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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 379/2014 – PGJ, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014. 

(PROTOCOLADO Nº 23.989/2013) 
 
“Com a publicação da Resolução nº 1.215/2020-PGJ, de 23/07/2020, todos os Enunciados de Entendimento Originária 
da Procuradoria-Geral de Justiça passaram a denominar-se Súmula - PGJ - VIDE TAMBÉM: Súmula-PGJ.” 

 Aprova os enunciados de entendimento nas 
áreas de atuação originária da Procuradoria-
Geral de Justiça. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições normais, AVISA, aos 

membros do Ministério Público que aprovou os seguintes enunciados de entendimento nas áreas 

de atuação originária da Procuradoria-Geral de Justiça: 

  

Enunciado nº 1: “ART. 28 DO CPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. A 

suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95, não se aplica a crimes 

relacionados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, ainda que se cuide de 

contravenção penal (Protocolado n.º 51.169/14)". 

 

Enunciado nº 2: “ART. 28 DO CPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Aplicam-

se aos crimes de ação penal de iniciativa privada a transação penal e a suspensão condicional 

do processo (arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/95), desde que a proposta seja formulada pelo 

Ministério Público, mediante prévia anuência do titular da queixa (Protocolados n.ºs 77.896/11 e 

33.749/11)". 

 

Enunciado nº 3: “ART. 28 DO CPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Não cabe 

suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n.º 9.099/95, em crime de 

receptação de carga roubada, em face da acentuada reprovabilidade da conduta (Protocolados 

nºs. 9.341/11 e 126.105/13)". 

 

Enunciado nº 4: “ART. 28 DO CPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Não cabe 

suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n.º 9.099/95, em crime cuja pena 

mínima exceda um ano, ainda que o magistrado reconheça, em caráter incidental, a 

inconstitucionalidade do preceito secundário, redimensionando o piso punitivo (Protocolados n.ºs 

29.941/12 e 78.248/11)". 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm
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Enunciado nº 5: “ART. 28 DO CPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. A 

suspensão condicional do processo se aplica a delitos punidos com sanção pecuniária em 

caráter alternativo, ainda que o piso da pena privativa de liberdade exceda um ano (Protocolado 

n.º 163.750/13)". 

 

Enunciado nº 6: “ART. 28 DO CPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. O 

acentuado índice de embriaguez, quando muito superior ao limite permitido, revela elevado grau 

de reprovabilidade do ato e, portanto, pode figurar como impedimento subjetivo à formulação de 

proposta de suspensão condicional do processo (Protocolado n.º 26.361/14)". 

 

Enunciado nº 7: “ART. 28 DO CPP. FALSA IDENTIDADE. O suspeito ou acusado que se atribui 

falsa identidade comete crime, ainda que o faça para ocultar eventuais antecedentes criminais 

ou furtar-se à responsabilidade pelo delito, não sendo a conduta amparada pelo direito de defesa 

(Protocolados n.ºs 36.363/12 e 30.664/12; STF, R.Ext. 640.139)". 

 

Enunciado nº 8: “ART. 28 DO CPP. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. A venda ou 

exposição à venda de fonogramas ou videofonogramas destituídos de originalidade, sob a forma 

de CDs ou DVDs piratas, constitui, do ponto de vista forma e material, crime contra a propriedade 

material capitulado no art. 184, §2.º, do CP (Protocolado n.º 60.348/14)". 

 

Enunciado nº 9: “ART. 28 DO CPP. ARQUIVAMENTO. É legítimo o pedido de arquivamento de 

inquérito policial fundado em excludente de ilicitude (CP, art. 23), desde que a causa de 

justificação encontre-se estreme de dúvidas (Protocolados n.ºs 71.519/13 e 16.352/13)". 

 

Enunciado nº 10: “ART. 28 DO CPP. ARQUIVAMENTO. A decadência do direito de 

representação quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB, 

art. 303) impede o oferecimento de denúncia pelo delito subsidiário de direção sem habilitação 

(CTB, art. 309) (Protocolado n.º 73.678/12)". 

 

Enunciado nº 11: “ART. 28 DO CPP. ARQUIVAMENTO. Não comete peculato (CP, art. 312) o 

depositário infiel que não entrega o bem penhorado (Protocolado n.º 58.362/12 e Súmula 

Vinculante n. 24 do STF)". 
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Enunciado nº 12: “ART. 28 DO CPP. ARQUIVAMENTO. Admite-se o arquivamento de inquérito 

policial quando inequívoca a hipótese caracterizadora de perdão judicial (Protocolado n.º 

60.833/14). 

 

Enunciado nº 13: “ART. 28 DO CPP. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. A posse de arma de 

fogo desmuniciada (arts. 12 e 16, par. ún., da Lei n. 10.826/03) é fato formal e materialmente 

típico, exigindo, se houver prova da materialidade e indícios de autoria, o oferecimento de 

denúncia (Protocolado n.º 86.729/11). 

 

Enunciado nº 14: “ART. 28 DO CPP. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. A contravenção penal 

de porte de arma branca (LCP, art. 19) encontra-se em vigor (Protocolado n.º 52.311/11). 

 

Enunciado nº 15: “ART. 28 DO CPP. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. A contravenção penal 

de direção perigosa (LCP, art. 34) encontra-se em vigor, salvo no tocante a comportamentos 

subsumíveis aos arts. 306, 308, 309 e 311 do CTB (Protocolado n.º 77.356/12). 

 

Enunciado nº 16: “ART. 28 DO CPP. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. O falso testemunho, 

enquanto crime formal, não exige que as declarações mendazes induzam o julgador a erro, 

sendo suficiente que se mostrem potencialmente lesivas, isto é, capazes de influenciar 

fraudulentamente no resultado da lide (Protocolado n.º 84.463/14)". 

 

Enunciado nº 17: “ART. 28 DO CPP. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. O denominado 

“princípio da bagatela imprópria”, extraído da teoria funcionalista da culpabilidade, não configura 

fundamento válido para o arquivamento de inquérito policial, haja vista lastrear-se em tese 

incompatível com a concepção de culpabilidade adotada pelo Código Penal brasileiro (teoria 

normativa pura da culpabilidade) (Protocolado n.º 97.807/14). 

 

Enunciado nº 18: “ART. 28 DO CPP. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. A lesão corporal dolosa 

leve praticada no âmbito de violência doméstica ou familiar contra a mulher é de ação penal 

pública incondicionada (Protocolado n.º 97.807/14 e STF, ADIN 4.424). 

 

Enunciado nº 19. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - Não configura crime impossível (CP, art. 

17) e, portanto, fato atípico, a vigilância passiva exercida por funcionários de estabelecimento 

empresarial que logram surpreender o autor de tentativa de furto, abordando-o depois de 

configurado o intuito de subtrair mercadorias (Protocolado n.º 118.349/14). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826compilado.htm
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Enunciado nº 20. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS NA PENDÊNCIA DE 

RECURSO CONTRA O RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA - A falta de apresentação de 

alegações finais na pendência de recurso contra o recebimento parcial da denúncia se mostra 

legítima, dada a prejudicialidade da questão sujeita à cognição do tribunal (Protocolado n.º 

129.387/11). 

 

Enunciado nº 21. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - A superveniência da 

maioridade penal não figura como fundamento válido para promover o arquivamento de 

procedimento apuratório de ato infracional (Protocolado n.º 155.251/13). 

 

Enunciado nº 22. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – Caracterização - Não há conflito de 

atribuição depois de oferecida a denúncia, quando não mais se discute, portanto, o membro 

ministerial responsável por formar a opinião delitiva, mas o juízo competente para eventual 

processo e julgamento da ação penal já aforada (Protocolado n.º 22.727/14). 

 

Enunciado nº 23. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - Divergência acerca da presença de dolo 

eventual ou culpa consciente - Não sendo possível afastar, de plano, a ocorrência de dolo 

eventual, não se pode oferecer denúncia por crime culposo, pois vigora, na fase pré-processual, 

o princípio “in dubio pro societate”, de tal modo que a atribuição ministerial há de recair sobre o 

membro responsável por atuar no processo e julgamento relativo ao delito na forma dolosa 

(Protocolado n.º 110.344/14). 

 

Enunciado nº 24. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - Atribuição para o oferecimento de denúncia 

contra autor do fato não encontrado para intimação à audiência preliminar. Não encontrado o 

autor do fato para comparecimento à audiência preliminar prevista na Lei n. 9.099/95, cumpre ao 

Promotor de Justiça oficiante no âmbito do Juizado Especial Criminal oferecer denúncia perante 

o respectivo órgão judicial, somente se admitindo a remessa para o Juízo Comum se a não 

localização persistir, fazendo necessária a citação editalícia (Protocolados n.ºs 125.264/14 e 

46.136/14). 

 

Enunciado nº 25. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - Injúria qualificada pelo preconceito. A injúria 

qualificada pelo preconceito (CP, art. 140, § 3º) não configura infração de menor potencial 

ofensivo (Protocolado n.º 77.087/14). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm
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Enunciado nº 26. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - Furto privilegiado tentado. O furto privilegiado 

tentado (CP, art. 155, §2º, c.c. art. 14, II) é infração de menor potencial ofensivo (Protocolado n.º 

85.233/14), salvo quando o suspeito for reincidente (Protocolado n.º 31.860/14). 

 

Enunciado nº 27. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - Lei Maria da Penha. Configura violência de 

gênero e, portanto, justifica a aplicação da Lei Maria da Penha, a prática de delito cometido contra 

esposa, companheira, noiva ou namorada, mesmo após o término da relação amorosa 

(Protocolado n.º 46.132/14). 

 

Enunciado nº 28. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – Lei Maria da Penha. Configura violência de 

gênero e, portanto, justifica a aplicação da Lei Maria da Penha, a prática de delito de estupro de 

vulnerável contra pessoas do sexo feminino (Protocolado n.º 129.198/14; STJ, HC n.º 

247.188/SP, 5.ª Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j. em 26/08/14, DJe de 02/09/14; no 

mesmo sentido, CC 120.887/DF e HC 187.098/DF). 

 

Enunciado nº 29. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – Lei Maria da Penha. A incidência da Lei 

Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) pressupõe situação caracterizadora de violência de gênero, 

não abrangendo, portanto, todo e qualquer delito cometido contra pessoas do sexo feminino 

(Protocolados n.ºs 125.268/14 e 139.297/13). 

 

Enunciado nº 30. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha 

(Lei n. 11.340/06) não se aplica a infrações cometidas contra pessoas do sexo masculino 

(Protocolado n.º 121.110/13). 

 

Enunciado nº 31. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - Foro competente em crime contra a ordem 

tributária. A atribuição para formar a opinião delitiva referente a crime contra a ordem tributária 

compete ao Promotor de Justiça oficiante junto ao local da efetiva supressão ou redução do 

montante devido ao Fisco e não naquele relativo à sede administrativa da Delegacia Regional 

Tributária (Protocolados n.ºs 69.561/11 e 123.703/14). 

 

Enunciado nº 32. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - Foro competente em receptação de veículo 

automotor. O crime de receptação de veículo automotor tem natureza permanente, motivo pelo 

qual a atribuição para formar a opinião delitiva incumbe ao promotor de justiça oficiante no local 

em que o veículo foi apreendido, desde que neste se dê a instauração do inquérito policial, e não 

no lugar relativo ao suposto recebimento ou aquisição do bem (Protocolado n.º 66.333/13). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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Enunciado nº 33. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. É 

inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão cujas funções sejam de 

natureza técnica e profissional, que não revelem plexos de assessoramento, chefia ou direção”. 

 

Enunciado nº 34. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. 

RESERVA LEGAL. Somente lei em sentido formal e estrito pode criar cargos públicos de 

provimento em comissão, devendo descrever suas atribuições”. 

 

Enunciado nº 35. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. 

ADVOCACIA PÚBLICA As atividades da Advocacia Pública (assessoria e consultoria a 

entidades e órgãos da Administração Pública), inclusive sua Chefia, são reservadas a 

profissionais recrutados por concurso público”. 

 

Enunciado nº 36. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS AMBIENTAIS E 

URBANÍSTICAS. PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA. A participação de entidades comunitárias 

nos projetos de lei de matéria ambiental ou urbanística, mesmo após a oferta de emendas 

parlamentares, é indispensável, sob pena de inconstitucionalidade”. 

 

Enunciado nº 37. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NORMA REVOGADA. O 

controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo revogado, é descabido, sem 

prejuízo da fiscalização difusa por via de ação ou exceção”. 

 

Enunciado nº 38. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETRO. O processo de 

fiscalização objetiva de constitucionalidade de lei ou ato normativo tem como exclusivo parâmetro 

a Constituição Estadual ainda que esta seja remissiva ou reprodutora em relação à Constituição 

Federal”. 

 

Enunciado nº 39. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NORMA ANTERIOR À 

CONSTITUIÇÃO. É descabido o contencioso de constitucionalidade por ação direta de lei ou ato 

normativo anteriores à Constituição, sem prejuízo de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental e do controle difuso por via de ação ou exceção”. 

 

Enunciado nº 40. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETRO 

INFRACONSTITUCIONAL. Não é autorizado o contencioso de constitucionalidade por ação 
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direta de lei ou ato normativo contrastado em face de lei federal ou estadual, ou da Lei Orgânica 

do Município, sem prejuízo do controle difuso por via de ação ou exceção”. 

 

Enunciado nº 41. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DE EFEITO CONCRETO. 

Não são suscetíveis de controle abstrato de constitucionalidade leis de efeito concreto que 

consubstanciam atos específicos e determinados, ressalvadas aquelas que têm efeitos 

parcialmente prospectivos”. 

 

Enunciado nº 42. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI TRIBUTÁRIA. O Chefe do 

Poder Executivo não detém iniciativa legislativa reservada em matéria tributária”. 

 

Enunciado nº 43. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA NORMATIVA 

MUNICIPAL. SEGURANÇA EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. O Município tem competência 

normativa para, no campo da polícia administrativa, disciplinar as condições de segurança de 

estabelecimentos destinados ao atendimento público, como as instituições bancárias, sem 

molestar a competência normativa federal para regular matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações”. 

 

Enunciado nº 44. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INICIATIVA LEGISLATIVA. 

SEGURANÇA EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. A iniciativa legislativa sobre as condições de 

segurança de instituições bancárias é comum ou concorrente por veicular, no âmbito da polícia 

municipal, obrigações a particulares, dispensando indicação de receita pública específica e não 

configurando despesa pública imprevista ou atribuição a órgãos públicos”. 

 

Enunciado nº 45. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. USO DE BEM PÚBLICO. 

ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO. A disciplina do uso privativo de bem público como o 

estacionamento regulamentado em vias e logradouros públicos é matéria da reserva da 

Administração, imune à interferência do Poder Legislativo”. 

 

Enunciado nº 46. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS 

PÚBLICOS. A organização e a competência de órgãos públicos são matérias que se inserem na 

iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, sem prejuízo da reserva da 

Administração”. 
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Enunciado nº 47. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO À REVISÃO 

GERAL ANUAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. É inconstitucional a vinculação da revisão ou 

do reajuste do subsídio de agentes políticos à revisão geral anual dos vencimentos dos 

servidores públicos municipais”. 

 

Enunciado nº 48. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SUBSÍDIOS DE 

VEREADORES. REGRA DA LEGISLATURA. O subsídio dos Vereadores é fixado por resolução 

ou decreto legislativo de iniciativa reservada ao próprio Poder Legislativo, observada a regra da 

anterioridade da legislatura”. 

 

Enunciado nº 49. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NORMA REVOGADA NO 

CURSO DA AÇÃO. A revogação da norma impugnada na ação direta de inconstitucionalidade 

implica extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de 

agir, sem prejuízo do controle difuso por via de ação ou exceção”. 

 

Enunciado nº 50. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. REEDIÇÃO DA NORMA 

IMPUGNADA. A revogação da norma impugnada na ação direta de inconstitucionalidade implica 

extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, e 

havendo sua reedição, total ou parcial, em momento posterior às informações, ela poderá ser 

objeto de nova ação direta de inconstitucionalidade”. 

 

Enunciado nº 51. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SUBSÍDIOS DE 

VEREADORES. ALTERAÇÃO. O subsídio dos Vereadores está sujeito à inalterabilidade durante 

a legislatura, não se podendo vinculá-los aos dos parlamentares estaduais nem à revisão geral 

anual dos servidores públicos”. 

 

Enunciado nº 52: “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE LEGISLATIVO DE 

CONVÊNIOS E COMPROMISSOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. A celebração de 

convênios, termos de cooperação e compromissos ou termos de ajustamento de conduta pelo 

Poder Executivo é ato de gestão ordinária e não pode ser subordinado à prévia autorização, 

referendo, homologação ou aprovação do Poder Legislativo”. 

 

Enunciado nº 53. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 

SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS. A iniciativa legislativa para fixação dos subsídios dos 

agentes políticos do Poder Executivo no Município é reservada à Câmara Municipal, abrangendo 
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pela simetria das formas alteração, revisão ou reajuste, que não podem ser inseridos pelo Chefe 

do Poder Executivo no exercício de sua iniciativa legislativa reservada para a revisão geral anual 

da remuneração dos servidores públicos”. 

 

Enunciado nº 54. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CARGOS DE PROVIMENTO 

EM COMISSÃO. FICHA LIMPA MUNICIPAL. Não se encontra na reserva de iniciativa legislativa 

do Chefe do Poder Executivo lei municipal que restringe a nomeação para cargos de provimento 

em comissão, adotando limitações semelhantes às da “Lei Ficha Limpa”, que tem esteio no 

princípio da moralidade administrativa”. 

 

Enunciado nº 55. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CARGOS DE PROVIMENTO 

EM COMISSÃO. LEI PERMISSIVA DO NEPOTISMO. Sendo inadmissível reclamação ao STF 

por descumprimento da Súmula Vinculante 13 em face de lei municipal que a contraria, ela pode 

ser contrastada com a Constituição Estadual no contencioso de constitucionalidade”. 

 

Enunciado nº 56. “CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NEGATIVO. PREVENÇÃO. Em casos 

envolvendo conflitos entre Promotorias especializadas na tutela de interesses supraindividuais, 

em que desde logo fique demonstrada, de forma concreta, a presença de fundamentos para a 

atuação de ambas, razoável solução se apresenta com a regra da prevenção, por ser a que 

melhor atende ao interesse geral, à continuidade, à eficiência e à eficácia da atividade 

ministerial”. 

 

Enunciado nº 57. “CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NEGATIVO. DANO REGIONAL. O dano 

regional deve ser compreendido como hipótese em que a situação se estende a praticamente 

todo o território do Estado. Considerar-se-á local o dano que compreenda mais de uma comarca, 

ou algumas de determinada região, fazendo prevalecer a competência de um dos foros do local 

do dano, por prevenção”. 

 

Enunciado nº 58. “CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NEGATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. Incide a regra do art. 2º da Lei n. 7.347/85 às ações e investigações com 

suporte na Lei n. 8.429/92, à medida que a ação de improbidade pertence ao minissistema 

processual coletivo”. 

 

Enunciado nº 59. “CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NEGATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. Compete ao Ministério Público Estadual funcionar nos casos em que se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429compilada.htm
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apura ato de improbidade administrativa cometidos por agente público no âmbito de sociedade 

de economia mista federal”. 

 

Enunciado nº 60. “CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NEGATIVO. INTERPRETAÇÃO DE ATOS 

NORMATIVOS. As atribuições especializadas dos órgãos de execução na esfera dos interesses 

transindividuais são tratadas de forma explícita. Os casos não enquadrados nas hipóteses de 

propositura de ações coletivas e atuação como fiscal da lei nas ações civis públicas propostas 

por outros legitimados dizem respeito à atuação ministerial como órgão interveniente em outros 

processos, enquadrando-se nos “feitos cíveis”. 

 

Enunciado nº 61. “CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. Não se configura o 

conflito negativo de atribuições quando não há a manifestação dos órgãos de execução, 

admitindo ou negando, concomitantemente, a ocorrência da hipótese de atuação”. 

 

Enunciado nº 62. “RECUSA DE INTERVENÇÃO. CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. A suficiência 

ou não dos fundamentos apresentados pelo Membro do Ministério Público em sua manifestação 

não constitui critério para reconhecimento da ausência de intervenção”. 

 

Enunciado nº 63. “RECUSA DE INTERVENÇÃO. CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. Quando a 

divergência diz respeito à qualidade (modo de intervir) da intervenção, e não quanto a esta, não 

se configura a recusa de intervenção”. 

 

Enunciado nº 64. “RECUSA DE INTERVENÇÃO. CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. A 

racionalização em processo de mandado de segurança somente será possível quando, no caso 

concreto, o interesse jurídico subjacente à impetração não revelar hipótese que guarde relação 

com o novo perfil constitucional do Ministério Público”. 

 

Enunciado nº 65. “RECUSA DE INTERVENÇÃO. CÍVEL. IDOSO. Intervenção ministerial na 

condição de custos legis. Adequada compreensão, à luz do disposto no art. 74, II, c.c. o art. 75 

da Lei nº 10.742/2003. Intervenção limitada aos casos de idoso em situação de risco”. 

 

Enunciado nº 66. “RECUSA DE INTERVENÇÃO. CÍVEL. PESQUISA MINERAL. O atual perfil 

constitucional do Ministério Público não se compatibiliza com a intervenção em procedimento de 

jurisdição voluntária para avaliação de renda e prejuízos decorrentes da autorização para 

pesquisa mineral”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.742.htm
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Enunciado nº 67. “Denúncia anônima contendo indicação objetiva, específica, e concreta de 

fato determinado justifica investigação criminal, realizada apuração preliminar para constatação 

de sua veracidade”. 

 

Enunciado nº 68. “Sem prejuízo de outra forma de indicação, o alerta do Tribunal de Contas, 

referente aos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato, para o equacionamento das 

contas públicas, seguido da assunção de obrigação não essencial no mesmo período, constitui 

elemento de informação sobre o dolo, suficiente a instruir persecução criminal por infração à 

norma contida no art. 359-C do Código Penal”. 

 

Enunciado nº 69. “A inexigibilidade de licitação para contratação de serviços advocatícios 

pressupõe a inviabilidade de competição e demanda a natureza singular do objeto como requisito 

antecedente da escolha de empresa ou profissional de notória especialização, autorizando a 

oferta de denúncia pelo crime do art. 89 da Lei n. 8.666/93 em hipóteses como a ausência de 

singularidade do serviço, a existência de advogados públicos capacitados, a inaptidão técnica 

ou a falta de especialização do contratado na área, sem embargo da notória desproporção dos 

honorários contratuais”. 

 

Enunciado Nº 70. “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CONTENCIOSO 

PREVENTIVO. Descabe o contencioso de constitucionalidade de projeto de lei ou de proposta 

de emenda constitucional”. 

 

Enunciado nº 71. “RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. 

Sendo pública incondicionada a ação penal por lesão corporal contra mulher no ambiente 

doméstico, conforme decisão do STF no contencioso de constitucionalidade da Lei Maria da 

Penha, cabível reclamação do PGJ, mediante representação do membro do MP e sem prejuízo 

do recurso próprio, ao STF contra o ato judicial que a contraria”.  

 

Enunciado nº 72. Impossibilidade de recusa de intervenção em ação coletiva. A presença do 

MP como fiscal da lei nas ações coletivas propostas por outros legitimados, mesmo no caso de 

interesses individuais homogêneos de pequena repercussão social, é indispensável. Inteligência 

dos artigos 5º, § 1º da Lei n. 7.347/85, e 92 da Lei n. 8.078/90.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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Avisa, ainda, que os enunciados de entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça encontram-

se disponíveis no Portal da Instituição, no sítio Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica: 

<www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/sumulas_de_entendimento>. 
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