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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  

AVISO Nº 90/2019 – PGJ, DE 19/03/2019 

(PROTOCOLADO Nº 23.989/2013) 

 

 Cancelamento dos enunciados de números 63 e 64, 

alteração da redação do enunciado nº 52 e, aprovação dos 

enunciados nºs 76 e 77 de entendimento nas áreas de 

atuação originária da Procuradoria-Geral de Justiça 

(EMENTA ELABORADA)  

 

 

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

Ministério Público que foram cancelados os enunciados de números 63 e 64, alterado a redação do 

enunciado nº 52 e, aprovados os enunciados nºs 76 e 77 de entendimento nas áreas de atuação 

originária da Procuradoria-Geral de Justiça: 

  

Enunciado nº 52 – nova redação: 

 

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, ressalvados convênios ou acordos que podem gerar encargos ou compromissos gravosos 

ao patrimônio Público (STF, ADI  331-PB)". 

  

Enunciados nºs 76 e 77: 

 

Enunciado nº 76 –  

“RECUSA DE INTERVENÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. GUARDA. VISITAS. DIVÓRCIO OU UNIÃO 

ESTÁVEL. INTERESSE DE INCAPAZES. PEDIDO LIMINAR. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE PREVIAMENTE À TUTELA PROVISÓRIA. É 

impositiva a intervenção do Ministério Público nos processos envolvendo o interesse de incapaz 

(como alimentos, guarda, visitas, requeridos isoladamente ou em ação de divórcio, de investigação 

de paternidade ou de reconhecimento e dissolução de união estável), não podendo abdicar de sua 

intimação em todos os atos processuais, devendo se manifestar sobre a antecipação de tutela 

almejada. Embora como custos legis o Ministério Público se manifeste ordinariamente após as partes 

no processo civil, isso não elimina a necessidade de sua manifestação prévia às decisões em sede 

de tutela de urgência ou evidência, emitidas com ou sem a oitiva da parte contrária, no prazo legal 

ou, havendo lacuna, fixado na forma estabelecida no Código de Processo Civil”. 
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Enunciado nº 77 –  

“RECUSA DE INTERVENÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. INTERESSE DE IDOSO. INTERVENÇÃO 

CONDICIONADA. A intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica em 

ação de alimentos envolvendo interesse de idoso é limitada aos casos de situação de risco deste, à 

luz dos arts. 74, II e 75, da Lei n. 10.742/03”. 

  

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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