
DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL  

Prof(a). Bethania Senra 

 

SUJEITOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL 

Do Ministério Público – Parte 1 

 

        



Do Ministério Público 

Ministério Público:  

 

- É o órgão através do qual o Estado procura tutelar o interesse 

público e a ordem jurídica, na relação processual e nos 

procedimentos de jurisdição voluntária. 

 

- O MP não é órgão do Poder Judiciário.  

 

CF, art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

 



Do Ministério Público 

CPC, art. 176.  O Ministério Público atuará na defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos 
sociais e individuais indisponíveis. 

 
Funções do Ministério Público:  
 
- No exercício das inúmeras tarefas que lhe confere a ordem 

jurídica, o MP ora age como parte (art. 177, CPC), ora como 
fiscal da ordem jurídica (art. 178, CPC). 

 
- Atuando como parte ou como fiscal da ordem jurídica, o MP tem 

legitimidade para interpor recurso.  



Do Ministério Público 

CPC, art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, 
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte 
ou como fiscal da ordem jurídica. 

 
- Ademais, o MP gozará de prazo em dobro para manifestar-se 

nos autos, tanto como parte quanto como custos iuris.  
 

CPC, art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para 
manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação 
pessoal, nos termos do art. 183, §1º.  

 



Do Ministério Público 

§ 1o Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o 

oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará 

andamento ao processo. 

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei 

estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério 

Público. 
 
Ministério Público como parte:  
 
CPC, art. 177.  O Ministério Público exercerá o direito de ação em 
conformidade com suas atribuições constitucionais. 



Do Ministério Público 

- “Como parte, o Ministério Público, quase sempre, tem 

legitimidade apenas ativa, isto é, só pode propor ações, visto 

que nunca pode ser demandado como sujeito passivo ou réu. 

Pode, no entanto, eventualmente, assumir a defesa de terceiros, 

como na interdição e na curatela especial de revéis citados por 

edital ou com hora certa.” (Humberto Theodoro Jr.) 

 

- Ainda que não esteja expressamente previsto em lei, estando o 

MP atuando como parte, possui os mesmos poderes e ônus que 

tocam às partes.   



Do Ministério Público 

Ministério Público como custos iuris: 

 

CPC, Art. 178.  O Ministério Público será intimado para, no prazo de 

30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses 

previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que 

envolvam: 

I - interesse público ou social; 

II - interesse de incapaz; 

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. 

Parágrafo único.  A participação da Fazenda Pública não configura, 

por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. 

 



Do Ministério Público 

- Quando atua como fiscal da ordem jurídica, o MP não tem 

compromisso nem com o autor e nem com o réu da relação 

processual. Atua em defesa da ordem jurídica e do bem comum.  

 

CPC, art. 179.  Nos casos de intervenção como fiscal da ordem 

jurídica, o Ministério Público: 

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos 

os atos do processo; 

II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais 

pertinentes e recorrer. 

  


