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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

AVISO Nº 129/2019-PGJ, DE 04 DE ABRIL DE 2019 

(PROTOCOLADO Nº 23.989/2013) 

 

 Aprovados os enunciados 94, 95, 96, 97, 98 e 99 

entendimento originária da Procuradoria-Geral de Justiça. 

(EMENTA ELABORADA) 

  

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições normais, AVISA, aos membros do 

Ministério Público que foram aprovados os enunciados nºs 94, 95, 96, 97, 98 e 99 de entendimento nas 

áreas de atuação originária da Procuradoria-Geral de Justiça: 

  

Enunciado nº 94 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. SEGURANÇA DE EDIFICAÇÕES. HABITAÇÃO E 

URBANISMO. A segurança de edificações públicas ou privadas é assunto que pertence ao membro 

do Ministério Público titular do cargo com atribuição na área especializada de Habitação e 

Urbanismo”. 

  

Enunciado nº 95 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO ARQUIVAMENTO DE 

INQUÉRITO CIVIL OU INDEFERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. A decisão de arquivamento do inquérito 

civil ou de indeferimento de representação tem como pressuposto a atribuição para procedê-la, 

sendo defeso o exame de seus motivos em conflito de atribuição”. 

  

Enunciado nº 96 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO DE AGENTE PÚBLICO ESTADUAL E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. Procedimento destinado à 

apuração de dano ao patrimônio público de entidade ou órgão público estadual, decorrente de 

licitações e contratos administrativos, com consequente enriquecimento ilícito de agentes daquela, 

é da atribuição da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Cidade e Comarca de 

São Paulo, ainda que a execução contratual tenha ocorrido em locais diversos”. 

  

Enunciado nº 97 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. DIREITOS DO CONSUMIDOR. EXTENSÃO REGIONAL. A 

atribuição do órgão do Ministério Público segue a competência jurisdicional do art. 93, II, do Código 

de Defesa do Consumidor, não bastasse a regra balizadora da atribuição se encontrar na 

mensuração da extensão espacial do prejuízo, habilitando-se a atuação da Promotoria de Justiça 

do Consumidor da Capital ainda que a representação denuncie fatos relativos à determinada zona, 

mas, que se espargem ao território estadual ou suas frações, pois, não se pode descartar, a priori, 

dano ou lesão de característica regional em reclamação cujo objeto tem a nota da incindibilidade, 

atingindo a eventual abusividade consumidores indeterminados e que decerto não se restringem 

àqueles residentes em determinada localidade”. 
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Enunciado nº 98 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. AÇÃO CIVIL. A intervenção do Ministério Público em 

ação civil em geral recai sobre o membro que, nos termos da divisão de atribuições da respectiva 

Promotoria de Justiça, oficia perante o correlato Juízo de Direito, e não ao Promotor de Justiça 

especializado, salvo disposição em contrário, considerando-se a natureza excepcional da atribuição 

especializada, conquanto possa se referir indiretamente a interesses que tenham característica 

transindividual”. 

  

Enunciado nº 99 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. AÇÃO POPULAR. A intervenção do Ministério Público 

em ação popular recai sobre o membro que, nos termos da divisão de atribuições da respectiva 

Promotoria de Justiça, oficia perante o correlato Juízo de Direito, e não ao Promotor de Justiça do 

Patrimônio Público e Social da comarca, salvo disposição em contrário, considerando-se a natureza 

excepcional da atribuição especializada”. 

  

Avisa, ainda, que os enunciados de entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça encontram-se 

disponíveis no Portal da Instituição, no sítio Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica: 

<www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/sumulas_de_entendimento> 
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