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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº418-PGJ, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2006 

(PT. Nº 128.069/05) 
 

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 2006 

 
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 2006. 
 
Art. 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2006. 
 
São Paulo, 08 de fevereiro de 2006. 
 
RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO  
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
(a que se refere o art. 1º da Resolução nº 418-PGJ, de 08 de fevereiro de 2006) 

 
PLANO GERAL DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O ANO DE 2006 
 
 
I - ÁREA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 
MEIO AMBIENTE:  
1. Tratamento de esgotos domésticos e resíduos domiciliares 
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A inadequada disposição final dos resíduos sólidos urbanos, nos quais se incluem os resíduos domiciliares e os resíduos dos serviços de saúde (v.g.: hospitais, 
prontos-socorros, laboratórios, clínicas, consultórios, etc.) representa um dos mais graves problemas ambientais e à saúde pública. Do ponto de vista ambiental, 
a irregular disposição de resíduos acarreta a poluição do solo, do subsolo, das águas superficiais e subterrâneas e do ar atmosférico. Nesse sentido, de um 
lado, tal prática pode degradar de diferentes formas a fauna e a flora, impactando diretamente o bem estar das comunidades atingidas e, de outra parte, do 
ponto de vista da saúde pública, contribui para o desenvolvimento de vetores nocivos que transmitem variadas enfermidades à população, dentre as quais 
podem ser mencionadas as seguintes principais: dermatoses, infecções, peste bubônica, leptospirose, morbidades parasitárias, etc. Por fim, do ponto de vista 
social, a disposição inadequada de resíduos atrai a presença de catadores (na maior parte crianças) que, na busca de renda derivada do comércio de 
recicláveis, realizam a perigosa triagem informal dos resíduos nesses locais, expondo-se, a si próprios e à comunidade em geral, aos mais diversos tipos de 
contaminação. 
Os graves resultados decorrentes da falta de tratamento de esgoto e de coleta e destinação dos resíduos domiciliares provocam diversos e severos impactos 
na vida em sociedade. As tabelas abaixo, bem como as manifestações formuladas em diversas Audiências Públicas (Campinas, Franca, Pres. Prudente, São 
Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba) demonstram a importância deste tema.  
 
   
 
      
Estimativa de População Urbana        
sem Tratamento de Esgoto (1)       
Estado de São Paulo        
1997-2003         
         
Anos Sem Tratamento (em %)        
1997 76,97        
1999 63,91        
2003 53,47        
         
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp;    
Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada.      
(1) Refere-se ao percentual da população urbana dos municípios que informaram o tipo de  
tratamento dispensado ao esgoto       
 
Destinação Final do Lixo Domiciliar/Comercial, por Tipo 
 
Estado de São Paulo     
1997-2003     
      

A Céu Aberto  Aterro Sanitário  Aterro Controlado   Outras Formas  População Urbana 
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   Representada  
                                                                                                               (1)  
 
                                                                                                                 

1997 9,47  52,76   28,59   9,08   99,9 
1999 7,49  58,28   28,5   5,73   97,37 
2003 1,61  71,04   19,67   7,68   98,36 
 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada - PMU. 
(1) Refere-se ao percentual da população urbana dos municípios que informaram o tipo de destinação final do lixo 
 
2. Identificação, preservação e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP); 
Os espaços territoriais especialmente protegidos, dentre os quais podem ser destacadas as Unidades de Conservação, as áreas de preservação 
permanente, a Reserva legal Obrigatória e os remanescentes de ecossistemas naturais legalmente protegidos (Mata Atlântica e ambientes associados) 
cumprem múltiplas e relevantes funções sócioambientais (proteção dos recursos hídricos, dos solos, da biodiversidade, dos fluxos genéticos, da paisagem, 
da cultura, do bem estar das populações, dentre outras), essenciais para a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as presentes e 
futuras gerações. Referidas áreas encontram-se seriamente ameaçadas por diferentes vetores de pressão decorrentes das atividades humanas, exigindo 
ações permanentes e consistentes de prevenção, controle e reparação. Dentre as iniciativas pertinentes podem ser mencionadas as seguintes: planejamento 
(Planos Diretores, planos de manejo e zoneamento ecológico-econômico), gestão, controle, fiscalização, diagnósticos ambientais, avaliação de passivos, 
monitoramento ambiental, recuperação e restauração de áreas degradadas, visando à reparação de danos ao meio ambiente. 
Conhecer e envidar esforços para preservar e recuperar as APPs é essencial para garantir um futuro ecologicamente equilibrado. Além disto, esta questão 
foi levantada nas Audiências Públicas realizadas em Campinas, Bauru, Pres. Prudente, Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e Santo André.  
 
3. Combate à crueldade contra animais; 
A fauna, como um dos componentes dos bens ambientais vê-se afrontada por diversos tipos de condutas e intervenções, notadamente pela prática de atos 
de crueldade, vedados pelo Magno Texto e que podem advir de atividades tais como espetáculos públicos (circos, rodeios, vaquejadas, torneios, exibições, 
etc.), matadouros, experimentação animal e quanto ao tema do controle de zoonoses. 
O tema central desta meta é a repressão às práticas cruéis contra animais, praticadas especialmente para a diversão. Sugestões neste sentido foram 
apresentadas em Taubaté, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.  
 
4. Identificação de valor cultural em bens para fins de proteção, conservação, preservação e promoção; 
A ausência de iniciativas do Poder Público no que tange a uma adequada identificação e valoração de bens portadores de referência à identidade, à ação e à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira contribui seriamente para gerar um depauperamento cultural da Nação. De outro lado, 
contudo, os bens culturais, inclusive aqueles já oficialmente reconhecidos como portadores de valor necessitam ser protegidos, conservados e 
eventualmente restaurados, quando cabível, sob pena de atentado à memória como decorrência da descaracterização, alteração, mutilação, furto, evasão, 
conspurcação, supressão, degradação, poluição e/ou destruição. Referidos bens culturais, que podem ser materiais ou imateriais, naturais ou artificiais, 
públicos ou privados, configuram bens ambientais culturais de natureza difusa, verdadeiramente indispensáveis às presentes e futuras gerações. 
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Para desempenhar satisfatoriamente as relevantes missões constitucionais que lhe foram conferidas, o Ministério Público deve identificar o valor daqueles 
bens que são eventualmente submetidos a sua tutela.  
 
HABITAÇÃO E URBANISMO:  
 
1. Plano Diretor: 
a)existência de plano diretor e observância dos disposto nos arts. 40, parágrafo 3º, 42 e 50 do Estatuto da Cidade e Resolução 34 do Conselho das Cidades; 
O planejamento urbano consiste em um princípio constitucional (arts. 30, inciso VIII e 182, § 1º da Constituição Federal e 180 a 183 da Constituição 
Estadual) e em uma diretriz legal estabelecida pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) como um dos pressupostos para a concretização do conceito de 
cidade sustentável (art. 2º do aludido Estatuto), entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, aos 
serviços públicos, ao transporte e ao lazer, para que seja preservada para as presentes e futuras gerações. Isso porque a ausência ou a insuficiência de 
planejamento tem por conseqüência o desequilíbrio e o desgaste do meio ambiente urbano, fato que vem a afetar a qualidade de vida de todos que habitam 
ou circulam pela cidade. Em sendo a ordem urbanística um dos mais relevantes entre os bens difusos cuja tutela é atribuída ao Ministério Público, nada mais 
natural que o Promotor de Justiça esteja atento a todo o processo de definição de objetivos e estratégias referentes à gestão da cidade enquanto espaço 
destinado à habitação, à circulação e às atividades laborativas e recreacionais. O plano diretor, como é sabido, é o mais importante dos instrumentos da 
política de desenvolvimento e expansão urbana e, como conseqüência, ao Ministério Público incumbe a garantia do cumprimento da legislação, não apenas 
no que diz respeito às hipóteses de exigência legal de edição de planos diretores, como também no acompanhamento de seu processo de elaboração, no 
que atine ao próprio conteúdo do plano, que deverá ser adequado e concretamente aplicável, no contexto da cidade, para a consecução do bem comum. 
Nota-se, ademais, que a própria sociedade civil, atenta a essa conjuntura, reclama do Poder Público providências concretas para a realização desses 
princípios e metas legais. E como a sociedade civil representada pelos moradores da cidade ainda não está suficientemente organizada, natural que 
procurem o Ministério Público, por ter referida Instituição como uma de suas missões institucionais a defesa dos interesses difusos e coletivos, nos quais se 
insere a ordem urbanística, para exigir do Poder Público o cumprimento da lei. Tais reclamos foram concretamente colhidos nas audiências públicas 
realizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça por todo o Estado, citando-se como exemplo aquelas ocorridas na cidade de Taubaté e na Capital. 
E no papel de defensor da ordem urbanística e dos interesses da coletividade o Ministério Público tem importante missão: cuidar para que, no processo de 
elaboração de planos diretores, não sejam apenas atendidos os interesses econômicos de loteadores, incorporadores, proprietários e empreiteiros em 
detrimento do direito de todos à cidade sustentável. Some-se a isso tudo o fato de que o Estatuto da Cidade prevê, em seu artigo 50, o estabelecimento de 
um prazo para que determinados municípios editem seus planos diretores, sob pena, inclusive, de improbidade administrativa por parte do Prefeito Municipal. 
Tal prazo se expira no dia 10 de outubro de 2006. Por fim, nota-se que as tabelas abaixo, elaboradas com base em dados fornecidos pela Fundação Seade, 
apontam a real necessidade da Instituição enfrentar essa questão.  
Municípios com Lei de Plano Diretor em Vigor ou em Elaboração, segundo Porte Populacional 
 
Estado de São Paulo       
2003       
       
Porte Populacional  Lei de Plano  Lei de Plano   Total de Municípios  
    Diretor em Vigor Diretor em Elaboração (1) 
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    Nos. %  Nos.  %   Nos.  % 
    Abs.   Abs.    Abs. 
 
 
Total    149 23,10  156 24,19   645 100 
Até 20 mil hab.   29 6,94  79 18,90   418 100 
Mais de 20 mil hab.  120 52,86  77 33,92   227 100 
De 20.001 a 50 mil hab.37 31,90  30 25,86   116 100 
De 50.001 a 100 mil hab. 33 67,35  16 32,65   49 100 
De 100.001 a 250 mil hab. 30 73,17  23 56,10   41 100 
Mais de 250 mil hab.   20 95,24  8 38,10   21 100 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada – PMU.    
Nota: Situação em 31/12/2003. Excluem 25 municípios que não responderam sobre a existência de Lei de Plano Diretor em vigor e 20 sobre Lei de Plano 
Diretor em elaboração. 
(1) Incluem municípios que tem Lei de Plano Diretor promulgada e encontram-se em fase de revisão. 
 
Municípios, segundo Período de Promulgação da Lei de Plano Diretor  
 
Estado de São Paulo   
2003   
   
Período de Promulgação   Municípios  % 
TOTAL       149  100,00 
Anterior a 1996 (10 anos e mais de vigência)  99  66,44 
De 1997 a 2003 (menos de 10 anos de vigência) 46  30,87 
Sem informação       4  2,68 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada – PMU.  
Nota: Referem-se aos municípios que informaram possuir Lei de Plano Diretor em vigor em 31/12/2003. 
Conclui-se, portanto, diante de todos essas circunstâncias, que o assunto deve ser tratado, no ano vindouro, como prioritário pelas Promotorias de Justiça de 
Habitação e Urbanismo, razão pela qual se propõe que seja incluído no Plano de Ação respectivo.  
 
2. Ocupação/Uso irregular de áreas públicas: 
a) fechamento de ruas 
b) autorizações, permissões e concessões de espaços públicos 
As áreas verdes e institucionais e vias de circulação e outros bens de uso comum do povo são bens imóveis de domínio público, que desempenham papel 
essencial na administração do uso e da ocupação do solo urbano pelo Município. Nesse sentido, a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 180, 
inciso VII, determina que tais áreas, quando remanescentes de parcelamentos do solo urbano (artigo 22 da Lei nº 6.766/79), não poderão ter seus fins e 
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destinação alterados. Tais regras de regência visam preservar o bem comum, muitas vezes atingido em razão da indevida apropriação privada dessas áreas, 
o que se dá, por exemplo, com o fechamento de ruas, a vedação de acesso a praias e concessões e permissões de uso ilegalmente estabelecidas, em nome 
da especulação imobiliária e de interesses egoísticos ou patrimoniais de poucos, em detrimento de toda a coletividade, com ofensa aos princípios da 
legalidade, igualdade, moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público sobre o particular. A queda na qualidade de vida urbana de nossa 
população em razão dessas práticas foi claramente sentida, mais uma vez, nas audiências públicas realizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, em que o 
tema foi abordado com insistência. Citam-se como exemplo as solenidades realizadas em Taubaté, Franca e São Paulo. Daí porque o tema, a nosso ver, 
deve ser incluído como meta no Plano de Ação de 2006. 
 
3) Regularização Fundiária: 
a) parcelamentos ilegais; 
b) parcelamentos em áreas de preservação ecológica e favelas 
 
A informalidade na ocupação do solo urbano e rural tem graves conseqüências para a ordem urbanística. Sabe-se que, em nosso país, a exclusão social, 
que de um lado representa a causa da existência de assentamentos ilegais, apenas se intensifica em razão da manutenção das populações atingidas em 
situação de irregularidade fundiária. Assim, de um lado, a intervenção do Ministério Público na realidade urbana, através dos instrumentos constitucionais 
postos à sua disposição para a defesa da ordem jurídica e dos bens metaindividuais, deve estar direcionada também para a implementação de projetos de 
regularização fundiária e, de outro, para que tais processos não venham a atropelar as regras legais atinentes à preservação do meio ambiente natural e 
urbano, valores tão caros à sociedade e, naturalmente, à Instituição. Sabe-se que o tema em referência encontra-se em evidência e será alvo de políticas 
públicas que, inevitavelmente, serão postas em prática com grande intensidade nos próximos anos. Nesse sentido, encontra-se em discussão no Congresso 
Nacional um projeto de lei que visa regulamentar o fenômeno.  
Sob a dimensão quantitativa, os dados abaixo, fornecidos pela Fundação Seade, dão clara amostra quanto à gravidade do tema:  
Municípios com Loteamentos sem Aprovação em Área Rural 
   
Estado de São Paulo      
2003      
      
Porte Populacional Municípios com   Percentual sobre  Total de Municípios   
   Loteamentos sem   o total 
   Aprovação em Área Rural de municípios 
   
Total    178    27,60   645   
Até 20 mil hab.   90    21,53   418   
Mais de 20 mil hab.  88    38,77   227   
De 20.001 a 50 mil hab.35    30,17   116   
De 50.001 a 100 mil hab. 22    44,90     49   
De 100.001 a 250 mil hab. 21    51,22     41   
Mais de 250 mil hab.   10    47,62     21   
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Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada – PMU.    
Nota: Situação em 31/12/2003. Excluem 27 municípios que não responderam o item pesquisado. 
Assim, parece-nos essencial que o Ministério Público eleja o tema como prioritário para seu próximo plano de ação.  
 
II – ÁREA CRIMINAL 
1. Integração das promotorias criminais com as promotorias que oficiam em outras áreas correlatas; 
A eficiente atuação do Ministério Público na área criminal não pode estar mais adstrita a condução do processo investigatório, ajuizamento da ação penal e 
execução da pena. A integração da atuação das promotorias das mais diversas áreas é fundamental para incrementar a eficiência no combate a 
criminalidade. 
 
2. Repressão ao crime organizado: 
A criminalidade organizada tem recebido atenção especial do Ministério Publico ao longo dos anos, e continua sendo tema de enfrentamento pois suas 
inúmeras ramificações e diversidade de espectro de atuação apontam para a real necessidade de constante aperfeiçoamento para alcançar resultados 
palpáveis. Esta questão foi tema de ampla discussão na Audiência Pública de Presidente Prudente. Dentro deste espectro destacam-se:  
a) tráfico ilícito de entorpecentes; 
b) adulteração de combustíveis; 
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; 
A Criminalidade organizada encontrou terreno fértil para se multiplicar no interior do Sistema Prisional, sendo necessário conhecer e enfrentar esta questão, 
bem como acompanhar o cumprimento das penas em liberdade, assegurando a plena aplicação da lei penal e o atingimento dos objetivos da pena.  
 
 
III – ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
1) Medidas Sócio-Educativas: 
a) priorizar a implementação, e a fiscalização da qualidade, das medidas de meio aberto; 
b) priorizar a regionalização das casas de internação (incluída a internação provisória) e semi-liberdade, sem prejuízo das ações de natureza fiscalizatória já 
em execução; 
Como sabido, a privação da liberdade de adolescente autor de ato infracional, é medida excepcional e breve. Por força das garantias individuais inseridas no 
artigo 227, § 3º, V, da Constituição Federal, concretizadas nos artigos 121 e 122 do ECA. No mesmo sentido, ONU, Diretrizes de Riad (AG res. 45/112 – 
1990), art. 5º, caput, "e" e "f", e art. 6º; Regras de Tóquio (AG 45/110 – 1990 ). Soma-se que o potencial educativo das medidas de meio aberto é deveras 
mais elevado que aquele presente no processo pedagógico que venha a ser implementado em regime de privação de liberdade, face ao fator criminógeno 
inerente à privação de liberdade. Daí a relevância da meta 1-a). 
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Doutro lado, a regionalização das casas de internação e semi-liberdade é imperiosa, seja em face do disposto no art. 124, VI, da Lei nº 8.069/90, seja porque 
é passo necessário para a normalização do sistema estadual de privação de liberdade dos adolescentes (superação da superlotação; extinção dos grandes 
complexos; regularização da oferta de vagas, também como premissa para a implementação de processo pedagógico com potência de intervenção positiva 
na vida dos adolescentes autores de ato infracional). 
Estas questões foram amplamente debatidas nos Seminários de Desenvolvimento da Atuação Transformadora do Promotor de Justiça da Infância e da 
Juventude, realizados no ano de 2005 pelo CAO das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, e nas Audiências Públicas realizadas em Campinas 
e São José do Rio Preto. Nos seminários, teve relevo a importância da intervenção informadora e orientadora dos Promotores de Justiça junto às Prefeituras 
e Comunidade, no sentido de que o adolescente autor de ato infracional deve receber as medidas sócio-educativas em sua região, seja por imperativo legal, 
seja pela maior potencialidade de resultados positivos quando assim é. 
A corroborar as necessidades contidas nas metas, informações oferecidas pela FEBEM-SP:  
 
 
 
TOTAL DE ADOLESCENTES POR MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS   
Programa   Artigo    nº  

adolescentes  
Atend.Inicial   175   21  
Internação Provisoria   108   918  
Internação    122   5474  
Semiliberdade   120   344  
Privados de Liberdade    6757  
Liberdade Assistida 
(direto +Indireto)  118   12175  
Prestação Serv. A Comunidade 117   2671  
Liberdade Assistida     14846  
Total Geral      21603  
    
Região     Medidas de Privação de Liberdade  
    Atend. Inicial Int.Provisória Internação 
ARAÇATUBA      12 125 
ARARAQUARA/CENTRAL  1  25 105 
BARRETOS       4          36 
BAURU       14 112 
CAMPINAS    1  114 650 
FRANCA      9 100 
MARÍLIA      6 138 
METROPOLITANA   3  167 892 
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OUTROS ESTADOS   1  3 17 
PRESIDENTE PRUDENTE    2 88 
REGISTRO      1 49 
RIBEIRÃO PRETO     44 241 
SANTOS      58 411 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO    10 125 
SÃO PAULO    14  346 1725 
SOROCABA      48 381 
VALE DO PARAIBA     51 277 
(em branco)     1   4    2 
Total Global    21  918 5474 
* obs. Os dados de liberdade assistida refere-se ao mês de outubro/05  
    
 
           
 
 
                                  
                                       

DIVISÃO UNIDADE 
ARTIGO ECA 
PROGRAMA 

REGIÃO SEXO FAIXA ETÁRIA 
GRAU 
INFRACIONAL 

VIVÊNCIA 
INSTITUCIONAL 

CAPACIDADE 

BRÁS 

U.A.I - Jaguari 
Artigo 175  
Atend. Inicial  

CENTRO/SP M 
12 a 20 anos e 11 
meses 

Médio/ Grave 
Primário/ 
Reincidente 

96 

UIP-Itaparica 
(UIP -6) 

Artigo 108 
Intern.Provisória 

CENTRO/SP M 
14 a 20anos e 
11meses  

Grave Primário 170 

UIP-Rio Paraná 
(UIP -7) 

Artigo 108 
Intern.Provisória 

CENTRO/SP M 
14 a 15anos e 
11meses 

Médio 
Primário/ 
Reincidente  

110 
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UIP-Juquiá  
(UIP -8) 

Artigo 108 
Intern.Provisória 

CENTRO/SP M 16 a 18anos Médio 
Primário/ 
Reincidente 

110 

UIP-Rio Turiassu 
(UIP -9) 

Artigo 108 
Intern.Provisória 

CENTRO/SP M 
14 a 20anos e 
11meses  

Grave Primário 170 

UI- Rio Sena  
(UI -34) 

Artigo 122 
Internação 

CENTRO/SP M 
14 a 16anos e 
11meses 

Grave Primário 140 

UI- Rio São 
Francisco  
(UI -35) 

Artigo 122 
Internação 

CENTRO/SP M Acima de 16 anos Grave Primário 130 

UI- Rio Tâmisa  
(UI -36) 

Artigo 122 
Internação 

CENTRO/SP M 
15 a 17anos e 
11meses 

Médio/Grave Primário 130 

TATUAPE 

UI-Palmeira  
(UE-1) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
16 a 17anos e 11 
meses 

Grave Primário 130 

UI-José Carlos 
Pace  
(UE-2) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
Acima de 17 anos e 
6 meses 

Grave Primário 74 

UI-Cerejeira  
(UE-4) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
16 a 18anos e 11 
meses 

Grave Reincidente 70 

UI-Seringueira 
(UE-05) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
16 a 18anos e 11 
meses 

Grave Primário 

60 

Médio Reincidente 
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UI-Marfim 
(UE-7) (fechada) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
12 a 14anos e 11 
meses 

Médio/Grave 
Primário/ 
Reincidente 

100 

UI-Paranapanema  
(UE-9) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M Acima de 16anos Médio/Grave Primário 60 

UI-Casa do Atleta  
(UI-10) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
15 a 17anos e 11 
meses 

Médio/Grave Primário 80 

TATUAPE 

UI-Ruy Toledo 
Joele 
(UE-12) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 17anos e 6 meses Grave Primário 120 

Ayrton Senna da 
Silva 
(UE-13) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
14 a 18 anos e 11 
meses 

Médio Reincidente 100 

UI-Mogno 
(UI-14) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M Acima 17 anos Grave Primário 60 

UI-Mangueira 
(UE-15) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M Acima 16anos Médio Reincidente 45 

UI-Parnaíba 
(UI-16) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M Acima 16anos Médio/Grave Primário 90 

UI-Eucalípto 
( UI-17)  

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M Acima 17 anos Grave Primário 48 

UI-Araucaria 
(UE-19) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
16 a 17 anos e 11 
meses 

Grave Primário 68 
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UI-Mané Garrincha 
(UE-20) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
14 a 16anos e 11 
meses 

Médio/Grave Primário 90 

UI-Rio Grande 
(UE-23) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
16 a 17 anos e 11 
meses 

Grave Primário 75 

UI-Tom Jobim  
(UI-33) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
14 a 16 anos e 11 
meses 

Médio/Grave Primário 70 

UI-Sergio Vieira de 
Mello 
(UI-39) 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
16 a 18anos e 11 
meses 

Grave Primário 150 

FRANCO DA 
ROCHA 

UI-Jacarandá 
(UE-21) 

Artigo 122 
Internação 

GRANDE 
NORTE/SP 

M 
12 a 14anos e 
11meses  

Médio/Grave 
Primário/ 
Reincidente 

80 

UI-Rio Negro  
(UE-25) 

Artigo 122 
Internação 

GRANDE 
NORTE/SP 

M 
14 a 16anos e 
11meses  

Grave Primário 80 

UI-Tapajós  
(UE-29) 

Artigo 122 
Internação 

GRANDE 
NORTE/SP 

M 
16 a 18anos e 11 
meses  

Médio/Grave Primário 80 

Internato 
Franco da Rocha  

Artigo 122 
Internação 

GRANDE 
NORTE/SP 

M Acima de 16anos Grave Primário  40 

RAPOSO 
TAVARES 

UI-Ipê  
(UE-22) 

Artigo 122 
Internação 

OESTE/SP M 
14 a 16anos e 
11meses 

Médio Primário  92 

UI-Nogueira  
(UE-27) 

Artigo 122 
Internação 

OESTE/SP M 
14 a 16anos e 
11meses 

Grave Primário 96 
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UI-Jatobá  
(UE-28) 

Artigo 122 
Internação 

OESTE/SP M 
14 a 16anos e 
11meses 

Grave Primário 76 

UI-Aroeira 
(UI-37) 

Artigo 122 
Internação 

OESTE/SP M 
15 a 18 anos e 11 
meses 

Grave Reincidente 100 

UI-Cedro 
(UI-38) 

Artigo 122 
Internação 

OESTE/SP M 14 a 18 anos Grave Primário 150 

INTERNATOS 

Internato 
Encosta Norte 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
14 a 18anos e 11 
meses 

Grave Primário  60 

Internato 
Itaquaquecetuba 

Artigo 122 
Internação 

GRANDE 
LESTE/SP 

M 
14 a 18anos e 11 
meses 

Médio/Grave Primário 60 

Internato 
Vila Conceição 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
14 a 18anos e 11 
meses 

Grave Primário  60 

Internato 
Fazenda do Carmo 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP M 
14 a 18anos e 
11meses 

Grave Primário  60 

UI-Pirituba 
Artigo 122 
Internação 

NORTE/SP M 
14 a 18anos e 11 
meses 

Médio  
Grave 

Primário 72 

INTERIOR 

UIP-Araçatuba 
Artigo 108  
Intern. Provisória 

ARAÇATUBA/SP M 
12 a 17anos e 
11meses 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-Araçatuba 
Artigo 122 
Internação 

48 
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UAI -São Carlos 
Artigo 175  
Atend. Inicial 

ARARAQUARA/SP M a partir de 12anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

2 

UIP-São Carlos 
Artigo 108  
Intern. Provisória 

6 

UIP-Araraquara 
Artigo 108  
Intern. Provisória 

ARARAQUARA/SP M 12 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-Araraquara 
Artigo 122 
Internação 

48 

UIP-Bauru 
Artigo 108  
Intern. Provisória 

BAURU/SP 

M 12 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-Bauru 
Artigo 122 
Internação 

48 

UI-Rio Dourado- 
Mod.A/B 

Artigo 122 
Internação 

M 
14 a 21 anos 
incompletos 

Médio 
Grave 

Primário 60 

UI-Rio Dourado- 
Mod.C/D 

Reincidente 60 

UI-Vitoria Régia 
Artigo 122 
Internação 

M 12 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 72 

UIP-Amazonas 
(UAP-5) 

Artigo 108  
Intern. Provisória 

CAMPINAS/SP M 12 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

44 
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INTERIOR 

Internato Jequitibá 
(UNIPAI) 

Artigo 122 
Internação 

CAMPINAS/SP M 12 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

72 

UAI- Americana 
Artigo 175  
Atendimentos 
Inicial 

CAMPINAS/SP M a partir de 12anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

2 

UIP-Americana 
Artigo 108  
Intern. Provisória 

8 

UIP-Marilia 
Artigo 108  
Intern. Provisória 

MARILIA/SP M 12 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI- Marilia 
Artigo 122 
Internação 

48 

UIP-Grandes Lagos 
(UAP-S.J.R.Preto) 

Artigo 108  
Intern. Provisória 

SÃO JOSE DO RIO 
PRETO/SP 

M 12 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-Grandes Lagos 
(UE- S.J.R. Preto) 

Artigo 122 
Internação 

48 

UIP-Sorocaba 
Artigo 108  
Intern. Provisória 

SOROCABA/SP 

M 12 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-Sorocaba 
Artigo 122 
Internação 

72 

UI-Três Rios-
Mod.A/B 

Artigo 122 
Internação 

M 14 a 21 incompletos 
Médio 
Grave 

Primário 60 
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UI-Três Rios-
Mod.C/D 

Reincidente 60 

UI-Rio Novo 
Artigo 122 
Internação 

M 12 a 18 incompletos 
Médio 
Grave 

Primário 72 

UIP-Guarujá 
Artigo 108  
Intern. Provisória 

SANTOS/SP M 12 a 16anos 
Médio 
Grave 

Primário 

24 

UI-Guarujá 
Artigo 122 
Internação 

48 

UIP-São Vicente 
Artigo 108  
Intern. Provisória 

SÃO VICENTE/SP M 14 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

24 

UI-São Vicente 
Artigo 122 
Internação 

72 

UE-Tupi Paulista 
(emergencial) 

Artigo 122 
Internação 

PRESIDENTE 
PRUDENTE 

M 18 A 20 e 11meses n/tem n/tem 700 

CSE-TAMOIOS 

Artigo 108  
Intern. Provisória 

VALE DO PARAIBA M 
12 a 18anos 
excep. Até 21anos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

32 

Artigo 122 
Internação 

64 

VILA MARIA 
UI-Adoniran 
Barbosa 

Artigo 122 
Internação 

NORTE/SP M 14 a 18 anos Grave Reincidente 96 
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UIP- Tietê 
Artigo 108 
Intern.Provisoria 

NORTE/SP M Acima de 17anos Grave Reincidente 

30 

UI-Tietê 
Artigo 122 
Internação 

90 

UI-Abaete 
Artigo 122 
Internação 

NORTE/SP M 16 a 20 e 11 meses Grave Primário 150 

UI-Uirapuru 
Artigo 122 
Internação 

NORTE/SP M 14 a 18 anos Grave Reincidente 150 

REG.RIBEIRÃO 
PRETO 

UIP-Ouro Verde  
Artigo 108  
Intern. Provisória 

RIBEIRÃO 
PRETO/SP 

M 
12 a 21 anos 
imcompletos 

Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

83 

UI-Ribeirão Preto 
(UE-3) 

Artigo 122 
Internação 

M 12 a 21 incompletos 
Médio 
Grave 

Reincidente 120 

UI-Rio Pardo - 
Mod.A 

Artigo 122  
Internação 

M 
12 a 16 anos e 6 
meses 

Médio 
Grave 

Primário 48 

UI-Rio Pardo - 
Mod.B 

Artigo 122 
Internação 

M 
15 anos e 6 meses a 
21 anos incompletos 

Médio 
Grave 

Primário 48 

UIP-Sertãozinho 
Artigo 108  
Intern. Provisória 

M 
12 a 16 anos e 6 
meses 

Médio 
Grave 

Primário 

24 

UI-Sertãozinho 
Artigo 122 
Internação 

48 
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ATEND.FEMININO 

UIP-3 Chiquinha 
Gonzaga 

Artigo 108 Intern. 
Provisória 

LESTE/SP 

F 12 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 
Reincidente 

50 

Internato Feminino 
Moóca 

Artigo 122 
Internação 

F 14 a 18anos Grave Primário 60 

Casa das Mães 
Maria Clara 
Machado 

Artigo 122 
Internação 

LESTE/SP F 12 a 18anos 
Médio 
Grave  

Primário 
Reincidente 

12 

Internato Parada de 
Taipas 

Artigo 122 
Internação 

NORTE/SP F 
12 a 17anos e 
11meses 

Médio 
Primário 
Reincidente 

60 

USF- Casa 
Comunitária 
Azaléia (USF-CR 
Aclimação) 

Artigo 120 
Semiliberdade 

LESTE/SP 

F 12 a 18anos 
Médio 
Grave  

Primário 
Reincidente 

16 

USF- Casa 
Comunitária Tulipa 
(USF-CC Sossia) 

Artigo 120 
Semiliberdade 

LESTE/SP 

F 12 a 18anos 
Médio 
Grave  

Primário 
Reincidente 

16 

USF-Casa 
Comunitária 
Miosótis ((USF-CC 
Mooca) 

Artigo 120 
Semiliberdade 

LESTE/SP 

F 12 a 18anos 
Médio 
Grave  

Primário 
Reincidente 

16 

SEM.TERIOR US Mogi Mirim 
Artigo 120 
Semiliberdade 

CAMPINAS/SP M   
Primário 
Reincidente 

15 

SEMILIBERDADE 
CAPITAL E G.SP 

USI 
Artigo 120 
Semiliberdade 

LESTE/SP M 16 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 120 
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USP  
Artigo 120 
Semiliberdade 

CENTRO/SP M 16 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

60 

US-Brás 
Artigo 120 
Semiliberdade 

CENTRO/SP M 
12 a 15anos e 
11meses 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

80 

CCRL- Sabará 
Artigo 120 
Semiliberdade 

LESTE/SP M 
12 a 15anos e 
11meses 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

12 

SEMILIBERDADE 
CAPITAL E G.SP 

CCRL Umbó  
(Direção) 

Artigo 120 
Semiliberdade 

LESTE/SP M 16 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 

CCRL Uraí 
Artigo 120 
Semiliberdade 

LESTE/SP M 16 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 

CCRL Araxá 
Artigo 120 
Semiliberdade 

LESTE/SP M 16 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 

CCRN -Mandaqui  
(Direção) 

Artigo 120 
Semiliberdade 

NORTE/SP M 16 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

16 

CCRN -Zunkeller 
Artigo 120 
Semiliberdade 

NORTE/SP M 
12 a 15anos e 11 
meses 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

15 

CCRS Pitangueiras  
Artigo 120 
Semiliberdade 

SUL/SP M 
12 a 15anos e 11 
meses 

Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 

CCRS Jacirendi 
Artigo 120 
Semiliberdade 

SUL/SP M 16 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 



 
                 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 
Página 20 de 33 

CCRS Araré 
Artigo 120 
Semiliberdade 

SUL/SP M 16 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário  
Reincidente 

14 

CCRS Guararema 
(Direção) 

Artigo 120 
Semiliberdade 

SUL/SP M 16 a 18anos 
Médio 
Grave 

Primário 

12 

EE.P-Hipodrómo  
Gestão 
Compartilhada 

Artigo 120 
Semiliberdade 

LESTE/SP M 
14 a 18 anos 
(excepcionalmente 
até 21 anos 

Médio 
Grave 

Primário 200 

 
 
2) Educação: 
a) zelar pela inclusão das crianças em creche e pré-escola; 
Questão que mereceu amplo debate em várias Audiências Públicas (Bauru, São Paulo, São José do Rio Preto e Santos) foi a necessidade de abertura de 
vagas em creches e pré-escolas. Esta postura esta referendada pelas informações colacionadas abaixo, que apontam para a efetiva necessidade de 
incrementar a oferta.  

Taxa de Atendimento em Creche e Pré-Escola    

Estado de São Paulo      

2000-05       

       

Ano 
Creche  Pré-Escola 

Total Particular Pública Total Particular Pública 

2000 10,11 4,47 5,64 60,31 10,10 50,21 

2001 10,68 4,96 5,73 63,84 11,47 52,37 

2002 11,43 5,42 6,02 66,99 12,40 54,59 

2003 13,28 6,16 7,12 69,04 13,14 55,91 

2004 14,84 6,75 8,09 71,90 13,72 58,18 

2005 (1) 15,20 7,29 7,91 72,88 14,14 58,74 

Fonte: Ministério da Educação/INEP; Secretaria da Educação do Estado de São Paulo/ CIE. 

(1) Dados preliminares.     
      



 
                 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 
Página 21 de 33 

Somam-se as iniciativas judiciais e extrajudiciais dos colegas para inclusão de crianças em creche e pré-escola – em grande número –, a demonstrar a 
importância desta meta. No mesmo sentido, as conclusões dos colegas nos já referidos Seminários.  
b) auxiliar no combate da evasão escolar e na melhoria da qualidade do ensino fundamental;  
A elevadíssima importância de nossas crianças e adolescentes receberem ensino fundamental de qualidade justifica, por si mesma, a meta em questão.  
 
3) Políticas Públicas: 
a) trabalhar pela implementação de programas de apoio financeiro e social às famílias com crianças em situação de risco, em especial com risco de quebra 
da convivência familiar; 
b) buscar assegurar o atendimento de crianças e adolescentes com problemas de drogadição na rede pública de saúde; 
 
4) Adotar ações voltadas à melhoria do atendimento em abrigos e agilização dos processos de crianças abrigadas. 
Outras questões, que receberam atenção da população e acabaram incorporadas ao Plano Geral de Atuação, foram a necessidade de apoio social às 
famílias com crianças em situação de risco de quebra da convivência familiar, abordada em Campinas, e a necessidade de assistir, na rede pública de 
saúde, as crianças e adolescentes com transtorno de drogadição, surgida em Santos. Em Osasco foi observada a necessidade de melhorar o atendimento e 
agilizar os processos de crianças abrigadas, o que também foi incorporado. 
 
Tais questões também foram consideradas prioritárias pelos colegas que participaram dos Seminários promovidos no ano de 2005 pelo CAO da Infância.  
Quanto às metas 3-a) e 4, é de ver que estão inter-relacionadas, dizendo ambas com a efetivação da garantia constitucional de convivência familiar.  
Veja-se que número bastante expressivo de abrigamentos decorre da carência econômica das famílias naturais; e que o ECA, no seu artigo 23 (c.c. o art. 
101, II e IV), comanda a criação de programa oficial de auxílio específico para famílias na situação referida na meta 3-a). Tais programas praticamente 
inexistem, nas esferas municipais, estadual e federal. Se existissem, parte bastante expressiva dos abrigamentos de crianças e adolescentes seriam 
evitados, preservando-se a convivência com a família natural ou com a família biológica ampliada (avós, tios, etc.). 
 
Estudo realizado em 2003 pela Prefeitura de São Paulo constatou que 26% das crianças e adolescentes foram abrigados em razão de "dificuldade 
econômica e falta de condição familiar". E que em 33% dos casos, a causa de abrigamento era "negligência/abandono"; sendo certo que boa parte deste 
percentual também deita fundas raízes na carência econômica. Doutro lado, é de ver que 58,2 % dos abrigados estavam incluídos na categoria "com família 
e com vínculo", configurando grupo não passível de colocação em família substitua. E também que 83,5% dos abrigados na Capital contavam mais de 4 
anos de idade, sendo, pois, crianças ou adolescentes de difícil colocação em adoção, pela ausência de pretendentes, ainda que configurasse grupo passível 
de colocação em família substituta. 
 
Daí a imperiosa necessidade de implementação dos programas referidos na meta 3-a) e efetivação da meta 4 (para assegurar desabrigamento para família 
biológica ou colocação em família substituta sem vínculos com a criança), para efetivação do direito de convivência familiar. 
Abaixo, alguns gráficos e tabelas contidos na obra já referida:  
 
Veja-se, também, dados relacionados com a meta 3-b): 
Alunos do Ensino Fundamental e Médio das Redes Municipal e Estadual que Fizeram Uso de Qualquer Droga (1), segundo Tipo de Droga 
Município de São Paulo    
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1997-2004     
    Em porcentagem 
Tipo de Droga   Uso na Vida   Uso Freqüente 
    1997 2004   1997 2004 
TOTAL (2)   19,0 23,1   2,4 3,1 
Solvente   10,9 16,2   0,8 1,2 
Maconha   6,4 6,6   0,9 1,2 
Anfetamínicos   2,0 3,2   0,3 0,5 
Ansiolíticos   2,0 2,9   0,2 0,2 
Cocaína   1,8 1,7   0,3 0,2 
Fonte: Universidade Federal de São Paulo -Unifesp/Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas – Cebrid. 
Nota: Considerou-se uso na vida quando a pessoa fez uso de qualquer droga psicotrópica pelo menos uma vez na vida e uso frequente quando utilizou seis 
ou mais vezes nos trinta dias que antecederam a pesquisa. 
(1) Exceto álcool e tabaco.    
(2) Inclui outros tipos de droga como crack, anticolinérgicos, barbitúricos, opiáceos, xaropes, alucinógenos, orexígenos, energéticos e 
esteóides/anabolizantes. 
Ref. Bib.: Galduróz, J. C. F.et all. V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da 
Rede Pública de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras – 2004. São Paulo, Cebrid, 2005. 
 
Alunos do Ensino Fundamental e Médio das Redes Municipal e Estadual que Fizeram Uso de Qualquer Droga (1), segundo Tipo de Uso 
    
Município de São Paulo     
2004     
         Em porcentagem  
Tipos de Usos      Grupos de Idade    
   10 a 12 anos   13 a 15 anos    16 a 18 anos   Maior de 18 anos 
Uso na vida  16,4    22,3    27,1    29,1 
Uso no ano  13,4    18,9    23,7    23,8 
Uso no mês  9,5    13,2    17,9    11,5 
Uso frequente  1,9    2,8    4,1    4,9 
Uso pesado  1,4    2,2    2,6    2,4 
Fonte: Universidade Federal de São Paulo -Unifesp/Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas – Cebrid.     
Nota: Considerou-se uso na vida quando a pessoa fez uso de qualquer droga psicotrópica pelo menos uma vez na vida; uso no ano, quando utilizou pelo 
menos uma vez nos doze meses que antecederam a pesquisa; uso no mês, quando utilizou pelo menos uma vez nos 30 dias que antecederam a pesquisa; 
uso frequente quando utilizou seis ou mais vezes nos trinta dias que antecederam a pesquisa e uso pesado, quando utilizou vinte ou mais vezes nos trinta 
dias que antecederam a pesquisa.     
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(1) Inclui maconha, cocaína, crack, anfetamínicos, solventes, ansiolíticos,anticolinérgicos, barbitúricos, opiáceos, xaropes, alucinógenos, orexígenos, 
energéticos e esteóides/anabolizantes. Exclui alcool e tabaco.     
Ref. Bib.: Galduróz, J. C. F.et all. V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da 
Rede Pública de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras – 2004. São Paulo, Cebrid, 2005.     
 
IV - ÁREA DA CIDADANIA  
1. Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, buscando-se combater: 
a. o uso irregular de verbas públicas; 
b. a burla ao princípio da licitação e aos métodos que viciam o caráter competitivo do certame; 
c. a violação do princípio do concurso público, a criação indiscriminada de cargos de confiança e o nepotismo; 
d. a irresponsabilidade fiscal. 
A defesa do erário e da probidade administrativa, exercida principalmente pelas Promotorias de Justiça da Cidadania, por força das disposições contidas na 
regra do art. 295, IX, da Lei Complementar estadual nº 734/93, tem se constituído num dos fulcros da atuação do Ministério Público na proteção do 
patrimônio público. Trata-se de atividade que concentra os esforços institucionais para reduzir, no âmbito do Estado, condutas ofensivas aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consagrados com norteadores da Administração Pública pela norma do art. 37, caput, da 
Constituição Federal. 
Tais esforços contemplam o combate permanente a práticas que vulneram o interesse público, podendo-se mencionar, como exemplos de condutas funestas 
que exigirão constante vigilância do Parquet, a burla ao princípio do concurso público, a criação indiscriminada de cargos de confiança e o nepotismo, o uso 
irregular de verbas públicas, gastos indevidos, irregularidades na administração dos bens públicos, as fraudes nas desapropriações, as remunerações 
recebidas a maior por agentes públicos, o descumprimento dos princípios administrativos pelos agentes públicos, a burla ao princípio da licitação e aos 
métodos que viciam o caráter competitivo do certame (tais como o superfaturamento, a cartelização, o fracionamento do objeto, os aditamentos fraudulentos, 
a dispensa e a inexigibilidade indevidas e o desrespeito aos termos contratuais), o enriquecimento ilícito e a irresponsabilidade fiscal.  
 
2.Medidas voltadas para a eficiência e a qualidade dos serviços públicos prestados à população. 
Cumpre às Promotorias de Justiça da Cidadania, no Estado de São Paulo, ex vi do que estatui a norma do art. 295, IX, da Lei Complementar estadual nº 
734/93, agir para que se garanta o efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nas Constituições 
Federal e Estadual. Essa atividade abrange um permanente controle da qualidade dos serviços públicos prestados à população, visando-se ao atendimento 
das necessidades básicas relativas, sobretudo, à educação, à saúde, ao transporte, à habitação, ao trabalho, à segurança, à cultura e ao lazer, vistas como 
parcelas indissociáveis do processo de construção de uma verdadeira cidadania.  
 
3.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. à implementação de metodologia que aperfeiçoe a cooperação técnica e operacional com os órgãos gestores da saúde no campo dos transplantes de 
órgãos. 
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Dentre os serviços públicos cuja prestação e qualidade devem ser assegurados à população destacam-se, para as Promotorias de Justiça da Cidadania, 
aqueles relacionados à prevenção, à proteção e à recuperação da saúde, mormente quando se têm em vista indicadores que revelam uma qualidade de vida 
ainda muito abaixo dos padrões mínimos de dignidade. 
Apenas para exemplificar esse quadro, tome-se, como referência, o coeficiente de mortalidade infantil, um dos melhores medidores das condições de vida, 
visto que a sua redução depende de múltiplas medidas, que abrangem não apenas a qualidade dos serviços de saúde, mas também providências relativas à 
educação, à habitação e ao saneamento básico, dentre outras necessidades da população. 
No Estado de São Paulo, o coeficiente de mortalidade infantil, no ano de 2004, foi de 14,25 para cada mil crianças nascidas vivas (consoante informação 
disponível na Internet, contida na página http://www.seade.gov.br/produtos/mortinf2004/apresenta_mortinf.pdf), número ainda elevado, considerando-se que, 
para a Organização Mundial da Saúde, são aceitáveis coeficientes de até 10 mortes para cada mil crianças nascidas vivas. 
Não se deve desconsiderar, ademais, o volume de recursos públicos destinados a ações e serviços de saúde (vide tabela abaixo), a exigir atenção do 
Ministério Público no que concerne à sua correta aplicação, tendo-se em vista, em especial, as disposições da Lei nacional nº 8.080/90, que disciplina o 
Sistema Único de Saúde.  
 
SAÚDE: RECURSOS FINANCEIROS 
      
Estimativa de Despesa Pública com Ações e Serviços Públicos de Saúde Financiados com Recursos Próprios, segundo Esfera de Governo   
     
Brasil e Estado de São Paulo       
2002       
Esfera de 
Governo Brasil   São Paulo   
       
 Despesa (em mil reais correntes) % Despesa por Habitante Despesa (em mil reais correntes) % Despesa por 
Habitante 
       
TOTAL  46.595.302   100,00  267,71   11.792.008    100,00  308,87 
Federal  24.736.843    53,09  141,69     4.298.935     36,46  112,60 
Estadual 10.163.707    21,81   58,22   3.513.568     29,80   92,03 
Municipal (1) 11.694.752    25,10   67,80   3.979.505     33,75  104,24 
Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE/DES/ Coordenação Geral de Orçamento e Finanças SPO-
SE/Fundo Nacional de Saúde - FNS (Despesa Federal)/ Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops (Despesa Estadual e 
Municipal).       
(1) Estimativa realizada com base em dados dos municípios que responderam o Siops até setembro de 2003. O painel é composto de 4.407 municípios (80% 
do total), que abrigam 90% da população total.       
Nota: Excluem-se, nas três esferas de governo, aposentadorias e pensões (inativos), clientelas fechadas e, no âmbito federal, o Fundo de Erradicação e 
Combate à Pobreza. A soma das parcelas pode não coincidir com o total, em função de arredondamentos efetuados nos dados parciais.  
(extraído da página http://www.seade.gov.br/produtos/anuario/index.php)       
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4. Medidas que promovam a inclusão social, notadamente as que se voltam para: 
a. a garantia de acesso à educação em todos os níveis; 
b. a garantia de acesso a transporte público seguro e de qualidade; 
c. a erradicação da pobreza e da marginalização; 
d. a redução das desigualdades sociais e regionais; 
e. o combate a todas as formas de preconceito e discriminação. 
O conceito de exclusão social abrange não somente a idéia da penúria econômica, mas alcança todos os segmentos sociais que, de algum modo, sofrem 
algum tipo de cerceamento a exercício de direitos; no preciso magistério de Aldaíza Sposati, a idéia de exclusão social "estende a noção de capacidade 
aquisitiva relacionada à pobreza a outras condições atitudinais, comportamentais que não se referem tão só à capacidade de não retenção de bens. 
Conseqüentemente, pobre é o que não tem, enquanto o excluído pode ser o que tem sexo feminino, cor negra, opção homossexual, é velho etc. A exclusão 
alcança valores culturais, discriminações. Isto não significa que o pobre não possa ser discriminado por ser pobre, mas que a exclusão inclui até mesmo o 
abandono, a perda de vínculos, o esgarçamento das relações de convívio, que necessariamente não passam pela pobreza." (In Exclusão social abaixo da 
linha do Equador. Exposição foi originalmente apresentada no Seminário Exclusão Social, realizado na PUC/SP, em 23/04/98, com os professores Sergé 
Paugam, do Institut National de la Statistique et des Études Économiques – França e Lúcio Kowarick, da USP. Disponível na Internet na página 
www.dpi.inpe.br/geopro/exclusao/exclusao.pdf). 
Por outro lado, adota-se, aqui, o entendimento de que a ordem jurídica cuja tutela incumbe ao Ministério Público é aquela que serve ao cumprimento dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, delineados pela norma do art. 3º da Constituição Federal: a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e 
a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
Impõe-se, portanto, para o Ministério Público o dever inarredável de agir, no seu âmbito de atribuições, para que esses objetivos sejam atingidos.  
 
 
5.Medidas no âmbito da justiça eleitoral: 
a. que garantam a lisura dos pleitos; 
b. que tutelem a intangibilidade da vontade do eleitor; 
c. que garantam a efetiva fiscalização da prestação de contas das campanhas eleitorais. 
Como parte das atividades que incumbem ao Ministério Público e que são acompanhadas pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 
Cidadania, têm-se aquelas afetas ao campo da Justiça Eleitoral. Trata-se de atribuição da maior relevância para a consolidação da democracia em nosso 
País, cujo escopo é o de garantir que a vontade popular seja respeitada e que as decisões expressas pelo exercício do voto sejam plenamente cumpridas. 
A dinâmica dos fatos em nossa História recente está a apontar a necessidade de se aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e controle do financiamento 
das campanhas políticas, assegurando-se a lisura e o equilíbrio entre forças políticas na difusão de idéias e no debate de propostas. 
O Ministério Público, ao exercer a atividade fiscalizatória que a legislação eleitoral lhe atribui, cumpre papel de inegável importância para o aperfeiçoamento 
das instituições democráticas; por isso mesmo, cabe-lhe preparar-se cada vez mais para desempenhar suas tarefas no âmbito da Justiça Eleitoral com a 
segurança e a eficácia desejáveis.  
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V – ÁREA CÍVEL 
1. Cível Geral  
a. Estimular a propositura de medidas judiciais cabíveis para representação adequada de pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos, de forma a 
permitir o acesso destes a direitos sociais e individuais garantidos legalmente.  
Imperiosa a fixação de prioridade na defesa dessas pessoas marginalizadas, que não têm voz e nem organização e por isso acabam sendo objeto de 
exploração e de todo tipo de maus tratos, vítimas ora do Estado, que não lhes dá a necessária assistência, ora da família ou de agentes inescrupulosos, que 
os abandonam em estabelecimentos insalubres ou os mantêm em condições desumanas, não raro para usufruir de seus bens e/ou benefícios pagos pela 
Previdência.  
b. Dar cumprimento e ênfase às questões relacionadas ao artigo 50 do CCB, ou seja, aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica para 
salvaguarda da economia pública.  
O Ministério Público deve estar sempre atento ao interesse social e não deve aceitar que agentes de má-fé se escondam atrás de empresas de fachada para 
lesar a economia popular. O instrumento legal expresso no artigo 50 do Código Civil Brasileiro, que consolidou e ampliou os mecanismos de 
desconsideração da personalidade jurídica desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência e já contemplados em normas especiais anteriores, deve ser 
amplamente acionado.  
 
2. Área de Fundações  
a. Estender a atuação do PJ na fiscalização de fundações públicas, OSCIPs, Organizações Sociais, Associações com repercussão social e todas as 
entidades subvencionadas pelo poder público, ou que captem recursos junto ao público. 
Segundo levantamento do IBGE ("As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil – 2002". IBGE, Gerência do Cadastro Geral de 
Empresas - Rio de Janeiro, IBGE, 2004) existiam no Brasil, em 2002, 275.895 fundações privadas e associações sem fins lucrativos. Desse total, 21,22% 
tinham sede no Estado de São Paulo (58.557). Excluídas as fundações, que representam a menor parte desse número e já são veladas pelo Ministério 
Público, e outras associações voltadas exclusivamente para os interesses de seus associados, resta ainda um expressivo universo de entidades (ONGs, 
Organizações Sociais, OSCIPs, etc) ainda pouco conhecido, mas que de forma crescente, seja por sua atuação em áreas sociais e de interesse público, seja 
pela captação de recursos da população, estão a merecer uma maior atenção ministerial a fim de se prevenir desvios de finalidade e atentados contra a 
economia popular.  
 
3. Área de Registros Públicos  
a. Fiscalizar o uso do registro civil tardio, em especial quando envolva pessoa idosa ou com deficiência em entidade asilar ou equivalente.  
Necessária especial atenção quando surgem pedidos de registro tardio de idosos ou portadores de deficiência uma vez que tais pedidos podem ser 
reveladores da prática criminosa de agentes que se valem dos hipossuficientes para obter, em nome deles, o pagamento de benefícios previdenciários e/ou 
assistenciais.  
b. Estimular a regularização fundiária.  
A correta identificação dos assentos imobiliários é razão de segurança jurídica e inibidora de fraudes e abusos patrimoniais, o que acaba por contribuir para a 
solução mais célere de conflitos agrários e se constitui em fator de proteção ao patrimônio público. Daí a necessidade de que o Ministério Público atue de 
forma a acompanhar a regularização das matrículas imobiliárias, especialmente no que se refere à implantação da descrição georreferenciada de que trata o 
Decreto nº 4.449/02.  
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4. Área de Falências, Concordatas ou Recuperação de Empresas, Liquidação Extrajudicial e Insolvência Civil  
a. Estimular a propositura de ações civis de responsabilidade de administradores e revocatória falencial.  
A nova lei de falências colocou nas mãos do Ministério Público importantes instrumentos para combate à fraude no meio empresarial, dando-lhe legitimidade 
para a propositura de ações civis de responsabilidade de administradores e de revocatórias falenciais. Necessário, pois, especial ênfase em tais 
instrumentos para que o Promotor de Justiça desempenhe um papel mais ativo na solução da crise da empresa, sempre no cumprimento do princípio 
constitucional de função social da propriedade.  
 
5. Área da Família e Sucessões  
a. Incentivar o poder público à facilitação da conversão de uniões estáveis em casamento, por meio de mutirões e outras formas de barateamento dos atos 
registrários e adotar formas de orientação à sociedade acerca das diferenças entre união estável e casamento no plano jurídico, no sentido de fazer do MP 
participante no cumprimento do texto do artigo 226, § 3º, da CF.  
Um dos principais e notórios motivos para um número menor de casamentos formais entre os casais é o alto custo dessa formalização. O Ministério Público 
deve atuar para que esse custo não se torne um empecilho à implementação da norma constitucional que prevê a facilitação da conversão da união estável 
em casamento, sendo uma das formas o incentivo aos mutirões.  
 
6. Área da Pessoa Portadora de Deficiência  
a. Exigir intérpretes de LIBRAS nas repartições públicas (delegacias, hospitais, postos de saúde, repartições públicas etc) e locais privados de acesso 
público (shoppings centers e instituições financeiras, por exemplo), bem como implantar atuação para estimular a inclusão social de pessoas com deficiência 
auditiva na área educacional, com a imposição da adoção da linguagem de sinais nas escolas públicas. 
Um dos problemas mais sentidos no serviço público e nos locais de atendimento ao público em geral é a quase total ausência de funcionários treinados para 
o atendimento de pessoas com deficiência e esse problema se torna especialmente grave quando se cuida de pessoas com deficiência de fala que 
seguidamente são impedidas de exercerem seus direitos simplesmente por não terem quem os entenda. Esta questão foi amplamente discutida nas 
Audiências Públicas de Santos, Santo André e São Paulo.  
b. Incentivar a adoção de medidas extrajudiciais pelos PJs ou, se necessário, a propositura de ACPs, inclusive no cumprimento do artigo 127, "caput", da CF, 
para que o poder público adote políticas e práticas de saúde necessárias à identificação precoce de doenças e mal-formações (cuidados e exames pré e 
neonatais, vacinações, adição de ácido fólico, teste do pezinho, etc)  
A atuação preventiva é um dos meios mais eficazes para a redução das deficiências e essa atuação se torna fundamental nas maternidades, pois o 
diagnóstico precoce de doenças e mal-formações no recém-nascido pode levar à cura ou, ao menos, à redução das seqüelas. O Poder Público deve ser 
cobrado pelo Ministério Público par que não descuide dessa área. Conforme levantamento do SEADE, havia no Estado de São Paulo, no ano de 2000, um 
total de 8,7 % (oito vírgula sete por cento) de domicílios com presença de pessoas com deficiência (ou portadoras de necessidades especiais). O número 
impressiona e, embora dentre as causas das deficiências possam ser arroladas os acidentes e a violência urbana, sabe-se que boa parte dele decorre de 
males que poderiam ser evitados mediante a adoção de políticas preventivas de saúde. Esta meta foi proposta nas Audiências Públicas de Santos e de São 
Paulo.  
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Domicílios com Presença de Portadores de Necessidades Especiais, 
por Tipo de Dificuldade    
Estado de São Paulo   
2000   
   
Tipo de Deficiência      Nº domicílios  
        Nºs Abs. % 
   
Visual        345.509  3,3  
Auditiva       165.880  1,6  
Caminhar       395.387  3,8  
   
Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade.   
Nota: Foram considerados portadores de necessidades especiais os indivíduos com incapacidade e grande dificuldade, segundo o tipo de dificuldade 
estabelecido pelo IBGE para o Censo Demográfico. Considerou-se a presença de pelo menos um indivíduo com essas caracteristícas por domicílio. 
  
c. Incentivar a necessidade de patrocínio do MP na tutela de interesses individuais indisponíveis.  
Uma das atribuições constitucionais do Ministério Público é a defesa dos interesses individuais indisponíveis. Essa defesa deve ser especialmente 
incentivada com relação à pessoa com deficiência que muitas vezes em situação de total hipossuficiência não tem a quem recorrer senão ao Promotor de 
Justiça.  
 
7. Área do Idoso  
a. Intensificar a fiscalização nas entidades asilares, sobretudo com vistas a apurar a correta destinação de recursos dos idosos entregues a estas entidades 
e as condições de acomodação e tratamento dos acolhidos, em parceria com a vigilância sanitária.  
A área mais crítica na defesa do idoso é certamente a fiscalização das condições de acolhimento em abrigos e entidades de longa permanência, pois ali 
estão os idosos em situação de hipossuficiência. Essa atuação deve estar sempre na lista de prioridades do Ministério Público. Pesquisa Municipal Unificada 
(PMU) realizada pelo SEADE indica que no ano de 2003 havia 569 dessas unidades (abrigos, casa-lar e repúblicas) declaradas no Estado de São Paulo, 
mas há uma forte suspeita de que exista um número talvez até maior de abrigos irregulares ou clandestinos. O presente tema foi objeto de manifestação 
durante a Audiência Pública de Ribeirão Preto.  
 
Equipamentos para a População Idosa Próprios e Conveniados com a Prefeitura, segundo Porte Populacional e Tipo    
Estado de São Paulo    
2003    
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Porte populacional    Próprios  Conveniados   Total 
Abrigos (1)     97    375   472 
Até 10 mil hab.     28    44   72 
Mais de 10 até 50 mil hab.   43    159   202 
Mais de 50 até 100 mil hab.    8    57   65 
Mais de 100 mil hab.    18    115   133 
    
Casa-Lar (2)     24    55   79 
Até 10 mil hab.     10    7   17 
Mais de 10 até 50 mil hab.   10    27   37 
Mais de 50 até 100 mil hab.    2    15   17 
Mais de 100 mil hab.     2     6    8 
    
Repúblicas (3)    11     7   18 
Até 10 mil hab.     4    2    6 
Mais de 10 até 50 mil hab.   2    3    5 
Mais de 50 até 100 mil hab.   1    2    3 
Mais de 100 mil hab.    4    0    4 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada – PMU.    
Nota: Referem-se a 637 municípios que responderam esse item da pesquisa.  
(1) Abrigos para Idosos/Atendimento Integral Institucional: espaço destinado ao abrigo de idosos sem vínculo familiar ou condições de prover a própria 
subsistência.    
(2) Casa-Lar para Idosos: alternativa de moradia para pequenos grupos de idosos com limitações para realização das atividades da vida diária, com 
mobiliário adequado e pessoa habilitada para apoio.    
(3) República par Idosos: residência em sistema participativo, cedida por instituições públicas ou privada, destinada a idosos independentes, sós ou 
afastados do convívio familiar, co-financiada com recursos de aposentadoria, benefício de prestação continuada, renda mensal vitalícia e outros, podendo 
ser viabilizada em sistema de auto-gestão.    
    
b. Fiscalizar a concessão de prioridade no atendimento ao idoso, bem como as condições de sua acessibilidade aos serviços públicos e privados.  
A norma que exige prioridade precisa ser constantemente reforçada e fiscalizada em todos os locais assim como as condições de acesso aos locais públicos 
e privados, pois essas são condições primordiais para que o idoso exerça plenamente seus direitos. Este tema foi abordado na Audiência Pública de Bauru.  
 
8. Área da Saúde Pública e de Internações Involuntárias  
a. Confeccionar um banco de dados sobre hospitais públicos e privados que recebam pessoas internadas por problemas psiquiátricos, nos moldes do 
SICAP.  
Mostra-se fundamental a elaboração de um mapa da população internada nos estabelecimentos psiquiátricos para que se tenham elementos para cobrança 
do Poder Público de ações e política em defesa das pessoas portadoras de transtornos mentais. O SEADE levantou a existência, no Estado de São Paulo, 
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no ano de 2003, de 195 hospitais contratados/conveniados com o SUS contando com 18.212 leitos. Esta questão foi objeto de discussão nas Audiências 
Públicas de Sorocaba, Presidente Prudente e de São Paulo.  
 
Hospitais (1) e Leitos de Psiquiatria em Hospitais Contratados /Conveniados pelo SUS, segundo Natureza     
Estado de São Paulo     
2003     
Natureza    Hospitais   Leitos   
Estado de São Paulo   195    18.212   
Estadual    30    4.959   
Municipal    13    102   
Filantrópico    101    6.116   
Contratado    38    6.518   
Universitário    13    517   
     
Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria Executiva/Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de     
Saúde - Datasus; Fundação Seade.     
(1) Foram selecionados para apresentação apenas os hospitais que contavam com leitos de psiquiatria.     
Nota: Refere-se aos leitos contratados e conveniados pelo Sistema Único de Saúde - SUS/SP, incluindo     
Os de Unidades Mistas de Saúde.      
b. Defesa de interesses individuais indisponíveis nos transplantes de órgãos e no fornecimento de medicamentos e auxílios essenciais.  
As ações de saúde (ao lado da educação) são certamente aquelas de maior relevância para o desenvolvimento social e o Ministério Público, no seu papel de 
defensor da ordem democrática, deve ter sempre dentre as suas prioridades o acompanhamento e fiscalização da atuação do Poder Público nessa área. A 
defesa dos direitos individuais indisponíveis do idoso e da pessoa portadora de deficiência deve merecer especial atenção face às necessidades de cuidados 
específicos de saúde desses dois grupos sociais. 
De importância capital também o acompanhamento das ações preventivas de saúde pois em tais ações reside a esperança de redução de boa parte das 
causas de deficiências, decorrentes de moléstias ou má-formações (outras causas importantes são os acidentes e a violência urbana). Uma vez detectados 
precocemente pela realização de vacinações, testes e exames pré-natais alguns males podem ser evitados, curados ou minimizados.  
Lista de Espera para Transplante, com Doador Cadavérico 
       
Estado de São Paulo        
2005(1)        
        
Órgão/Tecido  Número de Pacientes - Cadastro Técnico (ativo + semi-ativo) %     
        
        
TOTAL    16.711     100,0     
Rim    7.848      47,0     
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Fígado    3.785      22,6     
Rim/pâncreas   202      1,2     
Pâncreas isolado  44      0,3     
Coração   103      0,6     
Pulmão    31      0,2     
Córnea    4.698      28,1     
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Sistema Estadual de Transplantes.        
(1) Atualizado em 03 de outubro. Atualização mensal.        
 
 
 
Proporção de Nascidos Vivos com Até Três Consultas de Pré-Natal        
Estado de São Paulo        
2002/2003/2004        
        
Anos Até Três Consultas (%)       
        
2002 7,26        
2003 6,25        
2004 5,72        
Fonte: Fundação Seade.        
 
VI – ÁREA DO CONSUMIDOR  
1) Planos de saúde – controle dos aumentos abusivos das prestações, da amplitude da cobertura e do padrão oferecidos pelas operadoras de planos de 
saúde. 
Considerando que o serviço de saúde pública não é suficiente para atender a demanda da população, um número expressivo de pessoas procura a 
assistência privada, através dos planos de saúde. 
Como os preços dessa assistência têm sofrido aumentos consideráveis, cada vez mais o consumidor se vê alijado da utilização do serviço. 
Os dados coligidos pelo instituto SEADE demonstram que o número de usuários diminuiu de 2000 a 2005 e que o grau de cobertura dos planos sofreu 
considerável queda no mesmo período. Esse fato indica os problemas que vêm sendo enfrentados pela população, que, de um lado, não recebe o 
atendimento esperado pelo serviço público e, de outro, não tem condições de custear a assistência médica privada. 
Atualmente, como apontam os dados fornecidos pelo SEADE, a grande maioria dos planos de saúde privados são coletivos, o que torna imperiosa a 
intervenção ministerial também nesta seara. A prática tem demonstrado que as operadoras de planos de saúde têm-se esquivado da contratação de planos 
individuais, porque a proteção legal dos usuários é mais facilmente identificada neste campo, mas isso não implica dizer que os coletivos não devam merecer 
o mesmo tratamento e a mesma fiscalização por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  
Fonte: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)  
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Beneficiários de planos de saúde por tipo de contratação no Estado de São Paulo (2005):  
Tipo de contratação    Beneficiários 
Novos (posteriores à lei 9656/98  15.112.306 
Individuais     1.997.625 
Coletivos     7.189.924 
Antigos (anteriores à lei 9656/98)  5924757 
Dados fornecidos pelo SEADE 
Fonte: Ministério da Saúde  
 
 
2) Serviços públicos (água, energia elétrica, telefone, transporte) – combate a práticas abusivas, controle de preços e tarifas, manutenção da qualidade e da 
segurança ao consumidor. 
As audiências públicas realizadas no interior do Estado demonstraram uma preocupação constante com a prestação dos serviços públicos, em especial os 
de telefonia, que muitos danos têm causado à população, sobretudo pela falta de atendimento adequado aos consumidores. 
A situação desses serviços tem piorado consideravelmente sobretudo a partir da privatização das empresas responsáveis. 
O mesmo problema existe nos serviços de água e energia elétrica, em que os consumidores constantemente são surpreendidos por práticas abusivas dos 
prestadores de serviço e pela má qualidade da água especificamente considerada.  
 
3. Combate aos abusos do poder financeiro – coibir o aliciamento dos consumidores para atraí-los ao chamado "crédito fácil". 
Pesquisas recentemente feitas pelo IBOPE e pela DATAPREV demonstram que a maior parte da população que se vale do chamado "crédito fácil" é a de 
baixo poder aquisitivo e de maior faixa etária, o que aponta para a hipossuficiência dessas pessoas, a merecer um cuidado especial. Mais que a 
vulnerabilidade inerente às relações de consumo, são pessoas que demandam uma proteção mais pontual, porque mais suscetíveis aos assédios do 
mercado de consumo. 
Apenas de agosto a novembro do ano de 2005, o número de empréstimos consignados pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) passou de 3.710.279 
para 5.135.958, segundo informações da FEBRABAN, o que revela um dado crescente a merecer uma atenção especial do Ministério Público, sobretudo no 
que tange à publicidade abusiva que vem sendo veiculada pela mídia. 
Dados fornecidos pelo economista Fernando José de Paula e Silva demonstram que, embora o comprometimento percentual do salário do tomador do 
empréstimo consignado não possa ultrapassar 30% dos rendimentos líquidos, a grande maioria dos casos analisados estrapolou esse limite, aproximando-
se, em algumas hipóteses, do patamar de 100% e, em ao menos uma delas, atingindo 159,96% da renda do trabalhador. 
Considerando que países desenvolvidos como Canadá, Bélgica, Estados Unidos e França possuem mecanismos legais tendentes a orientar o consumidor 
contra o endividamento crescente e que o problema no Brasil está tomando um vulto cada vez maior, é fundamental que programas de orientação sejam 
adotados em nosso país e que o Ministério Público atue, sobretudo, no combate à publicidade instigadora do socorro ao empréstimo bancário, que é a 
principal fonte de informação sobre a linha de crédito (pesquisa realizada pelo Vox Populi aponta que 61% das pessoas entrevistadas tomou conhecimento 
da oferta do serviço através de notícia veiculada pela televisão).  
 
 
Resultado de pesquisa IBOPE e DATAPREV:  
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1) 
 
2) 
 
3) 
 
Informações sobre o crédito consignado  
 
Fonte: FEBRABAN 
 
Avaliação econômica de salário recebido:  
Meses    Salário    Comprometimento da renda 
dez/02   1399,78  36,45%  
jan/03   1702,1   29,98%  
fev/03   1716,79  29,72%  
mar/03   1169,51  43,63%  
abr/03   1288,65  39,60%  
mai/03   1539,6   29,33%  
jun/03   1539,6   64,65%  
jul/03   1531,29  70,22%  
ago/03   1539,6   78,27%  
set/03   1603,01  77,07%  
out/03   1561,53  80,57%  
nov/03   1272,18  100,69%  
dez/03   800,8   159,96%  
jan/04   1579,48  81,10%  
fev/04   1579,48  81,10%  
Fonte: Economista Fernando José de Paula e Silva 
 
4) Ordem econômica – controle do desenvolvimento da atividade econômica, coibindo abusos no setor da concorrência que possam interferir nos direitos dos 
consumidores. 
Na audiência pública realizada em São José do Rio Preto, foi identificada a preocupação da população local com abusos do poder econômico no setor de 
transportes aéreos. 
A prática de cartéis também tem preocupado muito a população, que acaba sofrendo as conseqüências dessa disputa pelo poder econômico e, 
reflexamente, ocasionando danos aos direitos dos consumidores.  
  
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo,v.116, n.27, p.40-51, de 9 de fevereiro de 2006. 
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