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RESUMO:  A tese versa sobre os questionamentos relativos à atuação dos Procuradores de Justiça nos
casos  em  que  o  Ministério  Público  é  parte,  a  respeito  da  possibilidade  ser  concedida  vista  para
pronunciamento em segundo grau, no recurso, quando o processo chega no Tribunal. O argumento utilizado
por aqueles que defendem que não é possível esta manifestação, é no sentido de que já se pronunciou o
Promotor de Justiça, no primeiro grau, no processamento do recurso, e que tal posição estaria de acordo
com a jurisprudência no sentido da desnecessidade de dois membros atuarem no processo. O que deve ser
considerado é que compete ao próprio Ministério Público a análise da necessidade ou não de intervenção.
De acordo com regra procedimental vigente, a negativa de vista impede o Procurador de Justiça de exercer
com inteireza  seu  dever  constitucional,  para  o que  lhe foi  conferida  capacidade  institucional,  que  fica
cerceada e, inclusive, se desvia do que, na atualidade, tem caracterizado a conduta do Judiciário, que é de
ampliar a capacidade de dialogar com outros poderes e instituições, não se compreendendo que possa, nesse
quadro, alijar o Ministério Público da importante atribuição que tem, especialmente no segundo grau, de
prestar colaboração processual e participar ativamente da construção da jurisprudência. 
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Exposição do tema.

 A discussão trazida para o debate versa sobre o posicionamento de que, em sendo o  Ministério

Público parte na ação civil pública, não haveria necessidade de o Procurador de Justiça receber vista dos

autos para pronunciamento no recurso a ser julgado pelo Tribunal de Justiça, posto que seria desnecessário

que fizesse intervenção como fiscal da ordem jurídica (custos juris), ao argumento da inexistência de uma

previsão  na  lei  processual,  afetando  sobremaneira  às  atribuições  e  atuação  do  Ministério  Público  em

segundo grau, no quadro organizacional do Ministério Público.

 Observa-se  mesmo uma tendência,  absolutamente  equivocada de  que,  em se  tratando de  ação

proposta pelo Ministério Público em primeiro de grau de jurisdição, seria demasiada a reanálise pelo agente

com atribuição no segundo grau, pois sua atuação seria exclusivamente a título de fiscal da ordem jurídica,

e não haveria esta necessidade de duplicar a intervenção, em razão de critérios como  ‘racionalização da

intervenção’, ou justificados pelo princípio da razoável duração do processo. 

 São conclusões desprovidas da reflexão sobre o papel das instituições públicas e a forma como são

desenhadas  no  quadro  constitucional  e  orgânico  do  país,  constituindo-se  um  entendimento

descontextualizado e antidemocrático.
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 O exercício reflexivo tem que passar pelo princípio do contraditório (e do diálogo), também no

lugar e na instância em que a atuação processual do Ministério Público pode, de acordo com o raciocínio

limitador, sofrer a indevida restrição. A ausência de abertura de vista retira do próprio órgão ministerial a

análise sobre ser ou  não o caso de atuar, cujo interesse está situado no âmbito da organização institucional,

sob sua atribuição, casos estes normalmente de relevância social.

 Por isso esta prática é antes de tudo antidemocrática, na medida em que atinge uma instituição que

tem a missão de velar pela ordem democrática, incorporando este valor (RODRIGUES, 2018, p.192). O

Ministério Público, na expressão do professor Caio Tácito, representa uma “magistratura de persuasão”,

diante da amplitude de suas funções que possuem caráter mais significativo, envolvendo diversas matérias,

como saúde,  educação,  meio  ambiente,  direito  do  consumidor  e  tantas  outras,  sempre  na  perspectiva

coletiva (RODRIGUES, 2018, p. 191).

 Para além disso, é importante enfatizar  que, no segundo grau,  nas  ações em que o Ministério

Público atua como parte, ele não perde a condição de fiscal da ordem jurídica, atuando a um só tempo

como parte interessada e, sobretudo, como guardião da ordem jurídica, de forma híbrida, como pontuado

pelo Ministro Mauro Campbell: “o Supremo Tribunal Federal já firmou premissa em demandas propostas

pelo Ministério Pública da União, por qualquer de seus ramos, somente pode oficiar perante o Pretório

Excelso o Procurador-Geral da República, exercendo simultaneamente o papel de parte e de custos iuris”. 

  E para completar a ideia,  é importante ainda reproduzir parte dessa jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça (Edcl no AgRg no AREsp n.º 194892), a qual agrega  elementos fundamentais para a

análise que ora está sendo feita: 

(…) 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na QO no RE 593.727/MG, Rel. Min.
Cezar  Peluso,  21.6.2012,  em  inequívoca  evolução  jurisprudencial,  proclamou  a
legitimidade do Ministério Público Estadual para atuar diretamente no âmbito da Corte
Constitucional nos processos em que figurar como parte e estabeleceu, entre outras, as
seguintes premissas (Informativo 671/STF): a) em matéria de regras gerais e diretrizes,
o PGR poderia desempenhar no Supremo Tribunal Federal dois papéis simultâneos,
o de fiscal da lei e o de parte; b) nas hipóteses que o Ministério Público da União (MPU)
figurar como parte no processo, por qualquer dos seus ramos, somente o Procurador Geral
da  República  (PGR)  poderia  oficiar  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  o  qual
encarnaria os interesses confiados pela lei e pela constituição ao referido órgão; c) nos
demais casos, o Ministério Público Federal exerceria, evidentemente, a função de fiscal da
lei e, nessa última condição, a sua manifestação não poderia preexcluir a das partes, sob
pena de ofensa ao contraditório;  (…).

 

 Portanto, postura que contrarie esta chamada  democracia da execução, é responsável por leitura

equivocada,  daquilo  que  foi  preconizado  pelo  legislador  ao  traçar  os  desenhos  das  instituições  e  os

procedimentos (campo legislativo), servindo apenas  para cercear a atuação e prejudicar a aplicação do

direito. Foi Kelsen que salientou o fato de que a gestão do interesse público não se restringia ao campo da
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elaboração das normas – democracia da legislação – mas deveria avançar para o campo da execução das

opções normativas (a democracia da execução) (RODRIGUES, 2018, p. 192).

 Bobbio também se preocupava com essa necessidade de avaliar o “efetivo grau de democratização

de  um  país  investigando  se  todas  as  esferas  públicas  estão  contaminadas  pelo  vírus  da  democracia”

(RODRIGUES, 2018, p. 192).

 Por isso que a restrição jurisdicional -  que é um ato de agente “não democrático”, porque não

eleito  diretamente  pela  sociedade -,  vai  de  encontro  com  o  comando  normativo  partido  do  circuito

democrático, no sentido de desprezar a interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Exemplo disso é

o contido no seguinte acórdão: 

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO
PÚBLICO-AUTOR E MINISTÉRIO PÚBLICO  CUSTOS JURIS. DESNECESSIDADE
DE  INTERVENÇÃO  CONJUNTA.  RACIONALIZAÇÃO  DA  INTERVENÇÃO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  E  RAZOÁVEL  DURAÇÃO  DO  PROCESSO.  a)  Se  o
Ministério  Público  é  Autor  da  Ação  Civil  Pública,  segue-se  que  é  desnecessária  sua
intervenção como fiscal da ordem jurídica (custos juris), posto que não há, na forma da lei
processual vigente, tal figura. b) É certo que o processo não tramita desnecessariamente e
o  Ministério  Público,  aceitando  a  “racionalização”  de  sua  intervenção  (expressão  do
CNMP,  na  Recomendação  nº  34/2016),  deve  contribuir  com a  “razoável  duração  do
processo”  (art.  5º,  LXXVIII,  da  CF)”,  evitando-se  movimentações  e  retardamentos
desnecessários. c) Por isso, é desnecessário manifestação, agora em segundo grau porque,
além de desequilibrar o tratamento isonômico devido às partes, a manifestação já ocorreu
por ato do Promotor de Justiça que atuou no processo em primeira instância. d) Ainda, a
participação do Ministério Público na sessão de julgamento é garantida por meio de sua
intimação pessoal da pauta de julgamento - idêntica à endereçada aos Desembargadores -
além  do  envio  da  pauta  completa  às  respectivas  assessorias,  para  as  providências
necessárias. (Embargos de Declaração na Ap. Cível Nº 0016052-53.2006.87.16.0030, Foz
do  Iguaçu/PR.  Recorrente:  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ.
Recorrido: J.A.D. Rel.: Des.LEONEL CUNHA. Julgado em 21/08/2018).

 Ao ser  construída  uma fundamentação  que  fala  em “racionalização”  e   “duração  razoável  do

processo”, pretende-se passar a falsa ideia de criar um ambiente de adequação à garantia constitucional da

duração razoável  do processo,  para  desfocar  a  questão  do seu ponto central:  a  violação  substancial  à

conformação infraconstitucional. 

 Primeiramente  porque o processo  justo é  uma garantia  à  sociedade,  e  é  em nome dela  que  o

Ministério  Público  atua;  além  disso,  esta  restrição  à  atuação  do  órgão,  desrespeita  sua  capacidade

institucional, posto que é dotado de estrutura própria, despende recursos públicos de grande monta e precisa

dar cabo do seu mister da forma mais completa possível.

 A chamada capacidade institucional tem mais de uma dimensão. Diz respeito ao aspecto estrutural

e funcional do preparo para o desempenho perante os órgãos jurisdicionais, no primeiro e no segundo grau,

e, também, está relacionada à capacidade estratégica, podendo ser compreendida como aquela que tem o

Ministério Público, de criar o espaço de diálogo, possibilitando a comunicação entre os principais atores

que compõem, como por exemplo, no processo de formulação, gestão e fiscalização das políticas públicas

3



                

                                                                  
              

em importantes áreas como a saúde, a educação, a habitação e urbanismo, o meio ambiente, a gestão do

patrimônio público, entre outras. 

 Isso tudo parece ser ignorado em conceitos fechados de algumas decisões, como se a atividade

processual  fosse  meramente  burocrática,  ignorando-se  a  instrumentalidade,  a  efetividade  e a  amplitude

social, que estão impregnadas na atuação ministerial neste século XXI.

 Na verdade, é inadmissível tratar da paridade de armas, de maneira tão rasa, desconsiderando o

papel  do  Ministério  Público,  que  integra  a  relação  jurídica  processual  numa condição  incomparável  a

qualquer  outro,   porque  só  ele  tem aquelas  atribuições  constitucionais  –  CF,  arts.  127  e  seguintes  -,

recebendo a respectiva estrutura pública para desempenhá-las, preparado organicamente para exercê-las, da

forma preconizada inicialmente pelo constituinte e depois pelo legislador infraconstitucional.

 Segundo  Luiz  Guilherme  MARINONI  e  Daniel  MITIDIERO,  ao  tratarem  dos   direitos

fundamentais processuais, o direito ao processo justo: “goza de eficácia  vertical (além da horizontal  e da

vertical com repercussão lateral),  isso quer dizer que “obriga o Estado Constitucional a adotar condutas

concretizadoras do ideal de protetividade que dela dimana” (SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2017, p.

772).

 E, ainda, continuam para dizer que esse direito (ao processo justo) é  multifuncional, tem função

integrativa, interpretativa, bloqueadora e otimizadora. Decorrendo daí que:

exige a realização de um estado ideal de proteção aos direitos, determinando a criação dos
elementos necessários à promoção do ideal de protetividade, a interpretação das normas
que já preveem elementos necessários  à promoção do estado ideal de tutelabilidade, o
bloqueio à eficácia de normas contrárias ou incompatíveis com a promoção do estado de
proteção  e  a  otimização  do  alcance  do  ideal  de  protetividade  dos  direitos  no  Estado
Constitucional” (SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2017, p.772).

 Ora, ainda para os autores, o “problema central do processo está na sua equilibrada organização –

vale dizer, da ‘divisão do trabalho’ entre os participantes. O modelo do nosso processo justo é o  modelo

cooperativo – pautado pela colaboração do juiz para com as partes” (SARLET, MARINONI, MITIDIERO,

2017, p.773). Sendo por essa razão tratado dessa forma no art. 6º do Código de Processo Civil.

 Isso portanto implica que a colaboração “rejeita a jurisdição como polo metodológico do processo

civil”, segundo eles, justamente porque este é um ângulo de visão que é unilateral do fenômeno processual.

Mas não é a jurisdição que está no centro, e sim o próprio processo, o diálogo, o contraditório, ou seja, uma

concepção  mais  pluralista  e  consentânea  à  feição  democrática  ínsita  ao  Estado  Constitucional.  Nesse

contexto, é um modelo que “resulta da  superação histórica – e, pois, cultural, dos modelos de  processo

isonômico e de processo assimétrico” (SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2017, p. 774).

 E,  ainda,  ressaltam  que  “do  ponto  de  vista  lógico,  o  processo  cooperativo  pressupõe  o

reconhecimento do caráter problemático do direito, reabilitando-se sua feição argumentativa.  Passa-se da

lógica apodítica à lógica dialética” (SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2017, p. 775), concluindo que “o
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papel  do  juiz  no  processo  colaborativo,  é  paritário  no  diálogo  e  assimétrico  na  decisão  (SARLET,

MARINONI, MITIDIERO, 2017, p. 776).

 A atual legislação processual não deve ser interpretada de maneira superficial, sobretudo no que

dispõe sobre a atuação do Ministério Público. Ela não contém minúcias desnecessárias para, no âmbito do

que está sendo tratado nesta exposição, fornecer todos os passos que indiquem o momento da intervenção

no segundo grau. É errado pensar que por não existir uma previsão expressa sobre a atuação em segundo

grau ela não deva ocorrer,  aliás,  da forma como sempre se deu (intimação com abertura  de vista para

manifestação). Tal interpretação, longe de ser sistemática, olvida que há um poder e um dever implícito de

participação e colaboração processual, em parte desempenhado pelo Ministério Público no primeiro grau,

pelos Promotores e Promotoras de Justiça, e noutra parte pelo Ministério Público de segundo grau, pelos

Procuradores e Procuradoras de Justiça, o que aliás, nunca foi e nem é diferente, em todos os tribunais do

país. A mais importante interpretação é no sentido de que não existe vedação a esta intervenção.

 Dessa forma, o que se espera do Poder Judiciário, o qual sempre manteve estreito relacionamento

com o Ministério Público, instituição “indispensável à função jurisdicional do Estado” (CF, art. 127), é uma

postura de estímulo a esta interação, o que não se desenvolve apenas no plano da etiqueta social. 

 Para  Clèmerson  Merlin  CLÈVE  e  Bruno  Meneses  LORENZETTO,  (2016,  fls.  69),  deve  ser

considerado que,  do passado quase  silencioso imposto ao  Judiciário,  passou-se para  um paradigma da

necessária  interação com os outros Poderes,  em certos momentos, no sentido da cooperação, em certas

ocasiões, como freio, ou mesmo como protagonista de uma tensão produtiva. 

 Nesse sentido, os órgãos jurisdicionais,  como expressão deste momento histórico, deveriam se

abrir a novos diálogos com a sociedade, e não constringir espaços antigos e já sedimentados de instituições

como o Ministério Público. 

 É desnecessário que a legislação processual,  que não estabelece limitação em relação a outras

instituições, tenha previsão expressa sobre como cada órgão participa do processo, dado que a interpretação

sistemática que deve ser feita, implica em considerar a estrutura da instituição como posta na sua legislação

de regência, tanto no âmbito federal como estadual, preparada e estruturada para atuação nos dois graus de

jurisdição, sem qualquer impedimento posto na lei, para que ambos atuem respeita a atribuição própria.

 Resulta daí o que se tem chamado de diálogos institucionais, no sentido de que as instituições não

podem tomar decisões que possam obstruir o desempenho de outras, as quais possuem uma configuração

constitucional  e  também legal,  não sendo dado a nenhum órgão jurisdicional -  por ferir aquilo que é

chamado de  “conformidade funcional” -,  dar  uma  interpretação  restritiva,  que  imponha ao  Ministério

Público atuar de modo diferente daquele que o legislador ordinário lhe conferiu.

 Qualquer restrição à atuação do Ministério  Público, interferindo no seu desempenho e criando

obstáculos, contraria a sua legislação orgânica nacional e complementarmente na dos Estados da Federação,

impedindo o exercício do dever constitucional e desrespeitando frontalmente sua organização interna. 
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 Há uma carreira do Ministério Público que se compõe de integrantes que atuam no primeiro grau

de jurisdição, as Promotoras e os Promotores de Justiça, e no segundo grau de jurisdição, as Procuradoras e

os Procuradores de Justiça, cada qual com atribuições próprias e específicas, como se pode observar nos

arts. 19 a 24 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

 É intuitivo,  portanto,  que  existe  uma estrutura  hierárquica,  uma funcionalidade  diferente  entre

Procuradorias  e  Promotorias  de  Justiça,  não  havendo  como  se  impor  uma  dinâmica  subversiva  de

funcionamento, na qual é o primeiro grau que detém o protagonismo perante o tribunal, órgão de segunda

instância, reservando para o Procurador de Justiça, uma postura menor que a de um coadjuvante, o que

ocorre quando se considera sua intervenção como desnecessária, resumida à possibilidade de participar da

sessão de julgamento, quando, por exemplo, se admite que é feita a intimação para comparecer. Isso reduz,

limita e impossibilita uma atuação com toda a potencialidade de interferir na construção da jurisprudência,

palco dos que atuam na segunda instância.

Conclusão.

 

 Ao membro do Ministério Público, com atribuição no segundo grau de jurisdição, sempre deve ser

oportunizada a vista dos autos com intimação pessoal para pronunciamento nos recursos, sendo que esta

omissão na abertura de vista configura prejuízo em razão de se mostrar obstáculo à capacidade institucional,

impossibilitando que os diálogos entre instituições aconteçam, e que o processo de cunho democrático se

estabeleça no plano da colaboração entre os sujeitos processuais, respeitadas as atribuições e a estrutura

organizacional e funcional das carreiras, não bastando a intimação para a sessão de julgamento.

Enunciado: A carreira do Ministério Público é organizada por lei complementar federal e também estadual,

com agentes que atuam no primeiro e também no segundo grau de jurisdição, os quais possuem atribuições

próprias e específicas em cada instância, o que compõe a chamada conformidade funcional. Em razão disso

não há fundamentação plausível em qualquer restrição à atuação ministerial no segundo grau (perante os

tribunais), impondo uma dinâmica subversiva de funcionamento, por criar obstáculos à atuação, pois isso

contraria esta legislação, impedindo o exercício do dever constitucional e desrespeitando frontalmente sua

organização interna. É desnecessário que a legislação processual tenha previsão expressa sobre como cada

órgão ministerial participa do processo, porque a interpretação sistemática dessa atuação tem que considerar

a legislação de regência, que estrutura o Ministério Público, não sendo dado aos tribunais, até em virtude do

que tem sido chamado de diálogos institucionais - travados com integrantes de uma das funções essenciais

à justiça -, obstruir este desempenho.
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