
 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 1 de 5 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 392-PGJ, DE 21 DE MARÇO DE 2005 

 (PT. Nº 115.529/04) 
 

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 2005 

 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de 

suas atribuições legais, em especial daquela que lhe é conferida pelo artigo 98 da Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, RESOLVE: 

 

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 2005. 

 

Art. 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

1º de janeiro de 2005. 

 

 

São Paulo, 21 de março de 2005. 

 

RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 

 

Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo  
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ANEXO ÚNICO 

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº 392-PGJ, 

de 21 de março de 2005) 

 

PLANO GERAL DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2005 

 

 

I - ÁREA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE  

1) Elaboração de Plano Estratégico Institucional de Urbanismo e Meio Ambiente, 

considerando os seguintes temas prioritários: 

a) saneamento básico, resíduos sólidos, vegetação (APP, reserva legal e unidades de 

conservação), inclusive com recuperação de áreas degradadas;  

b) planejamento urbano (em regiões metropolitanas e ocupações irregulares);  

c) patrimônio cultural; 

2) Construção de um banco de dados para dar suporte ao Planejamento Estratégico 

Ambiental e Urbanístico, com os seguintes objetivos e estratégias: 

a) maior conhecimento da problemática ambiental e urbanística e atuação institucional; 

b) fortalecer a imagem do MP como instituição de defesa da cidadania; 

c) maior interação com a sociedade civil;  

d) implantar um modelo de atuação integrada, regionalizada e especializada; 

f) consolidar o modelo de gestão estratégica. 

 

II - ÁREA CRIMINAL  

1) Aprimoramento do controle externo da atividade policial (Resolução nº 98-CPJ, de 30 de 

setembro de 1996); 

2) Repressão ao crime organizado: 

a) tráfico ilícito de entorpecentes; 

b) corrupção; 

c) homicídios praticados por "grupos de extermínio"; 

d) identificação da criminalidade organizada instalada no interior do sistema prisional; 

3) Incremento da fiscalização de: 

a) estabelecimentos penais; 

b) benefícios dos sentenciados em liberdade.  
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III - ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  

1) Desenvolver esforço integrado com os conselhos tutelares e municipais da Infância e 

Juventude a fim de fortalecer a atuação dentro das respectivas competências e identificar as 

políticas públicas municipais prioritárias. 

2) Promover atividades extrajudiciais e judiciais para apurar a finalidade e a eficácia das 

medidas sócio-educativas de meio aberto. 

3) Encetar iniciativas para a efetivação do direito à convivência familiar, garantindo a 

excepcionalidade e temporariedade dos abrigamentos.  

 

IV - ÁREA DA CIDADANIA  

1) Defesa do patrimônio público e probidade administrativa, buscando-se combater: 

a) burla ao princípio do concurso público; 

b) criação indiscriminada de cargos de confiança e o nepotismo; 

c) desvio de verbas públicas; 

d) irregularidades na administração dos bens públicos (com atenção para a doação e a 

desafetação de áreas públicas); 

e) fraudes nas desapropriações; 

f) burla ao princípio da licitação e aos métodos que viciam o caráter competitivo do certame; 

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

públicos de saúde, principalmente no que diz respeito: 

a) à melhoria da qualidade na prestação dos serviços de saúde; 

b) à adoção de medidas que possibilitem o acesso de forma igualitária, combatendo-se 

medidas discriminatórias; 

c) ao combate à falsificação de medicamentos; 

d) à implementação de metodologia que aperfeiçoe a cooperação técnica e operacional com 

os órgãos gestores da saúde no campo dos transplantes de órgãos; 

3. Medidas para preservação dos direitos humanos e fundamentais do cidadão, 

notadamente as que se voltam para: 

a) à garantia de acesso à educação em todos os níveis; 

b) o acompanhamento da implantação das políticas públicas na área de segurança pública; 

c) à garantia de acesso a transporte público seguro e de qualidade, atentando-se para a 

implementação de providências que possam servir de meios de combate à exclusão social; 

d) o cumprimento dos princípios administrativos pelos agentes públicos. 
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V - ÁREA CÍVEL  

V.1. - Área de Fundações: 

1) Confeccionar banco de dados de todas as fundações da Comarca. 

2) Visitas e inspeções às fundações e entidades de interesse social. 

V.2. - Área de Registros Públicos: 

1) Verificar o cumprimento, pelos ofícios registrais, das hipóteses de gratuidade dos serviços 

notariais, estimulando a adoção de medidas de regularização registrária civil junto às 

populações carentes da comarca. 

2) Identificar as questões onde há conflitos coletivos pela posse de terra rural ou moradia 

urbana para, na esfera judicial, intervir nas ações possessórias, fiscalizando desde o início, 

a concessão de liminares ou antecipações dos efeitos da tutela jurisdicional. 

V.3. - Área de Falências, Concordatas ou Recuperação de Empresas, Liquidação 

Extrajudicial e Insolvência Civil: combate aos procedimentos fraudulentos praticados por 

quadrilhas especializadas. 

V.4. - Área da Família e Sucessões: 

1) Combate à violência doméstica. 

2) Aprimorar os mecanismos de aferição, para fins de interdição, dos casos de pessoas 

portadoras de transtornos psiquiátricos permanentes que afetem a capacidade do paciente 

para os atos da vida civil. 

V.5. - Área da Pessoa Portadora de Deficiência: desenvolver ações que busquem: 

a) eliminar barreiras arquitetônicas em edificações e espaços públicos e de uso público; 

b) verificar a existência de vagas, na rede regular de ensino, desenvolvendo ações para 

inclusão educacional; 

c) fiscalizar a oferta regular de transporte adaptado e adequado à locomoção. 

V.6. - Área do Idoso: 

1) Fomentar a criação, funcionamento e aperfeiçoamento dos conselhos do idoso, visando à 

implementação da Política Nacional do Idoso. 

2) Implementar ações que visem a eliminar as formas de abuso e lesões aos direitos dos 

idosos. 

3) Incentivar o acompanhamento de censo de entidades de atendimento ao idoso pelos 

promotores de Justiça na defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos.  

V.7. - Área da Saúde Pública e de Internações Involuntárias: 

1) Fiscalizar e verificar a lista de transplantes, velando pelos aspectos formais e 

comprovação de parentesco e pela observância da regularidade da extração do órgão e 
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pelo respeito à fila única. 

2) Examinar, de forma agrupada por unidade informadora, as comunicações de internações 

psiquiátricas involuntárias, de modo a verificar a existência de questão de ordem 

transindividual; 

3) Proceder a visitas, acompanhado de órgãos da vigilância sanitária ou do CRM, para 

verificar a adequação e regularidade nos serviços de saúde psiquiátrica, públicos e 

particulares, instaurando inquéritos civis e ajuizando as ações civis necessárias. 

 

VI - ÁREA DO CONSUMIDOR  

1) Combate à publicidade enganosa ou abusiva. 

2) Combate a práticas abusivas desenvolvidas na internet. 

3) Controle da adequação, eficiência e segurança dos serviços públicos, prestados pelos 

órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias ou permissionárias, tais como os 

serviços telefônicos, os de fornecimento de energia elétrica, água etc., e combate às 

cláusulas e práticas abusivas na prestação desses serviços.  

4) Controle do conteúdo dos contratos de adesão - medidas visando à revisão e declaração 

de nulidade de cláusulas abusivas em contratos de  

planos de saúde, prestação de serviços educacionais, cursos livres, bancários, imobiliários e 

outros contratos de adesão. Medidas judiciais e extrajudicais visando obrigar a aplicação do 

art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor - multa moratória de 2% - para todos os 

contratos de compra e venda a prazo e de prestação de serviços. 
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