
 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 

Página 1 de 4 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 1.315/2021-PGJ, DE 17 DE MARÇO DE 2021 

(SEI Nº 29.0001.0034765.2021-13) 
 

“De acordo com a retificação publicada no DOE 
de 27/04/2021, p.52-53.” 

Autoriza a criação do Núcleo de Atuação 
Integrada contra Loteamentos Ilícitos em 
Áreas de Mananciais - NAI-LIAM, no âmbito do 
Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 

no artigo 19, inciso XII, letra “c”, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro 

de 1993, 

 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, “caput” da 

Constituição Federal); 

 

Considerando que, dentre outras, é função do Ministério Público promover o inquérito civil e 

a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III, da Constituição Federal); 

 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e que ao Poder Público e à 

coletividade é imposto o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações (art. 225, “caput” da Constituição Federal); 

 

Considerando que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público 

definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 

lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 

sua proteção (artigo 225, § 1º, da Constituição Federal); 

 

Considerando que condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 

os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados (artigo 225, § 3º, da 

Constituição Federal); 

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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Considerando a existência de relatórios da Polícia Militar Ambiental que informam sobre a 

atuação de criminosos a violar áreas de mananciais para fins de comércio imobiliário, 

particularmente nas represas Billings e Guarapiranga; 

 

Considerando a necessidade de se instituir instrumentos dentro do Ministério Público de São 

Paulo que permitam a dinamização de sua atuação em temas pontuais, de relevante interesse 

público em que identificada uma situação a exigir pronta resposta;  

 

Considerando que tais instrumentos permitirão a integração de esforços, evitando-se a 

sobreposição de atuação em diferentes áreas, garantindo sempre a autonomia e a 

independência funcional; 

 

Considerando que compete à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Relações Institucionais 

apresentar ao Procurador-Geral de Justiça programas específicos que visem a integração da 

atividade-fim (art. 7º, inc. II, do Ato Normativo n. 1090/18-PGJ1). 

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica autorizada a criação, no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

do Núcleo de Atuação Integrada contra Loteamentos Ilícitos em Áreas de Mananciais, NAI-

LIAM, para promoção de ações de prevenção e repressão contra o parcelamento ilícito do 

solo, notadamente nas áreas das represas Billings e Guarapiranga, mediante atuação 

integrada das Promotorias de Justiça Criminal – Grupos de Atuação Especial, do Meio-

Ambiente e da Habitação e Urbanismo, e das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e 

Social, uma vez que a ocupação indevida desses redutos de preservação ambiental 

repercutem em esferas distintas afetas a essas Promotorias de Justiça. 

 

§ 1º. O núcleo terá seu prazo de funcionamento em vigência, enquanto perdurarem os motivos 

que determinaram sua criação; 

 

§ 2º. A extinção do núcleo dar-se-á tão somente por ato da Procuradoria-Geral de Justiça, 

mediante requerimento fundamentado do Secretário-Executivo do núcleo. 

 

 
1 Ato Normativo nº 1.090/18-PGJ - De acordo com a Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 os Atos Normativos vigentes passaram a ser chamados de Resoluções. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/1090compilado.pdf
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Art. 2º. O núcleo será composto pelos órgãos de execução com atribuições sobre o caso 

concreto (Promotor de Justiça Natural) e por membros das Promotorias de Justiça Criminal 

e/ou Grupo de Atuação Especial, do Meio-Ambiente e da Habitação e Urbanismo, e das 

Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, a serem designados pela 

Procuradoria-Geral de Justiça, sem prejuízo das atribuições atinentes ao cargo de que são 

titulares, inclusive no que concerne aos grupos de atuação especial. 

 

§ 1º. A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Relações Institucionais poderá indicar os 

membros do Ministério Público que serão designados para atuar no núcleo, inclusive por 

solicitação do Promotor de Justiça Natural. 

 

§ 2º. O núcleo terá um Secretário-Executivo eleito dentre seus integrantes. 

 

§ 3º. Caberá aos componentes do núcleo a formulação das estratégias para sua atuação. 

 

Art. 3º. A atuação do NAI-LIAM se estende por toda a fase de acompanhamento de políticas 

habitacionais e de preservação ambiental nas áreas das represas Billings e Guarapiranga; 

eventual investigação em sede de inquérito civil ou de inquérito policial ou Procedimento 

Investigatório Criminal - “PIC” até a fase judicial, mediante propositura das ações civis e 

criminais de qualquer natureza, instrução processual e execução de todas as decisões 

judiciais, sempre de forma integrada entre os órgãos de execução que dele fazem parte. 

 

Parágrafo único. Os elementos de prova produzidos em cada esfera de investigação devem 

ser compartilhados entre todos os integrantes do núcleo e disponibilizados em ambiente 

digital. 

 

Art. 4º. A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos Secretários Especiais de Tutela 

Coletiva e de Políticas Criminais, exercerão a coordenação administrativa do Núcleo, 

competindo-lhe acompanhar e apoiar a execução dos trabalhos. 

 

Art. 5º. Serão realizadas reuniões do Núcleo com a Secretária Especial de Políticas Cíveis e 

de Tutela Coletiva e Secretaria Especial de Políticas Criminais, bem como, se necessário, 

com a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Relações Institucionais, sempre que necessário. 
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Art. 6º. Ao término de cada ano, o Secretário-Executivo do Núcleo apresentará relatório das 

atividades desenvolvidas. 

 

Art. 7º. A Diretoria-Geral do Ministério Público disponibilizará os meios necessários ao 

funcionamento do núcleo. 

 

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

São Paulo, 17 de março de 2021. 

 

 

MÁRIO LUIZ SARRUBBO 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.131, n.53, p.52, de 18 de Março de 2021. 
Retificação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.131, n.78, p.52-53, de 27 de Abril de 2021.  

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fmarco%2f18%2fpag_0052_6b33a9a8d112815a03cedacdafe9eed4.pdf&pagina=52&data=18/03/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100052
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