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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 300-PGJ, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002  

(PT. Nº 91.967/02) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 

 Estabelece o Plano Geral de Atuação do 
Ministério Público do Estado de São Paulo para o 
ano de 2003 

 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais, em 

especial daquela que lhe é conferida pelo disposto no artigo 98 da Lei Complementar Estadual 

nº 734, de 26 de novembro de 1993, RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica estabelecido, nos termos do anexo único a essa resolução, o Plano Geral de 

Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo para o ano de 2003. 

 

Art. 2º. Essa resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2003. 

  

LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES MARREY 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA  

 

ANEXO ÚNICO 

 

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº 300-PGJ, de 12 de dezembro de 2002) 

 

PLANO GERAL DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PARA O ANO DE 2003 

 

I - ÁREA DE ACIDENTES DO TRABALHO  

 

1. Identificação, nas ações acidentárias individuais, dos maiores riscos à saúde do 

trabalhador, visando a fornecer subsídios para uma atuação mais eficaz na área da prevenção 

ao acidente do trabalho. 

 

2. Ênfase à integração com as Promotorias de Justiça Criminais, visando à repressão dos 

ilícitos penais relacionados aos acidentes do trabalho. 
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3. Combate à exploração do trabalho infantil, especialmente nas atividades insalubres e de 

maior risco de acidentes. 

 

II - ÁREA CÍVEL  

 

1. Nas falências e concordatas, atuação que vise a: 

a) resguardar a massa de credores e do comércio em geral, mediante a promoção do inquérito 

civil e da ação civil pública respectiva e a atuação nos incidentes do processo falimentar e nas 

ações movidas pela massa falida ou contra ela; 

b) armazenar os dados disponíveis de processos já encerrados e em andamento nas varas 

cíveis, com o intuito de obter um banco de dados que possibilite a verificação das fraudes 

praticadas por quadrilhas especializadas. 

 

2. Destaque à questão dos conflitos coletivos pela posse da terra rural, buscando: 

a) na esfera extrajudicial, interceder junto aos órgãos responsáveis pela desapropriação-

sanção, acompanhando a elaboração dos laudos periciais sobre produtividade das terras 

rurais envolvidas e analisando a regularidade do procedimento e o valor fixado para 

pagamento da indenização prevista no art. 184 da Constituição da República; 

b) na esfera judicial, intervir nas ações possessórias, fiscalizando, desde o início, a concessão 

de liminares ou antecipações dos efeitos da tutela jurisdicional.  

 

III - ÁREA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA  

 

1. Desenvolvimento de ações que busquem eliminar barreiras arquitetônicas em edificações 

e espaços públicos e de uso público. 

 

2. Promoção, por meio dos mecanismos legais apropriados, sa oferta regular de transporte 

adaptado e adequado à locomoção das pessoas portadoras de deficiência. 

 

3. Fiscalização do cumprimento da obrigação de realização de exame ("teste do pezinho") 

para o diagnóstico precoce da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito em recém-

nascidos nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde das gestantes, 

públicos e particulares, e promoção, quando o caso, das medidas cabíveis para a 

implementação desse exame. 
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IV - ÁREA DO IDOSO  

 

1. Fomento à criação, funcionamento eficaz e aperfeiçoamento dos conselhos do idoso, 

visando à implementação da Política Nacional do Idoso. 

 

2. Fiscalização dos estabelecimentos que abriguem idosos, com o fim de promover e 

resguardar os direitos fundamentais desses cidadãos. 

 

3. Desenvolvimento e implementação de ações que visem a eliminar as formas de abuso e 

lesões aos direitos dos idosos. 

 

V - ÁREA DE FUNDAÇÕES  

 

1. Criação de programa permanente de visitas e inspeções às fundações e entidades de 

interesse social, visando ao aperfeiçoamento do controle finalístico. 

 

2. Adoção de roteiro visando à uniformização das atividades ministeriais no âmbito das 

fundações e entidades de interesse social. 

 

3. Fiscalização da apresentação, pelas fundações e entidades de interesse social, de suas 

contas anuais. 

 

VI - ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  

 

1. Adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para assegurar o atendimento à 

demanda de educação infantil e a gestão democrática do ensino público, quer por meio da 

instalação e do adequado funcionamento dos Conselhos Escolares, quer pela implementação 

do Plano Nacional de Educação, quer ainda para garantir a educação de qualidade. 

 

2. Adoção das providências extrajudiciais e judiciais cabíveis para assegurar a criação, a 

instalação e o adequado funcionamento dos Conselhos Tutelares e dos Conselhos de Direitos 

da Criança e do Adolescente, inclusive no que diz respeito às atribuições desses em relação 

ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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3. Fiscalização sistemática das entidades de atendimento, em especial daquelas que mantêm 

abrigos, adotando as providências extrajudiciais e judiciais tendentes a uma definição ágil da 

situação de fato de crianças e adolescentes atendidos, e visando a adequar essas entidades 

às disposições legais e regulamentares. 

 

VII - ÁREA DO MEIO AMBIENTE  

 

1. Preservação dos recursos hídricos, com ênfase para os seguintes aspectos:  

a) proteção e recomposição da vegetação de preservação permanente; 

b) combate à ocupação e uso indevido de áreas de preservação permanente; 

c) controle dos recursos hídricos através da preservação das bacias hidrográficas etc. 

 

2. Proteção da Mata Atlântica e ecossistemas associados, com destaque para os seguintes 

aspectos: 

a) combate à supressão de vegetação típica do domínio da Mata Atlântica e ecossistemas 

associados; 

b) combate à expansão urbana desordenada em áreas próximas a maciços florestais e 

ecossistemas associados. 

 

3. Controle da poluição, buscando-se a adequação das fontes de poluição à legislação 

ambiental e a proteção da saúde da população, com especial destaque para áreas 

contaminadas e vazamentos em postos de combustíveis. 

 

VIII - ÁREA DO CONSUMIDOR  

 

1. Combate à publicidade enganosa ou abusiva, inclusive mediante a imposição de 

contrapropaganda (publicidade corretiva), sempre que necessário para desfazer o malefício 

da publicidade enganosa ou abusiva, e fixação de montante a título de reparação do dano 

moral coletivo. 

 

2. Combate às práticas abusivas, principalmente aquelas que: 

a) condicionam o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou 

serviço; 

b) consistem em enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto 

ou fornecer qualquer serviço; 
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c) estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ou exijam 

vantagem excessiva; 

d) consistem em colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo 

com normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; 

e) acarretem a elevação, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços; 

f) violem a ordem econômica, como a cartelização de preços de produtos e serviços, em 

detrimento do consumidor; 

g) caracterizem a prática conhecida como "maquiagem", consistente em fraudar preços por 

meio de alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como 

denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, 

peso, metragem, pintura ou acabamento de produto ou serviço; 

h) consistem na inserção de cláusulas abusivas em contratos de adesão (contratos bancários, 

de planos e seguros privados de assistência à saúde, incorporação imobiliária, crédito ao 

consumo, educacionais, securitários, etc.), como a cláusula de mandato, a cláusula penal 

moratória ou compensatória excessivas, a que autorize a alteração unilateral do conteúdo do 

contrato, etc.;  

i) representem a cobrança de encargos excessivos em contratos de cartões de crédito; 

j) consistem na captação de poupança popular, sem a devida autorização legal, como a que 

vem sendo desenvolvida pelas empresas que, sob o disfarce de sociedade em conta de 

participação, oferecem crédito fácil para a aquisição de bens móveis ou imóveis, como se 

fossem instituições financeiras, muito parecidas com as administradoras de consórcios.  

 

3. Combate à inclusão indevida ou irregular dos nomes de consumidores inadimplentes em 

cadastros negativos ou cadastros indicativos de que o cidadão é um "consumidor de risco" 

(cadastros de passagem). 

 

IX - ÁREA DA CIDADANIA  

 

1. Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, com a repressão a atos que 

atentem contra a Administração Pública, com relevo nos seguintes temas: 

a) burla ao princípio da licitação e à competição, superfaturamento, cartelização, 

fracionamento, aditamentos sucessivos, dispensa, inexigibilidade ou ausência de licitação, 

respeito aos limites, alteração contratual etc.; 

b) desvio de verba pública e gastos indevidos; 

c) bens públicos: doação, desafetação de áreas públicas, fraude nas desapropriações; 
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d) remunerações recebidas a mais por agentes públicos; 

e) burla ao princípio do concurso; 

f) enriquecimento ilícito e imoralidade administrativa; 

g) combate ao nepotismo; 

f) desvio de finalidade e desvio de poder; 

g) organização de listagem de empresas proibidas de contratar com a Administração. 

 

2. Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de 

saúde pública, principalmente quanto aos seguintes aspectos: 

a) combate à falsificação de medicamentos; 

b) manutenção dos serviços essenciais e indispensáveis à população; 

c) preservação da qualidade na prestação dos serviços de saúde; 

d) combate à fraude e desvio de verbas; 

e) fornecimento de medicamentos e tratamentos especializados pelo Estado - obediência ao 

"princípio da saúde integral"; 

f) cooperação técnica e operacional com a Secretaria de Estado da Saúde no intercâmbio de 

informações na área de transplantes de órgãos - acompanhamento e fiscalização de 

obediência do cadastro técnico de receptores; 

g) adoção de medidas no sentido de prover à população acesso aos serviços de saúde de 

forma igualitária, evitando-se qualquer ação discriminatória.  

 

3. Medidas para aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de 

permissão, notadamente quanto aos seguintes tópicos: 

a) privatizações e terceirizações; 

b) eficácia e qualidade dos serviços prestados à população; 

c) cobranças ilegais de taxas para prestação de serviços públicos; 

d) obediência ao princípio da licitação. 

 

X - ÁREA CRIMINAL  

 

1. Repressão ao crime organizado, combatendo prioritariamente os seguintes delitos: 

a) tráfico ilícito de entorpecentes, com ênfase na repressão à venda e ao porte do "crack", 

além dos demais entorpecentes destinados ao consumo de crianças e adolescentes, atuando, 

quando necessário, em integração com as Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, 

para a tomada de medidas mais amplas e eficazes; 
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b) corrupção, por meio da integração da área criminal com a de defesa da cidadania, 

incrementando o procedimento administrativo criminal e o inquérito civil no que diz respeito à 

improbidade administrativa; 

c) furto, roubo e receptação de veículos, com especial atenção aos procedimentos instaurados 

a partir de constatação de chassi adulterado, bem como àqueles onde constam apreensão e 

liberação de veículos; 

d) furto, roubo e receptação de cargas;  

e) homicídios praticados por "grupos de extermínio" com múltiplas vítimas, identificando os 

casos relacionados com o tráfico de entorpecentes; 

f) exploração das máquinas eletrônicas programáveis (v.g. caça-níqueis, vídeo-bingos, etc.) e 

sua ligação com a lavagem de dinheiro proveniente do crime organizado; 

g) adulteração de combustíveis e sua comercialização, atuando, quando necessário, em 

integração com as Promotorias de Justiça do Consumidor; 

h) exploração da prostituição infanto-juvenil, incluindo-se a repressão à pedofilia através da 

internet; 

i) identificação de unidades prisionais em que estejam detidos líderes de facções criminosas, 

buscando-se, quando necessário, sua transferência para outros estabelecimentos prisionais. 

 

2. Controle externo da atividade policial, promovendo-se:  

a) o aperfeiçoamento do inquérito policial; 

b) a agilidade e racionalização no intercâmbio de informações e investigações solicitadas 

pelos Promotores de Justiça; 

c) a interação entre as funções de persecução penal do Ministério Público e da polícia, em 

prol do interesse público; 

d) a repressão às ilegalidades e abusos de poder praticados por agentes policiais, no exercício 

ou em razão de suas funções. 

 

3. Incremento da fiscalização de estabelecimentos penais (tanto aqueles que abrigam presos 

provisórios como definitivos, dando especial atenção àqueles destinados a atendimento 

médico) e de benefícios dos sentenciados em liberdade (sursis, livramento condicional, 

regime aberto, prisão-albergue, penas restritivas de direitos etc.), buscando a ampliação dos 

convênios com os órgãos da administração pública que atuam na área (Polícia Militar, Polícia 

Civil, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Secretaria de Estado da Administração 

Penitenciária). 
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XI - ÁREA DE HABITAÇÃO E URBANISMO  

 

1. Parcelamento do solo urbano: atividade preventiva destinada à paralisação de 

parcelamentos clandestinos (loteamentos, desmembramentos, desdobros sucessivos e 

conjuntos habitacionais) e/ou realizados mediante fraudes consistentes na alienação de 

frações ideais para a implantação de chácaras, sítios de recreio ou ranchos, bem como à 

regularização de parcelamentos implantados sem obras de infra-estrutura urbana. 

 

2. Uso e ocupação do solo: preservação e urbanização das áreas públicas afetadas e 

atividades de lazer, recreação e usos institucionais, e respeito ao cumprimento das limitações 

urbanísticas expressas nas normas de zoneamento que regem o espaço urbano construído 

(nas unidades edilícias ou conjuntos de edificações). 

 

3. Observância das normas relativas à segurança nos espaços urbanos fechados 

(edificações) e abertos (obras de arte: túneis, pontes, viadutos; e vias de circulação), e 

divulgação e implementação do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), notadamente de suas 

diretrizes e instrumentos, pugnando pela edição dos planos diretores municipais e 

acompanhando sua elaboração perante os Executivos e Câmaras Municipais. 

 

 

 
 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.112, n.238, de 13 de dezembro de 2002  

 


