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ATO (N) Nº 243/00-PGJ/CGMP/CPJ, de 30 de novembro de 2000 (protocolado nº 58.549/97) 

 

Revogado pelo Ato (N) nº 536/2008 – 

PGJ/CGMP, 07/05/2008 
Estabelece normas de racionalização de serviço no que 

concerne à intervenção do Ministério Público, como fiscal 

da lei, no processo civil 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO e o COLÉGIO DE 
PROCURADORES DE JUSTIÇA, por meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, no exercício de suas atribuições legais, 

especialmente daquelas previstas nos artigos 19, inciso XII, alínea "c", 42, inciso XI, e 22, inciso VI, da Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e 
 

CONSIDERANDO que é atribuição do Procurador-Geral de Justiça expedir atos e instruções para a boa 

execução das leis no âmbito do Ministério Público (artigo 19, inciso XII, alínea "c", da Lei Complementar 
Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993) 

 

CONSIDERANDO que ao Corregedor-Geral do Ministério Público cabe expedir atos visando à regularidade e ao 
aperfeiçoamento dos serviços institucionais, nos limites de suas atribuições (artigo 42, inciso XI, leg. cit.); 

 

CONSIDERANDO que o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, instado pelo Procurador-Geral 

de Justiça, nos termos do artigo 22, inciso VI, da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, manifestou-se 
favoravelmente, em reunião extraordinária realizada em 22 de novembro de 2000, sobre a edição de ato 

normativo que busque estabelecer normas de racionalização de serviço atinentes às atividades dos 

Promotores de Justiça que atuam na área cível como fiscal da lei; 
 

CONSIDERANDO que, em essência, os pareceres dos Órgãos do Ministério Público de 1ª e de 2ª Instâncias 

que atuam nos feitos cíveis na condição de fiscal da lei - custos legis -, apresentados em grau de recurso 
depois das razões e contra-razões das partes, guardam entre si perfeita similitude, constituindo, em termos 

processuais, manifestações de mesmo teor finalístico; 

 
CONSIDERANDO que a atuação dos Órgãos do Ministério Público de 1ª Instância como fiscal da lei - custos 

legis -, no processo civil, pode ser racionalizada mediante a previsão de facultar ao Promotor de Justiça a 

apresentação de manifestação em grau de recurso sobre as razões e contra-razões das partes, desde que 

consigne nos autos que a posição institucional será ofertada pelo Órgão do Ministério Público de 2ª Instância; 
 

CONSIDERANDO que esta disposição normativa não pode se aplicar, contudo, aos feitos em que a 

intervenção ministerial pode transmudar-se em assunção efetiva do pólo ativo da relação processual, como 
ocorre, por previsão legal, nas ações civis públicas e nas ações populares (respectivamente, artigo 5º, § 3º, 

da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e artigo 9º da Lei Federal nº 4.717, de 29 de junho de 

1965); 
 

CONSIDERANDO que, sob pena de nulidade do feito, o Promotor de Justiça deve ser intimado para todos os 

atos do processo (artigos 83, inciso I, e 84, do Código de Processo Civil), e, não o sendo, deve-lhe ser 
assegurado o direito processual de manifestar-se nos autos, ainda que depois de a sentença ter sido 

prolatada; 

 
CONSIDERANDO que, por idêntico motivo, o Promotor de Justiça que não seja intimado para participar da 

audiência de instrução, debates e julgamento, ou, se o caso, para oferecer memoriais por escrito, deve ter a 

efetiva oportunidade de analisar as provas produzidas e o teor da sentença, com o intuito de apresentar, 

mesmo que após a publicação da decisão judicial, a manifestação do Órgão do Ministério Público de Primeira 
Instância; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que, nos recursos em que há previsão legal de juízo de retratação, o Magistrado de 
Primeira Instância determina a oitiva da parte contrária e a intimação do Ministério Público para que 

apresente manifestação sobre as razões e contra-razões recursais, antes de eventualmente retratar-se e 

reformar a decisão recorrida, circunstâncias que, por si, e à evidência, não permitem que seja dispensada a 
atuação concreta do Promotor de Justiça; 

 

RESOLVEM EXPEDIR o SEGUINTE ATO: 
 

Artigo 1º. Intervindo como órgão fiscal da lei - custos legis - no processo civil, o Promotor de Justiça poderá 

deixar de manifestar-se em grau de recurso sobre as razões e contra-razões das partes, fazendo consignar 

nos autos que a manifestação do Ministério Público será apresentada pelo Órgão de Segunda Instância. 
 

§ 1º. O disposto no caput não se aplica: 

 
1. às ações populares; 
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2. às ações civis públicas; 
 

3. aos recursos em que haja previsão legal de juízo de retratação de mérito; 

 
4. às hipóteses em que o Promotor de Justiça não tenha sido intimado: 

 

a) para nenhum dos atos do processo;  
 

b) para participar da audiência de instrução, debates e julgamento, ou, se o caso, para o oferecimento de 

memoriais. 

 
§ 2º. Nas hipóteses em que o juízo de retratação limitar-se ao reexame dos pressupostos de admissibilidade 

do recurso, o Promotor de Justiça sobre eles se pronunciará, podendo consignar, quanto ao mérito, que a 

manifestação do Ministério Público será apresentada pelo Órgão de Segunda Instância.  
 

Artigo 2º. Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 7 de dezembro de 2000 

 


