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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 345-PGJ, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003  

(PT. Nº 100.094/03) 
 

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 2004 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 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 2004.  

 

Art. 2º. Essa resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2004.  

 

São Paulo, 23 de dezembro de 2003.  

 

LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES MARREY  

Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo  

 

 

ANEXO ÚNICO 

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº 345-PGJ, 

de 10 de dezembro de 2003) 

 

PLANO GERAL DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2004 

 

I - ÁREA CRIMINAL  

1) Repressão ao crime organizado, em especial dos seguintes delitos:  

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

atuando, quando necessário, em integração com as promotorias de Justiça da Infância e 

Juventude;  

b) furto, roubo e receptação de cargas;  
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c) homicídios praticados por "grupos de extermínio" com múltiplas vítimas, identificando os 

casos relacionados com o tráfico de entorpecentes.  

2) Aprimoramento dos meios de controle externo da atividade policial, com ênfase no 

incremento da fiscalização das execuções das medidas de interceptação telefônica e no 

acompanhamento das investigações criminais que apurem ilegalidade ou abuso de poder 

praticado por agentes policiais, no exercício ou em razão de suas funções.  

3) Aperfeiçoamento da fiscalização de estabelecimentos penais, tanto aqueles que abrigam 

presos provisórios como definitivos, dando especial atenção àqueles destinados a 

atendimento médico.  

 

II - ÁREAS DA CIDADANIA, DA SAÚDE PÚBLICA E DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE 

MENTAL  

1) Medidas para aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de concessão e de 

permissão, notadamente quanto às cobranças ilegais de taxas para prestação de serviços 

públicos, em especial no que diz respeito aos serviços indivisíveis e à cobrança abusiva pelos 

concessionários dos respectivos serviços.  

2) Ênfase na repressão aos atos que atentem contra o patrimônio público e a probidade 

administrativa, especialmente aqueles que consistam em burla ao princípio do concurso, na 

prática de nepotismo, em desvio das verbas repassadas pelo FUNDEF e na majoração 

indevida das remunerações pagas a agentes públicos.  

3) Defesa do Estado Democrático de Direito, com enfoque nas eleições municipais e no 

calendário eleitoral de 2004.  

4) Iniciativas voltadas para o aprimoramento da qualidade e regularidade dos serviços de 

saúde pública, principalmente quanto ao fornecimento pelo Estado de medicamentos e 

tratamentos especializados e à cooperação técnica e operacional com a Secretaria de Estado 

da Saúde no intercâmbio de informações na área de transplantes de órgãos, mediante o 

acompanhamento e fiscalização da obediência ao cadastro técnico de receptores.  

5) Incremento às visitas, acompanhadas de órgãos da vigilância sanitária ou do Conselho 

Regional de Medicina, aos serviços de saúde psiquiátrica públicos e particulares, visando a 

verificar sua regularidade e adequação aos preceitos legais e o respeito à dignidade da 

pessoa portadora de deficiência mental.  

 

III - 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 
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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) Fiscalização sistemática das entidades de atendimento, em especial daquelas que mantêm 

abrigos, adotando-se as providências extrajudiciais e judiciais tendentes a garantir a 

convivência familiar e visando a adequar essas entidades às disposições legais e 

regulamentares.  

3) 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 destes em relação 

ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

IV - ÁREAS DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE  

1) Elaboração de plano estratégico institucional de urbanismo e meio ambiente, considerando 

os seguintes temas prioritários:  

a) saneamento básico:  

a.1) municípios que têm tratamento adequado de água e esgoto;  

b) resíduos sólidos:  

b.1) municípios que têm disposição adequada de lixo doméstico e hospitalar;  

b.2) municípios que têm coleta de lixo seletiva;  

c) informações sobre vegetação (APP, reserva legal e unidades de conservação), inclusive 

com recuperação de áreas degradadas;  

d) informações sobre planejamento urbano:  

d.1) em regiões metropolitanas;  

d.2) relativa a ocupações irregulares;  

e) informações sobre patrimônio cultural (bens tombados - CONDEPHAAT e IPHAN).  

2) Parcelamento do solo: atividade preventiva destinada à paralisação de parcelamentos 

clandestinos realizados mediante fraude consistente na alienação de frações ideais para a 

implantação de chácaras, sítios de recreio ou ranchos.  

3) Riscos urbanos:  

a) exigência da observância das normas relativas à segurança nos espaços urbanos fechados 

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

b) atuação visando à remoção de famílias que ocupam áreas de risco, ou ao afastamento do 

próprio risco.  

 

V - ÁREA DE ACIDENTES DO TRABALHO  
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1) Identificação das áreas de trabalho insalubres e de agentes poluidores ou contaminadores, 

visando à adequação do ambiente de trabalho à preservação da saúde do obreiro.  

2) Combate à exploração do trabalho infantil, especialmente nas atividades insalubres, de 

manipulação de produtos tóxicos e de maior risco de acidentes.  

3) Ênfase à integração com as promotorias de Justiça Criminal, visando à repressão mais 

eficaz dos ilícitos penais relacionados aos acidentes do trabalho.  

 

VI - ÁREAS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E DO IDOSO  

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

e espaços públicos e de uso público.  

2) Verificação da existência de vagas, na rede regular de ensino, para pessoas portadoras de 

deficiência e desenvolvimento de ações que tenham como finalidade a inclusão social.  

3) Promoção, por meio dos mecanismos legais apropriados, da oferta regular de transporte 

adaptado e adequado à locomoção das pessoas portadoras de deficiência.  

4) Fomento à criação, ao funcionamento eficaz e ao aperfeiçoamento dos Conselhos do Idoso, 

visando à implementação da Política Nacional do Idoso.  

5) Aprimoramento da fiscalização dos estabelecimentos que abriguem idosos, com o intuito 

de resguardar a dignidade e promover, quando necessário, a defesa dos direitos 

fundamentais que lhes são assegurados pela Constituição da República e as leis do país.  

 

VII - ÁREA DO CONSUMIDOR  

1) 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).  

2) Combate a práticas abusivas desenvolvidas na internet, como a captação e 

comercialização de dados pessoais sem consentimento prévio do consumidor.  

3) Combate à publicidade enganosa ou abusiva, inclusive mediante a imposição de 

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

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

moral coletivo.  

 
 

 

 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.113, n.245, p.47-48, de 24 de dezembro de 2003 
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