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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

AVISO Nº 131/2019-PGJ, DE 05 DE ABRIL DE 2019 

(PROTOCOLADO Nº 23.989/2013) 

 

 Aprovados os enunciados de nºs 100 à 114 de entendimento 

nas áreas de atuação 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 de nºs 100 à 114 de entendimento nas áreas 

de atuação originária da Procuradoria-Geral de Justiça: 

  

Enunciado nº 100 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INVASÃO. Não 

havendo notícia de parcelamento (loteamento ou desmembramento) de solo urbano, nem de 

loteamento clandestino, mas, de ocupação de área de preservação permanente, a especialização 

concita à conclusão da atribuição da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente em face de invasão 

em área de preservação permanente”. 

  

Enunciado nº 101 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. ATRASO DA ENTREGA DE UNIDADE EM CONJUNTO 

HABITACIONAL. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E URBANISMO. Se a representação tem 

como objetivo apurar intempestividade na entrega de loteamento, a matéria relacionada à 

implantação de parcelamento do solo para fins urbanos (loteamento) e observância dos requisitos 

legais exigidos é de atribuição da Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo”. 

  

Enunciado nº 102 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. CONSERVAÇÃO DE BEM TOMBADO. PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE. Sendo o objeto da investigação o estado de conservação de bem 

tombado, a atribuição pertence à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente”. 

  

Enunciado nº 103 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO. A atribuição 

para atuar em demandas de reintegração de posse ou de usucapião é do membro do Ministério 

Público oficiante nos processos cíveis, salvo previsão contrária das regras de divisão de serviços 

regularmente aprovadas”. 

  

Enunciado nº 104 : “RECUSA DE INTERVENÇÃO. AÇÕES MOLECULARES. É obrigatória a intervenção do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nas ações que integram o microssistema processual 

coletivo, promovidas por colegitimados, inclusive o mandado de segurança coletivo”. 

  

Enunciado nº 105 : “RECUSA DE INTERVENÇÃO. SOCIEDADES EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. É obrigatória a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem 

jurídica em ações com relevante repercussão social ou econômica e que tenham como parte 
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sociedades em liquidação extrajudicial ou em repercussão judicial, como as que envolvam relações 

de consumo ou pessoas vulneráveis”. 

  

Enunciado nº 106 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. DANO NACIONAL. Dano ao consumidor que pode ter 

ocorrido potencialmente em todo o país, em razão de publicidade em rede social, pode ser objeto 

de ação no Distrito Federal ou em qualquer Capital dos Estados-membros, observada a prevenção”. 

  

Enunciado nº 107 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. MEIO AMBIENTE. GRUPO ESPECIAL. METAS. As metas 

gerais e regionais definidas em ato normativo para grupos de atuação especial e núcleos presumem 

o tratamento uniforme e a regionalização do dano e determinam a atribuição do respectivo grupo 

de atuação especial ou núcleo”. 

  

Enunciado nº 108 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. Medidas de 

proteção a pessoa incapaz por deficiência intelectual, em situação de rua, que necessita de 

integração em residência inclusiva: à luz da nova legislação, a definição de pessoa com deficiência 

não é estabelecida sob o ponto de vista exclusivo do impedimento (físico, mental, intelectual ou 

sensorial), mas, pela existência de dificuldade, de longo prazo, que a impeça de se relacionar com o 

ambiente no qual se encontre, firmando a atribuição da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos 

ou do cargo que tenha tal competência (Pessoa com Deficiência)”. 

  

Enunciado nº 109 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AÇÕES E SERVIÇOS DE 

SAÚDE. Medidas de proteção a pessoa com deficiência que carece de órtese negada pelo poder 

público: de acordo com a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência – ratificada pelo 

Decreto Legislativo n. 186/08 e promulgada pelo Decreto n. 6.949/09 – e a Lei Brasileira de Inclusão 

(Lei n. 13.146/15, art. 2º), a definição de pessoa com deficiência não é estabelecida sob o ponto de 

vista exclusivo do impedimento (físico, mental, intelectual ou sensorial), mas, pela existência de 

dificuldade, de longo prazo, que a impeça de se relacionar com o ambiente no qual se encontre, 

firmando a atribuição da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos ou do cargo que tenha tal 

competência (Pessoa com Deficiência)”. 

  

Enunciado nº 110 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. DANO AMBIENTAL DESPROVIDO DE TRATO 

REGIONALIZADO. Dano ambiental de pequena proporção situado em área de preservação 

permanente que não tenha características macroscópicas, transcendentais, ou regionais, é de 

atribuição do Promotor de Justiça portador de atribuição relacionada ao meio ambiente, desde que 

não inserido nas metas gerais ou regionais, e não justifica a atuação de grupo de atuação especial”. 

  

Enunciado nº 111 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA OU 

EXECUÇÃO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PROCESSO CIVIL EM FASE RECURSAL. 

PRESENÇA DE INCAPAZES. No cumprimento individual de sentença exarada em processo coletivo ou 
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na execução singular de compromisso de ajustamento de conduta, a intervenção do Ministério 

Público, em segundo grau de jurisdição, decorre da qualidade da parte, e não da matéria discutida, 

o que legitima a atuação da Procuradoria de Justiça Cível, e não a de Interesses Difusos e Coletivos”. 

  

Enunciado nº 112 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. DANO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR E 

CLANDESTINA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Em se tratando de danos ambientais 

decorrentes da omissão do poder público, permissiva de ocupações ou moradias irregulares e 

clandestinas de áreas de preservação permanente, a consolidação da ocupação irregular do solo 

reclama medidas de reurbanização, matéria de atribuição da Promotoria de Justiça de Habitação e 

Urbanismo ou do cargo dotado dessa competência, pois, o dano ambiental relacionado com o 

parcelamento irregular do solo em área de proteção ambiental é matéria de sua atuação ut art. 2º 

do Ato Normativo n. 55-PGJ, de 1995”. 

  

Enunciado nº 113 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SISTEMA PRISIONAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. A análise de omissão da 

Administração Pública na adoção de providências necessárias para o resguardo da integridade 

física de presos e agentes do sistema prisional, que enseje a atuação do Ministério Público na seara 

da tutela da probidade administrativa ou dos direitos humanos, deverá ser enfrentada pelos 

membros e pelos órgãos de execução dotados das respectivas atribuições”. 

  

Enunciado nº 114 : “CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DELEGADA DE ENSINO SUPERIOR. RELAÇÃO 

DE DIREITO PRIVADO ENTRE ESTUDANTE E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. O fato de a instituição particular de ensino superior 

integrar o sistema federal de educação não significa que a União tenha interesse em todo e 

qualquer processo em que se discute ato por ela praticado. Mero ato referente à relação de direito 

privado entre ela e o estudante deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor 

(como mensalidades e seus reajustes, inclusão em nome de órgão de proteção ao crédito etc.), 

inexistindo lesão a bem ou interesse da União. Atribuição ao Ministério Público Estadual, estabelecida 

a partir da distinção promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvado mandado de segurança 

(Tema Repetitivo 584, REsp 1.344.771-PR, REsp 1.276.666-RS, AgRg no REsp 1.317.808-PR, AgRg no REsp 

1.553.120-PR, AgInt no CC 146.855-PR, AgRg nos EDcl no CC 128.718-PR, v.g.)”. 

  

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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