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de Janeiro de 

1973, o Parquet intervirá  nas causas em que houver interesses de incapazes. No glossário do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), encontra-se a definição de incapacidade civil: 

“São as pessoas que não estão aptas ao exercício ou gozo de seus direitos”.3 

Destaca-se que, a intervenção do Ministério Público relacionada a incapacidade do 

indivíduo (qualidade da parte), tem como objetivo suprir eventuais deficiências na defesa da parte 

assistida, presumidamente vulnerável (TAPETY, 2012,p.38). Trata-se, pois, de atuação ministerial 

protetiva. Mazzilli defende essa hipótese:  

É protetiva a atuação ministerial, quando decorra da qualidade da parte. Assim, pode o 

órgão do Ministério Público argüir prescrição em favor do incapaz, se este ou seu 

representante não o fizeram; pode contestar em seu proveito, produzir provas, embargar 

ou recorrer – sempre em atividade supletiva ou complementar (MAZZILI, 1998, p. 181). 

 

Ainda, entende o autor que a natureza da intervenção ministerial em razão da qualidade é 

a de  assistência: “Por certo é uma forma peculiar de assistência, mas está claro o caráter protetivo, 

pois se destina a suprir eventuais deficiências na defesa da parte assistida” (MAZZILI, 1998, p. 

181). 

 Ressalta-se que, essa assistência ao vulnerável não pode entrar em conflito com o princípio 

institucional da independência funcional, uma vez que o membro do Parquet  pode opinar de forma 

 
3Glossário institucional do Conselho Nacional do Ministério Público. Disponível em: 

<https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/7996-incapacidade-civil>. Acesso em: 25 de agosto de 

2021. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/7996-incapacidade-civil
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livre em todas as fases do processo, se opondo aos interesses da parte assistida, porquanto a sua 

atividade protetiva não pode ser realizada com a conotação de auxiliar atitudes ilícitas do assistido, 

coisa totalmente contrária ao perfil da instituição (TAPETY, 2012, p. 38). Conclui o autor:  

O Ministério Público não seria um mero fiscal da lei no caso porque, fazendo-se uma 

análise teleológica, a intenção de exigir a sua intervenção no feito é suprir eventuais 

deficiências na defesa dos presumidamente vulneráveis. E não fiscalizar a lei por 

fiscalizar, ou intervir meramente por conta da importância da matéria. Sua intervenção, 

inegavelmente, vincula-se a uma das partes, embora não lhe seja subserviente (TAPETY, 

2012, p. 38). 

 

Continuando a análise, o Art. 82, II do CPC/73, estabelece a seguinte hipótese de 

intervenção: “Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir: II- nas causas concernentes ao 

estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e 

disposições de última vontade”. 

Esse inciso versa sobre o Direito de Família, conjunto de normas jurídicas pertencentes ao  

ramo do direito  privado que regulam as relações familiares dos indivíduos presentes na nossa 

sociedade.  

Caio Mário da Silva Pereira entende que o direito da família está inserido na seara do direito 

privado, porém, a distinção entre direito privado e direito público não é absoluta. O direito é uma 

unidade e esse fato permite a frequente intercomunicação entre as normas de direito público e 

privado, tornando praticamente impossível perfeita distinção (PEREIRA,1995, p. 11). 

Existem diversos critérios que a doutrina utiliza para tentar diferenciar ambas as áreas do 

direito. Fábio Ulhoa, ao conceituar direito público e privado, faz uso do critério da expansão dos 

interesses. Para ele, quando são de todos, generalizados, transindividuais e abrangentes, portanto 

públicos, tratam-se de direitos públicos, enquanto os interesse particulares, individualizados, são 

regulados pelo direito privado (COELHO, 2003, p. 11-15). 

Dimas Messias de Carvalho, realiza uma análise sobre a postura da legislação acerca da 

intervenção do Estado na comunhão familiar dos particulares: 

Tratando-se de direito intimista é vedada a intervenção de particulares e do Estado na 

vida das pessoas e na comunhão da família, o que é realçado no Código Civil de 2002, ao 

dispor no art. 1.513 que é defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, 

interferir na comunhão de vida instituída pela família. O princípio da não intervenção na 

comunhão de vida também é realçado na Constituição Federal, ao dispor na primeira parte 

do art. 226, § 7º, que fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal (CARVALHO, 

2012, p. 4-5). 

 

Continuando a análise das hipóteses de intervenção do Ministério Público no Processo 

Civil, o inciso terceiro do Código de Processo Civil de 1973, preceitua a seguinte hipótese: “III – 
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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.” 

 Anteriormente nesse estudo, abordou-se uma breve discussão sobre a intervenção do 

Ministério Público nas causas onde há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou 

qualidade da parte. 

Dessa forma, se partirá, para o exame da primeira parte do inciso III. É fácil inferir que a 

intervenção do Parquet  na hipótese de conflitos possessórios de terra rural coletivos se verifica 

pela importância de tutelar o direito à moradia e o direito de propriedade. Mais uma vez, a 

Constituição da República trouxe uma nova roupagem a efetivação desse direito, o que importou 

na necessidade de adequação da interpretação do Código de Processo Civil de 1973 à luz do texto 

constitucional.  Ou seja, é necessário levar em consideração a necessidade de amparar os interesses 

dos indivíduos em situação de necessidade,  que precisam gozar do direito à moradia, amparados 

por uma visão do direito de propriedade que atenda sua função social.   

O material de apoio sobre a atuação do Ministério Público em conflitos possessórios 

coletivos, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva (CAO), do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, de 2017, dispõe o seguinte:  

A intervenção do MP nesses casos foi pensada em razão da relevância social do conflito; 

se se tratasse de mera disputa de posse, não haveria causa para atuação, à luz das funções 

institucionais do MP estabelecidas na CF. É justamente por conta dos reflexos sociais da 

decisão desse litígio que se impõe a participação do MP. 

Tudo isso impõe uma visão diferenciada do processo, assim como uma atenção constante 

do MP quanto à razão de ser de sua intervenção: a garantia do direito de propriedade que 

atende à função social e também do direito social à moradia (Ministério Público do Estado 

de São Paulo, 2017.).
 4

 

 

A vigência do Código de Processo Civil de 1973, mesmo após o advento da Constituição 

da República Federativa do Brasil,  conjugada com inovações normativas fundamentais, tais como 

o Código Civil de 2002, apontaram necessidade de uma revisão profunda das normas processuais. 

 

3. O Código de Processo Civil de 2015 

 

A nova ordem constitucional superou a ideia de família como um núcleo de pessoas 

interligadas por laços sanguíneos. Agora, ressalta-se a ideia de um núcleo formado por vínculos 

afetivos. Desta forma, é cristalino que a Constituição da República Federativa do Brasil acarretou 

 
4 Material de apoio sobre a atuação do Ministério Público em conflitos possessórios coletivos elaborado pelo Centro 

de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva (CAO), do Ministério Público do Estado de São Paulo, elaborado 

em 2017. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/atuacao-MP-conflitos-possessorios-

coletivos.pdf>. Acesso em: 29 de agosto de 2021. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/atuacao-MP-conflitos-possessorios-coletivos.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/atuacao-MP-conflitos-possessorios-coletivos.pdf
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uma mudança que afetou diretamente a forma de interpretação do Código de Processo Civil de 

1973. Entende Dimas de Carvalho:  

A importância conferida ao afeto e à autonomia da vontade nas relações familiares no 

moderno Direito de Família e o novo perfil constitucional conferido ao Ministério 

Público, priorizando a função de órgão agente em detrimento de sua atuação burocrática 

de órgão interveniente, faz repensar sobre sua intervenção nos processos de família 

quando não existe repercussão social ou interesses de incapazes (CARVALHO , 2012, p. 

4-5). 

 

   O ideal da não intervenção nos núcleos familiares não quer dizer que o Estado não deve 

proteger a família, pelo contrário. O próprio texto da Constituição Federal prevê  proteção ao 

núcleo familiar. Para Dimas Carvalho: “A intervenção do Estado na família deve ser frequente, 

mas apenas protetiva, especialmente para os incapazes e pessoas fragilizadas, evitando abusos e 

proporcionando seu desenvolvimento, sem ingerência na sua constituição e manutenção” 

(CARVALHO, 2012). Portanto, dirimiu-se a atuação do Ministério Público como órgão 

interveniente e priorizou-se a função de órgão agente, conforme o autor:  

(...) exigindo um novo perfil de atuação dos Promotores de Justiça, reorientando para 

priorizar a defesa de tais interesses na qualidade de órgão agente de forma eficiente e 

produtiva, atendendo às expectativas da sociedade, afastando a figura do promotor 

parecerista e burocrático que manifesta em todos os feitos no processo de família 

(CARVALHO, 2012, p. 8). 

 

Afirmam Márcio Soares Berclaz e Milllen Castro Moura, que a generalidade do termo 

“interesse público”, presente no Art. 82, III do CPC/73, permitiu que o Parquet  atuasse em 

inúmeros processos de forma desnecessária, como típico despachante processual. Os autores 

ressaltam a necessidade de uma reformulação das antigas práticas ministeriais interventivas: 

 (...) para maior eficiência da tutela coletiva, torna-se forçoso um verdadeiro choque de 

gestão, revisitando e reformulando práticas vigentes. (...) propõe-se a edificação de um 

Promotor de Justiça transformador, compromissado com os grandes problemas da 

comunidade na implementação dos seus direitos fundamentais, aprimorando o Estado 

Democrático de Direito capaz de garantir o aperfeiçoamento da cidadania e condições de 

vida digna. (...) Racionalizar, nesta ótica, propõe uma releitura das atribuições 

ministeriais a partir de um processo de filtragem constitucional capaz de projetar efeitos 

em toda a legislação ordinária, extirpando a atuação do Promotor de Justiça em 

intervenções processuais obsoletas, baseadas muito mais numa praxe forense irrefletida 

do que, propriamente, numa missão constitucional. (...) A oferta de pareceres em feitos 

de pouca ou quase nenhuma relevância social tornou-se tarefa que consome enorme 

tempo do membro ministerial. (...) o seu preço tem sido muito alto, principalmente para 

a sociedade (BERCLAZ e MOURA, 2010, p.149). 
 

     É fato que o Ministério Público foi se adequando a esse novo ideal. Exemplo disso foi 

a reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça em 2002, que constituiu 

comissão especial para oferecer sugestões de racionalização da intervenção do Ministério Público 

no Processo Civil. Conclui Dimas Carvalho sobre o novo alinhamento ministerial:  
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O novo perfil do Ministério Público é, portanto, órgão agente e resolutivo na defesa dos 

direitos da família, atuando efetivamente como instrumento de transformação social, 

focando na efetivação de políticas públicas para a família. A otimização da intervenção 

do Promotor de Justiça deve ser vocacionada para o interesse social e individuais 

indisponíveis, afastando-se de atividades meramente intervenientes e burocráticas, 

como pareceristas de luxo, na esfera privada e personalíssima de partes capazes, que em 

nada interessam à coletividade e importam em morosidade do processo (CARVALHO, 

2012, p. 10). 

 

Esse novo ideal foi inserido na redação do Novo Código de Processo Civil de 2015, cujo 

texto não abordou hipóteses da intervenção do Ministério Público nos processos relacionados ao 

Direito de Família, exceto quando relacionados a de interesse de incapaz.  

O Ministério Público encontra seu espaço na Lei nº 13.105/2015. Mais precisamente no 

Título V do Código, nos artigos de números 176 a 181. O Art. 176 do Código de Processo Civil 

preceitua que: O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Além disso, nos comunica, em seu art. 

177, que o Parquet  exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições institucionais 

dispostas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal.  

Com relação à discussão sobre a nulidade do processo na hipótese de carência da 

intervenção ministerial, o artigo 279 e da Lei n° 13.105 de 16 de março de 2015 preceitua o 

seguinte:  

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a 

acompanhar o feito em que deva intervir. 

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, 

o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido 

intimado. 

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se 

manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo 

 

Observa-se portanto, que as divergências jurisprudênciais e doutrinárias presentes na época 

de vigência do Código de Processo Civil de 1973 não subsistem. O Novo Estatuto Processual 

Civilista adotou o princípio do prejuízo atrelado aos casos de intervenção ministerial. Segundo 

Tanger (2004, p.8) “o princípio do prejuízo é aquele segundo o qual nenhuma nulidade será 

decretada se não houver prejuízo para a parte ocasionado pelo defeito do ato processual.” Dessa 

forma, a nulidade só existirá se o membro do Ministério Público entender que no caso concreto, a 

ausência de intimação do Parquet acarretou em prejuízo.  

O novel Código de Processo Civil, traz em seu texto outro importante artigo aplicável a 

intervenção ministerial. Qual seja, o art. 282 da Lei n°13.105, in verbis: 

 
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as 

providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. 

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. 
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§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da 

nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. 

 

Dessa forma, conclui-se, que segundo o atual Estatuto Processual Civilista, a decretação 

de nulidade gerada pela carência da intervenção ministerial, deve ser focalizada nas hipóteses de 

prejuízo ao bem tutelado pelo Ministério Público. 

Sob à égide do Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de intervenção do Ministério 

Público se encontram no art. 178 do diploma processual civilista. In verbis:  

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir 

como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal 

e nos processos que envolvam: 

I - Interesse público ou social; 

II - Interesse de incapaz; 

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. 

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de 

intervenção do Ministério Público 

 

Como pode-se observar, o inciso II do art. 178 se refere a intervenção do Ministério Público  

nas causas que ensejarem interesse de incapazes. A redação desse inciso, equivale a do Art. 82, I 

do CPC/73. Não ocorreram mudanças substanciais no inciso com o advento do novo Código de 

Processo Civil. A atuação do Parquet , segue, nos dias de hoje, sendo a de assistir o incapaz, visto 

que presumivelmente vulnerável. Portanto, deve o membro do Ministério Público buscar um 

provimento judicial favorável ao indivíduo, atuando de forma protetiva, desde que tal atuação não 

confronte a finalidade da instituição. Discussão essa, já realizada com maior aprofundamento no 

capítulo anterior do presente trabalho. 

É relevante o fato de que o Novo Código de Processo Civil não mais faz referência expressa 

às causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, curatela, interdição, casamento, 

declaração de ausência e disposições de última vontade (Artigo 82, II, do Código de Processo Civil 

de 1973). Essa falta de menção foi fruto de uma evolução institucional defendida por uma grande 

parcela dos Membros do Ministério Público e também de conceituados Doutrinadores. Tais 

indivíduos crêem que tal fato seria o coreto à luz da adequação da instituição à nova finalidade 

constitucional. Vinha-se mitigando a atuação do Parquet no Direito de Família, visto o 

entendimento de que não deve o Estado intervir na seara privada dos indivíduos. Além disso, 

alegam os defensores dessa corrente que o Ministério Público deveria atuar de forma mais efetiva 

como órgão agente, buscando ele próprio atuar ativamente para defender os interesses sociais, 

coletivos e individuais homogêneos. Para alcançar esse objetivo, foram editadas resoluções pelos 

Ministérios Públicos Estaduais em diversos Estados da Federação, com conteúdos programáticos 

indicando que o membro do Parquet  deve se abster de atuar em processos judiciais de direitos 
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disponíveis envolvendo partes capazes.  

 Será realizada a análise do inciso I do Art. 178 do CPC/15, o qual estipula que o Ministério 

Público deverá intervir em processos que envolvam interesse público e social. Como já 

mencionado, o Art. 127 da Constituição Federal, da Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de 

Maio de 1993 e da Lei nº 8625, de 12 de Fevereiro de 1993, atribui expressamente a qualidade de 

defensor do interesse social ao Ministério Público. Para o atual estudo, é importante explanar de 

forma mais detalhista os conceitos doutrinários acerca do interesse público do interesse social. 

Afirma Maria Emília Naves Nunes que, a doutrina não aborda a questão de forma exaustiva. O 

interesse geral é o mais importante, esse é tratado ora como social, ora como interesse público 

(NUNES, 2010). Mazzili entende:  

[...] hoje a expressão interesse púbico tornou-se equívoca, quando passou a ser utilizada 

para alcançar também os chamados interesses sociais, os interesses indisponíveis do 

indivíduo e da coletividade, e até os interesses coletivos, os interesses difusos etc 

(MAZZILLI, 2005, p. 46.) 

 

Maria Nunes continua sua explanação afirmando que, por conta dessa ausência de 

delimitação entre os conceitos de interesse público estatal e o social, autores como Renato Alessi 

e Carlos Alberto de Sales sugerem a divisão do interesse público em primário e secundário. 

Portanto, o interesse público primário engloba o bem geral. O interesse público secundário encarna 

o modus operandi que os órgãos da Administração imprimem na execução do interesse público 

(NUNES, 2010). 

O conceito de interesse social é muito bem exemplificado por Lincoln Antônio de Castro, 

vejamos:  

O interesse social manifesta-se na consecução dos objetivos previstos na ordem social 

conforme normas constitucionais, nas atividades de concretização da justiça dia mediante 

acesso aos benefícios a título de direito social, seja no acesso aos benefícios em razão da 

generosidade (CASTRO, p.23). 

 

Segundo Nunes, a expressão “interesse social”, presente no Art. 127 da Constituição 

Federal, a qual o Ministério Público foi incumbida a defesa, “carrega o caráter de indisponibilidade 

e é indissociável do processo democrático, já que o seu objetivo é o bem comum”. A autora ainda 

diz que, “além disto, os direitos fundamentais, que têm como espectro o indivíduo, não deixam de 

contextualizá-lo na sociedade”(2010, p.25).  

Conclui-se, portanto, que o Parquet possui a função de defesa dos interesses sociais e 

interesses públicos primários. Nunes preceitua: “Não comporta a defesa do Estado enquanto 

pessoa jurídica de direito público, sendo que, até frente a este, deve opor-se para defender os 

interesses sociais, a ordem jurídica e o regime democrático”(2010, p. 26).  
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4. Intervenção do Ministério Público nos Processos Judiciais 

 

As inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil retiraram o Ministério Público 

de uma zona de conforto em que as hipóteses de intervenção estavam bem definidas.  A instituição 

precisou reestruturar-se e  reorganizar-se. 

 Para tanto, o Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício de sua competência 

fixada no artigo 130-A, §2º, I da Constituição Federal e com fundamento nos artigos 147 e 

seguintes do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (RICNMP), editou 

uma recomendação dispondo sobre a atuação do Ministério Público como órgão interveniente no 

processo civil. A Recomendação n° 34 de 5 de abril de 2016.  

A justificativa para sua edição foi a urgência em racionalizar a intervenção do Ministério 

Público no Processo Civil, para que essa tenha maior impacto no amparo aos interesses sociais, 

coletivos e individuais indisponíveis. Assim como adequar o perfil institucional àquele 

estabelecido pela Constituição Federal, que privilegia a defesa de tais interesses a partir da atuação 

do Ministério Público como órgão agente.  

Ressalta-se que as Recomendações elaboradas pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público não possuem caráter vinculativo, portanto não violam a independência funcional dos 

membros do Parquet .  

Recomendação n° 34, de 5 de abril de 2016, in verbis: 

Art. 1º Os órgãos do Ministério Público Brasileiro, no âmbito de sua autonomia 

administrativa e funcional, devem priorizar:  

I – o planejamento das questões institucionais;  

II – a avaliação da relevância social dos temas e processos em que atuem; 

III – a busca da efetividade em suas ações e manifestações;  

IV – a limitação da sua atuação em casos sem relevância social para direcioná-la na defesa 

dos interesses da sociedade 

Art. 2º A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do 

Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos. 

 Art. 3º É prescindível a manifestação, em primeiro grau, acerca da admissibilidade de 

recurso, ressalvada disposição legal em contrário.  

Art. 4º É prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público 

em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.  

Parágrafo único. Nas ações não propostas pelo Ministério Público em que exista a 

necessidade de intervenção ministerial, atuará como ‘custos legis’ o membro do 

Ministério Público com atribuições especializadas de acordo com o objeto da ação em 

questão. 

Art. 5º Além dos casos que tenham previsão legal específica, destaca-se de relevância 

social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos: 

I – ações que visem à prática de ato simulado ou à obtenção de fim proibido por lei; 

II – normatização de serviços públicos;  

III – licitações e contratos administrativos; 

IV – ações de improbidade administrativa;  

V – os direitos assegurados aos indígenas e às minorias; 
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VI – licenciamento ambiental e infrações ambientais; 

VII – direito econômico e direitos coletivos dos consumidores; 

VIII – os direitos dos menores, dos incapazes e dos idosos em situação de vulnerabilidade; 

IX – ações relativas ao estado de filiação ainda que as partes envolvidas sejam maiores e 

capazes; (Revogado pela Recomendação n° 37, de 13 de junho de 2016)  

X – ações que envolvam acidentes de trabalho, quando o dano tiver projeção coletiva;  

XI – ações em que sejam partes pessoas jurídicas de Direito Público, Estados estrangeiros 

e Organismos Internacionais, nos termos do art.83, inciso XIII, da Lei Complementar nº 

75/93, respeitada a normatização interna; 

XII – ações em que se discuta a ocorrência de discriminação ou qualquer prática 

atentatória à dignidade da pessoa humana do trabalhador, quando o dano tiver projeção 

coletiva; 

 XIII – ações relativas à representação sindical, na forma do inciso III do artigo 114 da 

Constituição da República/88; 

 XIV – ações rescisórias de decisões proferidas em ações judiciais nas quais o Ministério 

Público já tenha atuado como órgão interveniente;  

Parágrafo único. Os assuntos considerados relevantes pelo planejamento institucional 

(Art.1º, inciso I) são equiparados aos de relevância social. 

 Art. 6º As unidades do Ministério Público, respeitada a autonomia administrativa e 

funcional, devem disciplinar a matéria da intervenção cível, por ato interno, preservada a 

independência funcional dos membros da Instituição, sem caráter vinculante, nos termos 

desta Recomendação.  

Art. 7º A modificação do quantitativo processual de promotoria ou ofício ministerial, 

decorrente da adoção da presente Recomendação, implicará a redefinição de suas 

atribuições, na transformação ou extinção da unidade.  

Art. 8º Revoga-se a Recomendação CNMP nº 16, de 28 de abril de 2010.  

Brasília-DF, 5 de abril de 2016. 

 

Evidente que a Recomendação indica que o Membro do Ministério Público deverá realizar 

uma análise mais criteriosa acerca da necessidade de intervir em um processo civil. Apenas 

fazendo-o quando existir relevância social no caso concreto. Evidencia-se que o entendimento do 

Conselho Nacional do Ministério Público acerca das hipóteses de intervenção justificadas por 

serem importantes na defesa dos interesses sociais (sejam eles difusos, coletivos, ou individuais 

homogêneos com repercussão no interesse social), está em consonância com a evolução do perfil 

institucional do Ministério Público acarretado pela nova ordem constitucional. 

 

Considerações finais 

 

O objetivo principal do presente estudo foi analisar as hipóteses de intervenção do 

Ministério Público no Processo Civil, realizando uma investigação comparativa da intervenção 

entre o Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015) e o Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973). Buscou-se entender as 

modificações ocorridas no perfil institucional ocasionadas pela tentativa de adequação do Parquet  

a sua nova missão constitucional.  

Ressalta-se que a hipótese de intervenção ministerial nas causas em que há interesse de 

incapazes não sofreu nenhuma modificação relevante ao longo tempo, no que se refere a sua 
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essência. Tal, é evidenciada com o objetivo de garantir para a  parte presumivelmente vulnerável 

uma defesa sem déficits. Importante destacar que essa assistência à parte não conflita com o 

princípio da independência funcional pois o membro do Ministério Público continua livre para 

emitir sua opinião ao longo do processo.  

Em direção contrária a hipótese anterior, se destaca a evolução do atual Código de Processo 

Civil no que se refere a intervenção do Parquet  no Direito de Família. O novel código sequer faz 

referência às causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, curatela, interdição, 

casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade. Esse fato decorre do novo 

entendimento, fruto de uma interpretação constitucional, segundo a qual o Estado não deve intervir 

na seara privada dos indivíduos. Ainda, nesse sentido, alegam diversos doutrinadores, seguindo os 

ideais da nova Carta Magna, que o Ministério Público deveria centralizar sua atuação como órgão 

agente, buscando ele próprio atuar de forma efetiva para defender os interesses sociais, coletivos 

e individuais homogêneos. 

O Estatuto Processual Civilista de 1973 determinava, genericamente que a intervenção 

ministerial deveria ocorrer no caso de interesse público evidenciado em razão da matéria ou 

qualidade da parte. O novel texto constitucional, por sua vez, é bem claro ao destacar como 

incumbência da instituição a defesa dos interesses sociais. Entretanto, o Código de Processo Civil 

de 2015 determina intervenção no caso de interesse público ou social. Evidencia-se uma tendência 

de manter o interesse público, sem fazer diferença em relação ao interesse social, como relevante 

para intervenção ministerial.  

Portanto, constata-se uma racionalização das hipóteses de intervenção do Parquet, 

defendida por doutrinadores, membros do Ministério Público e consolidada por jurisprudência dos 

tribunais pátrios, como Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Tal 

racionalização foi realizada sob a justificativa da necessidade de adequar a atuação do Ministério 

Público ao seu novo perfil constitucional, que destacava sua atuação como órgão agente, para 

defesa dos interesses sociais, em detrimento da sua atuação como órgão interveniente.  

É certo que a racionalização da intervenção ministerial encontra oposição de membros do 

próprio Ministério Público, os quais entendem que as modificações acarretaram uma perda de 

espaço da instituição. Salvaguardados pelo princípio da independência funcional, tais profissionais 

possuem a possibilidade de intervir em diversas hipóteses que consideram possuir relevante 

interesse social, desconsiderando de certa forma, o novo perfil constitucional da instituição e a 

Recomendação n° 34 de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
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