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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 561-PGJ, DE 09 DEZEMBRO DE 2008 

(PT. Nº 113.265/08) 
 

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 de São Paulo para o ano de 
2009 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no exercício de atribuição 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 desta resolução, já incluídas as 

adaptações próprias, o Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo 

para o ano de 2009. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo, 09 de dezembro de 2008. 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 

Procurador-Geral de Justiça 

 

ANEXO ÚNICO 

(a que se refere o artigo 1º da Resolução nº, de novembro de 2008) 

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

2009. 

 

ÁREA CRIMINAL 

No âmbito criminal, destacaram-se como prioritários os seguintes temas: 

PROMOTORES DE JUSTIÇA CRIMINAIS – Formação de Grupo de Trabalho na Capital, com 

integrantes de ambas as Instâncias, com o objetivo de desenvolver idéias para o 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 
Página 2 de 21 

aperfeiçoamento da atuação criminal. Controle dos inquéritos policiais, com análise acurada 

dos pedidos de dilação de prazo, especialmente quando de seu primeiro pleito. Repressão 

das infrações patrimoniais com uso de violência e grave ameaça (roubos, seqüestros e 

extorsões) e tráfico ilícito de entorpecentes. Dar efetividade aos institutos protetivos da Lei nº 

11.340/06 (Lei Maria da Penha). Reforçar a necessidade de uma investigação mais eficaz por 

parte da Polícia Civil, de sorte a permitir a identificação dos autores dos crimes cometidos 

pela internet. Zelar pela aplicação da novel legislação processual penal, com ênfase na 

oralidade e na concentração dos atos processuais, de forma a assegurar a efetiva prestação 

jurisdicional. Prevenção dos delitos de trânsito, estabelecendo-se atuação conjunta com as 

polícias, assim como com órgãos públicos e da sociedade civil. Em relação aos crimes contra 

o meio ambiente e a ordem urbanística, manter contato com as Promotorias de Justiça de 

Defesa do Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, bem como com a Polícia Militar 

Ambiental e outros órgãos dedicados à sua proteção. Repressão aos delitos culposos 

praticados por profissionais da área de saúde, no atendimento às pessoas. 

PROMOTORES DE JUSTIÇA DO JÚRI – prevenção e repressão de homicídios através do 

controle do uso do álcool; prevenção e repressão aos homicídios praticados por agentes 

públicos e por grupos de extermínio. Zelar pela efetiva aplicação da novel legislação 

processual penal. 

PROMOTORES DE JUSTIÇA DE EXECUÇÕES – Além das atribuições ordinárias, os 

promotores de justiça que atuam junto às Varas das Execuções do Estado de São Paulo 

deverão se aproximar dos integrantes do GAECO no sentido de contribuir para a efetividade 

da prevenção e repressão às organizações criminosas que atuam a partir do interior de 

estabelecimentos penitenciários. Fiscalizar o cumprimento dos regimes aberto e semi-aberto, 

do sursis da pena, prisão albergue domiciliar e livramento condicional. Aprimorar o 

acompanhamento das penas restritivas, em especial no que toca aos locais de cumprimento 

da pena de prestação de serviços à comunidade. Controlar a arrecadação e destinação do 

valor pago a título de multa. Fomentar a atuação do Grupo de Trabalho de Execuções 

Criminais, formulando sugestões para a uniformização de entendimentos institucionais 

referentes à aplicação da Lei 7210/84. 

PROMOTORES DE JUSTIÇA CRIMINAIS com atuação nos JECRIM´s – Ênfase à mediação 

preconizada na Lei 9.099/95. Atuação integrada com a Promotoria de Justiça do Meio 

Ambiente no combate às infrações de menor potencial ofensivo previstas na Lei 9.605/98. 
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GAECO – Tendo em vista a nova conformação do GAECO delineada pelas Resoluções n. 

549/08 e 550/08, consideram-se metas prioritárias a prevenção e repressão aos ilícitos abaixo 

elencados, desde que praticados por organizações criminosas e, em especial por aquelas que 

agem do interior de estabelecimentos prisionais:  

-Lavagem de dinheiro, ressalvadas as atribuições do GEDEC na capital; 

-Tráfico ilícito de entorpecentes; 

-Crimes contra a administração pública em geral; 

-Roubo, furto e/ou receptação de cargas, veículos, aeronaves ou embarcações; 

-Crimes contra a ordem econômica e tributária definidos nas Leis n. 8.137/90 e 8.176/91; 

O GAECO poderá atuar em feitos que apurem ilícitos de outra natureza, de investigação 

complexa, especial gravidade e notória repercussão social, mesmo que não cometidos por 

membros de organizações criminosas, com a concordância do Promotor de Justiça natural e 

designação da Procuradoria Geral de Justiça. 

A atuação do GAECO deverá contemplar a utilização de medidas assecuratórias, na busca 

de maior efetividade no combate às organizações criminosas. 

GAESF – Com a aguardada transformação do grupo em Promotoria de Justiça dos Crimes 

de Sonegação Fiscal, caberá ao Promotor de Justiça a atuação nos crimes contra a ordem 

tributária, bem como a promoção de ação civil pública tendo por objeto ato ou decisão 

administrativa atentatórios à ordem tributária. No desempenho de suas funções, os 

Promotores de Justiça, sempre que possível, deverão atuar de forma integrada com os 

setores de inteligência da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.  

GAERPA – A atuação no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e encaminhamento de 

informações para atuação dos promotores criminais e GECEP. Integração com as 

Promotorias da Infância e Juventude, para prevenção e repressão ao consumo de drogas por 

crianças e adolescentes. Contato e atuação conjunta com órgãos da sociedade civil dedicados 

à prevenção do uso de drogas e recuperação de viciados. 

GECEP – Atuação preventiva voltada ao aprimoramento das rotinas e procedimentos de 

trabalho da polícia judiciária, tendo como norte os valores da celeridade e eficácia. Atuação 
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no combate às infrações penais praticadas no exercício de atividade de polícia judiciária, com 

ênfase nos delitos de corrupção e abuso de autoridade. Fiscalização dos bens apreendidos e 

de sua custódia por agentes públicos e particulares. Atuação integrada com outros órgãos de 

execução, inclusive de segunda instância, e participação, sempre que possível nas reuniões 

das Promotorias de Justiça Criminais, nas Procuradorias de Justiça Criminal, de Habeas 

Corpus e Mandados de Segurança Criminais, Cível e de Interesses Difusos e Coletivos. 

GEDEC – Atuação em feitos que tenham como objeto a recuperação de ativos, bem como 

combate à formação de cartéis, ao crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98 e alterações 

posteriores) e aos relativos à ordem econômica, excluídos os delitos contra as relações de 

consumo da Lei nº 8.137/90, nos moldes da Resolução nº 554/08-PGJ.  Atuação integrada 

com outros órgãos de execução, inclusive de segunda instância, e participação, sempre que 

possível nas reuniões das Promotorias de Justiça Criminais, nas Procuradorias de Justiça 

Criminal, de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, Cível e de Interesses 

Difusos e Coletivos. 

ÁREA CÍVEL E DE TUTELA COLETIVA. 

Sem prejuízo do amplo exercício das funções institucionais do Ministério Público, e das 

especificidades regionais, foram eleitas as metas prioritárias de atuação para o ano de 2009. 

Com o objetivo de dar suporte à eleição de prioridades de ação na área de direitos difusos 

para o ano de 2009, os promotores de justiça destas áreas, em cada comarca, deverão 

realizar audiência pública com o escopo de debater com a comunidade as necessidades 

locais. 

O CAO Cível e de Tutela Coletiva, por cada uma de suas Áreas, providenciará material de 

apoio sobre as metas prioritárias eleitas neste Plano Geral de Atuação, que será 

disponibilizado posteriormente. 

I – CIDADANIA - defesa do patrimônio público e social. 

1. Em relação às contratações firmadas pelos Poderes Públicos, seja por dispensa de 

licitação, seja por inexigibilidade, fiscalizar: 

1.1. contratação direta sob o argumento da ocorrência de situação emergencial; 

1.2. contratação de valor reduzido; 
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1.3. contratação de serviços técnicos de natureza singular, prestados por profissionais de 

notória especialização; 

1.4. fracionamento do objeto contratado. 

2. Em relação às nomeações para cargo em comissão, zelar pelo seguinte:  

2.1.combate, em âmbito local, à existência de cargos comissionados com atribuição técnica, 

administrativa e burocrática, e não de chefia, assessoramento e direção, visando a cessação 

da ilegalidade, encaminhando, ainda, representação ao Procurador Geral de Justiça para 

análise de viabilidade do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal 

face à Constituição do Estado de São Paulo; 

2.2.cumprimento do teor da Súmula Vinculante nº. 13 do Supremo Tribunal Federal, o qual 

proíbe o nepotismo. 

3.  Em relação à prática de ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito 

(art. 9º da Lei nº. 8429/92), solicitar, se necessária, colaboração internacional para 

recuperação de ativos no exterior, por intermédio do Ministério da Justiça, se houver Tratado 

bilateral ou multilateral internalizado, bem como zelar pelo cumprimento efetivo do art. 13 da 

Lei nº. 8429/92, em relação aos agentes públicos. 

4. Em relação aos julgamentos do Tribunal de Contas, ingressar em juízo, de ofício, para 

responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados pelo Tribunal de Contas (Lei nº. 

8.625/93, art. 25, VIII). 

5. Em relação às inovações legislativas no plano municipal, acompanhamento para fins de 

representação ao Procurador Geral de Justiça para promoção de ação direta de 

inconstitucionalidade. 

6. Zelar pela fiscalização dos ajustes firmados pelos Poderes Públicos com entidades da 

sociedade civil, organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, 

na área da saúde e assistência social, atentando-se para: 

6.1.composição estatutária das entidades beneficiadas; 

6.2.qualificação das entidades no âmbito da pessoa política; 
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6.3. natureza do vínculo com o poder público; 

6.4. possibilidade legal de celebração de ajustes; 

6.5.repasse de recursos orçamentários; 

6.6.objetivos; 

6.7. cumprimento do plano de metas aprovado; 

6.8.indicadores de produtividade; 

6.9.eficiência do controle e ampliação da transparência. 

II – DIREITOS HUMANOS 

1. Poderes Públicos e dos Serviços de relevância pública:  

1.1. organização do sistema de garantia de direitos: fortalecimento e estruturação dos 

conselhos municipal e estadual, e das regiões metropolitanas: assistência, saúde, educação, 

direitos humanos, idoso, mulher, pessoa com deficiência e étnicos. Fomento das cooperativas 

sociais, nos moldes da Lei nº 9.867/99, visando a inserção das pessoas em desvantagem no 

mercado econômico; 

1.2. pessoa com deficiência e idoso: acessibilidade e educação; 

1.3. acessibilidade: 

- tutela do direito à circulação em aplicação do Decreto 5.296/04; 

- adaptação de calçadas para passagem de pessoas com deficiência e entorno de centros de 

compra, hipermercados, estabelecimentos de ensino, serviços de saúde e áreas de lazer, 

além desses próprios espaços; 

- fiscalização da concessão de prioridade no atendimento ao idoso, bem como as condições 

de sua acessibilidade aos serviços públicos e privados; 

- garantia do cumprimento da acessibilidade e gratuidade dos transportes coletivos públicos 

(art. 39 do Estatuto do Idoso); 
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1.4. educação:  

- garantia da acessibilidade e inclusão na forma do ordenamento vigente; em especial visando 

à educação inclusiva; 

- Plano Municipal de Educação, fazendo gestões junto ao poder público e Secretaria de 

Educação para sua implementação; 

- acompanhamento/monitoramento quanto à garantia da destinação do percentual 

orçamentário mínimo para a área da educação; 

- verificar da efetiva demanda para ampliação da oferta de vagas em creche e pré-escola; 

- atenção à implementação da educação especial, inclusive para efetiva implementação da 

Resolução 68/07 do CEE;  

- recurso material e humano nas escolas compatível com a demanda; 

- formação de profissionais para atender alunos deficientes; 

- aplicação da Lei n° 10.639, de 9 de novembro de 2003, obrigatoriedade da temática "História 

e Cultura Afro-Brasileira"; 

- verificar em conjunto com os Promotores de Justiça com atribuição na execução criminal a 

situação da educação no sistema prisional; 

- verificar com os Promotores de Justiça com atribuição na infância e juventude a inclusão no 

sistema educacional do adolescente em cumprimento de medida sócio educativa 

2. Política pública de atendimento ao idoso: 

2.1. fiscalização e aperfeiçoamento das entidades de longa permanência, com atenção à 

prioridade da convivência familiar:  

2.1.1. dos eventuais contratos de prestação de serviço e para que a vigilância sanitária exerça 

suas atribuições legais;  
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2.1.2. verificar a correção na destinação de recursos dos idosos entregues a estas entidades 

e as condições de acomodação e tratamento dos acolhidos, além de eventuais recursos 

públicos;  

2.1.3. garantia de atendimento domiciliar de saúde ao idoso não internado. 

3. Saúde Pública: 

3.1. atentar para a necessidade de implementação de CAPS – Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS I, III e III; CAPSi II - atendimento de crianças e adolescentes; e CAPSad 

II – atendimento de dependência química – álcool e drogas), residências terapêuticas e 

centros de convivência em quantidade suficiente para atender a demanda da população da 

região, bem como exigir que seus serviços sejam prestados nas condições adequadas 

determinadas pela legislação (estrutura, profissionais, etc.), além de leitos em Hospitais 

Gerais para uma excepcional medida de internação psiquiátrica; 

3.2. exigir a instalação e o funcionamento regular da obrigatória CCIH – Comissão de Controle 

de Infecções Hospitalares e a implementação do PCIH – Programa de Controle de Infecções 

Hospitalares. 

3.3. acompanhar a partir de 2009 o estágio de elaboração do Plano Municipal de Saúde – 

PMS 2010/2013, bem como da Programação Anual de Saúde – PAS 2010, o primeiro 

contendo todas as políticas públicas de saúde, e o segundo daquilo que será executado no 

exercício, ambos devendo ser apreciados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde no 

1º semestre de 2009 para posterior projeto de lei do Poder Executivo. 

II – CONSUMIDOR 

1. Planos de Saúde: 

1.1. combater os reajustes abusivos em geral, que ocorrem aos planos de saúde firmados 

anteriormente à Lei nº. 9.656/98, e especificamente o reajuste abusivo por mudança de faixa 

etária (consumidores idosos), zelando pela aplicação do artigo 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, 

a todos os contratos (mesmo àqueles firmados anteriormente à entrada em vigor do Estatuto, 

sob a afirmação de retroatividade da lei que traz matéria de ordem pública e aplicabilidade 

imediata); 
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1.2. combater efetivamente a migração forçada de plano de saúde individual para coletivo, ou 

a oferta exclusiva de plano de saúde coletivo, que têm por finalidade, às operadoras, a 

subtração da fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, e permitir o reajuste abusivo de mensalidades em 

índices de sinistralidade; 

1.3. combater a ausência injustificada de cobertura; 

1.4. combater efetivamente o descredenciamento imotivado e arbitrário de médicos, hospitais 

e serviços de laboratórios, sem comunicação prévia ao consumidor, e sem que outros serviços 

similares sejam dispensados, em substituição; 

1.5. combater as rescisões unilaterais dos contratos, injustificadamente, pelas operadoras de 

planos de saúde; 

1.6. combater as cláusulas abusivas existentes nos contratos de planos de saúde individuais 

e coletivos de forma geral.  

2. Prestação de Serviços Públicos Essenciais - Concessionárias:  

Entre os serviços públicos essenciais, destacam-se:  

- telefonia (fixa e móvel);  

- energia elétrica;  

- água e esgoto;  

- transporte coletivo. 

2.1. combater as várias práticas abusivas, entre as quais destacam-se: 

- a cobrança abusiva, indevida e constrangedora; 

- o corte do fornecimento e imposição de multa – confissão de dívida -;  

- a falta de atendimento presencial;  

- a precariedade do atendimento em geral; 
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- a falta de segurança da contratação. 

2.2. exigir o efetivo cumprimento do Decreto 6.523, de 31 de julho de 2008, regulamentado 

pela Portaria nº. 2.014, de 13 de outubro de 2008, que fixa normas gerais sobre o serviço de 

atendimento ao consumidor (SAC); 

2.3. enfrentar as crescentes inscrições do nome dos consumidores inadimplentes – clientes 

das concessionárias de serviços públicos em geral -, em cadastros negativos de crédito, bem 

como a ameaça de inscrição do nome dos consumidores em tais cadastros, como forma de 

constranger ao pagamento; 

2.4. enfrentar as alegadas fraudes de medidores de consumo de energia elétrica e água, pelos 

fornecedores, sem o necessário direito de defesa ao consumidor, que geram a cobrança 

indevida e constrangedora, a confissão de dívida e o corte do fornecimento; 

2.5. combater as habilitações fraudulentas e indevidas de linhas telefônicas fixas e móveis, 

sem as necessárias cautelas por parte das operadoras com a identificação segura do 

solicitante; 

2.6. enfrentar efetivamente a prestação de serviço de transporte público, que não guarda a 

qualidade e segurança que dele se espera. 

3. Vícios de qualidade e quantidade de produtos e de serviços/Defeito do produto ou do 

serviço:  

3.1. combater os vícios de qualidade e/ou quantidade dos diversos produtos e serviços 

colocados à disposição no mercado consumidor, que os tornem impróprios para o consumo 

ou que lhes diminuam o valor;  

3.2. atentar principalmente para os produtos de gênero alimentício; 

3.3. combater os defeitos dos produtos e dos serviços, que atinjam a saúde e segurança do 

consumidor; 

3.4. verificar e exigir, apurado o defeito, a aplicação do artigo 10, parágrafo 1º, do Código de 

Defesa do Consumidor – Recall -. 

IV – INFÂNCIA E JUVENTUDE  
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1. Na avaliação do abrigamento e direito à convivência familiar e comunitária, o Promotor de 

Justiça zelará pela: 

1.1. qualificação dos trabalhos para implantação das diretrizes do Plano Nacional de 

Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar 

e Comunitária, mediante: 

1.1.1. realização de estudo social prévio ao abrigamento, com avaliação multidisciplinar em 

prazo curto; 

1.1.2. identificação e busca da família extensiva; 

1.1.3. reconhecimento de mudanças das configurações das famílias; 

1.1.4. papel das redes familiares e comunitários de apoio; 

1.1.5. aumento dos núcleos de relacionamento em relação a espaços sociais, instituições e 

coletivos; 

1.1.6. busca da efetiva intervenção das políticas públicas, articuladas pela assistência social, 

visando à superação das circunstâncias de vulnerabilidade para garantir o acesso das 

crianças, adolescentes e famílias a políticas sociais básicas de condições de habitação, 

saúde, escolarização, segurança, geração de renda, superação da violência geracional e 

transgeracional, numa co-responsabilidade entre Estado, família e sociedade; 

1.1.7. qualificação das atividades do Conselho Tutelar para poder estabelecer fluxos de 

trabalho com os serviços públicos, para pronta e eficiente avaliação da necessidade de 

abrigamento, em atividade a ser articulada pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças 

e Adolescentes. 

1.2. para o adequado trabalho dos abrigos, o Promotor de Justiça avaliará: 

1.2.1 a existência de planos individuais de atendimento para as crianças e adolescentes 

abrigados, contando com a efetiva participação destes na sua construção; 

1.2.2. o trabalho do abrigo com família de origem, visando à reintegração; 

1.2.3. o envolvimento das crianças e adolescentes com a comunidade e a existência de plano 

para estimular a autonomia do adolescente abrigado; 
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1.2.4. se os funcionários e dirigentes recebem qualificação específica; 

1.2.5. a integração dos abrigos com os serviços da comunidade; 

1.2.6. o cumprimento das demais exigências dos arts. 92 e 94 do ECA; 

1.2.7. atenção aos prazos de conclusão e efetiva periodicidade da avaliação da criança ou 

adolescente abrigado para reinserção na família ou propositura de eventual destituição do 

poder familiar, visando à colocação em família substituta. 

2. Na avaliação do adolescente em conflito com a lei, o Promotor de Justiça zelará pela: 

2.1. estruturação do plano municipal de atendimento socioeducativo, cobrando e estimulando 

sua implementação; 

2.2. municipalização do cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, 

fiscalizando sua adequação às regras do SINASE, avaliando, dentre outros aspectos: 

2.2.1. política de formação de recursos humanos inicial e continuada dos serviços; 

2.2.2. forma de articulação de todos os programas socioeducativos; 

2.2.3. cumprimento dos parâmetros quanto à existência do número de técnicos por 

adolescentes em cumprimento de medida inscrição do programa no CMDCA; 

2.2.4. a forma de monitoramento, supervisão e avaliação dos programas; 

2.2.5. o diagnóstico situacional dinâmico e permanente quanto à qualidade e quantidade no 

cumprimento das medidas;  

2.2.6. a implementação dos planos individuais de atendimento (PIA), cumprindo os requisitos 

do SINASE, especialmente os aspectos: 

- jurídico, ao avaliar a situação processual do adolescente e as providências correspondentes; 

- de saúde, ao avaliar o atendimento às necessidades físicas e mental psicológico, ao avaliar 

as dificuldades, necessidades, potencialidades, avanços e retrocessos; 

 - social, ao avaliar as relações sociais, familiares e comunitárias para inclusão social efetiva; 
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- pedagógico, ao estabelecer metas de escolarização, profissionalização, cultura, lazer e 

esporte, com trabalhos por oficina e auto-cuidado, focado nas potencialidades, dificuldades e 

necessidades de cada caso; 

- integração dos serviços públicos para complementação e suporte ao cumprimento das 

medidas socioeducativas; 

- existência de proposta pedagógica que também envolva a família e os adolescentes no 

cumprimento das medidas socioeducativas; 

- construção de pequenas unidades de internação ou semi-liberdade; 

- manutenção de adolescentes próximos de sua família e comunidade; 

- oferta de tratamento aos adolescentes internados com dependência de álcool ou drogas.  

V – HABITAÇÃO E URBANISMO E MEIO AMBIENTE 

1. Regularização fundiária de loteamentos e assentamentos informais de baixa renda: 

1.1. firmar Termo de Ajustamento de Condutas com loteadores e/ou Prefeituras Municipais, 

objetivando as adequações urbanísticas, ambientais e registrárias das ocupações urbanas 

consolidadas, propondo ações coletivas com tais finalidades, caso infrutífera a via 

conciliatória. 

2. Plano Diretor e Zoneamento: 

2.1. analisar os aspectos formais e a adequação, do ponto de vista técnico, dos Planos 

Diretores municipais, se necessário efetuando gestões junto às Prefeituras Municipais para 

revisão  dos  mesmos, assegurada a participação popular. Verificar a conformidade dos usos 

e ocupações do solo com o Plano Diretor de cada município, tomando as providências 

cabíveis, se o caso. 

3. Saneamento Básico 

3.1. Coleta e tratamento de esgoto:  

Combate à ausência ou ineficácia do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, 

coibindo-se o lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais “in natura” ou sem o 
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necessário tratamento sobre os cursos d’água, solicitando-se, dentre outras providências, 

com vistas à coleta e ao tratamento integral daqueles: 

- à SABESP/Órgão Municipal: informações quanto à porcentagem de esgoto doméstico 

coletado e tratado no município e o plano para execução completa das obras necessárias à 

coleta e ao tratamento; 

- à CETESB: solicitação de informações quanto ao tratamento dos efluentes industriais no 

Município; 

- ao Município: solicitação de informações quanto à existência de plano diretor de coleta e 

tratamento de esgotos domésticos e industriais no município; 

- aos Comitês de bacias hidrográficas: Solicitação de informações sobre a gestão da Bacia 

Hidrográfica respectiva. 

3.2. Qualidade da água: 

Análise da abrangência do abastecimento de água, bem como de sua qualidade, sugerindo-

se, dentre outras diligências, as seguintes: 

- Consulta à SABESP ou ao órgão municipal quanto às características principais do sistema, 

tais como: Nome dos mananciais utilizados e coordenadas das captações; vazão captada: 

máxima e média, em cada manancial. Regime de operação; produção média mensal do ano 

anterior; nome e capacidade das ETA’s, especificando o processo de tratamento de cada 

ETA. Apresentar fluxograma; resumo das análises da água tratada, na saída das ETA’s 

relativas aos últimos 24 meses, contendo o número de amostras coletadas, tipos e freqüência 

de análises efetuadas; relatar as não conformidades detectadas e (se o caso) as providências 

tomadas; apresentar uma planta contendo os reservatórios setoriais e a rede de distribuição, 

setorizada, com a indicação – referenciada – dos pontos de monitoramento; eventuais 

providências tomadas em casos de não conformidades detectados pela Vigilância Sanitária; 

- Consulta à SABESP ou ao órgão municipal quanto ao índice de qualidade da água, cobertura 

do sistema de abastecimento de água, índice de continuidade do abastecimento, índice de 

perdas no sistema de distribuição, índice de eficiência da prestação de serviços e do 

atendimento ao usuário, entre outros que se mostrarem cabíveis e disponíveis; 
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- Consulta à CETESB quanto ao monitoramento realizado pelo órgão dos mananciais de 

abastecimento do município, apresentado os resultados dos índices IQA, ISTO e IAP, além 

dos resultados de outros pontos monitorados de águas superficiais no município; 

- Consulta à Vigilância Sanitária quanto às informações da qualidade da água distribuída no 

município nos últimos dois anos, bem como as eventuais sugestões do órgão para a melhoria 

da qualidade dos serviços; 

- Solicitação ao DAEE de cópias das outorgas concedidas para a captação de água superficial 

ou subterrânea no município, além dos EVI´s e ERA´s, bem como informações sobre as 

providências tomadas diante de eventuais desconformidades. 

3.3. Aterro sanitário: 

Análise da adequada destinação dos resíduos sólidos, combatendo-se os “lixões” e aterros 

considerados inadequados, observando-se, dentre outras questões, a eficiência e 

abrangência dos programas de coleta seletiva.  

Para o combate aos lixões, solicitar as seguintes informações, dentre outras: 

- à CETESB: informações atualizadas e pareceres técnicos sobre a área degradada, 

considerando o histórico da atividade e a situação atual, os resíduos dispostos, os meios 

impactados, os contaminantes, as ações emergenciais e de controle, os riscos envolvidos e o 

processo de remediação; cópias de eventuais licenças concedidas, dos autos de infração 

lavrados com as exigências formuladas e dos pareceres técnicos de análise sobre o 

cumprimento das exigências e sobre dos relatórios, projetos, monitoramentos, serviços e 

obras apresentados ou realizados pelo interessado; 

- à Vigilância sanitária: Solicitação de diagnóstico sobre o consumo de água subterrânea ou 

de águas superficiais do entorno da área contaminada e providências efetuadas; 

- à Prefeitura: Solicitação de cópias de licenças pertinentes (quando for o caso); 

- ao Interessado: Relatórios de investigação, análise de risco, monitoramentos e projeto de 

remediação com respectivo cronograma físico-financeiro, destacando as ações emergenciais. 

Em caso de inadequação ou implantação de aterro sanitário, observar, se o caso, as seguintes 

providências, no bojo do Inquérito Civil: 
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- à CETESB: solicitação de informação atualizada e de pareceres técnicos sobre o aterro, 

considerando os materiais e técnicas empregados e as eventuais desconformidades com os 

riscos envolvidos. Solicitação de cópias: a) das licenças concedidas; b) de eventuais autos de 

infração lavrados com as exigências formuladas e dos respectivos pareceres técnicos de 

análise sobre o cumprimento das exigências de eventuais autos de infração lavrados; c) de 

compromissos assumidos no licenciamento; c) sobre os relatórios, projetos, serviços e obras 

apresentados ou realizados pelo interessado; 

- ao DAIA: cópia de suas manifestações disponíveis, bem como dos outros órgãos públicos 

envolvidos no licenciamento, acompanhando a sua emissão (caso ainda não haja) e 

solicitando notificação prévia dos órgãos competentes quanto à emissão de pareceres 

conclusivos, bem como a sua apreciação final, seja pelas equipes técnicas internas, seja por 

plenárias de colegiados, tais como o CONSEMA. Esta solicitação de cópias também inclui as 

etapas iniciais: elaboração de Plano de Trabalho (solicitar do empreendedor cópia do Plano 

de Trabalho protocolado no DAIA) e do Termo de Referência (solicitar do DAIA cópia do 

parecer que estabelece o Termo de Referência); 

- à Prefeitura: Solicitação de cópias das licenças eventualmente concedidas, bem como 

informações quanto à existência de programa de coleta seletiva, inclusive quanto à sua 

abrangência; 

- ao representado: Solicitação de cópia de EIA/RIMA ou RAP e de Plano de Encerramento 

aprovados, bem como dos relatórios de monitoramentos. Solicitação de relatórios de 

investigação, análise de risco, monitoramento e projeto de remediação, com respectivo 

cronograma físico-financeiro, destacando as ações emergências (caso haja indícios ou 

constatação de contaminação da água subterrânea ou superficial). 

4. Áreas de preservação permanente e reserva legal: 

4.1. Prevenção, repressão e reparação de danos às Áreas de Preservação Permanente, 

atentando-se, dentre outras diligências, conforme o caso específico, para:  

- Verificação da existência de mapeamento ambiental das áreas de preservação permanente 

e/ou a possibilidade de exigi-lo, com vistas à identificação das intervenções nessas áreas e à 

efetiva prevenção e reparação dos danos ambientais; 
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- Atuação de forma integrada com os órgãos ambientais, desde que possível, e com os demais 

Promotores de Justiça do Meio Ambiente da Bacia, de modo a estabelecer entendimentos 

uniformes no tocante à prevenção, repressão e reparação dos danos ambientais em tais 

áreas; 

4.2. Exigência da averbação e efetiva implantação das áreas de reserva legal nas 

propriedades rurais. Para tanto, oficiar ao(s) Cartório(s) de Registro de Imóvel(is), após a 

seleção de áreas prioritárias, solicitando informações quanto à existência de averbação da 

reserva legal em tais áreas. Em seguida, programar cronograma, se possível com os órgãos 

ambientais, no sentido de fiscalizar ou identificar imóveis rurais que não tenham as áreas de 

reserva legal implantadas ou em implantação. 

 

ÁREA ELEITORAL  

No âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, são indicadas como prioridades na 

área eleitoral: 

1-) apuração e combate destacado a determinados crimes eleitorais como inscrição 

fraudulenta de eleitor (artigo 289 do Código Eleitoral); corrupção eleitoral (artigo 299 do 

Código Eleitoral); coação no curso do processo eleitoral, em suas várias formas (artigos 300 

e 301 do Código Eleitoral); fraude no processo de votação (artigo 309 do Código Eleitoral); 

quebra do sigilo do voto (artigo 312 do Código Eleitoral), fraude no processo de apuração 

eleitoral (artigo 315 do Código Eleitoral); violação do sigilo da urna (artigo 317 do Código 

Eleitoral); destruição, supressão e ocultação de urna (artigo 339 do Código Eleitoral); falsidade 

material eleitoral (artigos 348 e 349 do Código Eleitoral), e falsidade ideológica eleitoral (artigo 

350 do Código Eleitoral).  

2-) acompanhamento rigoroso da prestação de contas por parte dos partidos políticos, das 

coligações e dos candidatos, estabelecendo eventual conexão entre doadores de campanha 

e contratos celebrados por estes com a Administração Pública. Para tanto, haverá 

interlocução permanente com as Promotorias do Patrimônio Público. 

3-) fiscalização conjunta com a Procuradoria Regional Eleitoral do direcionamento das verbas 

oriundas do fundo partidário; 
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4-) elaboração de proposta legislativa, por parte dos Promotores de Justiça Eleitorais do 

Estado de São Paulo, visando a criação de novos tipos penais e a supressão de outros em 

matéria eleitoral; 

5-) elaboração de proposta legislativa, por parte dos Promotores de Justiça Eleitorais do 

Estado de São Paulo, buscando o aprimoramento do processo penal eleitoral; 

6-) criação e implantação de rede de atuação integrada dos Promotores Eleitorais, que 

desenvolverá teses e metas comuns, observando ainda, necessidades e peculiaridades 

regionais. 

Observação: Cada uma das prioridades elencadas contará com instrumental próprio, que 

poderá ser acessado, a título de sugestão e fundamentação, na intranet.  

* Estabelece a Declaração Universal dos Direitos do Homem que “a vontade do povo é o 

fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições 

honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou 

segundo processo que salvaguarde a liberdade de voto”1. 

* A Constituição Federal, por outro lado, em seu artigo 3º, aponta como objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre justa e solidária; a 

garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza, da marginalização e a 

redução das desigualdades sociais e regionais; a promoção do bem comum, sem qualquer 

forma de preconceito ou discriminação. Tais finalidades só podem ser alcançadas por 

intermédio de um parlamento legítimo, ético e plural, constituído com regras claras, que não 

cedam espaço à corrupção ou a práticas inaceitáveis no campo ético-social. 

* Não há Estado Democrático de Direito sem eleições honestas e periódicas, que garantam a 

universalidade e igualdade do sufrágio livre, secreto ou que salvaguardem a liberdade de voto, 

propiciando ao titular do poder político a escolha de seus respectivos governantes, sem 

qualquer ingerência política ou econômica. 

* Um processo de escolha livre pressupõe universalidade de acesso, igualdade de influência, 

privacidade e liberdade no momento do voto. A universalidade de acesso garante a todas as 

pessoas detentoras de direitos políticos o direito de votarem e de serem votadas, evitando, 

assim, ao contrário do voto censitário2, que o poder de escolha recaia sobre parcela da 

população. A igualdade de influência trabalha com o princípio “uma pessoa, um voto, um 
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valor”, o que garante a cada eleitor poder de influência limitado e determinado, idêntico a cada 

uma das pessoas que integram a massa eleitoral3. Por fim, o voto secreto faz com que o eleitor 

não tenha que justificar sua opção política, evitando que sobre ele recaia toda e qualquer 

forma de pressão4. 

* Classificar um processo eleitoral de livre e justo significa atentar para uma série de requisitos, 

dentre os quais se destacam: a) convocação periódica e regular de eleições; b) neutralidade 

do Poder Executivo na organização e desenvolvimento do processo eleitoral; c) liberdade de 

expressão e associação; d) sufrágio livre, universal, igualitário e secreto; e) igualdade de 

acesso de todos os postulantes aos meios de comunicação; f) paridade de recursos; g) 

instância independente para dirimir todos os conflitos 5. 

* Cabe ao Ministério Público Eleitoral zelar por um processo eleitoral escorreito, assegurando 

igualdade de condições entre os postulantes, coibindo todas as formas de desvio do curso 

eleitoral, que podem ocorrer em períodos eleitorais ou não. Compete-lhe, entre outras 

atribuições, fiscalizar o alistamento de eleitores; atuar no registro de candidaturas; observar 

e, eventualmente, intervir nas atividades dos partidos políticos; monitorar as verbas 

decorrentes do fundo partidário; atuar nos casos de propaganda eleitoral irregular; de 

captação ilegal do sufrágio; de abuso do poder econômico nas eleições e uso indevido da 

máquina administrativa em prol de determinadas candidaturas; na diplomação e prestação de 

contas por parte de candidatos e partidos políticos. 

* A intervenção do Parquet Eleitoral deve ser marcada pela discrição, acompanhada de uma 

implacável atuação, visando assegurar um processo eleitoral legal e escorreito, onde seja 

garantida a igualdade de condições entre os postulantes.  

* A atuação do órgão do Ministério Público em todas as fases do processo eleitoral é 

providência obrigatória, mesmo porque, como acentuado por Joel José Cândido, “não existe, 

em Direito Eleitoral, nenhum ato – quer de jurisdição voluntária, quer da jurisdição contenciosa 

– que não seja de Direito Público, não se admitindo, por conseguinte, seja ele realizado longe 

do alcance processual do Ministério Público”6. 

* O órgão do Ministério Público Eleitoral atuará, ora como parte, ora como fiscal da Lei, com 

a mesma legitimidade assegurada aos partidos políticos, coligações e candidatos, mas jamais 

como substituto processual. 
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* Competirá ao Procurador-Geral Eleitoral e ao Procurador Regional Eleitoral, entre outras 

atividades, assistir às sessões do Tribunal Superior e tomar parte nas discussões; promover 

a ação penal pública até final, em todos os feitos de competência originária do Tribunal; oficiar 

em todos os recursos encaminhados ao Tribunal; manifestar-se, por escrito ou oralmente, em 

todos os assuntos submetidos à deliberação do Tribunal, quando solicitada sua audiência por 

qualquer dos juízes, por iniciativa sua, se entender necessário; defender a jurisdição do 

Tribunal; representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente 

quanto à sua aplicação uniforme em todo o País; requisitar diligências, certidões e 

esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições; expedir instruções junto 

aos Promotores de Justiça Eleitorais; acompanhar, quando solicitado, o Corregedor-Geral 

Eleitoral, pessoalmente ou por intermédio de Procurador que designe, nas diligências a serem 

realizadas7. 

* Ao Promotor de Justiça Eleitoral competirá promover a competente ação penal em relação 

aos acusados que não gozem de foro privilegiado por prerrogativa de função; acompanhar os 

pedidos de alistamento de eleitores, de transferência de títulos eleitorais e de cancelamento 

de inscrição; representar nos casos envolvendo propaganda eleitoral irregular; apresentar 

pareceres, arrazoar e contra-arrazoar nos feitos envolvendo propaganda irregular; manifestar-

se nos feitos eleitorais em geral e, em especial, nos pedidos de resposta; atuar nas 

investigações eleitorais; coibir a captação irregular de sufrágio;  ingressar com  as  ações e  

medidas  judiciais que  garantam  a transparência e lisura do pleito; oficiar nos feitos 

envolvendo prestação de contas; promover a competente ação penal pública até seu desfecho 

derradeiro, etc. 

* Das várias funções cometidas ao Ministério Público Eleitoral destacam-se a promoção da 

competente ação penal, a atuação em casos envolvendo propaganda irregular, o 

monitoramento das contas prestadas por candidatos e partidos políticos e o acompanhamento 

da destinação das verbas resultantes do fundo partidário. 

* Cabe ao Ministério Público Eleitoral ainda, ditar a política criminal que será desenvolvida em 

matéria eleitoral, assim como estabelecer estratégias que visem punir rigorosamente as 

infrações administrativas eleitorais. 

* A atuação profissional e independente do Ministério Público deve ter por finalidade a criação 

de uma cultura eleitoral, em que não só o eleitor, mas as pessoas comuns do povo conheçam 

as atribuições daquele que é seu braço forte, e com ele possam contribuir, buscando varrer 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 
Página 21 de 21 

definitivamente do cenário nacional práticas como a corrupção eleitoral, que corrói os 

alicerces de um Estado Democrático e aniquila a cidadania. 

* Inúmeras são as atribuições cometidas ao Ministério Público Eleitoral, como assinalado, 

porém algumas se destacam, merecendo atenção especial por parte dessa Procuradoria-

Geral de Justiça, a quem compete definir as diretrizes que deverão nortear a atuação dos 

Promotores de Justiça Eleitorais. 

 

1 Artigo 21, nº 3, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

2 O sufrágio censitário limita o direito ao voto a uma parcela da população, em função de seus recursos 

econômicos ou de outras características socioeconômicas. 

3 O princípio “uma pessoa, um voto, um valor” opõe-se ao sufrágio ponderado, que atribui a alguns eleitores 

uma maior capacidade de influência, em função de suas características socieconômicas. 

4 ANDUIZA, Eva; BOSCH, Augustí. Elecciones y Comportamiento electoral. Barcelona, Ariel, 2004. 

5 ANDUIZA, Eva et al. Op. cit. p. 13. 

6 Direito Eleitoral Brasileiro. 7ª ed. Bauru, Edipro, 1998, p. 62. 

7 Artigo 24 do Código Eleitoral. 
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