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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

AVISO Nº 107/2019-PGJ, DE 27 DE MARÇO DE 2019 

(PROTOCOLADO Nº 23.989/2013) 

 

 Aprovados os enunciados nºs 88, 89, 90, 91, 92 e 93 de 

entendimento 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 88, 89, 90, 91, 92 e 93 de entendimento nas 

áreas de atuação originária da Procuradoria-Geral de Justiça: 

 Enunciado nº 88 : “RECUSA DE INTERVENÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 

ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

Tratando-se de procedimento para nomeação de administrador provisório para associação privada 

que não recebe recursos públicos, não há causa para intervenção do Ministério Público no feito, nos 

termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 178, I, do Código de Processo Civil”. 

 Enunciado nº 89 : “RECUSA DE INTERVENÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. A 

intervenção processual do Ministério Público em ação individual promovida por pessoa com 

deficiência só se habilita quando haja estado de vulnerabilidade ou situação de risco”. 

 Enunciado nº 90 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA. 

NÃO CONHECIMENTO. Não há conflito de atribuições entre Secretários Executivos de Promotorias de 

Justiça ou entre estes e Promotores de Justiça, porque o conflito pressupõe agentes ou órgãos de 

execução dotados de atribuições fim, incumbindo àqueles, somente, responder por serviços 

administrativos, a teor do disposto no art. 47, II da Lei Complementar nº 734/93, o que inclui a 

distribuição de representações, sendo-lhes vedado decidir pela inexistência de hipótese de atuação 

do Ministério Público pelo não enquadramento imediato em quaisquer das atribuições das 

Promotorias de Justiça que secretaria”. 

 Enunciado nº 91 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES. O art. 114, 

LOEMP, que fornecia critérios para solução de conflitos de atribuição foi julgado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal (ADI 932), mas, não se impede que, no plano administrativo, o Procurador-

Geral de Justiça, incumbido de dirimir conflitos (positivos ou negativos) de atribuição, aplique os 

critérios de abrangência, especialização e prevenção – embora esta não seja adequada em face 

de órgãos de execução dotados de atribuições diversas, pois, a prevenção só se aplica se em face 

de núcleos de atribuições idênticas”. 

 Enunciado nº 92 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA DE PEÇAS. CONCORRÊNCIA. 

ESPECIALIZAÇÃO. A especialização é fator predominante para a definição da atribuição, sem 
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prejuízo de, se captado algum elemento na instrução do procedimento evidenciando outra 

especialização, seu presidente encaminhar peças para as devidas providências”. 

Enunciado nº 93 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. COEXISTÊNCIA COM ATUAÇÃO INTEGRADA OU 

CONJUNTA. A existência de órgãos de execução especializados pressupõe a atuação específica em 

razão da distinta natureza jurídica dos bens envolvidos, embora não elimine nem estorve a atuação 

integrada ou conjunta quando os interesses distintos tenham afinidade ou aproximação”. 

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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