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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 AVISO Nº 102/2019-PGJ, DE 22 DE MARÇO DE 2019 

(PT Nº 23.989/2013) 

 

 Aprovados os enunciados nºs 82, 83, 84, 85,86 e 87 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 aprovados os enunciados nºs 82, 83, 84, 85,86 e 87 de entendimento nas 

áreas de atuação originária da Procuradoria-Geral de Justiça: 

  

Enunciado nº 82 : “RECUSA DE INTERVENÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO. SITUAÇÃO DE RISCO. 

A intervenção do Ministério Público em ação individual para obtenção de benefício a idoso, previsto 

na Lei Orgânica da Assistência Social (art. 20, Lei n. 8.742/93), é impositiva à luz das finalidades e 

funções institucionais gizadas na Constituição (arts. 127, caput e 129, II e III) por se tratar de situação 

envolvendo direito fundamental do idoso, que deve ser compreendida como situação de risco (art. 

74, II, Lei n. 10.741/03) à vista das peculiaridades do caso concreto”. 

  

Enunciado nº 83 : “RECUSA DE INTERVENÇÃO. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA OU RETIFICAÇÃO. O 

Ministério Público deve intervir em procedimento de dúvida, envolvendo matéria alusiva a registros 

públicos (art. 200, Lei n. 6.015/73)”. 

  

Enunciado nº 84 : “RECUSA DE INTERVENÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

INTERESSE PÚBLICO SECUNDÁRIO. Não bastasse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

enunciando que “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais” (Súmula 

189), ausente interesse público primário a justificar a intervenção do Ministério Público em embargos à 

execução fiscal de pessoa jurídica de direito privado que é corré em ação civil pública ambiental, 

pois, não se verifica influência ou repercussão entre essas demandas”. 

  

Enunciado nº 85 : “RECUSA DE INTERVENÇÃO. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. A 

declaração de ausência de pessoa equivale à sua morte ficta ou presumida, retratando delicada, 

sensível e grave questão de estado (gerando reflexos patrimoniais com transmissão de bens e direitos), 

não sendo heresia afirmar que o direito a ser reconhecido vivo e só ter sua morte excepcionalmente 

declarada segundo o due process of law encarna-se nos direitos da personalidade (que são, por 

índole, irrenunciáveis e intransmissíveis), e, por isso, justifica-se a intervenção processual do Ministério 

Público, dado que a estatura e o contorno desse direito significam emanação do princípio da 

dignidade da pessoa humana, sendo elementar sua conotação como interesse individual 

indisponível”. 
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Enunciado nº 86 : “RECUSA DE INTERVENÇÃO. INVENTÁRIO. PARTES MAIORES E CAPAZES. É facultativa a 

intervenção do Ministério Público em inventário ou arrolamento envolvendo direitos de pessoas 

maiores e capazes”. 

  

Enunciado nº 87 : “RECUSA DE INTERVENÇÃO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE 

DA LEGALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE 

SINDICAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. É obrigatória a intervenção do Ministério Público no mandado de 

segurança (um dos principais remédios de natureza constitucional vocacionado especificamente à 

tutela dos direitos fundamentais no controle da legitimidade de ações e omissões da Administração 

Pública) – que agita temas republicanos fundamentais como o interesse à informação e à liberdade 

de organização sindical - que constituem direitos de estatura social e individual indisponível, para além 

da defesa da ordem jurídica”. 

  

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 >. 

 

  

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.129, n. 56, p.121, de 23 de março de 2019.  

 

 

 

 

2 

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/sumulas_de_entendimento

